4 FOTÒGRAFS ES
DESPULLEN EN
PÚBLIC
LLIURAMENT PREMIS

del XXVII CERTAMEN FOTOGRÁFIC
INTERNACIONAL 2013

“El Treball i els oficis”

Data
Dissabte 21 de setembre
Lloc
Masia d’en Cabanyes
Camí Ral s/n
08800 Vilanova i la Geltrú

Hora - 10h30
CONFERÈNCIA
4 FOTOGRAFS ES DESPULLEN EN PÚBLIC
Sensualitat i romanticisme

Conferència a Vilanova i la Geltrú en un indret emblemàtic del
romanticisme com és la Masia d’en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú, els
quatre fotògrafs Anna Selga, Isabel Casellas, Santos Moreno i Frederic
Garrido, es despullen per ensenyar-nos allò més íntim del seu treball, d’on
i com ha sorgit, com han fet la producció i la postproducció per arribar a la
imatge final, origen i resultat, reflexionant sobre el camí per fer-ho i
desvetllant els secrets de la seva obra.
Les seves trajectòries els avalen, tres d’ells són Premi Catalunya els últims
anys i tots quatre estan recollint premis i reconeixements arreu del món.
A ben segur serà un privilegi poder veure com es despullen davant el
públic per comentar-nos les intimitats dels seus projectes.
Activitat gratuïta
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ANNA SELGA
Premi Catalunya 2010
Fa aproximadament 10 anys que vaig decidir
apuntar-me al curs bàsic de fotografia a
l’AFTDAO de Berga per treure més profit de
les meves fotografies de viatge.
Després d’un curs en va continuar un altre i
junt amb l’ambient fotogràfic d’aquesta
associació, he descobert que la fotografia és
molt més que un “clic” en la meva vida.
Sóc sòcia de l’Agrupació Fotogràfica Tallers
d’Arts i Oficis de Berga (AFTDAO), membre
de Dones Fotògrafes, Mestre 1* de la
Federació Catalana Fotografia (M* FCF),
Artista de Confederación Española Fotografia (ACEF).
“M’agrada viatjar i veure el món, m’agrada parar i viatjar al meu
món”.

ISABEL CASELLAS
www.icasellas-fotografia.cat
Vaig començar en la fotografia al
1993, em vaig apuntar a un
curset d’iniciació per aprendre a
utilitzar la meva càmera i des de
llavors s’ha convertit en la meva
passió.
Sòcia de l'Agrupació Fotogràfica
Tallers d'Arts i Oficis de Berga, de l'Associació Enfoque Selectivo de
Barcelona, del col·lectiu Dones Fotògrafes de València, Artista de la
Federació Catalana de Fotografia (AFCF), Artista de la Confederación
Española de Fotografia (ACEF), Excel·lència de la Federació Internacional
de Fotografia (EFIAP), Reconeixement d’Image Sans Frontière 3 Estrelles
(R.ISF 3) i Merité ED-ISF d’Image Sans Frontière. Col·laboro en tasques
de gestió de l'Agrupació Fotogràfica Tallers d'Arts i Oficis de Berga.
“La fotografia em serveix per agafar un trosset de realitat i
manipular-lo per transmetre una sensació, una emoció, una
idea....”.

2

SANTOS MORENO
Premi Catalunya 2012
http://www.santosmoreno.com/
S’inicia en la fotografia a l’any
2003, associant-se aquest mateix
any al Grupo Fotogràfico Arse de
la seva localitat.
És soci de l'Agrupació Fotogràfica
Tallers d'Arts i Oficis de Berga
(Barcelona), Foto Cine La Vila, Vila Joiosa (Alacant), i ha aconseguit les
següents distincions EFIAP Excel·lència per la Fédération Internationale
de l'Art Photographique, MCEF Mestre per la Confederación Española de
Fotografía, MFCF Mestre por la Federació Catalana de Fotografía, PSA
EID*** Tres estrelles Electronic imaging Division, Photographic Society of
America, ER-ISF, Exposant Renommé per Image Sans Frontière, 4
insígnies Blaves FIAP y Soci d’Honor Foto Cine La Vila, Vila Joiosa
(Alacant).
"Si saps esperar, la gent s’oblidarà de la teva càmera i llavors la
seva anima sortirà a la llum" - Steve McCurry.
FREDERIC GARRIDO
Premi Catalunya 2009
Des de l’any 1976 que cau una
càmera a les meves mans l’emoció de
crear alguna cosa diferent de la
realitat és el què em fa moure i
m’apassiona a la vegada.
A les hores aprenc de grans mestres
de la fotografia com Franco Fontana,
Lucien Clergue, Judit Vizcarra, Manuel
Zambrana, Michael Bennet, Chema
Madoz, David Jiménez, Tino Soriano,
Isabel Flores, Sandra Sue, Tanit Plana
i Rebeca Saray entre molts d’altres.
M*FCF - ECEF- D.ISF – EFIAP i Premi Nacional de Fotografia 2013 de la CEF.
“Aprendre a aprendre, de tot i de tothom és un dels meus grans
objectius. Imaginar el què vull explicar. Viure, sentir i interpretar
la meva realitat interior, crear el meu món i expressar-lo
artísticament a través d’aquest noble art que és la fotografia.”
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12h30 - LLIURAMENT PREMIS

XXVII CERTAMEN FOTOGRÁFICO INTERNACIONAL 2013
“El Treball i els oficis”

Premi d’Honor 2013 – Santos Moreno
Una vegada finalitzades les conferències dels fotògrafs, es farà el lliurament de premis.
El guanyador és un dels ponents, Santos Moreno, que a més a més és Premi Catalunya
2012.
Frederic Garrido, Premi Catalunya 2009, i Anna Selga, Premi Catalunya 2010 també
tenen premis a recollir en aquest certamen.
Web on pots trobar informació del concurs és

http://www.ugtconcursofoto.com/website/index.asp
Acta d’enguany perquè vegis els premiats

http://www.ugtconcursofoto.com/docs/2013_acta.pdf
Estadística per països

http://www.ugtconcursofoto.com/website/estadistiques_paisos.asp?id_edicio=3
Galeria de les fotos guanyadores d’aquesta edició 2013

http://www.ugtconcursofoto.com/website/galeria.asp?id_edicio=3&id_tema=2
Catàleg de l’anterior edició

http://www.ugtconcursofoto.com/docs/2012_catalogo.pdf

13h00 - Copa de cava
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ORGANITZA

5

