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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 // Abril a juny de 2017. INICI // Divendres 21 d’abril. 
HORARI // 16 a 19h. PREU // 365€ (330€) ACCÉS // Entrevista i revisió de portfolio.

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

El curs planteja la lectura de diferents escrits sobre fotografia, 
amb l’objectiu de reflexionar sobre i a partir dels mateixos.

Lectures sobre fotografia
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DIRIGIT A 
Aquells interessats en aspectes teòrics, soci-històric-culturals de la fotografia, incloent fotògrafs, artistes, comunicació, història, 
etc. 

DESCRIPCIÓ
¿QUÈ ÉS UNA FOTOGRAFIA?
Des dels inicis de la fotografia al primer terç del segle XIX van surgir escrits i reflexions al seu voltant. Anys després van emergir 
els primers assajos i estudis crítics, de la mà dels clàssics treballs de Walter Benjamin i Gisele Freund. Posteriorment, les obres 
d André Bazin, Roland Barthes, Pierre Bourdieu, Philippe Dubois, Vilém Flusser o Rossalind Krauss, entre uns altres, van anar 
conformant un entramat teòric per a diversos abordatges de la fotografia i les seves pràctiques.
També els mateixos fotògrafs van pensar sobre el mitjà i del seu propi fer: Lewis Hine, Alfred Stieglitz, Otto Steinert, Minor White, 
Joan Fontcuberta constitueixen alguns exemples. A això se sumen interpretacions formulades per artistes com Charles Baudelaire 
o Jeff Wall, i aportacions que, des de finals de la dècada de 1970, van ser realitzats des de la crítica i les arts visuals.
La fotografia també va ser objecte per a la literatura: Lewis Caroll, Ítalo Calvino, Julio Cortázar o Michel Tournier, entre molts altres 
escriptors, la van situar al centre o en la perifèria d'algunes de les seves ficcions.
La fotografia sempre s'ha ofert com un objecte polifacètic per al seu abordatge, i aquest curs parteix d'aquesta condició per 
proposar l'encreuament de punts de vista i marques històriques en la producció dels diferents discursos (literatis, filosòfics, artístics, 
científics, semiòtics, simbòlics…) en un moment particular en què la irrupció de la tecnologia digital suposa una necessària lectura 
i relectura d'aquells treballs, amb “vells i nous ulls” alhora, posant en diàleg a fotògrafs, teòrics i artistes tot creuant la modernitat, 
la transmodernitat i el de-colonialisme.

METODOLOGIA
El taller està dirigit a la creació d’una activitat de reflexió, lectura i visionat d’imatges, alhora que al desenvolupament de coneixements 
crítics sobre les temàtiques vinculades amb la fotografia com a objecte i acte de cultura. Les sessions tindran dues parts. Una de 
crítica, lectura i comentari dels textes proposats, i d´altra pràctica a on visualitzarem imatges a partir dels textes proposats. Tots 
els textes es donaran al començament del curs en format PDF per tal de poder programar les lectures del curs. Els textes proposats 
seran majoritàriament en castellà i català i puntualmente en anglès.

PROGRAMA
1) ¿ORIGENS? FOTOGRAFIA I NATURALESA
Introducció al curs.
Planificació de lectures i metodologia proposada.
Definició de l´anàlisi cualitativa: semiologia i hermenèutica aplicada a la imatge. Literatura i fotografia.

LECTURA: William Henry Fox Talbot (1844) The Pencil of Nature

2) SOBRE AURES I AL·LUCINACIONS
LECTURA: Walter Benjamin (1935) La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica
Vilém Flusser (1990) Hacia una filosofía de la fotografía

3) ¿ART O CIÈNCIA? MESURAR, OBSERVAR, FOTOGRAFIAR
LECTURA: Alphonse Bertillon (1890) La Fotografía judicial
Francis Galton (1878) Retratos compuestos
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4) TEDI, SIMULACRE I FANTASMES : LA FOTOGRAFIA COM A INDICI
LECTURA: Roland Barthes (1980) La cámara lúcida
Jean Baudrillard (1978) Cultura y Simulacro

5) FOTOGRAFIA I MORT: TEMPS, ANACRONISMES, PRESÈNCIES I ABSÈNCIES
LECTURA: 
Susan Sontag (1977) Sobre la fotografía
Susan Sontag (2003) Ante el dolor de los demás 
Hans Belting (2007) Antropología de la imagen Maurice Blanchot 
Maurice Blanchot (1955) El espacio literario
Keith Moxey (2015) El tiempo de lo visual. La imagen en la historia

6) FOTOGRAFIA I PODER I ALTRES INAPROPIABLES
LECTURA: Michel Foucault (1975) Vigilar y castigar
Bell Hooks (1990) Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics

7) L’ACTE FOTOGRÀFIC I LA FOTOGRAFIA COM A TECNOLOGIA 
LECTURA: Ariella Azoulay (2008) The Civil Contract of Photography
Teresa de Lauretis (1987) Technologies of Gender

8) PANÒPTICS, OCULARCENTRISMES I ALTRES COMDEMNATS DE LES PANTALLES
Hyto Steyerl (2012) The Wretched ofthe Screen


