
Una trobada rural amb Nepal
Selecció fotogràfica de Philipp Pawelka

Del 30 de juny al 28 de juliol de 2014 al vestíbul de l’edifici Taulí
Corporació Sanitaria Parc Taulí - Parc Taulí, 1 - 08208 Sabadell – Espai obert de 8.00 h a 22.00 h

Philipp Pawelka  és natural  de Viena, Àustria.  En la seva llarga trajectòria com a fotògraf  s'ha especialitzat  en
paisatges, naturalesa, retrats i animals salvatges. Els últims 25 anys els ha dedicat a viatjar extensament al voltant
del món per capturar la bellesa natural en tota la seva varietat. Sempre a la recerca de llocs aïllats i verges on la
natura encara es mostra tal com és, pura.

Aquests viatges li han brindat l'oportunitat de relacionar-se amb la població autòctona, i així, extreure la seva 
essència en uns retrats autèntics i amb molta força. Les seves millors fotografies neixen en països fascinants com 
Cuba, Islàndia, Líbia, Maldives, Mongòlia, Namíbia, Nepal, Nicaragua, Oman, etc. La majoria de les fotografies són 
d'edició limitada. En www.3pgallery.com podrà gaudir d'una selecció més àmplia del catàleg, que es va enriquint de
les últimes fotografies de l'artista

Tot va començar amb un projecte de l’Associació Amics del Nepal
per a una escola a Pokhara, a prop de la serralada de l'Annapurna
al Nepal, amb la idea de saber més sobre les aldees d'on vénen els
escolars.

Tres  dels  estudiants  em  van  acompanyar  a  les  seves  petites  i
remotes  aldees  de  muntanya,  lluny  de  les  rutes  turístiques  de
senderisme,  sense  electricitat  ni  aigua  a  les  cases,  a  les  quals
només es pot arribar després d'un llarg viatge a peu.

Em vaig poder apropar molt a la seva cultura, refugiant-me a les
cases  dels  vilatans,  compartint  la  seva  vida  i  alguns  moments
inoblidables...

Aquest contacte proper em va permetre prendre retrats molt 
personals d'aquesta gent generosa, que viu en un entorn rude i 
reptador. La majoria dels homes s'han anat a l'estranger a buscar 
feina, en els llogarets gairebé només en queden nens, dones i 
ancians. Les seves cares reflecteixen la lluita diària contra la 
duresa del clima i la topografia d'aquest majestuós paisatge. 
Malgrat això, les seves mirades reflecteixen molta alegria i 
dignitat.
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