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PROFESSOR     
Enric Montes (Barcelona 1969). 
Des de 1993 exposa regularment la seva obra a diferents galeries i festivals. Recentment ha estat finalista a Photoespaña al “Premio Mejor Libro 
de Fotografía del año” (2012 i 2010) i ha exposat “Prodigios” a Kowasa Gallery (2011),  al Festival Mapamundistas de Pamplona (2012), “L’auto 
edició exposada” a SCAN (2012) Tarragona i “Passant Pàgina. El llibre com a Territori d’Art” (2013) organitzada pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.És l’editor dels seus propis llibres de fotografia, que en l’actualitat formen part de l’exposició col·lectiva “Libros 
que son fotos, fotos que son libros” (2014) en el Museu d’Art Reina Sofía.
enricmontes.com

OBJECTIUS 
En aquest curs l’alumne adquirirà els coneixements necessaris per a convertir el seu projecte fotogràfic en un fotollibre a través de 
l’estudi i anàlisi de tots els aspectes relacionats amb l’edició, tant a nivell històric com conceptual, narratiu, tècnic i de producció, per 
a fer possible la seva publicació. Amb especial atenció a com organitzar les imatges de cara a una millor lectura i comprensió del 
contingut del llibre, i en els nous formats i plataformes actuals de difusió i distribució derivats de l’actual auge de l’autoedició.

CLASSES // 27h., 9 sessions de 3 h. DURADA // Octubre a desembre de 2016. INICI // Dijous 13 d’octubre. 
HORARI // 11 a 14h. PREU // 365€ (330€) ACCÉS // Entrevista i revisió de portfolio.

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

Convertir el projecte fotogràfic en un fotollibre.
Edició de Fotollibres
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REQUISITS 
És recomanable disposar d’un mínim projecte fotogràfic (15-30 imatges).
No és necessari tenir coneixements de programes de disseny (InDesign o similars).

DIRIGIT A 
Fotògrafs, estudiants, i aquelles persones interessades en l’edició fotogràfica que desitgen ampliar els seus horitzons creatius i volen 
treballar el llibre com a objecte final del seu projecte fotogràfic.

CONTINGUTS
INTRODUCCIÓ AL FOTOLLIBRE
 - Tipus de llibre segons continguts. 
 - Situació actual i perspectiva històrica.
 - Gèneres i tendències contemporànies.

FONAMENTS PROPIS DEL FOTOLLIBRE 
 - Com explicar: Narrativitat, seqüenciació i diferents estructures internes.
 - Estudi de casos concrets.

PROCÉS
 - Passos previs. 
 - Contextualització i idees.
 - Edició del material fotogràfic.
 - Aspectes formals i de disseny.
 - Realització de maquetes prèvies.
 - Sistemes d’impressió.
 - Elecció de materials i acabats.

MÀRQUETING
 - Costos i finançament. 
 - Auto-publicació.
 - Difusió, distribució i venda. 
 - Nous canals i plataformes.

Es realitzaran sessions pràctiques de valoració, anàlisi i seguiment de les maquetes realitzades pels alumnes.
Durant el curs es podrà consultar bibliografia especialitzada i llibres originals (alguns de difícil accés per altres medis) 
per a exemplificar tots els continguts del curs.

VISITES
Tinta Invisible edicions i The Folio Club.


