
Fotografia d'arquitectura: mirada i eines per a la re-presentació 
 
 
La fotografia és un pas més en l’elaboració d’un projecte arquitectònic. En l’era de la 
informació, la capacitat de comunicació d’un projecte a través de les seves imatges  és 
fonamental: publicacions especialitzades, pàgines web, els propis currículums, 
documents de treball, seguiments d’obra, informes… Les imatges són presents de 
manera constant en la nostra feina. L’experiència  arquitectònica existeix 
independentment de les imatges que la representen, però no gaire sovint és pot 
mostrar una obra en viu, i una bona imatge finalment es converteix en la millor carta de 
presentació. 
 
Aquest curs té com a finalitat dominar els aspectes fonamentals tant tècnics com 
conceptuals per produir bones fotografies d’arquitectura. S’estructura en sis sessions 
de tres hores aproximadament, en les qual es combina una part teòrica amb una part 
pràctica. D’aquesta manera, l’alumne pot experimentar, amb l’assessorament del 
professor, els temes que es desenvolupen en cada sessió. Una aproximació tècnica 
amb exemples concrets de fotografies d’arquitectura per il·lustrar aspectes específics i 
les conseqüències de les decisions que cal prendre a l’hora de fer les fotografies. Una 
sèrie d’aproximacions teòriques a través d’una anàlisi d’imatges reconegudes del món 
de la fotografia d’arquitectura i el treball pràctic per part de l’alumne, ens permeten 
donar una visió de conjunt als aspectes explicats prèviament construint un cert criteri 
fotogràfic.  
 
Es tracten els temes històrics (l’evolució de les formes de veure a través del temps, els 
fotògrafs d’arquitectura més importants), temes tècnics (la llum i el seu control, la 
càmera i el seu funcionament), temes informàtics (la postproducció, el canvi d’analògic 
a digital) i teòrics (l’enquadrament i l’anàlisi de fotografies). En les classes es combinen 
explicacions i diapositives amb exemples directes: muntar un set de fotografia per 
analitzar els diferents comportaments de la llum, una sessió fotogràfica amb una 
càmera connectada a l’ordinador per veure les conseqüències de les diferents 
configuracions de la càmera, treballar amb photoshop per veure els aspectes més 
importants de la postproducció, etc.  
 
Aquest curs està dirigit als arquitectes o gent del món de l’arquitectura que tingui 
interès en representar adequadament el seu treball o el dels altres, coneixent els 
aspectes fonamentals que s’han de tenir en compte per fer bones fotografies 
d’arquitectura. 
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