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Professora: Lídia Carbonell (fotògrafa)
Classes: 30 sessions de 3 hores
Nº hores: 90   
Places: Mínim 8, màxim 12
Accés: Alumnes: Retrat I i Retrat II
aprovades. No alumnes: prova de nivell
i portafoli.

1r-2n Quadrimestre
Durada: Octubre 11 / Juny 12
Inici: 5 d’Octubre
Dia de classe: Dimecres
Horari: 16 a 19 h

OBJECTIU 
Desenvolupar projectes de retrat per tal d’assolir diferents encàrrecs professionals adquirint els coneixements
teòrics i pràctics suficients per fer qualsevol encàrrec.
Crear un book dels diferents encàrrecs que serà la nostra eina i CV (Currículum Vitae) per donar-nos a
conèixer. Acostar-se el més possible a una situació real, és a dir descobrir i proposar el que seria més adient
en cada situació.

CONTINGUT
Concepte que volem transmetre i de quina manera, objectius depenent de l’encàrrec, la llum, la tècnica, l’estil,
selecció i edició de les imatges, situació, logística en espais públics (permisos, meteorologia,...), el pressupost i
facturació, el tracte amb el client, l’entrega i la seva presentació final, la psicologia en la sessió fotogràfica, el 
maquillatge, l’estilisme.
Referents i fotografies de reconeguts fotògrafs de retrat, i també pintors per tal d’analitzar les tècniques i les 
psicologies en cada context històric i social.
Temes: Retrat en espais (localització, l’espai pròpiament, que simbolitza quan veiem el personatge). Retrat 
d’autor en reportatge (captar el moment decisiu). Retrat Narrativa ( a traves dels retratats s’explicarà una 
historia). Retrat de professions (artistes, escriptors, professions) com no caure en l’evidencia i treballar amb 
símbols i elements. Retrat d’encàrrec ( finalitat publicitària). Autoretrat.
Sessions: L’alumne es buscarà els seus models per a cada projecte, i presentarà a classe la seva proposta que
serà anal.litzada per a un millorament. 
Hi haurà sessions que es faran en estudi (durant les setmanes culturals del 1 al 12 de febrer). Cada alumne
tindrà 3 hores en horaris de 16 a 19 h o de 19 a 22 h, la resta es realitzen fora de l’ horari de classe, cada
alumne pel  seu compte. 
La presentació final consistirá en l’entrega d’un book i la defensa pública d’aquest (amb la presència dels  
companys/ alumnes, tutora i coordinadó dels cursos).
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Crèdits IEFC: 9 Preu: 1.400 € Preu estudiants IEFC: 1.260 €


