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dilluns, 16 de juliol de 2007

16 de juliol de 2007
El fotògraf Manel Esclusa dirigeix un taller de projectes fotogràfics sobre La Seu
d'Urgell 

Els habitants de la Seu d'Urgell, el nucli històric de la
capital alturgellenca o el seu entorn paisatgístic seran,
entre d'altres, el leit motiv dels projectes fotogràfics que
duran a terme aquesta setmana els alumnes inscrits al
taller de fotografia de la Universitat d'Estiu de la
Universitat de Lleida. Des d'avui i fins al proper divendres,
el fotògraf vigatà Manel Esclusa, un dels pocs
especialistes que hi ha actualment en fotografia nocturna,
serà l'encarregat de guiar-los en aquest procés creatiu on
ha de primar la investigació i l'aprenentatge, segons
a f i r m a .  

Iniciat en la fotografia als vuit anys -el seu pare era
fotògraf professional-, Manel Esclusa defineix la seua

professió com una manera de viure, "forma part de mi des que era petit i a vegades és difícil separar el fotògraf i
la persona”. Professor de la coneguda escola de disseny EINA, Esclusa ha centrat els seus treballs -sobretot a
partir delsvuitanta- en la fotografia nocturna, l'espai urbà nocturn i la nit com a escenari. "Sense els conceptes
d'ombra i d'obscuritat no podria existir la fotografia”, afirma. 

Alguns dels seus últims treballs han estat Scantac (autorretrats del cap de l'autor realitzats a partir dels TAC
mèdics), Aiguallum (fotografies d'aigua il•luminada de fonts de Barcelona) i El jardí d'humus (un treball que
investiga l'efecte de l'aigua en les emulsions fotogràfics i el seu paral•lelisme amb elements del paisatge
natural). Esclusa presentarà algunes de les seues darreres obres a Frankfurt, en una col·lectiva de fotògrafs, en
e l  m a r c  d e  l a  F i r a  d e l  L l i b r e .  

El taller "Projecte fotogràfic sobre la ciutat de La Seu d'Urgell és un dels vuit cursos que es duran a terme
aquesta setmana a la capital de l'Alt Urgell. L'edició d'enguany de la Universitat d'Estiu de la UdL haurà ofertat
un total de 21 cursos amb 446 matriculats. 

 NOTÍCIES RELACIONADES

 11 de juliol de 2007
Obre portes la 15a edició de la Universitat d'Estiu [ 

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/11-de-juliol-de-2007/ ]

 14 de juny de 2007
Més de 300 inscrits a la Universitat d'Estiu, només en el primer mes de matrícula [ 

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/14-de-juny-de-2007/ ]
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 15 de maig de 2007
El canvi climàtic obre la 15ena edició de la Universitat d'Estiu [ 

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/15-de-maig-de-2007/ ]

 23 de febrer de 2007
Una dissenyadora de Golmés guanya el 10è concurs de cartells de la Universitat d'Estiu [ 

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/23-de-febrer-de-2007/ ]

http://estiu.udl.es/

  

 
Oficina de la Universitat d'Estiu
Universitat de Lleida 
Edifici Polivalent 
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25001 Lleida
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 Horari de Contacte:

De 8.00 a 14.00 h i de 16.00 a 17.00 h
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