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PROFESSORA     
Noelia Pérez. Va néixer en 1976 a Granollers i viu des de l’any 2001 a Barcelona. Estudia Primer Cicle de Periodisme en la Universitat Autònoma 
de Barcelona i es llicencia en Història per la mateixa universitat. Desenvolupa el programa de doctorat en Història Contemporània en la Universitat 
de Barcelona. Realitza els seus estudis de fotografia i arts visuals entre l’Escola Massana de Barcelona, l Institut d´Estudis Fotogràfics de 
Catalunya i obté el Màster de Periodisme Visual a l’escola Blankpaper de Madrid. Treballa en l’equip de la Dra. Cristina Borderías a la Universitat 
de Barcelona formant part del grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya “Treball, Institucions i Gènere” dins de l’Associació 
Espanyola de la Recerca d’Història de les Dones. En Reuters&Dowjones s’especialitza en edició de continguts informatius online per a Europa i 
des de l’any 2007 és fotògrafa i documentalista freelance. Les seves activitats professionals se centren en la fotografia documental, la gestió i 
organització de fons fotogràfics, la docència, la recerca visual així com la producció de la seva obra personal on ha exposat i publicat diversos 
llibres així com comissariat i participat en diferents exposicions individuals i  col·lectives. Membre del col.lectiu de pedagogies visuals crítiques 
Nomadas Visuales, actualment  està  realitzant estudis de simbologia i mitologia des dels Estudis Culturals així com desenvolupant el projecte 
fotogràfic i de recerca “Terra Nova” en el marc del premi Lluis Carulla 2016 que ha rebut.

Més informació:

diariosvisuales.tumblr.com

www.liaperez.com

CLASSES // 24h., 8 sessions de 3 h. DURADA // Octubre a desembre de 2016. INICI // Divendres 14 d’octubre. 
HORARI // 16 a 19h. PREU // 365€ (330€) ACCÉS // Entrevista i revisió de portfolio.

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

El gènere com a categoria d’anàlisi de la fotografia. 
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Fotografia Cos i Gènere

Igual format 
D’octubre a desembre
14 d’octubre



www.iefc.cat

DIRIGIT A
Fotógrafs/es, llicenciats/des, i estudiants de fotografia, art, història, i ciències socials, així com persones interessades en l'evolució de la 
mirada i el llenguatge fotogràfic en els àmbits del cos i el gènere.

OBJECTIUS
Què tenen a veure els conceptes de gènere o classe social amb la fotografia? De quina manera han influït les teories racistes al 
desenvolupament de les tecnologies visuals? D´alguna manera la nostra mirada i les fotografies que produïm reprodueixen una perspectiva 
sexuada al món? Quines possibilitats tenim de crear nous imaginaris per mitjà de la representació visual?
El gènere (i els seus enllaços amb altres fonts d'opressió com la raça o la classe) serveix en aquest curs com a categoria d'anàlisi de la 
construcció, la deconstrucció i la reconstrucció de les identitats al llarg de la història de la fotografia. Aquesta no s'ha desenvolupat fora de 
la història, sinó que està en tot moment interrelacionada amb ella, amb els seus esdeveniments i les seves realitats socials i polítiques. Per 
tant d'aquí surt la necessitat de contextualitzar les imatges existents, les quals ens plantegem repensar tot utilitzant el cos com a punt de 
referència.
Analitzarem les categories interdependents de gènere i raça com a sistemes visuals de poder, enfocant la fotografia com una tecnologia 
social a través de la qual s'ha normalitzat la mirada sexuada i racialitzada als cossos.
Revelarem els continus efectes que té el llegat del colonialisme visual, androcentrisme i ĺ ocularcentrisme sobre els processos de formació 
de subjectivitats a partir de la imatge, emfatitzant al mateix temps la possibilitat de transformar la representació fotogràfica, la memòria 
del cos i la mirada en eines d'intervenció social i política.

DESENVOLUPAMENT I METODOLOGIA
A través de blocs temàtics, el curs s éstructura en una part teòrica i una altra pràctica. Durant la primera part de cada sessió presentarem 
un tema que estructurarem a partir d´una bibliografia, un visionat de diferents treballs i produccions visuals. Per mitjà de la tècnica de les 
tertúlies dialògiques obrirem un espai a la participació i a la reflexió la base de la qual serà el visionat de diferents imatges fotogràfiques 
que poden respondre a cada  temàtica en concret. Durant la  segona part de la classe s´acompanyarà a ĺ alumne en les diferents fases 
del desenvolupament d´un projecte d éxploració creativa amb els temes relacionats amb el curs i que finalment formaran part d'una petita 
publicació.

CONTINGUTS
- El gènere com a categoria d´anàlisi dintre de la fotografia i les representacions visuals. Modernismes, post-modernismes, trans-  
modernismes, feminismes i estudis de-colonials.
- Històries de la fotografia: una relectura crítica. Dones davant i darrera de la càmera.
- La  tecnologia del gènere dintre i fora de la càmara.
- Les mirades i els actes fotogràfics. Relacions de poders i tècnica.
- El cos construït: auto-retrats, auto-ficcions i identitats.
- Intervencions fotogràfiques a ĺ arxiu: Ciència, art, feminismes.
- Cossos normatius : la mascarada de la fotografia i del gènere. Performance i performativitat.
- Espai i cos. La construcció visual de les identitats binàries.
- El cos  nu i història de ĺ art.
- Cos, maternitat i altres imaginaris visuals uterins.
- Cossos post-fotogràfics.
- Cossos post- pornografics i fotografies.
- Cos, fototeràpia i fotografia terapèutica.
- Cos i periodisme visual: el cas de la documentació fotogràfica de les treballadores sexuals als espais públics.
- Metodologies d´analisi de la imatge en relació al cos fotogràfic/at.


