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ACTIVITATS

Entrada gratuïta. Capacitat limitada.

Xerrades, presentacions, visites guiades...

VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ
LA FOTOGRAFIA «CREATIVA» A CATALUNYA (1973-1982)
Dijous 13 de setembre, a les 18.30 h 
Entrada gratuïta amb inscripció prèvia
A càrrec de la La Virreina Centre de la Imatge

Descobrirem el sorgiment d’una generació de fotògrafs que van reivin-
dicar el reconeixement de la fotografi a d’autor des dels anys setanta i 
fi ns a la celebració de la Primavera Fotogràfi ca de 1982. Un recorregut 
pels episodis històrics que van impulsar  el valor de la fotografi a d’autor, 
anomenada llavors «creativa», amb treballs de grans fotògrafs com Pere 
Formiguera, Toni Catany o Joan Fontcuberta, entre molts d’altres. 

TROBADES FOTOGRÀFIQUES
«Barcelona en transformació» - dijous 20 de setembre, a les 18.30 h
«L’autoretrat» - dijous 25 d’octubre, a les 18.30 h
«L’objecte trobat» - dimarts 11 de desembre, a les 18.30 h
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

Punt de trobada on compartir i comentar el teu 
treball amb altres afi cionats de la fotografi a. 
Comentarem aspectes tècnics i de llenguat-
ge en un ambient participatiu i distès. A cada 
sessió proposem un tema i posem en comú els 
treballs; tothom hi és benvingut!

CINEMA I MÚSICA EN DIRECTE AMB SIÒNIA
Dijous 4 d’octubre, a les 20 h 
A la terrassa amb motiu de la Festa major de l’Esquerra de l’Eixample

Siònia ens proposa un viatge on 
el cinema i la música es fusiona-
ran per oferir-nos una experiència 
sensorial completa. La poció mu-
sical del quartet consta d’una gran 
dosi de melodies amb infl uències 
pop, mitja dotzena d’unces de rit-
mes més actuals com ara el rock, 
el funk o el hip hop, estructures 
harmòniques provinents del jazz, 

un bon grapat d’atmosferes electròniques i un parell de cullerades de 
“groove” psicodèlic
Jordi Solé (guitarra), Juanjo Fernández (piano i sintetitzador),  Diego 
Armando (plats),  Giorgio Fausto Menossi (bateria). Entrada lliure, ca-
pacitat limitada.

UNA CONVERSA AMB RITA PUIG-SERRA COSTA
Dimecres 10 d’octubre, a les 19.30 h
A càrrec de Rita Puig-Serra Costa

L’autora ens parlarà de la seva trajec-
tòria com a fotògrafa, quins varen ser 
els seus inicis i de com ha arribat a ser 
guardonada amb la beca Fotopress de 
La Caixa, juntament amb Dani Pujalte. 
Rita Puig-Serra Costa combina el seu 
treball personal amb la fotografi a co-
mercial incorporant una visió contem-
porània en el llenguatge i la narrativa 
fotogràfi ca tradicional.

ESTAMPACIÓ MANUAL SOBRE TÈXTIL AMB TÈCNICA 
TRANSFER
Dins del marc del Photogenic Festival
Dissabte 17 de novembre, a les 18 h a l’Antiga Fàbrica Damm.
A càrrec de Maria Pujol (Taller de Gravat Manera Negra)

Descobreix com transferir imatges de forma arte-
sanal sobre tèxtil. Maria Pujol ens explicarà amb 
demostracions pràctiques quins materials es ne-
cessiten i els trucs per aconseguir el millor resultat 
aplicant la tècnica de transferència d’imatges so-
bre samarretes o bosses de tela.

Sessions especials i processos fotogràfi cs

RACÓ DE LECTURA FOTOGRÀFICA: EL NOU 
DOCUMENTALISME
A partir del dimarts 25 de setembre

Vine a gaudir cada trimestre d’una selecció de llibres de fotografi a temàtics 
gràcies a la col·laboració de la biblioteca Esquerra de l’Eixample – Agustí 
Centelles. 
En aquesta ocasió dediquem el Racó de lectura al nou documentalisme, 
un concepte clau en el panorama fotogràfi c actual que defi neix una nova 
manera de mirar, molt més personal.

SESSIÓ ESPECIAL DE LABORATORI: MARRÓ VAN DYKE
Divendres 14 de desembre, a les 17 h
Preu: 3,34 €. Socis: gratuït. Places limitades. Cal reserva prèvia. 
A càrrec de Maribel Mata

Us proposem experimentar amb el marró Van Dyke, un procés del segle 
XIX encara vigent i amb el que s’obtenen imatges d’una tonalitat ocre que 
recorda la pintura de Van Dyke. Amb un acabat marronós o vermellós, 
aprendrem a treballar les nostres còpies per aconseguir imatges de gran 
bellesa i atemporalitat.

AUTOSERVEI

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

Laboratori analògic B/N i color i escàner de negatius

Equipament: ampliadores de B/N i color de pas universal i format mig, as-
secadora de negatius i paper (plàstic i fi bra), processadora de negatiu color 
i escàner de negatius. L’usuari ha de portar el paper i els fi ltres. Els químics 
utilitzats són reciclats.
Tiquet diari autoservei de laboratori analògic o escàner pla: 3,34 € (socis: gratuït).

Plató fotogràfi c

Amb equip bàsic d’il·luminació (llums de fl aix, llums contínues, fons de pla-
tó, fotòmetre, caixa de llum, refl ectors), per dur a terme els teus projectes 
fotogràfi cs. Preu per a dues hores: 22,45 € (socis: 11,22 €) . Preu per a 
professionals i empreses: 70 €.

Horari de l’autoservei

De dilluns a divendres, de 17 a 21 h. Dimarts, dimecres i dijous, de 10 a 14 h 
en torns de dues hores. Cal reserva prèvia.

Carnet de soci

Amb el carnet de soci l’ús del laboratori i l’escàner pla és gratuït i té un 
15 % de descompte en tots els cursos. Inscripció gratuïta a les “Sessions 
especials i processos químics” i tarifa reduïda per a l’ús del plató fotogràfi c. 
Quotes: Jove (de 16 a 25 anys): 30,25 €. Adult: 36,30 €
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CURSOS, TALLERS I SEMINARIS

Inscripcions presencials i en línia:
A partir del dilluns 3 de setembre. En línia a les 7 h a través de golferichs.
org. Presencials, a partir de les 9 h. Horaris: a l’Espai de fotografia de dilluns a 
divendres, de 17 a 21 h. Dimarts, dimecres i dijous, també de 10 a 14 h. A la 
Casa Golferichs, de dilluns a divendres, de 10 a 20 h. Dissabtes a partir del 29 
de setembre, de 10 a 14 h. 
Descomptes:
- Carnet Català-Roca. 15% per a tots els socis
- Carnet Jove. 15% per a socis de 12 a 30 anys
- UPIFC. 15% per a membres del sindicat.

INICIA’T

FOTOGRAFIA PROFESSIONAL AMB SMARTPHONE
Dijous, de 17 a 18.30 h. Del 4 d’octubre al 29 de novembre (12 h) (8 sess.)
Preu: 59,68 € (Socis: 50,67 €) 

Les prestacions de la tecnologia actual estan revolucionant la fotografia. Amb 
dispositius lleugers i versàtils podem obtenir imatges de qualitat professional 
i mitjançant apps específiques, aprendre les tècniques bàsiques de fotografia 
com la ISO o la velocitat sense necessitat d’una càmera rèflex. Comprova si el 
teu smartphone és compatible amb aplicacions com Manual Camera (Android), 
Manual-RAW Camera (iOS) o similars i treu tot el partit a la teva càmera.
Professor: Luis Giménez

TÈCNIQUES BÀSIQUES DE FOTOGRAFIA: CONEIXEMENT DE LA 
CÀMERA
Grup 1: Dimarts, de 19 a 21 h. Del 25 de setembre al 20 de novembre (16 h) (8 sess.)
Grup 2: Dijous, de 10 a 12 h. Del 27 de setembre al 22 de novembre (16 h) (8 sess.) 
Preu: 79,57 € (Socis: 67,57 €)

Aprèn les infinites possibilitats que ofereix el mode manual de la teva càmera 
(diafragmes, velocitats, profunditat de camp, etc.). També aprendrem aspectes 
de composició i de llum, amb visionat de grans mestres de la fotografia i realit-
zant pràctiques a l’exterior.
Grup 1 - Professora: Maribel Mata
Grup 2 - Professora: Andrea Vanzulli

SORTIDES FOTOGRÀFIQUES: CAPTURANT EL MOVIMENT
Dimecres, de 19 a 21 h. Del 26 de setembre al 14 de novembre (16 h) (8 sess.)
Preu: 79,57 € (Socis: 67,57 €) 

Alguns instants són tan fugaços que sovint ens passen inadvertits. Aprèn a 
manipular la velocitat, el diafragma o el tir en ràfegues per capturar el moviment 
i la velocitat, aconseguint imatges amb un gran repertori expressiu. Realitzarem 
pràctiques urbanes, assistirem a assajos de dansa i també a pistes d’atletisme, 
de bàsquet o rugbi.
Professor: Luis Giménez

INICIACIÓ AL LIGHTROOM
Dimarts, de 10 a 12 h. Del 2 d’octubre al 6 de novembre (12 h) (6 sess.)
Preu: 59,68 € (Socis: 50,67 €)  

Lightroom és una eina clau que ens permetrà, a través del revelat RAW, variar, 
els paràmetres de la imatge com si encara no haguéssim disparat. A més, ens 
facilitarà la tasca de gestionar el nostre arxiu d’imatges, catalogant i editant en 
lot per estalviar temps i donar coherència a la nostra fotografia. No cal ordina-
dor per seguir el curs, però si voleu, podeu portar el vostre.
Professor: Andrea Vanzulli

PHOTOSHOP PER A FOTÒGRAFS (1r nivell)
Dilluns, de 19 a 21 h. De l’1 d’octubre al 5 de novembre (12 h) (6 sess.)
Preu: 59,68 € (Socis: 50,67 €)  

Aprèn a manipular les eines de Photoshop de forma clara i senzilla creant un 
flux de treball adequat per editar les imatges. També aprendrem a detectar els 
matisos i, sobretot, el revelat RAW, imprescindible en tot el procés digital. No 
cal ordinador per seguir el curs, però si voleu, podeu portar el vostre.
Professora: Esther Navalón

ESPECIALITZA’T

FOTOGRAFIA D’ARQUITECTURA
Dijous, de 19 a 21 h. De l’11 d’octubre al 22 de novembre (12 h) (6 sess.)
Preu: 59,68 € (Socis: 50,67 €) 

Sessions teòriques i pràctiques on aprendrem a resoldre els reptes tècnics  més 
habituals d’aquest gènere com la correcció de les distorsions de la lent, l’ús de 
la llum natural i artificial, com elegir els millors angles per aconseguir l’expres-
sivitat adequada i els accessoris més adients per obtenir els millors resultats.
Professor: Luis Giménez

FOTOGRAFIA D’AUTOR: CLAUS PER LLEGIR LES IMATGES
Dilluns, de 19 a 21 h. De l’1 d’octubre al 19 de novembre (16 h) (8 sess.)
Preu: 79,57 € (Socis: 67,57 €)

Per fer fotografies és important aprendre també a llegir-les. Descobrirem el 
valor de les imatges més enllà dels aspectes tècnics, endinsant-nos en el llen-
guatge fotogràfic i que ens servirà per aprendre a mirar i gaudir de la fotografia, 
a més d’incorporar una nova visió per al nostre treball.
Professora: Ana Benavent

L’EXPOSICIÓ PERFECTA: SOLUCIONS FÀCILS A PROBLEMES 
DIFÍCILS
Dimecres, de 10 a 12 h. Del 3 d’octubre al 7 de novembre (12 h) (6 sess.)
Preu: 59,68 € (Socis: 50,67 €) 

Una vegada assolits els conceptes bàsics d’una càmera rèflex és el moment 
d’endinsar-se en el control de la llum. Per millorar les nostres imatges apren-
drem com exposar en escenes amb poca llum, evitar el soroll o utilitzar el de-
senfocament, alguns dels reptes tècnics més habituals en fotografia.
Professora: Esther Navalón

INICIACIÓ A LA IL·LUMINACIÓ D’ESTUDI 
Dimecres, de 19 a 21 h. Del 3 d’octubre al 21 de novembre (16 h) (8 sess.)
Preu: 79,57 € (Socis: 67,57 €) 

Aprèn quin és el funcionament de la llum al plató fotogràfic i aconsegueix la 
il·luminació que desitges. Veurem els diferents esquemes d’il·luminació i els 
secrets per disposar d’un ventall d’estètiques ben ampli. Recrearem des de la 
llum natural fins als efectes més sofisticats i complexos.
Professora: Ana Benavent

CREACIÓ DE SEGELLS I PATRONS D’ESTAMPACIÓ
Dimarts, de 19 a 21 h. Del 2 d’octubre al 20 de novembre (16 h) (8 sess.)
Preu: 79,57 € (Socis: 67,57 €). Caldrà abonar un suplement per a material a l’inici del curs.

Crearem els nostres propis patrons a una tinta i a tot color amb planxes foto-
sensibles, ja sigui a partir de fotografies (fotolits digitals) com creant imatges 
més artístiques amb procediments artesanals (fotolits manuals). Aprendrem a 
estampar-los sobre peces ja confeccionades com paper o tèxtils i, fins i tot, 
podrem dissenyar els nostres propis segells per crear la nostra marca personal. 
Es farà una sessió al taller de gravat Manera Negra.
Professora: Maria Pujol, del Taller de gravat Manera Negra

CINEMA I FOTOGRAFIA: DE MUYBRIDGE A KUBRICK
Dijous, de 19 a 21 h. De l’11 d’octubre al 22 de novembre (12 h) (6 sess.)
Preu: 59,68 € (Socis: 50,67 €)..

A partir de fragments de pel·lícules emblemàtiques i de la mà de grans cineas-
tes, parlarem de llenguatge cinematogràfic des de la fotografia. L’ús de la llum 
natural, el color, la composició, el treball amb actors o el registre del so, seran 
alguns dels elements que analitzarem per disposar de nous recursos amb els 
quals mirar el cinema. El curs inclou una visita a l’exposició “Stanley Kubrick” 
del CCCB i un visionat en sala. Les entrades van a càrrec dels alumnes.   
Professor: Pablo García Pérez de Lara, cineasta i cofundador de la produc-
tora Doble Banda

LABORATORI / PROCESSOS QUÍMICS

FOTOGRAFIA ANALÒGICA: FES EL TEU PROJECTE AL 
LABORATORI
Divendres, de 19 a 21 h. Del 5 d’octubre al 14 de desembre (12 h) (6 sess.)
Preu: 59,68 € (Socis: 50,67 €)

Treballarem la idea i el desenvolupament d’un projecte en blanc i negre des 
de l’elaboració teòrica i pràctica. Aprendrem tècniques de laboratori per saber 
donar al nostre treball una coherència visual i personal única. 
Professora: Maribel Mata

MONOGRÀFICS

MASTER CLASS: EL NOU DOCUMENTALISME AMB LAIA ABRIL
Dijous 15 de novembre, de 18.30 a 21.30 h. (3 h) (1 sess.)
Preu: 20,69 € (Socis: 17,61 €). Sala d’actes - Casa Golferichs 

Laia Abril, premi revelació de Photo España 2016, ens explicarà com dis-
posar de nous recursos per descriure l’entorn a partir d’una visió personal, 
generant noves maneres d’abordar i explicar la realitat. Descobrirem com 
sorgeix el nou documentalisme, quins canvis incorpora respecte a la foto-
grafia documental tradicional, els nous mitjans de difusió, els autors i auto-
res imprescindibles i, el més important, la seva mirada particular a l’hora de 
documentar el que ens envolta.
A càrrec de Laia Abril

ACTIVITATS PER A JOVES (DE 14 A 18 ANYS)

INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA
Divendres, de 17 a 18.30 h. Dies 19 i 26 d’octubre, i 9 i 16 de novembre 
(4 sess.) Gratuït per a joves de 14 a 18 anys. Cal reserva prèvia. Places 
limitades

Si tens entre 14 i 18 anys i t’agrada la fotografia, aquest taller és per a tu. 
Aprendrem aspectes de composició, a aprofitar la llum i a controlar la cà-
mera. Veurem autors que et sorprendran i farem pràctiques que et serviran 
per fer millors fotos.
Professora: Ana Benavent

EXPOSICIONS

Casa Golferichs – el Xalet

Gran Via de les Corts Catalanes, 491. De dilluns a divendres, de 17 a 21 h.
Dissabtes, de 10.30 a 13.30 h

MELOTHESIA 
Fotografies de Ricardo Guixà
Del 9 d’octubre al 3 de novembre
Presentació i inauguració: dimarts 9 d’octubre, a les 19 h
Exposició produïda per VEGAP 2016

Mitjançant l’aplicació de descàrregues elèc-
triques directament sobre el material foto-
sensible, Ricardo Guixà dona forma a un 
dibuix fractal de llum, fent visible l’invisible. 
Melothesia és un terme barroc amb el qual 
es definia la relació per afinitat de tot allò 
que conforma l’univers. Una metàfora del 
funcionament de la realitat en les diferents 

escales, des del macrocosmos fins al microcosmos, i d’allò que ho sustenta 
i cohesiona, font primigènia de la vida.
Aquesta exposició forma part del cicle “200 anys de Frankenstein” a la 
Casa Golferichs. Més informació a golferichs.org

EL PODER EMOCIONAL DEL CAPITAL: CUBA – DOCfield 
Barcelona>18
Fotografies d’Ana Cayuela
Del 8 de novembre al 7 de desembre
Inauguració: dijous 8 de novembre, a les 19.30 h

Ana Cayuela ens mostra, des de la seva 
visió personal, el contrast entre l’econo-
mia de la majoria de cubans davant la 
independència i la solvència del turista. 
Aquest fet presenta per a la fotògrafa 
uns encontres plens de romanticisme, 
curiositat, exotisme i poder. A través 
d’una mirada profunda i íntima, ens par-
la en primera persona de relacions sen-
timentals condicionades per aquesta situació de fort contrast econòmic.
Aquesta exposició forma part de DOCfield Barcelona Festival de Foto-
grafia Documental. Més informació a docfieldbarcelona.org

(RECREO)
Fotografies de Jordi Larroch
Del 12 de desembre al 12 de gener
Inauguració: dimecres 12 de desembre, a les 19.30 h

Jordi Larroch ens presenta un conjunt d’imatges 
pròpies de la poesia visual amb un estil conceptual i 
minimalista. L’autor ens mostra la seva visió poètica 
del temps que s’escapa, veloç i juganer, on creiem 
que tot és possible. Un temps per gaudir i tornar 
als records de la infància. (Recreo) és, per tant, un 
joc de conceptes: crear, recrear, jugar. És l’hora de 
l’esbarjo, es la hora del (recreo).

Exposicions a l’Espai

Carrer de Llança, 21. Dimecres i divendres, de 17 a 19 h. Dimarts, dime-
cres i dijous, de 12 a 14 h.

RODAMONS 2018
Exposició col·lectiva
Del 28 de setembre al 2 de novembre
Inauguració: divendres 28 de setembre, a les 19.30 h

Participa amb les teves millors 
imatges a la 3a edició de «Roda-
mons», una exposició col·lectiva 
que recollirà una selecció de foto-
grafies de viatge, des dels indrets 
més propers fins als més llunyans 
del planeta, sempre amb la mirada 
particular de cada fotògraf. Convo-
catòria de participació oberta fins al 
16 de setembre.

THE VERY BEST OF - PHOTOGENIC FESTIVAL
Exposició col·lectiva
Del 5 al 18 de novembre
Inauguració: dilluns 5 de novembre, a les 19.30 h 
Plaça del Centre Comercial Arenas de Barcelona

El festival Photogenic és un esdeve-
niment que presenta projectes foto-
gràfics emergents en un format no 
convencional, exposant-los a localitza-
cions singulars de Barcelona. Aquest 
any l’Espai hi participa coorganitzant 
una exposició col·lectiva a la plaça del 

centre comercial les Arenes, on hi exposaran les escoles Grisart, Elisa-
va, IEFC, Seeway i FUGA.

LLUMS I OMBRES. UNA VISIÓ POÈTICA DE LA REALITAT
Xavier Bou, Teresa Jovani Mor, Carme Just, Carles Mateo, Alfonso 
Núñez i Pep Vinyals
Del 23 de novembre al 21 de desembre
Inauguració: divendres 23 de novembre, a les 19.30 h

Exposició col·lectiva amb un únic 
fil conductor: les llums i les om-
bres.  Amb un control de les tona-
litats i subtileses de la llum, l’expo-
sició reflecteix una mirada poètica i 
personal on cadascun dels artistes 
exploren i potencien el llenguatge 
fotogràfic a la recerca d’una visió 
emotiva de la realitat. Aquesta ex-
posició sorgeix de la trobada foto-
gràfica «Llums i ombres». Xa
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