


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

MANEL ESCLUSA
CAP A LLUMS FONDES CREIXEN ELS ARBRES 
AL POU DE LA MIRADA 

La present exposició organitzada per l’Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya amb col·laboració de la Regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament de Vilanova i la Geltrú i comissariada pel pròpi fotògraf recull 
una proposta expositiva al voltant de dos dels últims projectes del 
fotògraf Manel Esclusa, El jardí d’humus i L’ombra del paisatge. 

Inauguració divendres 5 de juliol a les 19.30 h
Activitats complementàries;
Visites comentades a l’exposició diumenges 
21 de juliol i 25 d’agost a les 12h. 

Gratuït.

Centre d’Art Contemporani 
LA SALA
Joaquim Mir, 12 
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 816 90 01
www.lasalavng.cat
lasala@vilanova.cat

Horaris
De dimarts a dissabte de 19 a 21 h.
Dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14 h.
Dilluns tancat.

Entrada gratuïta
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L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya en la seva faceta de centre 
formatiu, vol posar en valor la figura de Manel Esclusa com a docent i 
professor però sobre tot com a Mestre.

Durant més de 35 anys moltes de les generacions formades a l’IEFC 
han estat influenciades i marcades per la seva obra i també per la seva 
manera d’entendre la imatge fotogràfica. 

Un Esclusa molt exigent amb els futurs creadors i creadores d’imatges, 
però alhora proper i generós, ha sabut compartir tots els seus coneixe-
ments en vers un mitja tant potent com la fotografia, encara que per 
sobre de tot a transmès la seva passió pel fet creatiu. 

Amb Manel Esclusa, Mestre i Creador, parlem de Fotografia amb majús-
cules, però per sobre de tot parlem de Fotografia com a forma de vida.

Eduard Bertran
Director IEFC
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Manel Esclusa, un dels creadors espanyols amb un univers iconogràfic 
més personal i reconeixible, comença a realitzar la seva sèrie L’ombra 
del paisatge l’any 2006 i, com fa en alguns dels seus treballs, torna in-
termitentment a ella en funció dels seus estats anímics. Els fotògrafs uti-
litzen sovint el paisatge com a territori metafòric, ja que tant el paisatge 
natural com l’urbà són susceptibles d’esdevenir escenaris emocionals, 
on es transparenta l’univers íntim de l’autor. En les fotografies de Ma-
nel Esclusa es pot dir que es produeix un desplaçament del lloc original 
-l’espai fotografiat- cap a la seva conversió en un escenari simbòlic que 
il·lustra la relació de l’autor amb la natura i amb la pròpia fotografia: les 
imatges despleguen una estructura visual i conceptual que alberga i con-
figura la representació del seu imaginari.

En aquesta sèrie convergeixen alguns dels elements nuclears de la seva 
relació amb la fotografia, però també es subratlla la preeminència de 
l’ombra com a element protagonista en la seva extensa obra. L’ombra 
-un fragment de foscor- es converteix per Esclusa en un dúctil instrument 
visual que li permet aproximar el món físic i el seu pensament metafísic. 
En L’ombra del paisatge mostra alguns dels elements de la seva cosmo-
gonia personal, en què el minimalisme i el subtil pòsit de la filosofia Zen 
es transparenten a través d’escenes silencioses; en elles la intervenció 
de l’autor sembla limitar-se al paper d’un mer intermediari, que permet 
a la naturalesa representar en un instant efímer l’empremta de la seva 
majestuosa quotidianitat. No obstant això, aquestes fotografies transcen-
deixen la documentació o l’absència d’intencionalitat: són petjades de 
llum expandides cap a la poesia, sublimacions d’aquesta potestat de la 
fotografia que li permet fer visible allò no visible.

Esclusa no alberga aquí el desig de construir una imatge del món en 
què aparegui la seva pròpia presència, sinó la de la fotografia, rendint 
així tribut a l’afirmació de W.H. Fox Talbot - “la natura es dibuixa a si 
mateixa” que va incloure en el seu llibre pioner The Pencil of Nature. En 
aquest context es podria dir que aquestes imatges són una metàfora del 
gest inaugural de la fotografia: el fotograma. Òbviament, les imatges que 
sorgeixen sobre el paper són també, a més d’un homenatge al fotogra-
ma, un record a l’acció alquímica que la llum artificial exerceix sobre els 
papers emulsionats amb sals de plata al laboratori fotogràfic. En tots dos 
casos subratllen l’apassionada relació de l’autor amb la fotografia, però 
també remeten a la llegenda coríntia sobre l’origen mític de la pintura: la 
captura de l’ombra d’un rostre humà projectada sobre una paret, que es 
transforma en representació simbòlica.

La natura, per a Manel Esclusa, es converteix en un llenç sobre el qual 
la llum dibuixa capritxosament. Ell tan sols selecciona alguns fragments 
d’aquestes ombres fugaces per rescatar-les de la invisibilitat, permetent 
que hi hagi, a manera de luminescències evanescents, sobre un paper 
blanc que ell situa enmig del paisatge en forma d’instal·lació. En el fons 
moltes de les sèries d’Esclusa han sorgit com a resultat d’un procés de 
profunda interacció amb el lloc en el qual fotografia. Per a la creació 
d’aquestes imatges, l’autor s’envolta de solitud i silenci: un escenari que 
afavoreix la introspecció i accentua la seva relació, alhora mística i lúdica, 
amb la natura.

Alejandro Castellote

Ombra d’alzina
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El jardí com a procés

Estem davant d'un jardí de fotografies en la seva més autèntica realitat.

Els negatius d'aquestes imatges, presos en color, es van plantar en el seu moment en planters, on 
normalment germinen les llavors de les plantes. Guardades a l'hivernacle del jardí, Esclusa deixa passar el 
temps suficient perquè la llum, la humitat, la calor, produeixin el canvi que la naturalesa facilita perquè neixin 
les plantes, pel creixement de l'orgànic en el seu propi cos. 

Aquesta alteració germinal modificarà l'obra completament, convertint cada fotografia en una imatge única 
i irrepetible. Aquí neixen fotografies. Fotografies abstractes, impossibles, plenes de color sobrenatural, 
diferent; aquest color que només veiem en les flors d'algunes plantes.

És un treball d'un fotògraf jardiner d'imatges, d'un home que estima i cuida la natura, que l'observa i conviu 
amb ella. Aquestes imatges conformen un jardí real: les fotos han nascut a la terra i el clima, la terra i l'aigua 
les han transformat en el que ara veiem. És una cosa que va molt més enllà d'una investigació formal, que és 
una abstracció però alhora és totalment real. 

L'autor no és només Manel Esclusa; ell, en aquesta ocasió, és només el jardiner. Ell va sembrar i cuidar 
les llavors, d'aquesta iniciació de planta o de fotografia: la resta ho va fer la natura. El resultat és un esclat 
de bellesa i de llum, flors salvatges que en aquesta ocasió duraran per sempre. A sota de les aigües, de 
l'explosió de vida i de color, hi ha el jardí.

Rosa Olivares

El jardí d’humus XII



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

Manel Esclusa   Foto: Núria Porras

Neix a Vic (Barcelona), el 13 d’abril de 1952. 
S’inicia en la fotografia amb només vuit anys, a l’estudi fotogràfic 
del seu pare. Estudia a l’Escola de Mestria Industrial de Vic. Treballa 
amb el seu pare en fotografia comercial des de 1966 fins a 1972. 
El 1974 li concedeixen una Beca de Fotografia de la Dotació d’Art 
Castellbach i assisteix als Stages Internationaux de la Photographie 
d’Arles, a França, on té com a professors a fotògrafs de la talla 
d’Ansel Adams, Neal White, Arthur Trees, Ian Dieuzaide, Denis Briat 
i Lucien Clergue.

[ + info currículum ]

www.manelesclusa.com      

https://www.manelesclusa.com/catalpa
https://www.manelesclusa.com/ 
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Del 5 de juliol al 15 de setembre de 2019. Inauguració, 5 de juliol 
de 2019, a les 19:30h.

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

LLOC
Centre d’Art Contemporani 
LA SALA
Joaquim Mir, 12 
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 816 90 01
www.lasalavng.cat
lasala@vilanova.cat

Horaris
De dimarts a dissabte de 19 a 21 h.
Dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14 h.
Dilluns tancat.

Entrada gratuïta

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

COL·LABORA
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú

TEXTOS
Eduard Bertran, Alejandro Castellote, Rosa Olivares 
i Víctor Sunyol. 

SUPERFÍCIE
La mostra ocupa La Sala de les Voltes del Centre d’Art 
Contemporani LA SALA. 

CONTACTE
IEFC 
Núria Porras
nporras@iefc.cat
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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]

https://www.iefc.cat/


Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya


