C U R S

INICIACIÓ AL LABORATORI QUÍMIC
EN B/N
Curs pràctic adreçat a conservadors-restauradors interessats en conèixer les tècniques i
els procediments emprats en la història de la fotografia
Es proporcionaran les eines necessàries per
conèixer i reconèixer la naturalesa dels
materials fotogràfics de gelatina i plata de
revelat en el context del laboratori químic
fotogràfic.
L'objectiu és facilitar la identificació i la presa
de decisions a l'hora d'enfrontar el procés de
conservació i restauració dels materials
fotogràfics més abundants en els nostres
arxius.

CONTINGUTS
El curs es bàsicament pràctic.
 El procés fotogràfic positiu/negatiu.
 Les emulsions fotogràfiques: capes, acabats, contrast.
 Els suports: Plàstic i paper.
 El laboratori. Coneixement i ús de l'espai.
 Els químics i el control de la imatge.
 Fotogrames.
 Revelat del negatiu en B/N.
 La fulla de contactes.
 L'ampliació de còpies.

DOCENT
Esther LLorca (Barcelona 1970)
Graduada en fotografia (IEFC.2001) es dedica a la recerca, pràctica i docència de les tècniques
emprades en la història de la fotografia. Llicenciada en Belles Arts (UB.2012) i amb el grau en
Conservació-Restauració de béns Culturals (UB.2013) aplica els coneixements de fotografia
especialitzant-se en la conservació i restauració de materials fotogràfics.

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Durada
18 hores repartides en 6 sessions de 3 hores.

Dates i horari
20, 21, 22, 25, 26 i 27 de juny de 2018 de 10 h a 13 h.
Número d'alumnes
Màxim 16 (mínim 14)

Idioma
Català /Castellà

Lloc
Laboratori i plató de l’ESCRBCC
C/ Aiguablava 109-113, 08033 Barcelona

Preu
225€
200€ estudiants, socis/es CRAC , socis/es de Fotoconnexió
Inclou material per a l’alumne/a:
Carret negatius B/N Kodak T‐max400 ASA i Paper fotogràfic Ilford Classic FB 1K 18x24 25 fulles.
S’aconsella portar càmera analògica, rèflex o compacta.

Accés
No són necessaris coneixements previs de laboratori químic fotogràfic.

Preinscripcions
Envieu les vostres dades omplint aquest F O R M U L A R I , abans del
25 de maig de 2018. En cas de que hi hagi més sol·licitants que places
disponibles, regirà l'ordre de preinscripció.

Inscripcions
L'ESCRBCC confirmarà l'acceptació dels alumnes via correu electrònic el
28 de maig i facilitarà el núm. de compte per tal que l'alumne dugui a
terme el pagament en un termini de 10 dies. Si passat aquest termini no
s'ha fet el pagament s'entendrà que ha desistit i es donarà la plaça al
següent candidat de la llista d'espera.

