
 

 

 
SETMANA CULTURAL 2008 
                                  
DILLUNS 4 de febrer 
 
AULA STEICHEN 
18:00 hores. 
 
LUCIEN CLERGUE i els alumnes. 
El dia abans de la seva conferència, el nostre fotògraf convidat d’aquest any, farà una revisió 
de portfolis d´uns alumnes seleccionats. Serà uns sessió oberta al públic i,  encara que no 
parli sobre les teves fotografies, sempre serà d’interès escoltar les opinions d´un autor clàssic 
al voltant dels treballs dels teus companys.  
  
 
DIMARTS 5 de febrer   
 
SALA D’ACTES DE L’ESCOLA D’ARTS I OFICIS (al costat mateix de l´IEFC) 
19:00  hores                                         
 
Conferència del fotògraf LUCIEN CLERGUE. 
Aquest any tenim l’oportunitat de tenir a prop a un fotògraf considerat un clàssic  de la 
fotografia, un autor de renom internacional. Un fotògraf que la seva vida i obra ha estat 
vinculada a creadors il·lustres com Picasso i Cocteau. Les seves imatges inclouen grans temes 
com la mort,  el  món dels gitanos, el nu, la Camarga,  la tauromàquia,  el color i les 
sobreimpressions. Ha estat  alhora  fundador dels Rencontres Internacionals de la 
Photographie d´Arles  i   de l'École Nationale Supérieure de la Photographie a França i  a més 
podem afegir que és el primer fotògraf que ingressa a l'Académie des Beaux-Arts francesa 
(2007).  Història, passió i creació amb un nom propi : LUCIEN CLERGUE. 
 
* Lucien Clergue farà la conferència en castellà. 

 
DIMECRES 6 de febrer   
 
AULA STEICHEN   
19:00  hores  
 
LIZANIA, encontre amb el poeta Jesús Lizano. 
Amb la intenció d’obrir  perspectives més enllà del nostre mitjà,  aquest any volem convidar a 
un creador que no sigui fotògraf, però que el seu llenguatge estigui molt proper a la nostra 
creació artística. No dubtis en assistir si tens interès per la poesia i per la imatge i, també,  per 
si vols conèixer a un personatge amb un univers propi, únic i molt, però que molt llibertari... 
Jesús Lizano ha estat un poeta només conegut per minories, però des de la publicació per 
l’editorial Lumen de les seves obres completes “ Lizania, aventura poética 1945-2000” 
comença a ser reconegut arreu.   
ORGANITZA CLUB TALBOT 
 



          
 
 
 
 
 
DIJOUS  7 de febrer          
 
AULA STEICHEN 
19:00 hores 
                                                                                        
“EL NOSTRE PAÍS” 
Viatge fotogràfic a voltant de la nostra identitat. 
Per primera vegada a l´Institut tenim molts punts de vista per part dels nostres alumnes 
sobre un mateix tema. Una oportunitat de la que ens volem fer ressò. Per això, aprofitarem 
totes! repetim totes!  les fotografies presentades per vosaltres al concurs de Sony  per 
projectar un audiovisual i, posteriorment, iniciar una xerrada al voltant d´aquest complex 
tema. 
ORGANITZA CLUB TALBOT 
 
 
DIVENDRES 8 de febrer 
 
AULA STEICHEN 
16:00 hores                                                                                         
 
SESSIÓ DE MAQUILLATGE  amb CARMEN CAZCARRA 
Demostració d’una sessió de maquillatge per a fotografia en color i en blanc i negre. Si vols 
participar portar la teva càmera (analògica o digital)  amb el  flaix per poder fer fotografies de 
la sessió. 
 
ESPAI DE L´ INSTITUT                                                                                         
18:00 hores   
                                                                                        
SESSIÓ DE MODA amb la fotògrafa FINA LUNES 
Demostració  d’una sessió de moda a càrrec de Fina Lunes (professora del curs 
d’especialització de Moda de l´IEFC). Com a la sessió de maquillatge es podrà portar la 
càmera i el flaix per fer fotografies. Amb la col·laboració d’estilista i models professionals. 
 
 
 


