
TALLER DE FOTOGRAFIA TXEMA LACUNZA* 

  “MI MANERA DE VER… MI MANERA DE EDITAR” 

  

El curs tractarà sobre com edita les seves  fotografies, els seus fluxos de 
treball, els recursos i els programes i filtres que utilitza per fer-ho. 

El temari del curs serà el següent : 

- Treballar amb fusió de capes, multiplicar, color més fosc, trama, color més 
clar, superposar, sobreexposar color … 

- Acció Llum 3D (treballar amb capes i fusions trama, multiplicar i superposar a 
més de les variants) 

- Treballar amb textures 

- Canviar cels i treure halos per fusió de capes 

- Paisatge a càmera Raw 

- Muntatge fotogràfic 

- Filtres NIK 

- Blanc i negre aplicant Photoshop i el filtre NIK SILVER 

- Treballar amb desenfocaments 

- Separar la figura del fons 

- Passar de dia a nit 

- Fine art 

  

Data :  14/09/2022   al  09/11/2022 ( 8 sessions, els dimecres ) 

Horari : 18:30 h  a  20:30 h 

Lloc  : Local Social d’Afocer ( Ateneu de Cerdanyola ) 

  

Màxim places : 15 



  

Preu : 40 € per assistent , a pagar directament el primer dia de classe al 
professor 

Cal inscripció prèvia al correo: formacio@afocer.cat  indicant: nom,  cognoms i 
número de  soci 

Data limit d´inscripció :  dijous 30 de juny a les 24h 

És  aconsellable  per fer el  taller portar ordinador portátil , tenir instal·lat el 
Photoshop així com  coneixements a nivell mitjà del Photoshop. 

La reserva no serà definitiva fins no rebre la confirmació  de la Vocalia de 
Formació. 

* Sabadell ( 1960 ) @txema.lacunza 

Des de sempre ha estat relacionat amb el món de la imatge, primer amb el 
dibuix i la pintura, després a través del disseny gràfic  per posteriorment i a 
partir de l'any 2007,  començar en el  món de la fotografía, directamente en la 
etapa digital. L'any 2013 es fa soci d’ Afotmir ( Agrupació Fotogràfica de 
Montcada i Reixac ) 

Dins dels nombrosos premis rebuts , destaquen els dos Premis Catalunya de la 
Federació Catalana de Fotografia al millor fotògraf els anys 2013 i 2016, el 
Premi Nacional de la Confederació Espanyola de Fotografia també al millor 
fotògraf l'any 2015. 

Ha fet nombroses exposicions i també ha impartit tallers ensenyant la seva 
manera de veure la fotografia i la seva manera d'editar-la per aconseguir la 
imatge buscada. 

NOTA: El programa previst pot tenir modificacions horàries i de lloc per raons 
de força major o imprevistos. 
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