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El jurat de CuVic escull les onze fotografies guanyadores

•

Les obres seleccionades s’exposaran en uns cubs de gran format a partir del 6 de
febrer a diversos espais públics de la ciutat

•

L’activitat s’emmarca dins les activitats de Vic, Capital de la Cultura Catalana que
aquest mes de febrer es dedica a la fotografia

El jurat CuVic deliberant a la Casa Masferrer

El passat 19 de gener, el jurat CuVic format per Antoni Bover, David Fontseca, Joan Pujol-Creus, Sergi
Pérez, Xavier Auseller i Eduard Crispi, es va reunir a la Casa Masferrer a les 7 de la tarda per escollir,
després de la deliberació, els guanyadors d’entre les seixanta fotografies presentades a la convocatòria.
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Les 11 fotografies seleccionades són: Joan Codina: Fotografia “Tamborilaires”; Joan Parera: Fotografia
“Berga, patum complerta 2009”, Roger Vaqué: Fotografia “Voltats de Foc”, Noelia Marin: Fotografia
“Segar batre”, Jordi Lorenzo: Fotografia “Castellers, un moment de relax”, Antoni Rodriguez:
Fotografia “s/t”, Xavier Serra: Fotografia ”s/t”, Ignasi Costa: Fotografia “Biblioteca” i Fotografia
“Processó armats”, Marina Raurell: Fotografia “Pep” i, per últim, Jordi Comas: Fotografia “Taller
artista”.
El jurat va seleccionar les fotografies sense conèixer l’autoria, a partir d’una mostra impresa de les
imatges amb una referencia numèrica.
Les obres seleccionades s’exposaran en uns cubs de gran format (2x3x3m) a partir del 6 de febrer de
2016 a diversos espais públics de la ciutat. Aquests 3 cubs, amb les 11 fotografies guanyadores, itineraran
per la ciutat fins el mes de març. Els cubs estaran ubicats en diferents localitzacions de Vic on estaran
visibles les 24 hores del dia.
“CuVic” és el resultat d’una convocatòria adreçada a fotògrafs osonencs. El tema sobre el qual es basen
les fotografies presentades és “la cultura catalana” entesa en el sentit més ampli, des de la més popular,
festiva i folklòrica, fins a la més innovadora i contemporània. El jurat va destacar l’alta participació i el
bon nivell de les fotografies presentades. Recordem que aquest mes de febrer Vic, Capital de la Cultura
Catalana es dedica a la fotografia.
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