
ARXIU FOTOGRÀFIC 
DE BARCELONA
(Pl. Pons i Clerch, 2. 08003 Barcelona).

Horaris: 
Dissabtes d’11 a 13.30 h
29 de març i 3 de maig 

REVELACIONS FOTOGRÀFIQUES 
Com neix la fotografia? Quins són els seus 
orígens? Com es forma la imatge fotogràfica? 
Descobrirem la màgia del procés de creació 
de les fotografies des de la cambra fosca 
fins a l’ampliació.

Què farem?
—Observarem la creació d’una imatge en una

 cambra fosca.
—Descobrirem el procés de muntatge d’una

 càmera de plaques i mirarem la imatge 
al seu interior.

—Assistirem al procés d’ampliació: del negatiu 
de pas universal a la imatge sobre el paper.

—Visitarem l’exposició Entorn 1900, coneixerem
 la Barcelona de fa més d’un segle i el 3D 
de l’època.

LA VIRREINA CENTRE 
DE LA IMATGE
(Palau de la Virreina. La Rambla, 99. 
08002 Barcelona).

Horaris: 
Dissabtes d’11 a 13.30 h
26 d’abril, 10 i 31 de maig i 21 de juny

NOMÉS VIST PER LA CÀMERA 
Les persones veiem el mateix que les càmeres? 
El món és com es mostra en les imatges? 
Ho descobrirem a partir de l’experimentació 
amb elements essencials de la fotografia.

Què farem?
—Coneixerem les investigacions i les experimen

tacions creatives de grans referents de la 
fotografia i el precinema.

—Experimentarem amb la càmera fotogràfica 
i crearem imatges jugant amb el temps, 
el moviment i la llum.

—Explorarem creativament els passatges entre 
el vídeo i la fotografia.

—Visitarem les exposicions en curs.

CENTRE DE CULTURA 
CONTEMPORÀNIA 
DE BARCELONA (CCCB)
(Montalegre, 5. 08001 Barcelona).

Horaris: 
Dissabtes d’11 a 13.30 h
5 d’abril, 17 de maig, 7 i 28 de juny

RECORREGUTS XCÈNTRICS
Cal una càmera per fer cinema? Què vol dir filmar 
un retrat? A l’Arxiu Xcèntric descobrirem moltes 
maneres diferents de fer cinema i farem cinema! 

Què farem?
—Veurem pel·lícules i fragments d’estils molt

 diversos.
—Crearem mapes visuals o collages inspirats

 pels films: amb captures, paraules, dibuixos, 
línies i signes, entre d’altres. 

—Muntarem els nostres tràilers a partir de plans
 de diversos films.

FUNDACIÓ FOTO 
COLECTANIA
(Julián Romea, 6. 08006 Barcelona).

Horaris: 
Dissabtes d’11 a 13.30 h
22 de març, 12 d’abril, 24 de maig  i 14 juny

DE LA CÀMERA AL LLIBRE
Com reconeixem una bona fotografia? 
Has pensat mai que un llibre de fotografia és 
el resultat de moltes tries i que pot ser un joc 
fascinant? Submergeix-te en el món dels llibres 
fotogràfics i crea el teu propi fotollibre.

Què farem?
—Descobrirem els paràmetres expressius 

de la fotografia. 
—Mirarem i analitzarem llibres fotogràfics.
—Crearem els nostres propis catàlegs: mirarem,

 triarem, ordenarem, relacionarem fotografies.

ENTRE 
IMATGES

TALLERS DE DESCOBERTA: 
FOTOGRAFIA I CINEMA

VIVIM ENVOLTATS D’IMATGES, PERÒ HEM PENSAT MAI 
EN COM ES FAN LES FOTOGRAFIES I LES PEL·LÍCULES? 
QUÈ VEIEM QUAN MIREM UNA IMATGE? 

ENTRE IMATGES proposa descobrir la fotografia i el cinema a nens 
i nenes de 6 a 12 anys a partir de l’observació i la creació d’imatges 
mitjançant una sèrie de tallers impulsats per quatre centres de 
Barcelona que tenen la imatge com a eix central de la seva activitat. 
Quatre tallers autònoms i complementaris que permetran als nens 
i nenes experimentar amb les càmeres, analitzar fotografies i explorar 
el muntatge de vídeo i l’edició fotogràfica. 

PER A NENS I NENES DE 6 A 12 ANYS

DISSABTES, D’11 A 13.30 H

TALLERS GRATUÏTS PRÈVIA INSCRIPCIÓ

TALLERS IMPARTITS PER FOTÒGRAFS 
I PROFESSIONALS DEL CINEMA

Els tallers són gratuïts. És necessari inscriure-s’hi prèviament
 
Envieu un correu electrònic a taquilles@cccb.org o bé truqueu 
al telèfon 933 064 100 de dimarts a diumenge d’11 a 19.30 h
Places limitades, la inscripció serà per ordre de sol·licitud

ORGANITZA: IDEACIÓ I REALITZACIÓ:


