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Aquest taller va dirigit a alumnes avançats i fotògrafs que estiguin interessats en l’obra i el mètode de treball de la Carla Van de 
Puttelaar. Durant tres dies, es realitzarà una presentació del seu treball, una revisió de portfolis dels alumnes, una sessió pràctica en 
estudi amb model i llum natural i finalment revisió i anàlisi d’aquesta pràctica. 
Durant el worksohp, es farà una visita guiada a la Fundació Toni Catany.
El workshop s’impartirà en Anglès, és necessari tenir un bon nivell.

Carla van de Puttelaar (Zaandam, 1967) viu i treballa a Amsterdam. Al 1996, es va graduar a la Gerrit Rietveld Academy d’Amsterdam. Al mateix 
any, va ser premiada amb el Esther Kroon Prize, i al 2002, va guanyar el Prix de Rome Basic Prize. El seu treball ha obtingut reconeixement mundial, 
i ha exposat en nombroses museus i galeries arreu del món. Ha publicats, entre altres, el següents llibres: Galateas (2008), The Beholder’s Eye 
(2008), Jewel Box, (2011), Light on Legs (2011).  Carla van de Puttelaar, Kahmann Gallery (2013 and 2015). Una serie de nus inspirits en Rembrandt 
estarán exposits fin el 16 de maig de 2016 a la Rembrandt House a Amsterdam.
La fotografia de Carla van de Puttelaar permet a l’ull de l’espectador tocar la pell per mitjà de la seva lent i centrar l’atenció sobre la seva sensibilitat 
i sensualitat -examinada amb detall- sense oblidar la importància de les formes i estructura que la pell envolta. En els seus nus, emfatitza la 
personalitat, la vulnerabilitat i un erotisme íntim, així com la distància i, en ocasions, l’alienació. Durant els últims anys ha començat a examinar la 
pell i textura de les flors, en especial d’aquelles a punt de pansir, així com l’escorça i forma dels arbres. Nous motius on ha descobert la mateixa 
fascinant sensibilitat i sensualitat que en les seves models femenines. 

www.carlavandeputtelaar.com

OBJECTIUS 
Conèixer de primera mà com planteja Carla van de Puttelaar tot el seu procés creatiu i obtenir eines i recursos per aplicar-les al procés de 
creació propi. Carla van de Puttelaar farà una revisió de portfolis i analitzarà les fotografies realitzades durant el workshop.

CLASSES // 15h. DURADA //  9 a l’11 de maig 2016. INICI // Dilluns 9 de maig. PREU // 350€ 
ACCÉS // Entrevista i revisió de portfolio.
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PROGRAMA
9 DE MAIG:  15:00 - 17:00h. conferència i presentació obra personal
                   17:30 - 21:00h. revisió portfolis alumnes.

10 DE MAIG:  10:00 - 13:00h. i de 14:00 - 17:00h., sessió pràctica amb model i estudi de llum natural.

11 DE MAIG:  15:00 - 17:00h., anàlisi i revisió de la pràctica en estudi.
                     18:00 - 19:00h., visita a la Fundació Toni Catany

COL·LABORA
Fundació Toni Catany.


