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EL MIRALL DEL CINEMA
Curs d’anàlisi i retrat cinematogràfic
Dates: Del 2 de febrer al 6 d’abril Horari: Dijous de 17:30 a 20:00 h 
Lloc: Espai Multimèdia Biblioteca Sant Ildefons
Curs adreçat a amants i curiosos del 7è art. A partir del visionat de diferents 
pel·lícules, s’analitzaran els diversos recursos que intervenen en la realització 
d’un film, de manera que els alumnes podran extreure el valor i significat de la 
pel·lícula i veure les inquietuds personals de cada creador. Tot amb l’objectiu de 
trobar la seva pròpia veu en la realització d’un retrat /autoretrat audiovisual.

EL RETRAT D’AUTOR
Curs d’aproximació al retrat fotogràfic
Dates: Del 3 de febrer al 7 d’abril Horari: Divendres de 17:30 a 20:00 h 
Lloc: Espai Multimèdia Biblioteca Sant Ildefons
L’objectiu d’aquest curs és conèixer les diferents tècniques  fotogràfiques 
que ens serveixen per aproximar-nos tant al retrat d’estudi com a 
la instantània fotografia de carrer, perquè tot amant de la fotografia 
pugui tenir més eines per desenvolupar aquesta disciplina.
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CONSTRUÏNT 
MIRADES 
Taller d’iniciació 
al retrat pictòric
Dates: De l’1 de febrer al 5 d’abril
Horari: Dimecres de 17:30 a 20:00 h 
Lloc: Espai Multimèdia 
Biblioteca Sant Ildefons
El treball del taller passa per l’anàlisi de 
referents de la història de l’art, dels reals 
i dels virtuals per aconseguir el control i 
l’expressió en la traducció pictòrica. Amb 
l’ajuda d’unes instruccions molt senzilles, 
aprendrem petits trucs per fer ulls, 
nassos o boques, i obtenir un retrat amb 
un resultat espectacular. Cada alumne 
durà a terme un  projecte de retrat amb 
la tècnica i referent que més li inspiri.

TERRITORI URBÀ
Jordi Flores 
Dates: Del 25 de gener al 24 de febrer
Inauguració: 25 de gener, a les 19 h 
Lloc: Espai d’Art Moritz 
Els carrers de les ciutats i la gent es 
fusionen creant un llenguatge visual propi 
i unes regles de convivència particulars.

MERAKI
Rubén Suárez  
i Dani Ramos
Dates: Del 3 al 24 de març
Inauguració: 3 de març, a les 19 h
Lloc: Espai d’Art Moritz 
Fotografia i il·lustració s’uneixen 
creativament per retratar una 
col·lecció d’històries personals.

FORMACIÓ EXPOSICIONS

InscRIpcIons DeL 9 aL 27 De geneR: https://goo.gl/Qjwsyp
MÉs InFoRMacIÓ: 

Amb el suport:Organitza:


