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L’IEFC ACULL EL PROJECTE ISLANDS, 
D’OSKAR OHLSON

Islands, d’Oskar Ohlson, és un projecte fotogràfic 
centrat en l’illa com a concepte, com a símbol, 
com a espai idealitzat per l’imaginari col·lectiu. 
Les fotografies actuen alhora com a recerca i 
encontre; una recerca visual on prevalgui l’encontre 
amb l’harmonia de l’entorn tan desitjada per l’ésser 
humà contemporani. Projecte realitzat a les illes 
de Gran Canària, Madagascar, Cuba, Gotland i 
Indonèsia.

Del 23 de maig al 30 de juny de 2019
Inauguració, 23 de maig a las 19.30h.
L’acte comptarà amb la presencia de l’autor.

Sales Ramón Alabern i El Balcó de l’IEFC.

INSTITUT D’ESTUDIS 
FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA (IEFC) 
C/ Comte d’Urgell, 187 
(Recinte Escola Industrial) 
08036 Barcelona  
T 934 941 127   
iefc.cat

L’IEFC ACOGE EL PROYECTO ISLANDS, 
DE OSKAR OHLSON

Islands, de Oskar Ohlson, es un proyecto 
fotográfico centrado en la isla como concepto, como 
símbolo, como espacio idealizado por el imaginario 
colectivo. Las fotografías actúan a la vez como 
búsqueda y encuentro; una búsqueda visual donde 
prevalezca el encuentro con la armonía del entorno 
tan deseada por el ser humano contemporáneo. 
Proyecto realizado en las islas de Gran Canaria, 
Madagascar, Cuba, Gotland e Indonesia.

Del 23 de mayo al 30 de junio de 2019
Inauguración, 23 de mayo a las 19.30h.
El acto contará con la presencia del autor

Salas Ramón Alabern y El Balcó del IEFC.

INSTITUT D’ESTUDIS 
FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA (IEFC) 
C/ Comte d’Urgell, 187 
(Recinte Escola Industrial) 
08036 Barcelona.  
T 934 941 127   
iefc.cat

The Cliff (Gran Canaria, 2011). © Oskar Ohlson
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ISLANDS

Les fotografies que es mostren en aquesta 
exposició formen part d'un projecte que fusiona 
diferents illes en una sola illa de somni; 
una recerca sobre l'essència de l'illa verge, 
aquesta illa inexplorada en els temps dels
grans pirates.

La idea d'aquest projecte va sorgir dels meus 
viatges a la recerca d'imatges de naturalesa pura, 
d'uns paisatges que homenatgessin la clàssica 
i tradicional fotografia en blanc i negre. Buscava, 
a més, el silenci, les vistes poètiques i la sensació 
d'arribar a una illa, ara com fa 400 anys. Aquest 
projecte, en curs, està realitzat en les següents 
illes: Gran Canària, Madagascar, Cuba, Gotland 
i Indonèsia. Després de buscar informació sobre 
aquestes illes, i al adonar-me que eren antigues 
illes pirates, la imaginació em va portar a aquelles 
èpoques en el moment de triar i copiar les meves 
imatges.

Treballo amb la fotografia analògica clàssica en 
blanc i negre que impressiono personalment a mà 
sobre papers de gelatina de plata d'alta qualitat.

Com s'ha d'haver sentit un ésser humà en trobar 
una nova illa? I què esperava i finalment hi va 
trobar?

Per què les illes?
Hi ha en elles alguna cosa especial. Són llocs 
d'anada, però sense retorn; espais on aïllar-se. 
Les illes ofereixen alguna cosa nova i emocionant, 
una sensació d'aventura cap a l’inexplorat, 
el solitari i el desitjable.

Si intentes imaginar la teva pròpia illa, com seria?

Oskar Ohlson

ISLANDS

Las fotografías que se muestran en esta 
exposición forman parte de un proyecto 
que fusiona diferentes islas en una sola isla 
de ensueño; una búsqueda sobre la esencia 
de la isla virgen, esa isla inexplorada en los 
tiempos de los grandes piratas. 

La idea de este proyecto surgió de mis viajes 
en busca de imágenes de naturaleza pura, 
de unos paisajes que homenajearan a la clásica 
y tradicional fotografía en blanco y negro. Buscaba, 
además, el silencio, las vistas poéticas y la 
sensación de llegar a una isla, ahora como hace 
400 años. Este proyecto, en curso, está realizado 
en las siguientes islas: Gran Canaria, Madagascar, 
Cuba, Gotland e Indonesia. Después de buscar 
información sobre estas islas, y al darme cuenta 
de que eran antiguas islas piratas, la imaginación 
me llevó a esas épocas en el momento de elegir y 
copiar mis imágenes. 

Trabajo con la fotografía analógica clásica en blanco 
y negro que impresiono personalmente a mano 
sobre papeles de gelatina de plata de alta calidad. 

¿Cómo se debe haber sentido un ser humano al 
encontrar una nueva isla? ¿Y qué esperaba 
y finalmente encontró?

¿Por qué las islas?
Hay en ellas algo especial. Son lugares de ida, 
pero sin retorno; espacios donde aislarse. Las islas 
ofrecen algo nuevo y emocionante, una sensación 
de aventura hacia lo inexplorado, lo solitario y lo 
deseable.

Si intentas imaginar tu propia isla, ¿cómo sería?

Oskar Ohlson

Lonely palm tree (Cuba, 2013). 
© Oskar Ohlson

Mangrove roots (Madagascar, 2001). 
 © Oskar Ohlson
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Selfportrait, Oskar Ohlson

SOBRE L’AUTOR

Oskar Ohlson (Suècia, 1965) treballa com a 
documentalista i fotògraf artístic especialitzat en el 
procés analògic en blanc i negre.

Els seus estudis professionals es van realitzar en 
gran part a Barcelona durant els anys 1990-1996. 
Posseeix un mestratge en tècnica de laboratori 
en blanc i negre i va obtenir el títol de Fotògraf 
Professional Internacional. Des de 1998 és 
membre de la Societat de Fotògrafs Suecs (SFF) 
en la secció d’autors i il·lustradors fotogràfics.

La seva obra s’enclava en l’escola clàssica 
de fotografia en blanc i negre, constituïda per 
composicions pictòriques, negatius sense retalls, 
llum natural i principis documentals que parteixen 
de realitats veritables. Les seves còpies les 
impressiona manualment sobre gelatina de plata, 
en unes edicions estrictament limitades de per vida 
a un màxim de 10 còpies del mateix negatiu.

L’any 2010, va començar a fer fotos digitals per a 
algunes entitats, però utilitzant les mateixes formes 
de percepció, metodologia i estil que realitza 
en el seva fotografia analògica. Durant els anys 
2002-03, va impartir l’assignatura d’Història de 
la Fotografia a l’Escola d’Art oficial d’Estocolm 
(Konstfack); escola en què va completar la seva 
formació en l’especialització de procediments 
tècnics del segle XIX.

Els seus encàrrecs professionals consisteixen, 
principalment, en documentar la vida, les llars, els 
paisatges ... Des de mitjans de la dècada dels 90 
ha documentat el món del rock and roll.

La seva obra ha estat exposada a Barcelona, 
Goteborg, Estocolm, Sundsvall i Hèlsinki.

SOBRE EL AUTOR

Oskar Ohlson (Suecia, 1965) trabaja como 
documentalista y fotógrafo artístico especializado 
en el proceso analógico en blanco y negro. 

Sus estudios profesionales se realizaron en gran 
parte en Barcelona durante los años 1990-96. 
Posee una maestría en técnica de laboratorio 
en blanco y negro y obtuvo el título de Fotógrafo 
Profesional Internacional. Desde 1998 es miembro 
de la Sociedad de Fotógrafos Suecos (SFF) en la 
sección de autores e ilustradores fotográficos.

Su obra se enclava en la escuela clásica de 
fotografía en blanco y negro, constituida por 
composiciones pictóricas, negativos sin recortes, 
luz natural y principios documentales que parten de 
realidades verdaderas. Sus copias las impresiona 
manualmente sobre gelatina de plata, en unas 
ediciones estrictamente limitadas de por vida a un 
máximo de 10 copias del mismo negativo.

En 2010, empezó a tomar fotos digitales para 
algunas entidades, pero utilizando las mismas 
formas de percepción, metodología y estilo 
que realiza en su fotografía analógica. Durante 
2002-03, impartió la asignatura de Historia 
de la Fotografía en la Escuela de Arte oficial 
de Estocolmo (Konstfack); escuela en la que 
completó su formación en la especialización de 
procedimientos técnicos del siglo XIX.

Sus encargos profesionales consisten, 
principalmente, en documentar la vida, los 
hogares, los paisajes… Desde mediados de la 
década de los 90 ha documentado el mundo del 
rock and roll.

Su obra ha sido expuesta en Barcelona, Goteborg, 
Estocolmo, Sundsvall y Helsinki.

Oskar Ohlson 

Fine Art Photographer Oskar Ohlson
www.silkeselenium.se/oskar
Stockholm / Sweden

http://www.silkeselenium.se/oskar 


- 5 - Dossier de Premsa // Dossier de Prensa Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya

FITXA TÈCNICA DE L’EXPOSICIÓ

Del 23 de maig al 30 de juny de 2019. 
Inauguració, 23 de maig de 2019, a les 19:30h.

L’acte contarà amb la presència de l’autor.

LLOC: Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya (IEFC). 

ADREÇA: c/ Comte d’Urgell, 187 
(Recinte Escola Industrial) 
08036 Barcelona 
Tel. 934 941 127 

[iefc.cat] 
[info@iefc.cat] 

COM ARRIBAR:

HORARI: 9 h a 21 h de dilluns a divendres. 
Entrada lliure.

ORGANITZA: Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya (IEFC).

ESPAIS: Sales Ramón Alabern i El Balcó.

TEMÀTICA: Fotografia artística analògica.

OBRES FOTOGRÀFIQUES: 80

FICHA TÉCNICA DE LA EXPOSICIÓN

Del 23 de mayo al 30 de junio de 2019.
Inauguración, 23 de mayo de 2019, a las 19:30h.

El acto contará con la presencia del autor.

LUGAR: Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya (IEFC). 

DIRECCIÓN: c/ Comte d’Urgell, 187 
(Recinto Escuela Industrial) 
08036 Barcelona 
Tel 934 941 127 

[iefc.cat] 
[info@iefc.cat] 

COMO LLEGAR:

Horario: 9 h a 21 h de lunes a viernes. 
Entrada libre. 

ORGANIZA: Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya (IEFC).

ESPACIOS: Salas Ramón Alabern y El Balcó.

TEMÁTICA: Fotografía artística analógica. 

OBRAS FOTOGRÀFICAS: 80
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El INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE 
CATALUNYA (IEFC) es una Asociación Cultural 
sin ánimo de lucro. Desde su fundación, en el año 
1972, ha tenido como finalidad la promoción 
y divulgación de la fotografía en todos sus ámbitos, 
con una filosofía de entidad de servicio público.

Sus actividades se desarrollan en tres áreas:

- La enseñanza de la fotografía a través 
de su Departamento de Escuela.
- La conservación, organización  y documentación 
de imágenes fotográficas y textos, actuales 
e históricos, desde el Departamento de 
Documentación.
- La divulgación cultural de la fotografía a través 
del Departamento de Actividades Culturales.

[iefc.cat]

L’INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS 
DE CATALUNYA (IEFC) és una Associació Cultural 
sense ànim de lucre. Des de la seva fundació, 
l’any 1972, ha tingut com a finalitat la promoció i 
divulgació de la fotografia en tots els seus àmbits, 
amb una filosofia d’entitat de servei públic.

Les seves activitats es desenvolupen 
en tres àrees:

- L’ensenyament de la fotografia a través 
del seu Departament d’Escola.
- La conservació, organització i documentació 
d’imatges fotogràfiques i textos, actuals i històrics, 
des del Departament de Documentació.
- La divulgació cultural de la fotografia a través 
del Departament d’Activitats Culturals.

[iefc.cat]

http://www.iefc.cat/index_cast.php
http://www.iefc.cat/index.php
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