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PROFESSORA   
Fina Lunes. Estudia fotografia a l’Escola de Disseny Elisava de Barcelona. Des de 1984 s’especialitza en moda i publicitat, sent alguns dels seus 
clients més importants Nina Ricci, Christian Dior, Editorial Hymsa, Uhlsport International, Fòrum Universal de les Cultures 2004, J.Roca Joiers, entre 
d’altres. El seu treball ha estat publicat en premsa especialitzada i en llibres com ara: Art Director’s Index to Photographers, Vogue Bambini, Marie 
Claire, Polaroid International Photography, Visatec for Creative Imaging... Des de 1992, imparteix cursos de fotografia de moda a l’IEFC i al Master 
Summer Course Dirección de Arte y Publicidad a l’IED (Instituto Europeo Di Design), i també ha estat professora en el Màster en Direcció d’Art 
en Publicitat a la Facultat de Comunicació Blanquerna. Ha realitzat exposicions a Atenes, Porto Alegre, Barcelona... També ha publicat els llibres 

Caracolas i Así trabaja la Fotógrafa Fina Lunes. 

OBJECTIUS 
Adquirir els coneixements tècnics i el criteri estètic necessaris per dur a terme encàrrecs professionals de moda i desenvolupar un estil 
propi. Aprendre a realitzar una producció des de l’encàrrec fins a l’entrega.

CLASSES // 30 sessions de 3 hores: 90 hores DURADA // Octubre de 2016 a Juny de 2017. INICI // GRUP 1: Dilluns 17 
d’octubre 2016. GRUP 2: Dimarts 20 d’octubre HORARI // GRUP 1: 19 a 22h. GRUP 2: 11 a 14h.  PREU // 1545€ (1390€*) 
ACCÉS // Entrevista i revisió de portfoli.

*Preu: Estudiants IEFC // Afiliats UPIFC // Associats AFPE

Desenvolupa una mirada i un estil propis dins l’àmbit de la fotografia de moda.
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DIRIGIT A
Fotògrafs i estudiants interessats en el món de la fotografia de moda.

CONTINGUTS
- Sociologia i història de la fotografia de moda.
- La fotografia de moda i la imatge publicitària: imatge de marca, catàleg i editorial de moda.
- Tècniques d’il·luminació d’estudi i d’exteriors
- La producció de moda: perfil del client, estil, pressupost, localitzacions, models, estilisme i maquillatge.
- Tècniques de retoc digital aplicades a la moda i la bellesa.
- Revisió i anàlisi personalitzat dels treballs que es realitzen durant el curs a fi de preparar el book final.

COL·LABORACIONS
Les sessions fotogràfiques es realitzen amb models, perruqueria, maquillatge, assessoria d’imatge i disseny de moda, col·laborant 
habitualment amb les següents escoles:  

    OPTIONS BY FRANCINA // IED INSTITUTO EUROPEO DI DESIGN // MODEL MANAGMENT // STICK ART // FD MODA // ESDI
    711 SEVEN ELEVEN RENT // INSTITUT CATALÀ DE LA MODA // MODAFAD


