Exposició col·lectiva comissariada per Clicme i Hèlia
Del 13 de desembre al 13 de gener
Inauguració: dimarts 13 de desembre, a les 19 h
Ja fa uns anys que CliCme va iniciar una col·
laboració amb dones
supervivents de l’Associació Hèlia, a través d’un
projecte fotogràfic. Ara
ens presenten una exposició fruit de les sessions
en les quals han treballat juntes. Sessions on és cabdal el treball sobre
la mirada pròpia, per apropar les dones a la construcció d’un discurs
personal amb la fotografia. Aquest exercici d’extraversió permet compartir i transformar la realitat personal i, molt important, incidir en l’experiència col·lectiva de les dones participants.

Aquest trimestre parlarem de la
memòria, des de la històrica fins
a la pèrdua de memòria cognitiva.
En fotografia, moltes són les artistes que han utilitzat aquest mitjà
per parlar sobre ella. En aquesta
visita a la botiga Terranova, Lucía
Boned ens proposarà un recorregut visual a través de diferents llibres que tindran com a fil conductor la memòria, i com l’interpreta l’art
i la fotografia.

Tardor 2022
“LA MEMÒRIA”

Un espai de connexió entre joves interessats en el món de l’art i artistes emergents.
Les actuacions són lliures i no programades prèviament, és a dir, espontànies i
obertes a tothom que vulgui gaudir de la
cultura, compartir o simplement, passar
una bona estona.

Joan Colom és un dels fotògrafs més importants de
la segona meitat del segle
XX. El seu arxiu, dipositat
al Museu Nacional d’Art de
Catalunya, ens apropa a
la Barcelona dels anys 60
i posteriors. De la mà del
MNAC, farem una visita al seu arxiu, descobrint al Colom més desconegut i sorprenent.

AUTOSERVEI
A l’Espai us posem a l’abast equipaments i recursos perquè pugueu
materialitzar les vostres idees, compartir-les i intercanviar coneixements. Per a qui ho vulgui, amb assessorament personalitzat.

TAULA RODONA SOBRE LA MEMÒRIA

Laboratori analògic B/N i color i escàner pla de negatius

Grup del Fotomemòries_Alzheimer de l’AFAVO

Dijous 20 d’octubre, a les 19 h
A càrrec de Marta Sellarés i Eugènia Ortiz

Equipament: ampliadores de B/N i color de pas universal i format mig,
assecadora de negatius i paper, processadora de negatiu color i escàner pla de negatius i diapositives. L’usuari ha de portar el paper i els
filtres. Els químics utilitzats es reciclen.
Tiquet diari autoservei de laboratori analògic o escàner pla: 3,46 € (socis
i sòcies: gratuït)

ADREÇA
Espai de fotografia F. Català-Roca
C/ Llança, 21. Baixos · 08015 Barcelona
Tel. 93 325 72 91 - 93 325 77 87
www.golferichs.org/catalaroca
info.catalaroca@golferichs.org
instagram.com/espaicatalaroca
facebook.com/espaicatalaroca
twitter.com/espaicatalaroca

Bicing
Equipament accessible

HORARIS
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h i dijous i divendres de 10 a 14 h.
De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem que les
vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, locals i espais
municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió de les activitats i dels
usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant
clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.
L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el seu Delegat
de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura c. Diputació 185, pral. 1a
08011 de Barcelona. calaixdecultura@calaixdecultura.cat.
Gestió tècnica: Calaix de Cultura SL.

Plató fotogràfic
Amb equip bàsic d’il·luminació (llums de flaix, llums continues, fons de
plató, fotòmetre, caixa de llum, reflectors i con), per dur a terme els teus
projectes fotogràfics. Preu per a dues hores: 23,28 € (socis i sòcies:
11,63 €). Preu per a professionals i empreses: 72,61 €.
Horari de l’autoservei
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h, i dijous i divendres de 10 a 14 h, en
torns de dues hores. Cal reserva prèvia.
Carnet de soci i sòcia
Amb el carnet de soci l’ús del laboratori i l’escàner pla és gratuït i es contempla un 15% de descompte en tots els cursos. Tarifa reduïda per a l’ús
del plató fotogràfic i descomptes especials al laboratori Visual Korner.
Quotes: Jove (de 16 a 25 anys): 31,37 €. Adult: 37,66 €

Pl. Espanya-L1 i L3, i FGC
Bus 13, 46, 52, 91, D40,
H12, H16, V7

@ccgolferichs

-

Grup del Fotomemòries_Alzheimer de l’AFAVO

Divendres 23 de setembre, a les 19 h: Postals
Divendres 11 de novembre, a les 19 h: Rituals

Dilluns 10 d’octubre, a les 17 h
A càrrec del MNAC

Tens un projecte que vols materialitzar en forma de fotollibre? Cristina, de Kokoro Enquadernació Artesanal, vindrà a parlar sobre les
possibilitats que l’enquadernació pot oferir al teu projecte fotogràfic.

MAPA

LA POETIKA, JAM D’ARTS

VISITA GUIADA A L’ARXIU DE JOAN COLOM AL
MNAC

Dimarts 22 de novembre, a les 18.30 h
A càrrec de Cristina de Kokoro Enquadernació Artesanal

Activitats
i tallers

Dimecres 21 de desembre, a les 18.30 h
A càrrec de Lucía Boned

Totes les activitats són gratuïtes, amb reserva prèvia. Aforament limitat. Les reserves es podran fer a partir del dilluns de la setmana de
l’activitat a Golferichs.org o per telèfon (de 17 a 21 h) al 93 325 72 91.

ASSESSORAMENT D’ENQUADERNACIÓ PER A
FOTOLLIBRES

FRANQUEIG
PAGAT

VISITA A TERRANOVA

ACTIVITATS

Parlarem sobre la memòria. I ho farem
a través de
tres veus i mirades diferents
que ens parlaran sobre la memòria visual, les experiències viscudes o
l’arxiu familiar, així com els records i la pèrdua cognitiva. Una xerrada
informal, per donar veu també als oients perquè es pugui crear un
diàleg conjunt i enriquidor.

Espai de fotografia
FRANQUEIG
Francesc
PAGAT
Català-Roca

-

Català-Roca

Hagis decidit o no un disseny, ens explicaràs
la teva idea, valorarem les possibilitats i la viabilitat de l’enquadernació dins del discurs i
lectura del teu projecte, i plantejarem opcions
que et puguin servir.

DONES RE(V)ELADES

TALLERS
Inscripcions presencials i en línia:

SORTIDES FOTOGRÀFIQUES. L’ESPAI URBÀ
Dimarts, de 16.45 a 18.45 h. Del 27 de setembre al 15 de novembre (14 h)
(7 sess.)
Preu: 74,54 € (socis i sòcies: 63,36 €)

A partir del dilluns 5 de setembre. En línia a les 7 h a través de golferichs.
org. Presencials, a partir de les 9 h a la Casa Golferichs i a les 17 h a l’Espai de fotografia. Horaris: a l’Espai, de dilluns a divendres, de 17 a 21 h, i
dijous i divendres de 10 a 14 h. A Casa Golferichs, de dilluns a divendres,
de 10 a 20 h.

Practicarem amb els espais urbans com a tipologia del lloc i de les relacions
humanes. Amb la fotografia com a eina d’expressió, treballarem la llum, la
composició, la simplicitat o la complexitat dels espais. Descobrirem com la
mirada pròpia dona significat a les imatges i ho farem de manera manual,
aprenent sobre el funcionament de la càmera o la captura d’escena.

Descomptes (inscripcions presencials):

Professor: Luis Giménez

- Carnet Català-Roca. 15% per a tots i totes els socis i sòcies
- Carnet Jove. 15% per a socis i sòcies de 12 a 30 anys
- UPIFC. 15% per a membres del sindicat
Extracte de la normativa dels tallers dels centres cívics de l’Eixample:
• Un cop realitzada la inscripció no es retornarà l’import de la matrícula,
excepte en cas d’anul·lació total del taller per part de l’organització.
Mesures de prevenció per la Covid-19
• Les activitats es duran a terme seguint la normativa de seguretat i prevenció que les autoritats sanitàries indiquin en cada moment.

TALLERS
TÈCNIQUES BÀSIQUES (1r nivell): CONEIXEMENT DE
LA CÀMERA
Dilluns, de 19 a 21 h. Del 19 de setembre al 21 de novembre (16 h) (8 sess.)
Preu: 85,18 € (socis i sòcies: 72,41 €)
Coneix la tècnica per controlar de forma manual la teva càmera i descobreix les infinites possibilitats dels diafragmes, les velocitats, el control
de l’exposició o les distàncies focals. Veurem els i les referents més influents i farem pràctiques a l’exterior, fixant-nos en aspectes bàsics de
llum i composició.
Professora: Maribel Mata

TÈCNIQUES BÀSIQUES (2n nivell). LA LLUM, EL
FOTÒMETRE I L’HISTOGRAMA
Dimarts, de 19 a 21 h. Del 27 de setembre al 22 de novembre (16 h) (8 sess.)
Preu: 85,18 € (socis i sòcies: 72,41 €)
Aprofundirem en la tècnica: treballarem el triangle d’exposició basat en
el tipus de mesura i lectura de l’histograma, aprendrem conceptes com
la profunditat de camp i la mesura del color. Farem pràctiques amb la
carta grisa i amb el flaix de càmera. Veurem temes com la resolució, els
formats i una iniciació al revelat RAW amb Adobe Lightroom.
Professor: Luis Giménez

APRÈN I PRACTICA
Dijous, d’11 a 13 h. Del 29 de setembre al 17 de novembre (14 h) (7 sess.)
Preu: 74,54 € (socis i sòcies: 63,36 €)
Dirigit a qualsevol persona aficionada a la fotografia. Aprendrem les funcions bàsiques de la seva càmera i les seves funcionalitats. Plantejarem
un exercici per a cada sessió sobre la tècnica, el concepte de la imatge,
la creativitat i l’anàlisi.
Professor: Ricard Badia

CLAUS DE LA COMPOSICIÓ
Dimecres, de 19 a 21 h. Del 28 de setembre al 30 de novembre (16 h)
(8 sess.)
Preu: 85,18 € (socis i sòcies: 72,41 €)
Millora les teves fotografies en aspectes com l’enquadrament, el punt de
vista o la perspectiva, analitzant el concepte i el llenguatge a partir del visionat de fotògrafs i fotògrafes i realitzant pràctiques amb la teva càmera,
tant si és rèflex com smartphone.
Professora: Ana Benavent

AUTOEDICIÓ. LA TEVA PRIMERA MAQUETA
Dijous, de 19 a 21 h. Del 6 d’octubre a l’1 de desembre. (16 h) (8 sess.)
Preu: 85,18 € (socis i sòcies: 72,41 €)
Tinguis o no un projecte, treballarem amb una sèrie fotogràfica per crear
una narrativa i poder-la portar al paper. Veurem la seqüència, la paginació,
farem proves d’impressió en diferents tipus de paper, revisarem diferents
enquadernacions per acabar tenint la teva primera maqueta.
Professora: Ana Benavent

PLATÓ: FOTOGRAFIA DE PRODUCTE
Dimecres, de 19 a 21 h. Del 28 de setembre al 16 de novembre (14 h) (7
sess.)
Preu: 74,54 € (socis i sòcies: 63,36 €)
Coneixerem les possibilitats dels esquemes de llum i de composició per
aconseguir les millors fotografies de producte. Ens plantejarem el sentit
de la fotografia de bodegó, des de la tradició pictòrica fins als flat lays
d’Instagram. Estudiarem l’objecte a treballar i mirarem com explorar totes
les seves possibilitats.
Professor: Rodrigo Stocco

FOTOGRAFIA PAISATGÍSTICA. L’ESPAITEMPS
Dilluns, de 19 a 21 h. Del 10 d’octubre al 21 de novembre (12 h) (6 sess.)
Preu: 63,89 € (socis i sòcies: 54,30 €)
La fotografia de paisatge ens pot ajudar a comprendre el nostre entorn,
però també ens permet construccions atemporals. Com pot la fotografia
parlar del passat o el futur, tenint com a punt de partida el present? Analitzarem una gran varietat de projectes fotogràfics que tracten el paisatge,
el temps i la història. Treballarem, de forma setmanal i per compte propi,
exercicis i metodologies per aproximar-nos al paisatge.
Professora: Laura Van Severen

TRÀNSFER DE FOTOGRAFIES EN LÀTEX
Divendres, de 19 a 21 h. Del 7 d’octubre al 4 de novembre (10 h) (5 sess.)
Preu: 53,24 € (socis i sòcies: 45,25 €)
Aquesta metodologia permet passar fotografies impreses amb qualsevol
classe d’impressora sobre superfícies molt variades: cartolines d’alt gra-

matge, fustes, teles... L’alumnat decidirà el suport per passar les imatges que treballarem posteriorment amb llapis i pintures, i farem totes
una transferència sobre tela per retocar la nostra fotografia cosint-hi o
brodant-hi a sobre. Caldrà abonar un suplement el primer dia de classe.
Professora: Ona Trabal

INICIACIÓ AL PHOTOSHOP PER A FOTÒGRAFS
Dijous, de 19 a 21 h. Del 29 de setembre al 17 de novembre (14 h)
(7 sess.)
Preu: 74,54 € (socis i sòcies: 63,36 €)
Amb Adobe Photoshop, veurem les aplicacions de retoc, composició i
art digital. Posarem en pràctica la part de retoc fotogràfic per millorar
qualsevol captura realitzada tant en JPG com en RAW. No cal ordinador
per seguir el curs, però si voleu, podeu portar el vostre. És necessari
tenir coneixements d’informàtica.
Professor: Ricard Badia

INICIACIÓ AL LIGHTROOM
Dijous, de 10.30 a 12.30 h. Del 29 de setembre al 10 de novembre (14 h)
(7 sess.)
Preu: 74,54 € (socis i sòcies: 63,36 €)
Lightroom és una eina clau i específica per a fotògrafs. Amb el revelat
RAW, podem variar els paràmetres de la imatge i retocar les fotografies.
També ens facilitarà la gestió de l’arxiu d’imatges, catalogant i editant
en lot per estalviar temps i donar-li coherència. No cal ordinador per
seguir el curs, però si voleu, podeu portar el vostre. És necessari tenir
coneixements d’informàtica.
Professor: Rodrigo Stocco

INICIACIÓ AL LABORATORI EN BLANC I NEGRE
Dies: dilluns i dimecres, de 18.30 a 20.30 h. Del 12 al 21 de desembre
(8 h) (4 sess.)
Preu: 58,95 € (socis i sòcies: 50,11 €)
Aprendrem les eines imprescindibles per fer còpies al laboratori o revelar els teus propis rodets. Veurem el full de contactes i com treballar les
tires de prova. Descobrirem com controlar el contrast de la fotografia en
blanc i negre i el valor i funció de les reserves.
Professora: Maribel Mata

GHORBA

Exposició de Karim Khourrou
Del 19 d’octubre fins al 14 de desembre
Inauguració: dimecres 19 d’octubre, a les 19 h. A la Casa Golferichs
Ghorba és una paraula àrab
sense traducció aparent que
expressa la sensació d’estar
lluny de la llar, la de viure en un
lloc que no et reconeix com un
dels seus, però on tampoc vols
ser-hi. Com a fill d’immigrants
marroquins, l’autor explora la
seva identitat, ja que quan viatja al Marroc, és un espanyol,
però quan és a Espanya, és el
marroquí; és a dir, sempre és
“l’altre”. El seu objectiu és trobar un punt de cohesió entre les dues cultures que conviuen dins seu:
la marroquina i l’europea.

Exposicions a l’Espai
Carrer de Llança, 21. Dimecres, dijous i divendres, de 17 a 19 h i també divendres de 10 a 14 h.

MENTRE ET PERDO

Exposició de Lídia Redondo
Del 21 de setembre al 25 d’octubre
Inauguració: dimecres 21 de setembre, a les 19 h
Aquest projecte recull les fotografies
realitzades durant la pandèmia, mentre l’autora va documentar les seves
sensacions i estats d’ànim durant els
últims mesos de vida de la seva àvia.
Sense centrar-se en el seu patiment,
recull els sentiments d’angoixa, soledat, tristesa i buidor que va sentir durant els dies en els quals anava assumint quin seria el final.

EXPOSICIONS
Gran Via de les Corts Catalanes, 491. De dilluns a divendres, de 17 a 21 h.
Dissabtes, des del mes d’octubre, de 10 a 13.30 h.

TRILOGIA D’ARQUITECTURES POC COMUNES

Exposició d’Arnau Rovira
Del 2 de setembre al 7 d’octubre
Inauguració: dimarts 13 de setembre, a les 19 h. A la Casa Golferichs
Amb “Trilogia d’arquitectures poc comunes”, Arnau
Rovira desplega tres gegants arquitectònics de la
societat neoliberal, tres models diferents que mostren
la lluita de tres sistemes per
imposar-se. Tres sèries que
demostren la intencionalitat
de l’arquitectura que busca
una resposta traduïda en
l’acció, des del consum fins
a l’obediència.

DIÀLEGS AMB L’ESPAI I EL TEMPS

Exposició de Josep Lluís Serrano
Del 2 al 30 de novembre
Inauguració: dimecres 2 de novembre, a les 19 h
Josep Lluís Serrano proposa un diàleg a partir
d’imatges del seu arxiu
familiar amb noves imatges dels mateixos espais
en l’actualitat. L’exposició
vol ser una inspiració perquè cadascú de nosaltres
puguem utilitzar aquest recurs que ens permet crear
moments de diàlegs personalitzats, còmodes, emocionals i efectius a partir de la memòria del
nostre espai i del reconeixement del temps.

