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FOTOGRAFIAR ELS MUSEUS DE LA CIUTAT
Es tracta d'un taller de fotografia que resulta molt atractiu per augmentar capacitats i competències
creatives i visuals. A més, permet conèixer millor la pròpia ciutat, gaudint de l'espectacle dels seus museus
i d’altres elements urbans. Convé preparar inicialment als participants en com fer bones fotos, per tal de
gaudir al màxim d’una experiència artística, coneixent al mateix temps espais com els museus, les galeries
d’art, les escultures a l’aire lliure, els performances, i d’altres espais alternatius.

OBJECTIUS I CONTINGUTS A DESENVOLUPAR
 Acostament al gaudi i el coneixement de l’art i de les imatges a través del coneixement d’espais

expositius de museus i d’altres entorns patrimonials.
 Coneixement dels conceptes principals de la fotografia, tot aplicant aquesta base teòrica a les

possibilitats de creació d’imatges als espais expositius.
 Entendre la importància dels museus en la idea de transmissió cultural
 Dissenyar i crear imatges de manera coherent mitjançant l’experiència viscuda.
 Pràctica personal en els tallers que s’impartiran les classes i les visites.
 Els museus de la ciutat com a element clau de la cultura visual
 Passejar per la ciutat com a pràctica estètica.
 Crear imatges. La fotografia de paisatge i d'exteriors.
 La ciutat com un museu tipogràfic. Les lletres de la ciutat.
 Les llums i les ombres de la ciutat. la màgia de les zones liminars.



FOTOGRAFIAR ELS MUSEUS DE LA CIUTAT

Dates:
Maig: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 
24, 26, 31 
Juny: 2

Horari: 
 Dimarts i dijous de 

17:00 a 20:00h

 Idioma: Valencià
 30 hores
 Crèdits Nau Gran: 3
 Preu: 77,19€

Presencial
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