
TALLER AMB 
ISABEL MUÑOZ

Inici: 7 de Febrer 2011 
Nº hores: 20 hores.
En funció de l’evolució del taller, 
a part de l’horari establert, cal 
tenir en compte la necessitat de
disposar de la resta del dia per 
efectuar els treballs que es puguin 
generar al taller.
Classes: 5 Sessions de 4h.                                                
Dies: De dilluns 7 de febrer 
al divendres 11 de febrer.
Horari: 10h a 14h
Places: Màxim 12

Aquest curs està destinat a persones amb 
coneixements bàsics de llenguatge i tècnica fotogràfica.

Preu alumnes i ex alumnes de l’IEFC: 300 €
Crèdits IEFC: 3

Accés no alumnes: Cal presentar un portfoli 
i currículum fotogràfics.
Preu no alumnes: 333 €

Isabel Muñoz, és una fotògrafa contemporània que 
manté una amplia producció i difusió internacional. 
Ha recorregut el món cercant les formes humanes, 
el retrat, el cos i els gestos, captant des de ballarins 
fins a membres de diferents tribus, aconseguint que 
el fet documental s’equilibri amb la sensualitat, el plaer 
i el desig. Premi Bartolomé Ros a PhotoEspaña 2009, 
dos premis World Press Photo, medalla d’or 
a la Biennal d’Alexandria, entre d’altres. Ha publicat 
diversitat de  llibres com les antologies sobre la seva 
obra editades per PhotoBolsillo i Actes Sud, Tango, 
“Rome, l’invention du Barroque”, “Maras. 
La cultura de la violència”, .... Les seves darreres exposicions 
han estat “Infància” que s’ha pogut visitar al Caixaforum 
de Barcelona i “El amor y el èxtasis” a PhotoEspaña 2010.
www.isabelmunoz.es

Isabel Muñoz, oferirà la seva àmplia experiència i recorregut 
fotogràfics, a fi d’orientar els participants al voltant del procés 
creatiu,  dins l’àmbit de la creació contemporània. 

Cada alumne presentarà el seu portfoli amb la finalitat 
de que Isabel Muñoz pugui valorar el seu estil i capacitat 
personal. A continuació, cadascú proposarà un projecte fotogràfic 
a desenvolupar durant els dies del taller.

S’abordarà “la identitat” davant el fet creatiu i es posaran sobre 
la taula les diferents preguntes i respostes amb l’objectiu 
de perfilar la direcció del treball personal de l’alumne.

L’experiència d’Isabel Muñoz en el camp de la creació com  
també en l’apartat editorial ajudarà a la definició dels treballs 
al llarg de la evolució del taller.

Matricula Oberta a partir del Divendres 21 
de Gener a les 9h.


