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PROFESSOR    
Jaume Buxeda (Barcelona 1958). S’inicia en la fotografia als vint-i-dos anys.

Al 1983 obté el diploma de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.

Del 1985 al 1992 treballa com a fotògraf independent per diverses empreses privades i estaments oficials com Generalitat de Catalunya, 
Ajuntament de Barcelona, Grupo RBA...

Ha realitzat diferents treballs de fotografia d’autor i ha participat en nombroses exposicions, tant individuals com col·lectives, en diverses galeries 
de Catalunya, de l’Estat Espanyol i de l’estranger com: Galeria Portokalenia (València), Galeria Dada (Vilanova i la Geltrú), Galeria Trespeus (Vic), 
Centro Cultural San Martín (Buenos Aires), Sonimagfoto (Barcelona)...

A partir del 1987 es dedica també a l’ensenyament, i actualment treballa com a professor i coordinador de cursos a l’Institut d’Estudis Fotogràfics 

de Catalunya.

CLASSES // 34h., 17 sessions de 2h. DURADA // Octubre de 2016 a Juny de 2017. INICI // Divendres 7 d’octubre. 
(quinzenal) HORARI // 19 a 22h. PREU // 650€ (585€) ACCÉS // Entrevista i revisió de portfolio.

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

Sentir, pensar, crear...
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DIRIGIT A
Persones que vulguin utilitzar la fotografia com a eina d’expressió personal.

OBJECTIUS
Orientar la concepció, preparació, realització i finalització d’un treball propi i que l’alumne sigui capaç de desenvolupar un treball personal, 
coherent i fidel amb el pla de treball que ell mateix dissenya.

CONTINGUTS
Qualsevol disciplina fotogràfica és vàlida, mentre reuneixi els paràmetres necessaris perquè l’autor pugui expressar les seves idees, 
inquietuds, sentiments, sensacions, etc.

Durant aquest curs es fan comentaris de llibres fotogràfics, conferències/col·loquis amb autors de diferents àmbits que expliquen el seu 
punt de vista, visites a exposicions, comentaris de fotografies de diversos autors i el seguiment personalitzat dels treballs que realitzen els 
alumnes.

Donades les característiques del curs, aquest no té un programa totalment tancat. Les variacions sobre l’estructura principal depenen de 
diferents factors com: les dates d’exposicions a visitar, la disponibilitat dels conferenciants, les propostes sorgides dels alumnes, etc.

Conferenciants de cursos anteriors: Jordi Guillumet, Llorenç Ugas, i Israel Ariño.


