
pells i ombres
d’Esclusa, al
Palau $olterra

en blanc i negre -algunes
[] Eugeni Prieto d’in~dites- que procedei-
completa les noves
exposicions de fotos que
s’inauguraran dem~

~CN
TORROELLA DE MONTGR[

E1Museu Palau Solterra de
Torroe]la de Montgri s’Im
basat en la darvera obra de
Manuel Esclusa (Vic,
1952) per fer l’exposici5
Pell i ombra, una de les

dues mostres temporals
dTdve}~q que es podran
veure fins al 22 de maig.
Unes setanta fotografies
de paisatges urbans, de nit,

xen dels treballs Barcelo-
na, ciutat imaginada i
Barcelona, pell i ombrca
"]~s all5 que no veiem del
nosWe dia a dia, la pell que
incorporen les fa(~anes
quan estan en obres’, ex-
plica la comissitria i direc-
tora d’art de la Fundaci5
~fla Casas, G15~a Bosch.

"Sempre he admirat
molt aquest autor, des que
vaig comen~ar en aquest
sector va sertm dels fotS-
grafs que m~s em van im-
pactar, per la seva forma
de percebre el mSn, la nit,
buscant les ]lums, les ore-

un detail de la mostra del Palau Solterra ̄ N.5. / ACN

bres i els escenaris", ha de-
tallat Bosch. La mostra
s~m creat utilitzant les pe-
ces de dues exposicions an-
teriors: Barcelono, ciutat
imaginada, del 1988, que
va guanyar diversos pre-
ntis, i Barcelona, pdl i om-
bra, del 2010. Algunes de
lesimatges procedeixen de

l’Arxiu Fotogr~fic de Bar-
celona i a~m~es altres
imatges sSn in~dites, rea-
litzades a12015. SSn, pre-
cisament, les que fox’men
l’espai anomenat La pell

Paral.lelament, el mu-
seu disposa de les imatges
directes d~Eugeni Prieto,

quaranta instant~mies di-
rectes d’ar~istes vi~qcniats
a la fundaci6 o que ban ex-
posat en l’~bit Didlegs
arab la col.lecviS.

La inauguraci6 de les
dues exposicions es farfi
dem~, a dos quarts de vnit
del vespre, arab la pres~n-
cia dels artistes. ̄

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

COMARCAS

67000

10253

Diario

311 CM² - 29%

1191 €

20

España

30 Enero, 2016


