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PROFESSORA
Inés Casals, (Tenerife 1970) Va cursar els estudis de disseny a la Llotja de Barcelona i a Parsons de Nova York. Des de l’inici de la seva carrera 
professional ha treballat en l’àmbit del disseny, la fotografia i la docència. A Nova York (1998-2001), va treballar com a dissenyadora per a una 
agència de publicitat, dissenyant l’exposició del 50é aniversari de l’agència MAGNUM i dissenyant exposicions i la revista del MOMA. A Itàlia 
(2002), va fer el disseny i la producció de la  revista COLORS. A Barcelona (2002), va crear el seu propi estudi i ha treballat en el disseny de tres 
edicions de la passarel·la Gaudí i l’exposició-acte de Spencer Tunick al Palau de la Virreina, entre d’altres. 

Com a docent ha estat vinculada l’Istituto Europeo di Design. De la mà de la Fundació Photographic Social Vision, de la que és Directora d’Art, és 
responsable del disseny de totes les exposicions que produeixen: de l’edició anual del World Press Photo a Barcelona, del Festival de fotografia 
DOCfield i de la coordinació del premi Docfield Dummy Award. 

Ha fet tres photobooks amb les fotògrafes Paola de Grenet (A dog’s life), Mireia Bordonada (This is...) o Maite Caramés (Entre tu yo).

www.inescasals.com 

CLASSES // 5 sessions de 4 hores. DURADA // 6 al 10 de febrer del 2017. INICI // Dilluns 6 de febrer 
HORARI // 17 a 21h. PREU // 330€ (300€*) ACCÉS // Entrevista i revisió de portfoli.

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

Coneix el procés, pas a pas, de comissariar, dissenyar i difondre una exposició.

Comissariat, disseny 
i difusió de projectes



www.iefc.cat

DIRIGIT A
Fotògrafs i professionals del sector cultural que vulguin desenvolupar activitats vinculades al camp del comissariat i la difusió de projectes.

OBJECTIUS
- Conèixer el paper del comissariat i les seves funcions.
- Definir els valors que volem comunicar amb cada projecte.
- Elecció del format de difusió del projecte: exposicions, fotollibres, publicacions digitals i audiovisuals.
- Explorar els recursos que necessitem/disposem.
- Conèixer altres projectes tant a nivell nacional com internacional.
- Descriure i analitzar exhaustivament el paper que desenvolupen els interlocutors amb els que ens anem trobant, quins temes i de quina 
manera treballarem amb ells.
- Delimitar el cronograma de cada projecte, per poder conèixer els aspectes pràctics de cada etapa del procés.
- Comunicació. Eines bàsiques a l’hora de donar a conèixer un projecte.

Durant la part teòrica del curs analitzarem i estudiarem casos reals ja realitzats. En l’apartat pràctic treballarem sobre projectes que els 
alumnes aportin. En cas que l’alumne no disposi d’un projecte propi, se li oferirà el material necessari per poder desenvolupar el curs 
satisfactòriament.

PROFESSORAS COL·LABORADORS

ARIANNA RINALDO // 
És directora de la revista de fotografia documental OjodePez, publicada per la Fábrica (Madrid).
Des de l’any 2012 és directora artística del festival de fotografia internacional, Cortona On The Move (Itàlia) i a l’any 2014 del festival de fotografia 
documental DOCfield>14. Del 1998 al 2001 va ser directora de l’arxiu de Magnum Photos New York i després a Itàlia editora gràfica de la revista Colors, fins 
al 2004.
Participa regularment en visionats de portfoli en els esdeveniments de fotografia més reconeguts a nivell internacional com Houston Fotofest (EUA); 
Descobriments/PhotoEspaña; Format Festival, Derby (Regne Unit); Daegu Photo Biennale (Corea); Parisphoto Lensculture Meeting Place (França), entre 
d’altres. Ha estat convocada com a jurat en diversos premis internacionals com World Press Photo, Premi OjodePez de Valors Humans, Czech Press Photo, 

FNAC Talent Fotogràfic o Fotopres, entre d’altres.

SILVIA OMEDES //
És gestora cultural, comissària independent, editora i professora de fotografia documental.
Llicenciada en Belles Arts per la New School for Social Research de Nova York i Màster en Funcions Directives a l’escola de negocis ESADE. Funda i dirigeix 
des de fa 12 anys la Fundació Photographic Social Vision a Barcelona. Ha sigut coordinadora d’exposicions per al Guggenheim Museum i per al CCCB.
Com a editora gràfica ha col·laborat amb l’editorial Blume i Ojodepez. És col·laboradora de les revistes 7.7 i La Maleta de Portbou. És professora convidada 
al Postgrau de Fotoperiodisme de la UAB, al Màster de Fotografia de l’Istituto Europeo di Design a Madrid i a les masterclass organitzades per la Fundación 
World Press Photo a Europa. Ha sigut jurat dels premis Czech Press Photo i 7.7, i és membre del comitéde selecció d’alumnes per a les beques Joop Swart 
Masterclass des de 2012.


