BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
DNI o passaport
Sexe

H

Data naixement
D

Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

Adreça
Població

CP

Comarca/província

Tel.

PATROCINA

Adreça electrònica
Dades acadèmiques o professionals:
Estudiant/a de la UdL: Sí
Centre

/ No

En cas afirmatiu indiqueu:

Curs

Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí
Universitat

Titulació
/ No

Curs

En cas afirmatiu indiqueu:
Titulació

Si no sou estudiant universitari, indiqueu la titulació i/o la professió

Vull rebre informació dels cursos d’estiu de properes edicions.
En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
s’informa que les dades de caràcter personal facilitades s’incorporaran en un fitxer degudament registrat del que és titular la Universitat de Lleida amb la finalitat d’atendre aquesta relació i ser informat
d’activitats que realitza la Universitat de Lleida. Les dades personals facilitades són confidencials i
d’ús exclusiu de la Universitat i són tractades d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció
de dades. El titular de les dades pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació
mitjançant escrit adreçat a la Secretaria General, Plaça de Víctor Siurana, 1 de Lleida, CP 25003.

Signatura:

Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals us voleu inscriure. Abans de formalitzar
la matrícula, confirmeu la compatibilitat horària dels cursos i la disponibilitat de
places:
CODI

TÍTOL

Import de la matrícula dels cursos
de la Universitat d’Estiu de la UdL escollits		
Estudiants UdL: reducció del 30%, si s’efectua
l’ingrés entre el 5 i el 30 de maig de 2014*

Estudiants UdL: reducció del 20%, si s’efectua
l’ingrés entre el 2 i el 20 de juny de 2014*

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua
l’ingrés entre el 5 de maig i el 20 de juny de 2014*

A

A x 0,70

B

A x 0,80

C

A x 0,90

D

*Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals

Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar la inscripció a l’Oficina de la Universitat d’Estiu (C/
Jaume II, 71. 25001 Lleida. Tel. 973 703390 a/e: estiu@estiu.udl.cat) i us lliuraran el full de pagament
que heu de portar a ingressar a la Caixa, terminals de ServiCaixa, CatalunyaCaixa o Banc Santander.

La seu d’urgell

del 15 al 25 de juliol de 2014

28U4

Art i Humanitats

TALLER DE FOTOGRAFIA: EL
LLENGUATGE DEL COS
Del 21 al 25 de juliol
La Seu d’Urgell

Com s’indica en el títol, aquest taller pretén ser un exercici de recerca del nostre llenguatge utilitzant com a mirall el cos humà. Utilitzarem la fotografia com a eina i, el cos de les models, els seus rostres
i qualsevol matèria complementària, com a vehicle que ens permeti plasmar, de forma directa, les nostres sensacions i vivències. El
treball principal consistirà en la introspecció, simultaniejada amb la
pràctica de les preses i l’anàlisi dels resultats. Es pretén que el desenvolupament del taller sigui fluït i que cada alumne pugui tenir la
seva experiència individual dins del col·lectiu del mateix.
El curs té un eminent caràcter pràctic. A partir de l’exposició que Rafael Navarro (Premi Aragón Goya 2013) farà de la seva pròpia obra,
coneixerem tant les tècniques com el relat de l’artista. Des d’Aristòtil
sabem que la metàfora és l’art d’establir associacions i que aquesta
habilitat és l’única cosa que un creador no pot prendre d’un altre,
atès que la mirada no es pot plagiar. Rafael Navarro ens explicarà les
diferents arts (l’artesania) de les quals se serveix, mentre que l’estudi
de les seves obres ens aproparà a la singularitat de la seva mirada
(textures, moviments, despersonalitzacions, llum, color…), que podem apreciar en les inquietants arborescències dels seus Testigos,
les simetries i estranyaments dels seus Dípticos, la dialèctica i les
el·lipsis de les seves Parejas o en la seva convulsa Danza de la vida
y de la muerte.
Per la seva banda, els participants en el curs tindran l’oportunitat de
portar a la pràctica tot aquest aprenentatge. En el curs, que comptarà amb models professionals, es treballarà, fonamentalment, el nu;
per això, es reproduirà un estudi de fotografia, encara que també es
realitzaran treballs en l’exterior.
Per matricular-se al curs cal tenir coneixements pràctics de fotografia i, en realitzar la inscripció, les persones interessades han de
presentar un breu currículum fotogràfic amb mostres de treballs realitzats, preferiblement relacionats amb la temàtica del taller. Aquest
material serà visionat durant el curs. La selecció es farà per rigorós
ordre d’inscripció i de currículum.

PROGRAMA
Dilluns 21

Rafael Navarro
09.30-11.30 h Exposició de treballs de Rafael Navarro
12.00-14.00 h Exposició de treballs de Rafael Navarro
Rafael Navarro
16.00-18.00 h Exposició de treballs de Rafael Navarro
Dimarts 22

Rafael Navarro
09.30-11.30 h Visionat de treballs de l’alumnat
12.00-14.00 h Visionat de treballs de l’alumnat
Rafael Navarro
16.00-19.00 h Sessió de treball fotogràfic
Dimecres 23

Rafael Navarro
09.30-11.30 h Sessió de treball fotogràfic
12.00-14.00 h Sessió de treball fotogràfic
Rafael Navarro
16.00-19.00 h Edició del treball de l’alumnat
Dijous 24

Rafael Navarro
09.30-11.30 h Sessió de treball fotogràfic
12.00-14.00 h Sessió de treball fotogràfic
Rafael Navarro
16.00-18.00 h Edició del treball de l’alumnat
Divendres 25

Rafael Navarro
09.30-11.30 h Edició del treball de l’alumnat
12.00-14.00 h Presentació del treball realitzat al taller

Observacions: És imprescindible portar equipament fotogràfic.
També es aconsellable portar un ordinador portàtil.
Llengua d’impartició: Castellà
Coordinació
Equip docent

Xavier Goñi Gracenea (Servei de Reproducció d’Imatge de
la UdL)
Rafael Navarro Garralaga (fotògraf)

Hores lectives
Espai
Preu
Places

30
INS Joan Brudieu de la Seu d’Urgell
118,59 € estudiantat UdL / 135 € la resta
13

Oficina de la Universitat d’Estiu: Campus de Cappont. Edifici Polivalent. C/ Jaume II, 71, planta baixa 25001 Lleida
Per a més informació: Tel. 973 70 33 90 - Fax 973 70 33 98 - A/e: estiu@estiu.udl.cat - http://estiu.udl.cat

ALLOTJAMENT
Vull allotjar-me en el Centre Residencial i de Serveis de la Seu d’Urgell.
Marqueu els dies d’estada en el centre d’allotjament (compta des de l’hora de
sopar fins a la de dinar de l’endemà):

Dilluns 14

Dimarts 15 Dimecres 16

Dijous 17

Divendres 18 Dissabte 19

Diumenge 20 Dilluns 21

Dimarts 22 Dimecres 23

Dijous 24

Divendres 25

						
Nombre total de nits		

E

Import de l’allotjament

F

31,00 € x E

Import total a ingressar (matrícula + allotjament) A/B/C/D + F

