TALLER DE FOTOGRAFIA CONTEMPLATIVA A
L'HERETAT CAN LLOPART DE SUBIRATS
amb Frederic Garrido Vilajuana
premi Catalunya 2010 de fotografia- Premi Nacional 2013 de fotografia
MFIAP-MbCEF-M2*FCF-JAFCF
www.fededigital.com

La fotografia contemplativa, també anomenada Miksang o Mindfulphoto, pot ser
entesa com un estat obert de la ment, curiós, sense judici. Més que d'una tècnica
fotogràfica es tracta d'una manera de veure el món i la vida.

Aprofitant l'esplendor del paisatge de tardor del Penedès, us animem a participar en aquest taller per a
amants i aficionats a la fotografia. Sols necessiteu qualsevol tipus de càmera fotogràfica, fins i tot un mòbil.
Gaudirem d'un taller que combina tècnica fotogràfica i meditació i capturarem la bellesa de les nostres
vinyes ecològiques de les muntanyes de Subirats.

DISSABTE, 28 D'OCTUBRE DE 9.30h A 19.00h
Consulteu programa a la pàgina següent

Compra l'entrada a: www.llopart.com/activitats/
• PREU: 65€ (inclou dinar)
• Places molt limitades
CAVA LLOPART · Ctra. de Sant Sadurní a l’Ordal, Km.4 · 08739 Els Casots (Subirats) - Barcelona
Telf. +34.93.899.31.25 · visita@llopart.com · www.llopart.com · GPS - N 41º24’29” · E 1º48’12”

Frederic Garrido Vilajuana
Programa
© Anna Selga Casellas
9:30h Benvinguda a Caves Llopart
10:00h - 11:00h Explicació del valors bàsics per configurar una càmera fotogràfica
per la realització de les practiques, dirigides tant als usuaris de càmeres reflex,
mirrorless, compactes o mòbils
11.00h - 11.30h Pausa Cafè
11:30h - 13:30h Seminari d'Introducció a la Fotografia Contemplativa
13.30h - 14.30h Dinar a la Masia de Can Llopart de Subirats
14.45h - 15.30h Pràctica entre vinyes d'algunes formes bàsiques de meditació
15.30h - 17.15h Pràctica fotogràfica contemplativa. Aprofitarem l’entorn per a fer
fotografies de capvespre
17.30h - 17.45h Pausa Cafè
17.45h – 18.45h Visualització i comentaris de les fotografies que s’han realitzat
19.00h Comiat

Temporització
1 hora de coneixement de la nostra càmera fotogràfica, 2 hores Teoria Fotografia Contemplativa
1 hora de practica Meditativa, 2 hores sortida fotogràfica, 1 hora Visualització i comentaris finals

A qui va dirigit?
A tots els amants de l’art que vulguin conèixer la fotogràfica contemplativa i que vulguin
potenciar la seva creativitat.
La fotografia contemplativa no és una tècnica, és un concepte, una manera de viure
i ser en el present amb la càmera fotogràfica com a instrument de les nostres
observacions i vivències. La pràctica és, en si mateixa, l’objectiu.
Aprendrem a activar els nostres sentits i a gaudir plenament de nosaltres mateixos i a la
vegada veure el què som capaços d’expressar. El denominador comú de la fotografia i
la meditació és que les dues posen el focus en el moment present.
La meditació i la contemplació ens ajudaran a descobrir allò que volem expressar amb
el noble art de la fotografia.
Biografia: www.fededigital.com/cat-biografia
Fotografies Contemplatives: www.fededigital.com/llopart

