
TALLER FOTOGRÀFIC 

“RACIONALISME ARQUITECTÒNIC EN LA UA” 

DESCRIPCIÓ: Taller teoricopràctic entorn de la fotografia racionalista (Nova Objectivitat) 

i l'arquitectura local del que s’ha convingut a denominar racionalisme llevantí. 

PERFIL DE L'ALUMNE: Tenir coneixements bàsics de fotografia. Cal portar càmera 

(preferiblement rèflex) per a la correcta realització del taller, i aconsellable per a la part teòrica 

l'ús de portàtils.    

PERIODITZACIÓ:  

- Dilluns 18 d’abril:   

o 17.00: Presentació del curs. Explicació del programa, objectius i 

metodologia. A càrrec d'Andrés Martínez-Medina i David Sardaña 

o 18.00 a 19.00: «De la Bauhaus al International Styling», per Andrés 

Martínez-Medina  

o 19.00 a 20.00: «Del Campus del MIT al Campus de la UA», per Andrés 

Martínez-Medina 

- Dimarts 19: 

o 17.00 a 19.00: «Itinerarios entorno de las arquitecturas del Campus de la 

Universidad de Alicante», per Justo Oliva Meyer 

o 19.00 a 20.00: «Nueva Objetividad: breve historia y metodología», per David 

Sardaña   

- Dimecres 20:  

o 17.00 a 20.30: Taller fotogràfic. Racionalisme arquitectònic al campus 

- Dijous 21:  

o 17.00 a 20.30: Taller fotogràfic. Racionalisme arquitectònic al campus 

- divendres 22:  

o 17.00 a 20.30: Taller fotogràfic. Racionalisme arquitectònic al campus 

- Dilluns 25:  

o 17.00 a 20.30: Visionat de portafolis i selecció de fotos per a exposició 

OBJECTIUS: Conscienciar sobre el patrimoni arquitectònic de les «arquitectures 

racionalistes» i difondre’l. En la sèrie de conferències centrades en aquestes modalitats i la 

seua influència es pretén situar històricament aquests corrents i les seues diferents branques, a 

més de fer conèixer a partir d'exemples concrets els casos més destacats d'aquesta línia 

arquitectònica i els seus derivats a la ciutat d'Alacant. En el taller fotogràfic l'objectiu és generar 

un corpus a partir d'imatges noves en les eixides pràctiques pel campus.   

METODOLOGIA: Després de diverses sessions teòriques per a centrar l'objecte 

d'anàlisi, a manera de laboratori creatiu, i des d'un punt de vista estètic i conceptual, 

s'intentaran aplicar les metodologies dutes a terme per la Nova Objectivitat (fotografia 

racionalista). Se centrarà en la recerca, l'anàlisi i la posterior realització d'imatges del que 

encaixaria en les característiques del racionalisme llevantí. Tot això després d'unes primeres 

pautes d'actuació basades en el visionat de materials ja generats per al projecte de David 

Sardaña i Íñigo Lanz. 

MATERIALS TEÒRICS: Estaran disponibles en la web de la Universitat d'Alacant. 

AVALUACIÓ: És necessària l'assistència al 80 % de les hores del curs. Se 

seleccionaran les millors imatges produïdes durant el taller per a la seua posterior exhibició en 

el MUA integrades en una exposició sobre arquitectura durant el mes de maig.  


