
Fotografia a la Fresca a Can Basté 
 
Què és? 
Aquesta activitat està composta pel fòrum i per les projeccions, les quals durem 
a terme a la terrasseta del Centre Cívic Can Basté, mentre sopem i prenem 
alguna cosa. 
 
 
En què consisteix cada activitat? 
 

1. Cada persona assistent ha de portar una fotografia (no obligatori) en un 
llapis de memòria, CD o disc dur extern.  

FÒRUM 

2. Recopilarem totes les imatges a l’ordinador i les projectarem. 
3. Mitjançant una votació cadascun dels assistents votarà la imatge sobre la 

qual vol donar la seva opinió (només un vot per persona). 
4. Començarem a parlar i a opinar sobre la fotografia més votada (no vol dir la 

millor). L’autor de la fotografia solament la podrà defensar al final. 
 
L’objectiu d’aquesta activitat és opinar de forma constructiva i escoltar el que la 
resta d’assistents opina d’una mateixa imatge. Veurem que sovint hi ha diferents 
opinions d’una mateixa fotografia, o fins i tot que el que ha dit algú altre no se’ns 
havia acudit fins que ho em sentit i hi hem caigut. 
 
És una forma divertida i diferent d’aprendre a veure les fotografies, mentre 
prenem la fresca de la nit envoltats de gent amb qui compartim l’afició o la 
professió de la fotografia.  
 

Cada dia projectarem un treball fotogràfic, ja sigui individual o col·lectiu. 
PROJECCIONS 

 
1. Abans de cada projecció el o els autors ens explicaran el seu treball. 
2. Veurem la projecció. 
3. Torn de preguntes i opinions perquè hi participi qui vulgui. 

 
L’objectiu d’aquesta activitat és xerrar sobre fotografia, intercanviar opinions, i 
descobrir com s’ha dut a terme un projecte, quines han estat les idees prèvies, 
les modificacions sobre el terreny i finalment la presa de decisions durant la post 
producció. 
 

Calendari i altres dades a la pàgina següent > 



Totes les activitats es duran a terme els dimecres i 
divendres indicats de les 21.30 a les 23.30 h. 

 
Durant les activitats es podrà sopar o bé prendre algun 
refresc o beguda. 
 
Totes les activitats es duran a terme al pati del 
 

Passeig de Fabra i Puig, 274 
Centre Cívic Can Basté 

Telèfon 93 420 66 51 
Fax 93 420 17 97 
Metro L5 Virrei Amat 
Bus: 11,31,32,47,50,51,71,82 
 

 
 
 
Una activitat coordinada per: 
 
Associació Fotogràfica TERRA de NINGÚ 
                info@terradeningu.com 
 

             
 
 
Per a més informació consulteu:  
http://www.CanBaste.com / http://www.TERRAdeNINGU.com

 

 

Agenda i horaris 

 

 

http://www.canbaste.com/�


Programa de Projeccions 
 
Dimecres 1 de Juliol - Pinhole 
Els col·lectius Imagen Patente, Grup Fox i el fotògraf Alfonso de Castro ens 
introduiran en diferents projectes que han fet i que segueixen desenvolupant 
sobre diferents tipus de càmeres estenopèiques. 
 
Divendres 10 de Juliol - Personalitats 
Els treballs fotogràfics que us presentarem aborden des de diferents punts de 
vista la personalitat dels individus. 
 
Núria López – Transsexuals 
Fabian Castillo – Testimonios 
Lou Acedo – Naturistes 
Carles Calero – Àngels, tal com som 
 
Divendres 17 de Juliol – Vist a Barcelona 
Un projecte que engloba 10 treballs fotogràfics diferents sobre les diferents 
visions que cada fotògraf/a te de la ciutat de Barcelona. Com a partir de treballs 
individuals s’acaba construint un projecte col·lectiu. 
 
Carles Castro 
Domingo Venero Barberán 
Eva Parey 
Fernando Gallardo 
Joan Alvado Cárcel 
Jordi Barreras 
Josu Trueba 
Núria Lopez Torres 
Pablo Porlan 
Sergi Bernal 
 
Dimecres 22 de Juliol – Fotògrafs de TERRA de NINGÚ 
En aquesta ocasió presentem en exclusiva treballs de fotògrafs que ja han 
col·laborat en alguna exposició a TERRA de NINGÚ, i que en aquesta ocasió ens 
presenten treballs nous 
 
Albert Garreta – Amb dues rodes 
Anna Baeza – Corte tropical 
Daniel Padró – Baptiste 
Fabio Borquez – Almas alemanas 


