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La fotografia com a eina 
d’intervenció social en l’espai públic

Aquest taller teòric-pràctic dissertarà sobre la funció de la fotografia com a eina d’intervenció en l’espai públic buscant trencar amb les 
formes clàssiques d’exposició i distribució de fotografies i històries.
Durant set setmanes reflexionarem sobre el poder transformador de les imatges, la ciutat, l’urbanisme, la iconosfera i l’ús de l’espai 
públic. Analitzarem diversos col·lectius fotogràfics i agents socials que treballin a partir de l’ús de la imatge com a eina de comunicació i 
transformació social. Per fer-ho compartirem textos, vídeos i fotografies. 
Els objectius són realitzar col·lectivament la conceptualització, disseny i desenvolupament d’un projecte que finalitzarà amb una 
intervenció fotogràfica a l’espai públic.

OBJECTIUS
- Realitzar una intervenció a l’espai públic.
- Desenvolupar la conceptualització, disseny i desenvolupament d’un projecte de contingut social.
- Aprendre eines online per a la creació de “gigantografías”.
- Propiciar el debat per a la realització d’un projecte col·laboratiu i la búsqueda de consens.
- Promoure la creativitat per a la difusió dels projectes.
- Aprendre a escollir els espais d’intervenció per fer més efectius el nostre missatge.

CLASSES //27h.: 8 sessions de 3h. + 1 sessió de 3h. el dissabte 10/6/17 o 17/06/17
DURADA // Abril a juny del 2017. INICI // Dimarts 18 d’abril. HORARI // 19 a 22h. PREU // 450€ (405€*) 
ACCÉS // Entrevista i revisió de portfoli.

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



www.iefc.cat

PROFESSORA
Oriana Eliçabe (Buenos Aires, 1972). Fotògrafa documentalista i agitadora cultural. Membre del col·lectiu multidisciplinari Enmedio, on treballa 
combinant l’art i l’activisme social. Des d’allà coordina el TAF! (Taller d’Acció Fotogràfica), un taller de fotografia aplicada a la intervenció urbana on 
fomenten una actitud crítica respecte als usos contemporanis de la fotografia i la seva relació amb la realitat social.
Va estudiar a l’Escuela de Arte Fotográfico de Avellaneda, a Argentina. El 1993 s’instal·la a Mèxic on realitza tallers amb destacats fotògrafs i col·labora 
amb varis diaris i revistes. L’any 1995 comença a treballar per Agence France-Presse (AFP), que l’enviarà a Chiapas a cobrir el conflicte armat de EZLN 
entre 1995-99. Posteriorment es trasllada a Barcelona, on resideix actualment. El 2000 rep la beca FotoPres’01 amb el projecte Madres Lesbianas. Rep 
la beca d’Arts Visuals de la Generalitat de Catalunya el 2003 amb el projecte “Espacio de Poder invisible | Espacios invisibles de Poder”, el 2010 rep la 
beca d’Arts Visuals del CoNca amb el projecte Familiarizarse. 
La seva trajectòria deixa clara la vocació de documentalista i experimental a partir de la recerca constant en les formes de creació i difusió dels seus 
projectes individuals i col·lectius. 

PROFESSOR COL·LABORADOR

LEÓNIDAS MARTIN //  www.leodecerca.net
Professor Lector del Departament de Disseny i Imatge de la UB, especialista en noves tecnologies audiovisuals i art activista. Doctor en Belles Arts, amb la 
tesi La función del arte en las sociedades conectadas (Premi extraordinari de doctorat, 2007). Imparteix docència a la Facultat de Belles Arts de Barcelona i a 
ESDI de Barcelona. Participa com a conferenciant en congressos, trobades i festivals en museus i espais culturals de diferents països. Des de que va obtenir el 
primer premi nacional d’art digital (INJUVE, 2000), la seva producció com a artista multimèdia s’ha desenvolupat sempre en un terreny híbrid on es barregen 
els processos socials, les noves tecnologies i les pràctiques artístiques. Membre fundador del col·lectiu artístic “Las Agencias” i del col·lectiu “En medio” 
www.enmedio.info. Com a realitzador, la seva producció es basa principalment en la elaboració de documentals i reportatges televisius, dedicats a investigar 
les funcions que desenvolupen les pràctiques artístiques en diversos processos socials i polítics. Publica amb regularitat assajos i articles en revistes culturals, 
diaris i llibres. Es va formar a les Univeresitats de Castilla-La Mancha, Gent (Bèlgica) i Trondheim (Noruega). També va estudiar guió cinematogràfic i escriptura 
creativa a Barcelona i Nova York.

DIRIGIT A
Aquest taller està orientat tant a fotògrafs com a aquells que es desenvolupen dins l’àmbit de les arts i la comunicació visual i aquells 
que estiguin interessats en explorar la fotografia com a eina d’intervenció en l’espai públic. 

CONTINGUTS
- Explorar la resistència creativa: principis, tàctics i punt d’intervenció. La fotografia com a acció directa.
- Casos d’estudi.
- Símbols i la cultura de masses.
- Publicitat i contra publicitat.
- Estètica i contingut.
- Urbanisme i el dret a la ciutat.
- Pla d’intervenció: idea, concepte, objecte i difusió. Realització.
- Intervenció en l’espai públic.
- Tècniques i muntatge de les imatges.


