
  
 
 
 
 

Lectura da imaxe fotográfica. As correntes artísticas. 
 

DESTINATARIOS: Afeccionados á fotografía e ás artes plásticas en xeral, con ou sen coñecementos básicos 

de fotografía. 

PROFESOR: Ángel Cordero Gómez, profesor da Escola de Imaxe e Son da Coruña. 

PROGRAMA: 

 As correntes fotográficas e os seus autores I: inicios, pictorialismo e realismo. 

 As correntes fotográficas e os seus autores II: as vangardas, o naturalismo e o fotoxornalismo. 

 As correntes fotográficas e os seus autores III: do novo realismo, glamour e abstraccionismo. 

 A imaxe dixital e as súas propostas. Os novos creadores. 
 

DURACIÓN: 4 sesións, do 18 de abril ao 9 de maio de 2018 

DATA E HORARIOS: mércores de 20.00 a 21.30 h 

LUGAR DE REALIZACIÓN: Pazo da Cultura (Rúa do Pan s/n, 15100 Carballo) 

 

INSCRICIÓN: de balde,  previa solicitude nas oficinas de Cultura do Concello de Carballo (Pazo 

da Cultura, Rúa do Pan, s/n -  1ºandar; en horario de 10.00 a 14.00 h) ou no enderezo electrónico 

xianamarquez@carballo.gal (confirmar a chegada da solicitude). 

PRAZO DE SOLICITUDE: do 5 ao 15 de abril de 2018 

Nº DE PRAZAS: 30 

ADMISIÓN: Por orde de inscrición, tendo preferencia os/as participantes en calquera das últimas 5 

edicións do Certame Fotográfico Xosé Manuel Eirís. O 16 de abril confirmaráselle se está ou non 

admitido mediante un correo electrónico. 

+INFO: 981 704 300 

SOLICITUDE: 

 

 D./Dª ______________________________________________________________________  con 

D.N.I________________________con enderezo en _____________________________________________ 

________________________________, teléfono _____________________________________ e enderezo 

electrónico_____________________________________ 

Participante nas últimas 5 edicións do Certame Fotográfico Xosé Manuel Eirís. 

Edicións nas que participou: ______________________________________________________________ 
 

SOLICITA  

 Ser inscrito no curso de fotografía Lectura da imaxe fotográfica. 

 

Carballo, _____ de _______________ de 2018. 

 

 

Asdo.: ________________________________ 

 
CONCELLARÍA DE CULTURA DO CONCELLO DE CARBALLO 

 

 

 

SOLICITUDE  DE INSCRICIÓN CURSO DE FOTOGRAFÍA 
LECTURA DA IMAXE FOTOGRÁFICA 

 

    Entregar nas oficinas de Cultura do Concello de Carballo ou no enderezo electrónico xianamarquez@carballo.gal do 5 ao 15 de abril 

 

mailto:xianamarquez@carballo.gal

