NOTA DE PREMSA
Festival Enfocats. Del 5 al 15 de Març

Centre Cívic Pati Llimona
C/Regomir, 3 08002 Barcelona
comunicacio@patillimona.net
www.patillimona.net/enfocats2014
93 256 61 00

FESTIVAL ENFOCATS, LA NOVA IMATGE DEL FESTIVAL DE FOTOGRAFIA DEL PATI
LLIMONA
La 5a. edició del PICS canvia el nom per Festival Enfocats, jornades sobre fotografia
contemporània i social, omple d’exposicions i activitats el Centre Cívic, el barri Gòtic i
altres espais col∙laboradors del 5 al 15 de març
El Centre Cívic Pati Llimona presenta la nova imatge i nom de la cinquena edició del PICS
(Projectes d’Imatge Contemporània i Social), que passa a anomenar‐se Festival Enfocats des
d’aquesta edició. El PICS va néixer fa 5 anys i s’ha convertit en un espai de referència per a
molts fotògrafs i col∙lectius que fan de la fotografia una manera de viure i veure la societat.
Es tracta d’unes jornades que combinen exposicions, xerrades, trobades, taules rodones i
tallers formatius, a l’entorn de la fotografia més compromesa i actual. Del 5 al 15 de març la
fotografia és protagonista al Centre Cívic. Aquesta edició, l’Enfocats arriba a altres punts de la
ciutat, gràcies a la col∙laboració de Can Basté, de l’Espai F. Català i Roca, de l’IEFC, l’Espai Nag i
del Taller Milans. I, a més, surt al carrer amb l’Enfocats al Gòtic, que vesteix 12 comerços del
barri amb exposicions de 12 fotògrafs diferents.
Enguany, la memòria històrica pren un protagonisme especial a l’Enfocats, sent el fil conductor
de diverses de les activitats: l’exposició Desenterrant el Silenci. Antoni Benaiges, el mestre que
va prometre el mar; de Sergi Bernal i la projecció del documental El Retratista d’Alberto
Bougleux; l’exposició Vencidxs –Vençudes, amb fotografies del rodatge del documental de
DateCuenta i la projecció del mateix.
Com sempre, comptem amb la complicitat de col∙lectius com Barcelona Photobloggers,
Fotomovimiento, Col∙lectiu dinoudinou i DateCuenta, entre d’altres, sempre compromesos en
mostrar la realitat social actual, que lideren diverses de les activitats que es duen a terme
durant el festival.
A nivell formatiu, en aquesta edició s’aposta per l’especialització, amb la proposa d’un taller en
post‐producció digital i un visionat de portafolis fotogràfics amb assessorament de fotògrafs
professionals. També es realitzen activitats amb una vessant més lúdica i informal, com un
mercat fotogràfic de venda i intercanvi i un vermut amb aperitiu i fotografia.
La inauguració serà el dia 5 de març al Centre Cívic Pati Llimona, i a més de presentar totes les
activitats i exposicions es durà a terme una acció‐instal∙lació interactiva basada en codis QR
organitzada pel col∙lectiu Fotomovimiento. L’Enfocats inicia així aquesta nova etapa aprofitant
les innovacions que el món digital ofereix a la fotografia.
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