Centre Cívic Pati Llimona

Divendres 6 de març

FESTIVAL
ENFOCATS 2015

Inauguració Enfocats 2015

ACTIVITATS AL PATI LLIMONA
19.30 h

Presentació Beca fotogràfica. El centre cívic Pati Llimona presenta la
seva primera convocatòria per atorgar una beca a col·lectius, promovent així, la
realització de projectes fotogràfics. Consulteu les bases al nostre web.

Del 6 març al 4 d’abril

Dissabte 7 de març
Plató al carrer

de 10.30 a 13.30 h

Gaudeix de fer fotos d’estudi a l’aire lliure! T’oferim una sessió de fotos
exclusiva. S’organitzaran torns de treball de 2 persones cada 30 minuts
per aprofitar al màxim el temps de treball amb els models. Tria el teu torn!
Inscriu-te a la recepció del centre cívic.

EXPOSICIONS AL PATI LLIMONA
Les exposicions es podran visitar fins al 4 d’abril

A càrrec de: Felipe Garibello
Inscripcions: Fins al 6 de març (places limitades).
Activitat gratuïta

ENFOCATS AL GÒTIC
Circuit d’exposicions per les botigues del barri
Aquesta vegada seran els alumnes de l’IEFC els que exposaran a l’Enfocats al
Gòtic. Consulteu recorregut i la informació dels fotògrafs al nostre web.
Organitza: Centre Cívic Pati Llimona
Col·labora: IEFC (Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya)

El 10 de maig de 1997 un grup de veïns del barri de Sants va decidir okupar un
immoble propietat de Transports Metropolitants de Barcelona (TMB). L’okupació
va ser una mesura reivindicativa en resposta a la manca d’espais autogestionats
al barri. Aquell dia naixia El Centre Social Autogestionat Can Vies. El 26 de maig
de 2014 l’Ajuntament de Barcelona va decidir desallotjar i enderrocar l’edifici.
Aquesta és la història d’aquells sis dies incansables de lluita, solidaritat, i violència desmesurada. Però també és la història de David contra Goliat. És la història
d’una petita gran victòria.
Fotografies: Jordi Borràs
Sala: Montserrat Roig

Passejada històrica-fotogràfica El
barri Gòtic i la llegenda de Santa Eulàlia

11 h

Farem un recorregut per Ciutat Vella on descobrirem la història i diferents
racons relacionats amb la llegenda de Santa Eulàlia. Espais plens d’història i
llegenda des d’on traurem les millors fotografies.
Organitza: Tot-Història Associació Cultural
Punt de trobada: Centre cívic Pati Llimona
Inscripcions: A la recepció del centre cívic
Preu: 8 € (places limitades)

Autor: Jordi Borràs

Fotografia:
© Manu
Gómez TAF!

LA GUSPIRA

TAF! LA FOTOGRAFIA COM ACCIÓ DIRECTA
El TAF! (Taller d’Acció Fotogràfica) d’Enmedio és un taller de fotografia aplicada a
la intervenció urbana i l’activisme social coordinat per Oriana Eliçabe, fotògrafa i
membre d’Enmedio des de la seva creació l’any 2007. Totes les seves sessions,
per on han passat més de 200 persones, conclouen amb una acció fotogràfica
col·lectiva basada en els conflictes socials que afecten als assistents al taller.
L’objectiu principal del TAF és intervenir en el relat dominant mitjançant imatges
capaces de “empoderar” tant al que les crea com al que les mira i així fomentar
una visió crítica respecte als usos contemporanis de la fotografia i la seva relació
amb la realitat social. Apropa’t al TAF!, veuràs del que és capaç una fotografia.
Projecte: TAF! / Enmedio
Sala: Ruïnes

Dijous 12 de març
Presentació:
Pasaporte Territorios Libres. 2ª Edició

19.30 h

“Territorios Libres” és una declaració d’intencions i un quadern de bitàcola
per acompanyar a tot aquell que vulgui endinsar-se en la fotografia. És un
instrument per a la reflexió i el diàleg a través d’una experiència col·lectiva.
Els seus autors et conviden al fet que intervinguis en ell, amb dibuixos, amb
imatges o escrivint a les seves pàgines. Tot un procés que podràs compartir
en un blog, juntament amb altres fotògrafs i arribar més enllà d’on acaben
els mapes.
Organitza i presenta: Centre cívic Can Basté

Slideluck Barcelona IX

20.15 h

Novena edició a la ciutat d’aquesta trobada en què podrem gaudir de les
projeccions dels treballs fotogràfics seleccionats i compartir una estona al
voltant del menjar que durem entre tots i totes.

Fotografia: TAF!

Més informació i inscripcions: barcelonaphotobloggers.org
Organitza: Slideluck Barcelona /Col·lectiu Barcelona Photobloggers

VIDES RERE EL TAULELL
COMERÇ TRADICIONAL I IDENTITAT CIUTADANA
ADREÇA

HORARIS

Centre Cívic Pati Llimona

De dilluns a divendres
de 9 a 21.30 h
i dissabtes de 10 a 14
i de 16 a 20 h.

Regomir 3, 08002 Barcelona
Tel. 93 256 61 00
bcn.cat/ccpatillimona
facebook.com/FotoPatiLlimona

Mes info: enfocats.net

twitter.com/patillimona
facebook.com/ccpatillimona

Aquest és un projecte que recorre algunes de les botigues més significatives de la
ciutat, moltes d‘elles es troben actualment en perill d’extinció. Aquest recorregut els autors es plantegen diverses preguntes: -No deu ser que certes formes
de vida s’estan perdent? -De què en depèn la supervivència? -Què signifiquen
aquestes botigues per als seus propietaris? -Què pot representar per a la ciutat
que desapareguin? Ens interessa perdre aquest tret d’identitat ciutadana en
benefici de la globalització i el turisme massificat?
Projecte: Mònica Villanueva i David Torreblanca
Sala: Foyer

Divendres 13 de març
Revela’t en família!

17.30 h

Taller fotogràfic en família, podreu conèixer ben a prop com funciona una
càmera de fusta de gran format i el laboratori fotogràfic. Activitat recomanada a partir de 5 anys. Tots els menors han de venir acompanyats d’un adult
responsable.
Activitat oberta i gratuïta. Places limitades.
Organitza: Casal Infantil Pati Llimona

Continua a l’interior

Jurat: Juan de Dios Pérez (Fotògraf i historiador d’art), Laura Covarsí (Fotògrafa i historiadora d’art) i Walter Astrada (Fotògraf i membre del jurat World
Press Photo)
Visionat de treballs personals comentats per un jurat expert en fotografia. Podeu
presentar el vostre projecte fotogràfic o venir com a públic. Entre tots els projectes visionats se’n seleccionarà un per entrar a la programació d’exposicions del
centre cívic. Cal presentar els projectes abans de l’11 de març.
Consulta les bases a: enfocats.net

Durada: 12 h en 4 sessions
Data: Del 2 a l’11 de març
Dia i hora: Dilluns i dimecres, de 18.30 a 21.30 h.
Professor: Inés Casals
Preu: 49,22 €

Data: Del 5 de febrer al 24 de març
Visita guiada: Dimarts 10 de març a les 19 h.
Organitza: Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
Comissariada: The Crossing Lab

Col·lodió Humit

Dissabte 14 de març

El col·lodió humit és una tècnica fotogràfica del segle XIX rescatada per fotògrafs
locals i internacionals. Es farà una introducció teòrica a la base química de la tècnica
i un taller pràctic perquè puguis realitzar la teva pròpia placa, i emportar-te-la.

CAJA AZUL XV:
Ritmes analògics en temps digitals

10 h

Reflexions sobre la relació del fotògraf analògic i les diferències pel que fa al
ritme marcat pels processos digitals.
Organitza: Barcelona Photobloggers
Ponents: Enric de Santos i Siqui Sánchez

2n Mercat fotogràfic

Aquest taller t’oferirà una visió completa, global i professional del llenguatge expositiu: com presentar el treball, la relació amb un comissari i els seus criteris, adaptació
a l’espai, muntatges, finalitzant en la comunicació de l’esdeveniment.

Durada: 10.5 h en 3 sessions
Data: DEL 7 AL 21 DE MARÇ
Dia i hora: Dissabtes, de 10.15 a 13.45 h.
Professor: Francisco Gómez
Preu: 56,53 € (suplement de 5 €)

Lomografia en blanc i negre
d’11 a 20 h

Al llarg de tot el dia podeu gaudir del mercat de mostra, venda i intercanvi de
material fotogràfic al pati del centre.
Organitza: Centre cívic Pati Llimona
A partir de les 17 h. Projeccions de:
— Projecte de Fotografia i poemes: “La Europa del Aborigen”
—	Recordar després de l’oblit: Buchenwald, un projecte què recupera la
memòria dels deportats als camps nazis, de Sergi Bernal.
— Projectes guanyadors Premi Revela 2014. Centre cívic Can Basté.

Passejada històrica-fotogràfica
per botigues i cafès històrics de Ciutat Vella

Exposició col·lectiva. Mostra una sèrie de treballs artístics contemporanis sobre
la iconografia del Martiri de Santa Eulàlia, patrona de Barcelona, que proposen
una pluralitat de visions que parteixen, comparteixen i dialoguen en una doble
perspectiva: d’una banda la iconodulia o adoració de la icona martiritzada, la seva
corporeïtat i presència; i, d’altra banda, la iconoclàstia o rebuig i maltractament
de la imatge, la seva destrucció i desmaterialització. Fotografia i escultura són els
mitjans artístics que conviden a qüestionar les nostres relacions amb la iconografia
tradicional prenent com a referència la figura històrica de Santa Eulàlia.

Una introducció al món de la lomografia. Aprendràs sobre laboratori químic,
pel·lícules, reveladors, i descobrirem les Dianes i els seus millors trucs! Taller en col·
laboració amb Lomography Spain.

TRANSITANT ESPAIS
L’autor presenta espais urbans quotidians pels qui transitem, molt sovint sense
adonar-nos del seu present equilibri. Les fotografies, preses amb càmeres analògiques panoràmiques, ens acosten al format de visió característic de l’ull humà. Les
imatges recorren arquitectures i espais, jugant amb l’enquadrament i sorprenent-nos
també amb la peculiar visió que ofereix l’ús de la mirada vertical amb aquest format.
Fotografies de: Joan Martínez
Data: Del 27 de febrer al 27 de març
Visita guiada: Dimecres 11 de març a les 18.30 h.
Lloc: Francesc Català-Roca, Espai de fotografia
Fotografia: Joan Martínez

18.30 h

Durada: 8 h en 4 sessions
Data: DEL 7 AL 28 DE MARÇ
Dia i hora: Dissabtes, de 16.30 a 18.30 h.
Professor: Francisco Gómez
Preu: 43,07 € (suplement de 5 €)

Il·luminació d’estudi
11 h

Darrerament Barcelona ha perdut molts negocis emblemàtics, aquests són un
patrimoni que dóna personalitat a la ciutat, en aquesta ruta descobrirem uns
quants que encara resten. Sortirem del Pati Llimona per conèixer antigues cereries, cafès emblemàtics, ganiveteries, botigues de música, joguines, sastreries,
les primeres galeries comercials...
Espais des d’on es poden treure les millors fotografies.
Organitza: Tot-Història Associació Cultural
Punt de trobada: Centre cívic Pati Llimona
Inscripcions: A la recepció del centre cívic
Preu: 8 € (places limitades)

FORMACIÓ

Aquest curs és una iniciació a la fotografia d’estudi. Es donaran les bases teòriques
i pràctiques pel coneixement i control de la il·luminació com a eina fonamental en el
contingut de la imatge.
Durada: 6 h en 2 sessions
Data: DEL 10 AL 17 DE MARÇ
Dia i hora: Dimarts, de 18.30 a 21.30 h.
Professor: Jovan Horvath
Preu: 32,30 €

Promoció Suport a la Creació Fotogràfica

-25%

VERMUT FOTOGRÀFIC	

d’11.30 a 14 h

Es faran retrats amb una càmara de fusta de gran format mentre compartim l’aperitiu.
També podreu visitar el taller on trobareu una mostra de treballs fotogràfics realitzats
amb diferents tècniques.
Data: Dissabte 7 de març
Lloc: Placeta Milans, Barri Gòtic
Organitza: Associació Taller Milans

Compra els teus usos de plató del 6 al 31 de març i tindràs un 25% de descompte.

Fotografia: Eva Peña

Visionat de portfolis

MARTYRIUM SANCTAE EULALIAE

Com fer una exposició
d’un projecte fotogràfic o artístic?

ACTIVITATS AL PATI LLIMONA

Autoservei: 1 ús 38,43 €
Abonament: 5 usos 86,21 €

ACTIVITATS FORA DEL CENTRE

Tallers dins de la programació de l’Enfocats 2015.

El món vist des del meu telèfon
Aquest taller va dirigit a tots aquells que vulguin comunicar a través de la imatge
i la paraula. SOM ELS REPORTERS DE LA VIDA DIÀRIA DEL SEGLE XXI.
Per participar no es necessita cap coneixement previ de fotografia. Entenem
la fotografia com un joc, un exercici de diversió, com una necessitat que ens
apassiona. Sense més objectiu que comunicar i expressar.
Durada: 9 h en 3 sessions
Data: Del 12 al 26 de març
Dia i hora: Dijous, de 18.30 a 21.30 h.
Professor: Toni Amengual
Preu: 57,93 €

ESCOLA DE PASTORS

NOCHE YONKI

Escola de Pastors planteja una aproximació documental en profunditat cap al
fenomen de la Nova Pagesia actual, a partir de l’experiència de l’Escola de Pastors
de Catalunya. L’objectiu d’aquest treball fotogràfic és, sobretot, trencar amb els
clixés visuals establerts i oferir una aproximació nova i en clau positiva a tota aquesta
regeneració del món rural.

Espai Nag obre les portes del seu laboratori per passar una nit molt fotogràfica.
Si teniu ganes de positivar, compartir alguna fórmula secreta o passar una nit a
sota la llum vermella envoltats d’ampliadores, químics i bon ambient, aquesta és
la vostra oportunitat. A partir de les 19 h i fins que el cos aguanti. Tan sols heu
de dur paper sensible i els vostres negatius. I com que la nit és llarga, hi haurà
demostracions, experiments... i altres sorpreses.

Fotografies de: Joan Alvado
Data: Del 5 de febrer al 28 de març
Coproducció: Espai Fotogràfic Can Basté, Escola de Pagesia i Activitat Pastoral de
Catalunya, Parc Natural de l’Alt Pirineu i Generalitat de Catalunya, Medi Natural.
Lloc: Centre Cívic Can Bastè

El TAF! és un taller de fotografia aplicada a la intervenció urbana i l’activisme
social. Està orientat tant a fotògrafs com a tot aquell interessat a experimentar
amb la fotografia com a eina per a l’acció a l’espai públic. La intervenció final
es realitzarà al pati de Pati Llimona. El taller, teòric i pràctic, pretén ser un espai
d’experimentació, reflexió i intercanvi de coneixements.
Durada: 12 h en 3 sessions
Data: Del 3 al 7 de març
Dia i hora: Dimarts i dijous de 18.30 a 21.30 h. i dissabte de 10.30 a 13.30 h.
Professor: Oriana Eliçabe
Preu: 64,61 €

Fotografia: Joan Alvado

TAF! (Taller d’acció fotogràfica)

19 h

Data: Dissabte 7 de març
Organitza: Espai Nag

ADRECES
IEFC

Espai NAG

Carrer del Comte Urgell, 187
(dins el recinte de l’Escola
Industrial) 08036 - BCN
www.iefc.cat
Horaris: De dilluns a divendres,
de 9 a 21 h.
Metro: L5 Hospital Clínic
Renfe Tren: Estació de Sants
Bus: 41, 54, 59, 66

Carrer de la França Xica, 26-30
08004 - BCN
Tel. 93 441 91 63
www.espainag.com
Metro: L3 Poble Sec
Bus: 55, 121

Taller Milans
Plaça Milans, 4 - 08002 BCN
www.tallermilans.blogspot.com.es
Metro: L3 Liceu - L4 Jaume I

Can Basté
Pg. Fabra i Puig, 274
08031 BCN
Tel. 93 420 66 51
canbaste.wordpress.com
Metro: L5 Virrei Amat
Bus: 11, 31, 32, 47, 50, 51, 71, 82

Francesc
Català-Roca,
Espai de fotografia
Gran Via, 491 - 08015 - BCN
Tel. 93 323 77 90
www.golferichs.org/catala-roca
Horaris: De dilluns a divendres, de
10 a 20 h; dissabtes de 10 a 14 h.
Metro: L1 Urgell i Rocafort
Bus: 9, 41, 50, H12
Bicing: Viladomat amb Gran Via

