TALLER 1.
TALLER DE CRÍTICA: COM ANALITZAR I CRITICAR PEL·LÍCULES I
SÈRIES DE TELEVISIÓ – (10 HORES)
DEL 16 AL 17 DE JULIOL

Coordinador. Will Sáez. Crític de Cine & TV.
Contingut del curs. Després de l’èxit que va tenir l’edició anterior de la UEG amb el taller coordinat
i impartit per un servidor, en el qual els alumnes van poder aprendre de primera mà les funcions d’un
crític de cinema i com analitzar una pel·lícula de la forma més professional possible, és hora de ser
encara més ambiciosos i ampliar horitzons.
És per això que el taller que es proposa en aquesta edició, a més d’ampliar les seues hores respecte a
l’anterior (de 6 a 10), també vol incloure el complex món de les sèries de televisió. En aquest sentit,
caldrà una repassada sobre els xous que ens han influït més a fi de poder explicar com hem arribat a
aquest punt en el qual les sèries són les reines de l’entreteniment. Naturalment, igual que es va fer
amb les pel·lícules, l’assistent aprendrà en quins aspectes s’ha de fixar a l’hora de criticar una sèrie
de televisió. Tot això, només faltaria, sense deixar de banda el setè art, ja que televisió i cinema
estaran perfectament integrades en aquest projecte pràctic i didàctic. Així doncs, el que
aconseguirem és que els alumnes tinguen una forta base de coneixements sobre la història i la tècnica
de l’entreteniment en gran i petita pantalla, i en acabar les 10 hores seran totalment capaços de
disseccionar un capítol o una pel·lícula i redactar‐ne una crítica elaborada i professional.
Dilluns 16 de juliol
MATÍ
De 9.30 a 14.30 hores
“Introducció a la crítica cinematogràfica i al periodisme cultural: aprendre a analitzar una
pel·lícula”
Will Sáez. Crític de Cine & TV.
Dimarts 17 de juliol
MATÍ
De 9.30 a 14.30 hores
“Sèries de televisió d’ahir i avui: adaptació de la crítica cinematogràfica a la petita pantalla”
Will Sáez. Crític de Cine & TV.

