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L’especialitat
d’Escenografia de l’ESAD
forma professionals
del disseny escènic
i els prepara per treballar
en tres especialitzacions
professionals:
+ Escenografia
+ Figurinisme
+ Il·luminació

En totes tres s’adquireixen competències
professionals per treballar en diferents
àmbits laborals de l’escenografia:
+ Arts escèniques en viu
(teatre, circ, dansa, òpera, concerts...)
+ Audiovisuals
(cinema, televisió, videoart...)
+ Arts expositives
(museografia, exposicions...)
+ Esdeveniments
(cerimònies, mítings...)
El pla d’estudis vincula la pràctica i la
teoria des de l’inici, i compta amb:
+ Assignatures projectuals (projectes i
pràctiques durant els 4 cursos)
+ Assignatures troncals d’art dramàtic
(escenificació, dramatúrgia, estètica,
literatura...)
+ Assignatures instrumentals pròpies
de la professió (dibuix, tècniques de
construcció i confecció, il·luminació...)

L’experimentació,
l’observació i la
reflexió són la base de
l’aprenentatge. L’objectiu
és descobrir allò inesperat
i crear a partir d’aquí.

L’ESAD, un model d’escola integrada que
ofereix formació superior a:
+ Escenògrafs
+ Intèrprets
+ Directors i dramaturgs
El professorat i les instal·lacions estan
al servei de la pràctica i la recerca
escènica. L’objectiu és potenciar en
cada un dels estudiants la seva formació
com a professional de l’escena
contemporània.
L’ESAD és una escola amb una llarga i
reconeguda tradició, cosa que consolida
l’oferta actual i genera expectatives de
futur:
+ Vinculació amb la professió (pràctiques
externes en importants centres de creació
i producció)
+ Xarxa internacional
(beques d’intercanvi Erasmus i
participació en festivals internacionals)
+ Centre de gestació de companyies
(referent a escala nacional i europea)
Més informació sobre l’especialitat
d’Escenografia:
www.institutdelteatre.cat
Per a més informació sobre la participació
de Catalunya a la Quadriennal
d’Escenografia de Praga, consulteu el
catàleg web de Praga 2015:
www.pq15.institutdelteatre.cat

Formen part de l’Institut del Teatre:

Creat per la Diputació de Barcelona
l’any 1913, l’Institut del Teatre té més
de cent anys d’història com a centre
dedicat a la docència, la creació,
la recerca, la conservació i la difusió
del patrimoni en el camp de les arts
escèniques, i ha tingut un paper
determinant en la modernització
de l’escena catalana.
Des de l’any 2000, té la seu a la muntanya
de Montjuïc de Barcelona, i comparteix
l’espai que envolta la plaça de Margarida
Xirgu amb el Teatre Lliure i el Mercat de
les Flors. L’edifici de Barcelona ocupa
un total de 24.000 m2, que inclouen els
teatres Estudi (130 localitats) i Ovidi
Montllor (320 localitats), una biblioteca
oberta al públic i una sala d’exposicions.
Disposa de dues seus territorials, una a
Terrassa, amb el Teatre Alegria i la Sala
Maria Plans, i una altra a Vic, amb la Sala
Laboratori.

+ L’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD)
+ El Conservatori Superior de Dansa (CSD)
+ L’Escola d’Ensenyament Secundari
Artístic i Conservatori Professional de
Dansa (EESA/CPD)
+ L’Escola Superior de Tècniques
de les Arts de l’Espectacle (ESTAE),
en col·laboració amb la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) a Terrassa
+ Els programes de formació, creació
i inserció laboral per a graduats: IT Teatre,
IT Dansa i IT Tècnica
+ Els programes d’IT Estudis de Postgrau:
màster en estudis teatrals, postgraus
i cursos especialitzats
+ El Centre de Documentació i el Museu
de les Arts Escèniques (MAE)
+ L’Observatori de les Arts Escèniques
Aplicades a la Comunitat, l’Educació
i la Salut
+ La producció editorial de col·leccions
d’escrits teòrics, textos dramàtics
i materials pedagògics

Escola Superior d’Art Dramàtic
Plaça Margarida Xirgu, s/n · 08004 Barcelona
Tel. 932 273 925 · Fax 932 273 939
esad.it@institutdelteatre.cat
www.institutdelteatre.cat
futursestudiants.institutdelteatre.cat
www.facebook.com/ITESAD
www.twitter.com/institutteatre
www.youtube.com/ITcanaloficial
www.instagram.com/institutdelteatre

Secretaria Acadèmica
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 10.30 a 14.30 h
De dilluns a dijous, de 15.30 a 17.00 h
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