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Exposició del 4t
Concurs
Fotogràfic
COAC_CC
Imatge:
© Miquel Planells

Entitat Organitzadora : COAC
Lloc: Sala Pòrtic de la Casa Lluvià
Demarcació : Comarques Centrals - Seu de Manresa
Data inici : Dilluns, 2 desembre, 2019
Data fi : Divendres, 24 gener, 2020
Horari: De dilluns a dijous de 9 a 13 h i de 15 a 16.30 h Divendres de 9 a 14 h
Tornar
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La Sala Pòrtic de la seu de Manresa del COAC acull fins al 25 de gener l?exposició de les
obres presentades al 4T CONCURS FOTOGRÀFIC COAC_CC. Aquest concurs fotogràfic va
néixer amb la finalitat de fomentar la visió de l?arquitectura a través de la càmera, i impulsar
el reconeixement de l?arquitectura dins l?entorn dels nostres pobles i ciutats. Sota el lema
?Relació (arquitectònica): dins/fora? s?han presentat enguany 25 obres.
Els guanyadors de les tres categories són:
1er Premi COAC_CC per a Miralls, de Miquel Planells. En aquesta fotografia el jurat ha
valorat positivament el tractament de la llum i el joc de reflexos que ofereix l?edifici.
L?aparició de l?avió com a objecte puntual protagonista limita el buit entre aquest i
l?espectador generant encertadament l?espai de la representació.
2n Premi COAC_CC per a Pavelló Barcelona, Mies Van Der Rohe. Reproducció en
bronze de l?escultura Alba de Georg Kolbe, d?Albert Alcántara. El jurat ha valorat
positivament la construcció de l?espai de representació responent al lema Dins/Fora, amb
molt bona composició geomètrica i un contingut simbòlic important.
Premi Ciutat de VIC per a Llum Discreta, de Xevi Serra. En aquest cas, el jurat ha valorat la
bona solució compositiva davant de la quantitat d?elements que intervenen en la construcció
de la imatge. Bona resposta al tema del concurs treballant molt bé la llum per poder valorar el
dins i el fora.
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