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EXPOSICIÓ 
FUGA. Fotografies de Max Rubert  
Fins al 17 de setembre  
Lloc: Sala Barhaus CoAC Tarragona 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fuga: si aconsegueixes que la ciutat et faci mal als peus, és que la vius i la 
coneixes, rara és la vegada que en veus el terra i la seva bellesa, doncs sempre es 
troba al següent pas. 
 

 

Nota biogràfica 
 
Max Rubert Tayà.            
Nascut a Barcelona l’any 1979 
 
Experiència 

 
Treballa actualment com fotògraf freelance 
Assistent freelance varis fotògrafs. 
Projecte final fotografia iefc.   

 
 
setembre 2004 

Portada catàleg de Nadal 2005 Garcia de Pou 
Assistent publicitat. Rafa Gallar, per metges del mon assistent 
de producció.  productora: “Gotfilm?” 
Treball sobre nu. personal.     

 
 
 
setembre 2004 

Retoc fotomicrografia científica per tesis doctoral. setembre 2004 
Catàleg general García de Pou, pannells per hostelco agost 2004 
Paisatges de Barcelona. fotografia i transformació digital. 
personal.   

juny 2003 

Assistent. fotografia publicitat. Xavi Pastor.  maig 2003 
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Assistent. sessió fotografia publicitat. Leila Méndez.   abril 2003 
Foto fixa. videoclip Eurovision Beth.  Anna Vilella  abril2003 
Col·laboració per concurs del festival Grec. fotografia i 
tractament digital.                                     Carles Planas, 
dissenyador gràfic. 

 
març 2003 

Fotografia catàleg intern Garcia de Pou, productes hosteleria. 
Carles Planas 

febrer 2003 

Assistent. Moda backstage passarel·la Gaudí. Josephine Douet.  2002 
Fotografia pàgina web. www.masroquet.com. Manu Fernández agost 2002 
Reportatge de viatge de la Provenza, França. personal. abril 2002 
Fotografia arquitectura a l’auditori, Barcelona. personal. maig 2001 
Assistent fotògraf full time. Hugo Menduiña.  abril1999-setembre2000 
Fotografia pàgina web i book. www.milakova.com Agost 1999 
Monitor windsurf. Josep Sarquella  juny-setembre1999 
Servei i gestió a cafeteria. Lluís Rubert  juny-setembre1997-8 
Encarregat de cabina pàrking. Lluís Rubert juny-setembre1991-2003 

 
Formació 

 
Taller de nu. Manel Esclusa. institut d’estudis fotogràfics de 
Catalunya 

setembre 2002-3 

Taller photoshop™ professional. Ramón Bullich. iefc. setembre 2002-3 
Taller fotografia de viatge. Rafa Badia. iefc gener 2002-juny 2002 
Taller macrofotografia. Albert Masó. iefc                 setembre 2001-juny 2002 
Curs general de fotografia. iefc. setembre 1998-2002 
Curs d’alemany. Goethe institut. schwäbisch hall, alemanya Gener-juny 1998 
Curs de laboratori b&w. Watershed.Bristol, UK                   març-juny 1997 
Curs d’anglès. Brunel college of higher education. Bristol, 
Anglaterra 

setembre1996-juny 1997 

Universitat politècnica de Barcelona. 1er curs enginyeria 
agrònoma 

1996 

Universitat de Girona. PAAU. (selectivitat)  juny 1995 
Institut batxillerat Montgrí. Girona. 1991-1995 

 
Formació complementària 

 
Exposició individual. “fuga”. COAC setembre 2005 
Arxiu i conservació de col·lecció de fotografies de 1920 sobre 
las mines d’Ariño, Osca 

 
febrer 2003 

Exposició fotogràfica sobre els carrers de Barcelona. bar 
domèstic. Dennis 
Conferència Albert Padrol, de la llibreria Altaïr, sobre fotografia 
de viatges.   
Conferència Elena Sanz, directora d’art en publicacions de RBA 
editors.  
Conferència de Sebastiaõ Salgado. La Pedrera, Barcelona. 
Visita a visa pour l’image, festival de fotografia a Perpinyà, varis 
anys. 
Col·loquis dins el marc del festival visa pour l’image, autores 
Paul Fusco (Magnum) Ad van Denderen (Vu),  Magali 
Delporte... 
Inici de curs de llengua russa. 

 

 
Títols 

 
Diploma curs general de fotografia. iefc.  2004 
Zertifikat deutsch als fremdsprache, alemany com llengua 
estrangera 

1998 

Certificate of proficiency in english, university of Cambridge. 1997 
Certificate in advanced english, university of Cambridge. 1997 



Pitmans higher intermediate certification 1997 
Bup, cou, paau (baxillerat, curs d’orientació a la universitat, 
prova d’accés a la universitat)  
 

 

 
Podeu descarregar el dossier de premsa i imatges: http://www.e-coac.org/prensa/e-
coac_noticies/ 
 
 
Per a més informació:  
Departament de Comunicació Demarcació de Tarragona del CoAC: Iolanda Vivancos.  

 977 249367 / : cultura.tar@coac.net 
Sala de Premsa: http://www.e-coac.org/prensa/e-coac_noticies/  
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