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PROPÒSIT DEL CURS:
Després de més de 20 anys retratant gent es pot dir que em sent amb l’obligació de transmetre 
als meus semblants tota la meva experiència adquirida, i el que pense del retrat fotogràfic. 
Per a mi l’acte de retratar a una persona és un acte de responsabilitat. Justament és el retrat 
el motor de la meua fotografía. Sense apendre a conéixer als que ens envolten és impossible, 
almenys per a mi, expressar-me en altres temàtiques. Apendre a retratar és respectar el 
físic i el conscient humà. És per això que la idea que tinc per aquest taller passa per una 
introducció teòrica on la història del retrat tindrà una part fonamental, revisant després 
el treball d’alguns dels fotògrafs contemporanis més coneguts amb aquesta disciplina, per 
acabar parlant del meu retrat i com he arribat a aquesta conclusió, i com el retrat m’influeix 
en tota la fotografia que he fet i estic fent.

Simultàniament a les xerrades hi haurà projeccions del que s’estarà parlant. Aquest curs és 
teòric, no es tracta d’un taller d’il·luminació, tot i que faré una demostració tècnica del meu 
sistema de treball.

PROGRAMA DEL CURS
Presentació.
 
Primera fase
• Revisió del retrat en l’art antic i la necessitat de perpetuar-se en el record.
• El retrat en la pintura.
• La transició del retrat pictòric al fotogràfic.
• Els retratistes fotogràfics pioners.
• Els fotògrafs retratistes i les diferents avantguardes estètiques.
• Alguns pensadors i filòsofs sobre el retrat fotogràfic.
 
Segona fase
• Conceptes psicològics del retrat.
• La meua obra fotogràfica respecte al retrat.
• Sobre el meu retrat.
• La relació amb els retratats.
• Anècdotes que ajuden a retratar millor.
• Com afecta la meua fotografia des del retrat.
 
Tercera fase
• La llum en el retrat.
• Il·luminació per al retrat (interior i exterior).
• Elements tècnics necessaris i el seu ús.
• Demostració tècnica del professor.
 
Posada en comú del curs.
 
Cloenda



FITXA TÈCNICA:
Títol:      El compromís del retrat.
Professor i director del curs:  Xavier Mollà i Revert

HORARI:
Dissabte 1 dde juny de 2019:   Matí: de 9:30 a 13:30 h.
     Vesprada: de 16:30 a 20:00 h.

Diumenge 2 de juny de 2019:  Matí: de 9:30 a 13:00 h.
     
PREU PER ALUMNE:

80€

PROFESSOR:
Xavier Mollà i Revert (1962) fa fotografia des dels 14 anys. Dedica el seu temps a la fotografia 
artística personal i professional, així com a la docència fotogràfica i a la producció 
d’exposicions par a fotògrafs. És un dels professors del Postgrau “Experto Universitario 
en Artes Visuales: Fotografía y Acción Creativa”, de l’IAAV, a la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx - Alacant, així com professor col·laborador a la Universitat de València 
i a la Universitat Politècnica de Gandia. També imparteix diversos cursos monogràfics 
tant tècnics com conecptuals, tallers de processos fotogràfics antics i alternatius, cursos 
d’audiovisuals per a fotògrafs, tallers de videocreació, tallers sobre el retrat en fotografia i 
tallers sobre l’autoedició i autopublicació per a fotògrafs.

Ha exposat a gairebé tot Europa, les Repúbliques Soviètiques, la Xina i els Estats Units. Té 
obra en col·leccions privades, en institucions públiques i museus com l’IVAM de València 
i l’ARTIUM de Vitòria. Ha publicat 10 llibres entre obra personal i d’encàrrec, així com 6 
llibres d’artista d’edició limitada, i nombrosos catàlegs.

En 2012 va fer el projecte “La Circumstància de Carrícola” on va retratar tots els habitants 
del poble.

Els tres últims projectes exposats han estat:
“Correspondència Mediterrània” al MuVIM, 2015 i a la casa de Cultura de Gandia el 2016.
“Etèria”, 2016, a Alcoi i Gandia.
“50é aniversari del Cine Club Utiye”, 2018. Exposició dels retrats de la gent relacionada amb 
el cinema que han passat per Ontinyent.

www.xaviermolla.com

http://www.xaviermolla.com


FITXA DE PRE-INSCRIPCIÓ

EL COMPROMÍS DEL RETRAT:
TALLER TEÒRIC DE RETRAT FOTOGRÀFIC
PREU: 80€

Nom:

Adreça:

Còdig Postal:

Població / Província:

DNI/CIF

Telèfono de contacte:

E-mail de contacte:

Observacions:

_________________________________ a ____ de ___________________ de 2019

Signat:__________________________________

Omple, signa, i envia aquesta fitxa a l’e-mail: xmr@xaviermolla.com

Responsable: Identitat: Xavier Mollà i Revert – NIF: 73911308A Dir. Postal: Carrer del Dos de Maig, 148-baix 
Telèfon: 962.914.191 Correu elect: xmr@xaviermolla.com

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita per tal d’oferir el servei sol·licitat. Les dades 
proporcionades es conservaran mentre es mantinga la relació comercial o durant els anys necessaris per complir 
amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi haja una obligació 
legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en Xavier Mollà i Revert estem tractant les seves dades personals 
per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió 
quan les dades ja no siguen necessaris.
Així mateix sol·licite la seua autorització per a oferir-li informació de totes les meves activitats fotogràfiques.

ACCEPTE NO ACCEPTE


