Nota de prensa
Data: 12 d’abril de 2016
Exposicions i curtmetratges del FESTIMATGE 2016 estan rebent una valoració molt positiva per
part del públic, posant en alça l’augment de la qualitat any rere any.

Josep Maria Queraltó, protagonista del cap de setmana al FESTIMATGE
La projecció del documental “JMQ, a la recerca d’un somni”; Mariano Pagès, amb la seva
xerrada i el seu taller sobre fotografia nocturna; i les matinal i tarda de cinema de dissabte, amb
la projecció de curts seleccionats al XXIIè Trofeu Torretes de curtmetratges, conformen les
activitats del cap de setmana.
La projecció del documental “JMQ, a la recerca d’un somni” sobre el col·leccionista Josep Maria
Queraltó, que tindrà lloc el diumenge 17 d’abril a les 18 hores a la Sala Mozart de Calella
(C/Església, 91), és el plat fort del cap de setmana, en el marc del Festival de la Imatge de Calella.
Queraltó és un amant del FESTIMATGE, en el que col·labora des dels seu inicis amb l’exposició de
peces de la seva col·lecció. L’any 2013, el FESTIMATGE va comptar amb les més important de totes
aquestes exposicions a la Sala d’exposicions de l’Ajuntament Vell “De les ombres al film”, on Josep
Maria Queraltó acostava al públic una part d’aquest món suggeridor d’aparells i objectes decisius
en el naixement del setè art, autèntiques joies que formen part de la seva col·lecció, una de les
col·leccions privades de cinema i audiovisuals més importants d’Europa.
Josep Maria Queraltó (JMQ) ha assolit una extraordinària col·lecció d’objectes relacionats amb el
cinema i el món de l’audiovisual, més de 20.000 peces. En el documental “JMQ, a la recerca d’un
somni”, mitjançant aquestes peces es fa un recorregut per la seva vida i l’evolució tècnica del setè
art. Més de trenta entrevistats de diferents nacionalitats veuen la necessitat de convertir la
col·lecció en un gran museu pedagògic i lúdic del cinema i de l’audiovisual, o el que és el mateix fer
realitat el somni de JMQ.

Activitats del cap de setmana
La fotografia també té un lloc privilegiat, ja que Mariano Pagès oferirà una xerrada sobre
fotografia nocturna “Estels i ermites”, el divendres 15 a les 21 hores a l’Ajuntament Vell de Calella
(plaça de l’ajuntament), que es complementarà amb un taller sobre fotografia nocturna, impartit
per ell mateix, el dissabte dia 16.
Pagès explicarà a la xerrada els mètodes específics emprats als llibres tant del Montseny com del
Montnegre-Corredor. Consells per a fotografiar en foscor total. Explicació dels mètodes de “pintar
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amb llum” aplicats a l’arquitectura i de tècniques de llarguíssima exposició. Exemples pràctics amb
obres acabades i maquing-of de sessions nocturnes.
Al taller, de places limitades, es podran practicar aquestes tècniques, fent servir una masia del
Montnegre-Corredor (cal inscripció prèvia a 646 653 502).
I pel que fa a la secció de curtmetratges, dissabte es podrà gaudir de dues sessions de projeccions
de curts seleccionats al XXIIè Trofeu Torretes de Curtmetratges a l’Ajuntament Vell de Calella
(plaça de l’ajuntament). Una sessió matinal a les 12 i una altra de tarda a les 20 hores.

FESTIMATGE, únic al món
El FESTIMATGE, Festival de la Imatge de Calella, és l’únic festival de tot el món que reuneix cinema
i fotografia en un mateix festival, i amb una durada tan extensa, gairebé tot un mes d’activitats
relacionades amb la imatge.
Reuneix tres certàmens que, originàriament, es celebraven per separat: La Trobada Internacional
de 9,5 mm, única a Espanya i de les poques que queden arreu del món, que aquest any celebra la
seva 43a edició; el Trofeu Torretes de Fotografia, que es fa des de fa 40 anys i que és reconegut
per la Federació Internacional de Fotografia, la qual cosa demostra el seu prestigi; i, el més jove de
tots, el Trofeu Torretes de Curtmetratges, amb 22 anys de vida, que destaca per la quantitat de
curtmetratges seleccionats que projecta durant el festival.
Enguany, el FESTIMATGE 2016 celebra l’onzena edició des que els tres certàmens s’ajuntaren per
fer un gran festival.

Per consultar programa complet: http://festimatge.org/programa_festimatge_2016.pdf
Per a més informació: www.festimatge.org
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