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PROFESSOR     
Jordi Vidal (Berga, 1963) Graduat en fotografia a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (1991), i Postgrau en Conservació, preservación i difusió 
d’arxius Fotogràfics a l’UAB (2014)), ha treballat en diferents camps fotogràfics com el reportatge, industrial, publicitat i editorial, especialitzant-se en 
reportatge d’esdeveniments i espectacles. 
Fotògraf oficial de diversos festivals, entre ells el Grec durant tres anys i diversos festivals de música (Sonisphere), ha col·laborat amb promotors, 
discogràfiques, músics, ballarins i coreògrafs, creant fotografies per a promoció, cartells i portades de discs. Les seves fotos es publiquen habitualment en 
revistes especialitzades i premsa, tant nacional com extrangera. Ha estat cap de fotografia i fotògraf de les revistes Guitarra Total  i Bateria Total durant deu 
anys. Col·labora habitualment amb les revistes musicals més importants del país, com Rockdelux i Ruta66, així com amb agéncies internacionals com 
Redferns i Getty Images.
Ha realitzat nombroses exposicions de la seva obra, ja sigui de fotografies de músics, dansa, o reportatges de caire social realitzats a Índia, Bangladesh 
o Cuba, havent estat escollit en dues ocasions per participar a la Primavera Fotogràfica de Catalunya. També dona tallers i xerrades sobre fotografia 
d’espectacles i Gestió d’arxius fotogràfics (Aula Nikon, Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya).

OBJECTIUS 
Aprenentatge de la fotografia d’arts escèniques i esdeveniments musicals. Creació d’un llenguatge propi. 

CLASSES // 81h.: 17 sessions de 3h. 30 hores de sortides pràctiques. DURADA // Octubre de 2016 a  abril de 2017. 
INICI // Dimecres 19 d’octubre. HORARI // 16 a 19h. PREU // 990€ (890€*) ACCÉS // Entrevista i revisió de portfoli.

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

Documentar i crear imatges al voltant de les arts escèniques.
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Música i Arts Escèniques
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DIRIGIT A
Fotògrafs i estudiants interessats en el món de les arts escèniques i musicals i que vulguin apendre com realitzar un treball professional 
en aquests àmbits.

CONTINGUTS
- Consideracions sobre l’equip necessari.
- Problemes habituals (il.luminacio, masificació, accés, contractes).
- Espais de treball (petites sales, estadis, grans festivals).
- Interacció amb l’entorn.
- Confecció i gestió d’agenda.
- Confecció i gestió d’un arxiu.
- Crear un workflow personal.
- L’instant decisiu: disparar/editar.
- Com valorem una foto/reportatge. Sortides professionals.

ENTITATS COL·LABORADORES
El alumnes hi realitzaran pràctiques al llarg del curs. 

CENTRE ARTESÀ
TRADICIONÀRIUS 
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PROFESSORS COL·LABORADORS

DAVID AIROB // www.davidairob.com, www.thewside.com
Fotògraf de La Vanguardia, diari on va ser editor en cap de Fotografia de 2007 a 2010. A banda del seu treball a La Vanguardia, ha dut a terme altres 
projectes personals amb els que ha obtingut diferents premis com per exemple el recent Sony World Photography Awards pel seu treball sobre el Centre 
Niemeyer d’Avilés.
Les seves imatges han estat publicades en revistes com Time, Paris-Match, Der Spiegel, entre d’altres. Co-fundador del Centre de Fotografia Documental de 
Barcelona, ha dirigit classes magistrals, tallers i conferències en diverses universitats espanyoles i centres d’educació.
Membre del jurat en concursos de fotografia, com la darrera edició de Fotopress, el seu treball s’ha mostrat en diverses exposicions individuals i llibres.
Editor de The W Side, bloc sobre periodisme gràfic i edició fotogràfica.

SAMUEL ARANDA // www.samuelaranda.net
Fotògraf freelance treballa per a The New York Times i El Magazine de La Vanguardia, entre d’altres. Guanyador del World Press Photo 2012. Fotògraf de 
múltiples conflictes i problemàtiques socials, ha seguit en aquests darrers anys les diferents revolucions dels països àrabs.

ALBERTO ESTÉVEZ // 
Cap de fotografia de l’agència EFE a Catalunya des de 2003. Durant aquests anys que porta a EFE, ha fet la cobertura de tot tipus d’esdeveniments, 
publicant arreu del món. Especialitzat en actes esportius, ha treballat a Mundials de Futbol, Jocs Olímpics, Mundials i Europeus d’Atletisme, finals de la 
Champions League i Mundials de Natació.

JORDI COTRINA // www.jordicotrina.com
Fotògraf especialitzat en esports, treballa a El Periódico. Ha cobert diferents Jocs Olímpics des de Barcelona 1992, el Europeus de futbol, innombrables 
tornejos de tennis com són els Roland Garros i Wimbledon. Des de 1990, la seva activitat fotogràfica es centra especialment en el seguiment del FC 
Barcelona. Cotrina, autor de diversos llibres, està considerat com un dels principals referents del fotoperiodisme esportiu. Recent guanyador del Premi Quim 
Regàs de Periodisme.

MÒNICA TUDELA // 
Reportera audiovisual d’El Periódico de Catalunya. Llicenciada en Periodisme, Master en Edició Gràfica per la UAB i Postgraus d’ENG per la UPF i de 
Periodisme Digital per la UOC. Ha estudiat fotografia a l’IEFC, i a l’International Center of Photography de New York.
Va començar la seva carrera professional a la televisió local de Barcelona. El 1997 s’incorpora a El Periódico de Catalunya on ha treballat en els suplements 
Tecnologías, Dominical i Quadern de Diumenge, així com a les seccions de Televisió i Edició i Tancament. Actualment forma part de la secció de Fotografia 
on desenvolupa principalment tasques audiovisuals.

RUIDO PHOTO // www.ruidophoto.com
Ruido Photo és una organització integrada per fotògrafs, periodistes i dissenyadors, que entén el documentalisme com una eina de reflexió i transformació 
social. És una plataforma des d’on exercir un documentalisme independent, amb fort contingut social i compromís cultural.
Ruido Photo ha rebut premis com el Premi al millor llibre de fotografia d’Iberoamèrica Picture of the Year International, premi al millor documental de 
Centre Amèrica Ícar, Premi de Periodisme i Drets Humans de la Universitat Centroamericana José Simeón Canyes, el Premi de Periodisme de Migracions 
del Projecte de les Nacions Unides per al Desenvolupament de la Unió Europea, Premi de Periodisme Jove 2010, Premi Objectiu Obert de l’Agència EFE, i 
finalista al Premi de la Fundació Nou Periodisme Iberoamericà, entre uns altres.


