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PROFESSOR      
Pedro Cano. (Barcelona, 1958) Estudia 
Direcció Cinematogràfica al CECC 1991/94 
i Màster en Fotografia a FAMU, Facultat 
de Cinema de Praga 1995/97.
Des de 1991 ha desenvolupat múltiples 
treballs en l’àmbit audiovisual, cinema, 
teatre, vídeo i instal·lacions. Destacant 
els projectes propis desenvolupats a Praga: 
L’home que travessava les parets, llibres 
tridimensionals basats en el conte de Marcel 
Aymé, Maelström, instal·lació multimèdia 
sobre el conte d’Edgar Allan Poe exposats 
a Praga, Lanzarote i Barcelona. 
A nivell docent, a l’IEFC ha desenvolupat, 
des de l’any 2004 el Curs d’Especialització 
en Teatre i Espectacles. Havent cobert els 
seus alumnes la documentació i exposició 
de més de 90 tallers de teatre en 
col·laboració amb l’Institut del Teatre, 
i de més de 350 concerts dins de diferents 

festivals realitzats a Barcelona.

INICI      
2 de juliol del 2015.
DURADA      
27 h.  
Del 2 de al 13 de juliol del 2015.   
6 sessions teòriques de 2h 30m 
en horari de 18:30 a 21h.
5 sortides pràctiques aproximadament 
de 2h 30m en funció dels espectacles.
ACCÉS        
Entrevista i revisió de Book fotogràfic.
PREU                              
380€
PREU ESTUDIANTS IEFC   
342€

Realització de reportatges sobre arts escèniques i/o musicals.
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FOTOGRAFIA ALS FESTIVALS 
D’ESTIU DE BARCELONA



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.

OBJECTIUS I CONTINGUTS
La finalitat del taller és l’aprenentatge 
dels coneixements necessaris per la 
realització de reportatges sobre arts 
escèniques i/o musicals i així poder 
obtindre un Book final.
En les sessions teòriques es treballarà 
l’anàlisi i el plantejament previ dels 
aspectes tècnics de l’espectacle 
a fotografiar, així com l’edició i selecció 
de les imatges realitzades. Les sessions 
pràctiques es faran en espectacles 
dels Festivals d’Estiu de Barcelona, 
als que els alumnes accediran amb la 
corresponent acreditació de premsa. 
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