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Del 8 de maig a l’1 d’agost de 2021
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NOTA DE PREMSA
Suro i sostenibilitat
Del 8 de maig a l’1 d’agost de 2021 al Museu del Suro de Palafrugell

Exposició “Sentir la Sureda” de Michele Curel
•

Una mirada poètica i emocional de la fotògrafa nord-americana
Michele Curel que posa el focus en l’obtenció del suro al bosc. Una
realitat encara força desconeguda pel gran públic i, en canvi, molt
important per a la sostenibilitat ambiental i la prevenció del canvi
climàtic.

•

Una mostra descriptiva i sensible, resultat de tres anys de treball,
que inclou 71 fotografies i un vídeo sobre la pela del suro a les
comarques del Nord-est de Catalunya i el Rosselló, comissariada
per
la
historiadora
de
la
fotografia
Laura
Terré.

•

L’exposició és un reconeixement als homes invisibles del suro i
una reivindicació de la important tasca que fan per l’equilibri
ecològic del bosc.

Fotos @Michele Curel
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Palafrugell, 7 de maig 2021.- Des del dissabte 8 de maig i fins a l’1 d’agost, el
Museu del Suro de Palafrugell presenta “Sentir la Sureda”, una mostra inèdita
de la fotògrafa nord-americana establerta a Catalunya, Michele Curel, i
comissariada per la historiadora de la fotografia, Laura Terré.
L’exposició compren 71 fotografies de gran qualitat, en color i en blanc i negre,
de diferents mides i formats, així com un vídeo testimonial d’entrevistes a la
gent del bosc. Es tracta d’una mirada personal i emocional de l’autora, més
enllà de la descripció de l’ofici, tornant a l'origen de les sensacions i records i
amb el rerefons dels sentiments i opinions dels propis treballadors.
A través d’aquesta mostra, Michele Curel evidencia el rerefons emocional i
poètic que contenen els paisatges i els retrats dels peladors de suro,
vistos tots dos en un paral·lelisme que els fa anàlegs en importància i
dependents els uns dels altres. El coneixement del terreny i el punt de vista
proper queda palès en cadascuna de les fotografies.
Segons Laura Terré, el punt de vista de l’autora d’estima i admiració per
aquests treballadors i els arbres, posa l'accent en la importància de regenerar,
mantenir i preservar aquests boscos i fer de pont entre les societats urbanes i
rurals amb l'esperança de que les noves generacions agafin el testimoni
d’aquests homes que, tot i transformant-la, viuen en comunió amb la natura.
Lluny d’una idea romàntica que resti realisme a la feina que es duu a terme als
boscos, Curel ens mostra la duresa de la jornada, el caràcter encara artesanal
dels processos, la senzillesa de les eines, la noblesa dels rostres i la força dels
cossos, amb la idea de promoure un canvi de paradigma en l’explotació de
la natura en el futur com a escenari per a la reconstrucció dels espais naturals
d’aquestes comarques, que veuen perillar l’eventual equilibri en les relacions
entre l’home i el paisatge, alterades per l’abandonament de les activitats
tradicionals i els impactes industrial i de l’explotació turística.
L’EXPOSICIÓ
“Sentir la Sureda”, presenta un conjunt coherent d'imatges amb l'objectiu de
mostrar els protagonistes de la pela del suro a les comarques del nord-est
català, entre les províncies de Girona, Barcelona i també al Rosselló. El to de
la narració és descriptiu i sensible a l’hora, destacant la implicació de
l’autora amb la temàtica tractada i el seu caràcter humanista, empàtic tant
amb els treballadors com amb els arbres i l’entorn natural. No es tracta d’una
exposició merament documental, en el sentit de presentar didàcticament els
processos de la pela del suro i els entorns naturals, sinó mostra també les
emocions de l’autora cap un tema que entén com a universal, més enllà de la
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localització a la qual treballa, sobre la Vida, la Natura i els éssers humans que
hi viuen en contacte.
Les fotografies són una selecció feta expressament per a aquesta exposició,
d’un treball més ampli que l’autora està portant a terme des de les peles del
suro de l’estiu de l’any 2018 i que va continuar durant les temporades dels anys
2019 i l’estiu de 2020. La continuïtat del projecte en altres països es va veure
afectada a causa de la pandèmia, per la qual cosa no ha pogut avançar,
posposant-la al 2021.
La mostra inclou, també, el testimoni d’alguns peladors del suro en plena
activitat. A través d’un vídeo de 15 minuts -amb guió, edició i disseny sonor de
José Bautista / Kansei Sounds-, el públic és trasllada a l’interior del bosc,
descobreix l’activitat de la pela del suro i pot sentir la sureda i la seva gent.
Aquest projecte te la missió de donar visibilitat als peladors del suro que,
amb el seu esforç per guanyar-se la vida, també estan contribuint a una
gestió forestal sostenible. Ells són els primers d’una llarga cadena d’homes i
dones que treballen amb aquesta matèria primera natural. Les alzines sureres
-Quercus suber- són arbres endèmics de la Mediterrània Occidental i al voltant
d’aquesta regió -principalment a Portugal, Espanya, França, Itàlia i el Magreb milers d’homes treballen en aquesta activitat. Són homes invisibles que,
encara que treballen a menys d’una hora de trajecte de les principals ciutats i
pobles, la seva activitat és força desconeguda i poc reconeguda.
LA FOTÒGRAFA I AUTORA: MICHELE CUREL
Michele Curel va néixer a la ciutat de Nova York, filla d’argentins que s’hi
havien desplaçat a treballar. Des de ben petita, la Michele va acompanyar els
seus pares viatjant arreu del món. A la dècada de 1970 van traslladar la
residència a Europa. Primer a Barcelona i després a París, on la Michele va
estudiar durant un any a l'École Active Bilingüe. Finalment va tornar a
Barcelona, on va cursar periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona. A
la dècada dels 80 va tornar a Nova York per a treballar com a assistent de
fotògrafs importants. De mica en mica, la seva activitat es va especialitzant en
el món editorial, ja com a fotògrafa autònoma, resolent encàrrecs d’importants
editors, principalment treballs de retrat, d’ arquitectura (tant d’exteriors com
interiors) i també de viatges.
A la dècada de 1990 va tornar a Barcelona, on encara viu i guarda el seu arxiu.
Des de llavors ha treballat amb les publicacions més importants i prestigioses
del món com el New York Times Magazine, Newswwek, Time, National
Geographic, Vanity Fair, Sports Illustrated, Marie Claire (España), Elle (España)
El País Dominical, La Vanguardia Magazine i El Mundo entre d’altres.
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Curel és una fotògrafa incansable, que cerca sempre nous horitzons i viatja
amb freqüència a la ciutat de Nova York i, en general, als Estats Units, a la
resta d'Europa, a l’Àfrica Ha estat presidenta de l’AFPE (Associació de
Fotògrafs i Fotògrafes Professionals d’Espanya).
Darrerament, es dedica a la producció de projectes de narrativa audiovisual
“visual storytelling” Els seus interessos s’han orientat cap a la producció de
projectes multimèdia sobre l’empoderament de les dones, la bioeconomia i la
problemàtica del canvi climàtic a l’entorn dels boscos per construir un pont
d’unió entre la societat urbana i la rural. Una tendència encara més accentuada
pel fet d’haver esdevingut propietària de suredes. www.michelecurel.com
EL MUSEU DEL SURO
El Museu del Suro és una institució singular per la seva temàtica, el seu àmbit
territorial i la seva vocació de servei. Ubicada a Palafrugell, adquireix, conserva,
interpreta i posa en valor el patrimoni vertebrat a l’entorn del món del suro a
Catalunya, com a configurador d’un paisatge, una indústria, unes formes de
vida i una identitat comunes. El seu propòsit és contribuir al desenvolupament
social, econòmic i cultural de la comunitat; oferir suport a l’educació formal i ser
una proposta d’educació informal; així com una alternativa de creació i de
lleure.
No és estrany que es vinculi a la producció de la mostra “Sentir la Sureda”, una
aproximació descriptiva i sentimental a la pela del suro, una activitat forestal,
detectada com a mínim des de l’antiguitat clàssica, i que, a partir del segle
XVIII, està a l’origen primer d’una manufactura i després d’una indústria que va
caracteritzar aquest territori amb un model d’evolució cap al capitalisme
diferenciat dels altres predominants a Catalunya. Un model que sorgia d’una
matèria primera dels boscos del costat i que es transformava en el mateix
territori per ser enviada a tot el món. I és que al voltant del suro es va constituir
un sistema mundial, de producció de matèria primera, de venda de productes
transformats, d’intercanvi de tecnologia, de capitals, d’empreses multinacionals,
de tecnologia, de persones i d’idees.
El Museu des de fa molts anys ha interioritzat aquesta perspectiva ecològica de
la cultura i, per això, va decidir vincular-se activament a la producció de
l’exposició “Sentir la sureda”, una mostra que vol ser itinerant a partir de la
segona meitat del 2021.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INFORMACIÓ PRÀCTICA
Sentir la Sureda. Exposició de Michele Curel
Del 8 de maig a l’1 d’agost de 2021
Inauguració
Dissabte, 8 de maig a les 19h
Obertura al públic
Dissabte, 8 de maig
Imatges disponibles a: https://museudelsuro.cat/fotografia-de-michele-curelexposicio-sentir-la-sureda/

Museu del Suro
Carrer de Begur, 15
17200 Palafrugell, Girona
www.museudelsuro.cat

https://twitter.com/elMuseudelSuro
https://www.facebook.com/museu.delsuro
https://www.instagram.com/museudelsuro/
Horaris
Fins el 13 de juny
De dimarts a divendres de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h
Dissabte de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h
Diumenges i festius de 10.00 a 14.00 h
Dilluns tancat
Des del 15 de juny
De dilluns a dissabte de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h
Diumenge de 10.00 a 14.00 h
Entrada: gratuïta
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ACTIVITATS PARAL·LELES
Cicle de conferències

•

Dissabte, dia 22 de maig. A les 19 hores. Martí Boada i Juncà (geògraf,
naturalista i doctor en ciències ambientals): “Una visió sòcio-ambiental del
paisatge surer”.

•

Dissabte, dia 5 de juny. A les 19 hores. Sandra Torras i Noguer (enginyera
de forests i tècnica de l’Associació de Gestors Forestals de les Gavarres) i
Josep Maria Tusell i Armengol (enginyer de forests i responsable tècnic del
Consorci Forestal de Catalunya): “Els reptes actuals de la gestió de les
suredes”.

•

Dissabte, dia 19 de juny. A les 19 hores. Josep Gordi i Serrat (doctor en
Geografia): “La sureda: un bosc somiat”

Visites comentades a l’exposició “Sentir la sureda” a càrrec de
l’autora, Michel Curel.

•
•
•

Diumenge, dia 23 de maig, a les 12 hores.
Diumenge, dia 27 de juny , a les 12 hores.
Diumenge, dia 25 de juliol, a les 12 hores.

PER A MÉS INFORMACIÓ DE PREMSA, ENTREVISTES I REPORTATGES
Ita Fàbregas
fabregasita@gmail.com
T: 648 82 85 18
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NOTA DE PRENSA
Del 8 de mayo al 1 de agosto en el Museo del Corcho de Palafrugell
Corcho y sostenibilidad

Exposición “SENTIR EL ALCORNOCAL” de Michele Curel
•

Una mirada poética y emocional de la fotógrafa norteamericana
Michele Curel que pone el foco en la obtención del corcho en
el bosque. Una actividad muy importante para la sostenibilidad
ambiental y la prevención del cambio climático. Hoy, es todavía
muy
desconocida
para
el
gran
público.

•

Una muestra descriptiva y sensible, resultado de tres años de
trabajo, que incluye 71 fotografías y vídeo sobre la saca del corcho
en las comarcas del Nordeste de Catalunya y el Rosellón,
comisariada por la historiadora de la fotografía Laura Terré.

•

La exposición es un reconocimiento a los hombres invisibles del
corcho y una reivindicación del considerable trabajo que realizan
para el equilibrio ecológico del bosque.

Fotos @MicheleCurel
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Palafrugell, 7 de mayo 2021.- Desde el sábado 8 de mayo y hasta el 1 de
agosto, el Museo del Corcho de Palafrugell presenta “Sentir el Alcornocal”,
una muestra inédita de la fotógrafa norteamericana afincada en Catalunya,
Michele Curel, y comisariada por la historiadora de fotografía, Laura Terré.
La exposición comprende 71 fotografías de gran calidad, en color y en blanco y
negro, de diferentes medidas y formatos, así como un video testimonial de
entrevistas a la gente del bosque. Se trata de una mirada personal y emocional
de la autora, más allá de la descripción del oficio, regresando al origen de las
sensaciones y recuerdos y con el trasfondo de los sentimientos y opiniones de
los propios trabajadores.
A través de esta muestra, Michele Curel evidencia el escenario emocional y
poético que contienen los paisajes y los retratos de los sacadores del
corcho, vistos ambos en un paralelismo que los hace análogos en importancia
y dependientes los unos de los otros. El conocimiento del terreno y el punto de
vista cercano se hace patente en cada una de las fotografías.
Para Laura Terré, el punto de vista de la autora, de amor y admiración por
estos trabajadores y los árboles, pone el acento en la importancia de regenerar,
mantener y preservar estos bosques y hacer de puente entre las sociedades
urbanas y rurales con la esperanza de que las nuevas generaciones cojan el
testimonio de estos hombres que, aunque transformándola, viven en comunión
con la naturaleza.
Lejos de una idea romántica que reste realismo al trabajo que se lleva a cabo
en los bosques, Curel nos muestra la dureza de la jornada, el carácter todavía
artesanal de los procesos, la sencillez de las herramientas, la nobleza de los
rostros y la fuerza de los cuerpos, con la idea de promover un cambio de
paradigma en la explotación de la naturaleza en el futuro como escenario
para la reconstrucción de los espacios naturales de estas comarcas, que ven
peligrar el eventual equilibrio en las relaciones entre el hombre y el paisaje,
alteradas per el abandono de las actividades tradicionales y el impacto
industrial y la explotación turística.
LA EXPOSICIÓN
“Sentir el Alcornocal”, presenta un conjunto coherente de imágenes con el
objetivo de mostrar los protagonistas de la saca del corcho en las comarcas del
nordeste de Cataluña, entre las demarcaciones de Girona, Barcelona y también
del Rosellón. El tono de la narración es descriptivo y sensible al mismo
tiempo, destacando la implicación de la autora con la temática tratada y
su carácter humanista, empático tanto con los trabajadores como con los
árboles y el entorno natural. No se trata de una exposición meramente
documental, en el sentido de presentar didácticamente los procesos de la saca
del corcho y los entornos naturales, sino que también muestra las emociones
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de la autora hacia un tema que entiende como universal, más allá de la
localización en la que trabaja sobre la Vida, la Naturaleza y los seres humanos
que viven en contacto.
Las fotografías son una selección hecha ex profeso para esta exposición, y
forman parte de un trabajo más amplio que la autora está realizando de las
sacas del corcho del verano del año 2018 y que continuó durante las
temporadas del 2019 y verano del 2020. La continuidad del proyecto en otros
países se vio afectada a causa de la pandemia, por lo que no se ha podido
avanzar, posponiéndola al 2021.
La muestra incluye también el testimonio de algunos de los sacadores del
corcho en plena actividad. A través de un vídeo de 15 minutos -con guión
edición y diseño sonoro de José Bautista / Kansei Sounds-, el público es
trasladado al interior del bosque para descubrir la actividad de la saca del
corcho y sentir el alcornocal y su gente.
Este proyecto tiene la misión de dar visibilidad a los sacadores del corcho
que, con su esfuerzo por ganarse la vida, también están contribuyendo a
una gestión forestal sostenible. Ellos son los primeros de una larga cadena
de hombres y mujeres que trabajan con esta materia prima natural. Los
alcornoques -Quercus suber- son árboles endémicos del Mediterráneo
Occidental. Alrededor de esta región -principalmente en Portugal, España,
Francia, Italia y Marruecos- miles de hombres trabajan en esta actividad. Son
hombres invisibles que, a pesar de que trabajan a menos de una hora de
trayecto de las principales ciudades y pueblos, su actividad es muy
desconocida y poco reconocida.
LA FOTÓGRAFA Y AUTORA: MICHELE CUREL
Michele Curel nació en la Ciudad de Nueva York. Es hija de argentinos que se
habían mudado allí a trabajar. Desde muy pequeña, Michele acompañó a sus
padres viajando por todo el mundo. En la década de 1970 trasladaron su
residencia a Europa. Primero a Barcelona y después a París, dónde Michele
estudió durante un año en la École Active Bilingüe. Finalmente regresó a
Barcelona, donde cursó periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona.
En la década de los 80 regresó a Nueva York para trabajar como asistente de
fotógrafos importantes. Poco a poco, se fue especializando en el mundo
editorial como fotógrafa autónoma, asumiendo encargos de importantes
editores, principalmente trabajos de retrato, de arquitectura (tanto de exteriores
como de interiores) y también de viajes.
En la década de 1990 regresó a Barcelona, dónde vive y guarda su archivo.
Desde entonces ha trabajado en las publicaciones más importantes y
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prestigiosas del mundo como el New York Times Magazine, Newswwek, Time,
National Geographic, Vanity Fair, Sports Illustrated, Marie Claire (España), Elle
(España) El País Semanal, La Vanguardia Magazine y El Mundo entre otros.
Curel es una fotógrafa incansable que siempre busca nuevos horizontes y viaja
con frecuencia a la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, al resto de
Europa y a África. Ha sido presidenta de la AFPE (Asociación de Fotógrafos y
Fotógrafas Profesionales de España).
Últimamente se dedica a la producción de proyectos de narrativa audiovisual
“visual storytelling”. Sus intereses se han orientado hacia a la producción de
proyectos multimedia sobre el empoderamiento de las mujeres, la bioeconomía
y la problemática del cambio climático en los bosques para construir un puente
de unión entre la sociedad urbana y la rural. Una tendencia todavía más
acentuada por el hecho de ser propietaria de alcornocales.
www.michelecurel.com
EL MUSEO DEL CORCHO
El Museo del Corcho es una institución singular por su temática, su ámbito
territorial y su vocación de servicio. Ubicado en Palafrugell (Girona), adquiere,
conserva, interpreta y pone en valor el patrimonio vertebrado del mundo del
corcho Cataluña, como configurador de un paisaje, una industria, unas formas
de vida y una identidad comunas. Su propósito es contribuir al desarrollo social,
económico y cultural de la comunidad; ofrecer apoyo a la educación formal y
ser una propuesta de educación informal; así como una alternativa de creación
y ocio.
No es extraño que ahora se vincule a la producción de la muestra “Sentir el
Alcornocal”, una aproximación descriptiva y sentimental de la saca del corcho,
una actividad forestal, detectada como mínimo desde la antigüedad clásica. A
partir del siglo XVIII está en el origen, primero de una manufactura y después
de una industria, que caracterizó este territorio con un modelo de evolución
hacia el capitalismo diferenciado de otros predominantes en Cataluña. Un
modelo que surgía de una materia prima de los bosques vecinos y que se
transformaba en el mismo territorio para ser enviada a todo el mundo. Y es que
alrededor del corcho se constituyó un sistema mundial, de producción de
materia prima, de venta de productos transformados, de intercambio de
tecnología, de capitales, de empresas multinacionales, de tecnología, de
personas y de ideas.
El Museo, desde hace muchos años, ha interiorizado esta perspectiva
ecológica de la cultura y, por ello, decidió vincularse activamente a la
producción de la exposición “Sentir el Alcornocal”. La muestra quiere ser
itinerante a partir de la segunda mitad del 2021.
______________________________________________________________________
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
Sentir el Alcornocal. Exposición de Michele Curel
Del 8 de mayo al 1 de agosto de 2021
Inauguración
Sábado, 8 de mayo a las 19h
Apertura al público
Sábado, 8 de mayo
Imágenes
de
descarga
en
el
siguiente
enlace:
https://museudelsuro.cat/fotografia-de-michele-curel-exposicio-sentir-la-sureda/
Museo del Corcho
Carrer de Begur, 15
17200 Palafrugell, Girona
www.museudelsuro.cat (español)

https://twitter.com/elMuseudelSuro
https://www.facebook.com/museu.delsuro
https://www.instagram.com/museudelsuro/
Horarios
Hasta el 13 de junio
De martes a viernes de 10.00 a 13.00 h y de 16.00 a 19.00 h
Sábado de 10.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h
Domingos y festivos de 10.00 a 14.00 h
Lunes cerrado
Desde el 15 de junio
De lunes a sábado de 10.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h
Domingo de 10.00 a 14.00 h
Entrada: gratuita
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ACTIVIDADES PARALELAS - CALENDARIO
Ciclo de conferencias

•

Sábado, 22 de mayo a las 19h. Marti Boada Juncà, geógrafo y doctor en
ciencias ambientales: “Una visión socio-ambiental del paisaje Corchero”

•

Sábado, 5 de junio a las 19h. Sandra Torras Noguer, ingeniera de forests y
técnica de la Asociación de Gestores Forestales de las Gavarras y Josep
Maria Tusell Armengol, ingeniero de forests y responsable técnico del
Consorcio Forestal de Catalunya: “Los retos actuales de la gestión de los
alcornocales”.

•

Sábado, 19 de junio a las 19h. Josep Gordi Serrat, doctor en Geografía: “El
alcornocal: un bosque soñado”

Visitas comentadas a la exposición a cargo de la autora, Michele Curel

•

Domingo, 23 de mayo a las 12 h.

•

Domingo, 27 de junio a las 12 h.

•

Domingo, 25 de julio a las 12 h.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE PRENSA, ENTREVISTAS Y REPORTAJES
Ita Fàbregas
fabregasita@gmail.com
T: 648 82 85 18
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NOTA DE PREMSA
Fins l’1 d’agost al Museu del Suro de Catalunya

Últims dies per veure l’exposició més artística de
la pela del suro i la seva gent des d’una
perspectiva femenina
La mostra és obra de la narradora multimèdia Michele Curel i
està comissariada per la experta en fotografia, Laura Terré

Fotografies i vídeo disponibles a:
https://museudelsuro.cat/fotografia-de-michele-curel-exposicio-sentir-la-sureda/

Palafrugell, 13 de juliol 2021.- “Sentir la Sureda” és la gran exposició artística
de Michele Curel sobre la pela del suro i els seus protagonistes. Es pot veure
fins l’1 d’agost al Museu del Suro de Catalunya de Palafrugell.
La mostra ha tingut una gran acollida per part del públic. Fins avui ja l’han
visitat més de 2.500 persones d’arreu de Catalunya i França.
“Sentir la Sureda”, és també la gran oportunitat per descobrir la vessant
més artística del bosc amb una mirada poètica d’una feina ancestral
encara molt desconeguda. Un minuciós treball documental i artístic que
l’autora presenta amb un llenguatge fotogràfic molt acurat i personal que
demana l’atenció i complicitat de l’ espectador.
L’exposició, comissariada per la historiadora de la fotografia, Laura Terré
compren 71 fotografies de gran qualitat, en color i en blanc i negre, de diferents
mides i formats, així com un vídeo testimonial d’entrevistes als homes del
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bosc amb guió, edició i disseny sonor de José Bautista / Kansei Sounds. Per
saber-ne més clica aquí: https://kanseisounds.com/acerca/
Segons Terré, més enllà de la descripció tècnica d’un ofici com havien fets
altres fotògrafs, Curel prova de “fer-nos sentir” i així poder copsar l’esperit que
s’expressa en la vitalitat i noblesa del arbres i dels homes que ens presenta.
El fil conductor de la mostra juga amb el blanc i negre, i el color. En blanc i
negre hi veiem els retrats dels homes del bosc fent la feina ancestral de la pela
del suro que no ha canviat amb els anys. Les imatges en color, ens presenten
el tronc pelat amb una tonalitat de taronja molt pujat que li dona vida. Un detall
que es converteix en el centre de la nostra atenció. I és que es tracta d’ un
color efímer que només es pot veure durant uns quants dies després de la pela
perquè es torna fosc i desapareix. Vet aquí, la màgia i l’encís!.
Sentir la Sureda és un treball que l’autora ha portat a terme durant tres
temporades, des de l’estiu de l’any 2018 i fins al 2020 a diferents boscos de
Catalunya i el Rosselló.
Visita guiada amb l’autora
Última visita comentada a l’exposició amb l’autora, Michele Curel, el 25 de
juliol a les 12h. Cal reserva prèvia al telèfon 972 307 825
LA FOTÒGRAFA I AUTORA: MICHELE CUREL
Michele Curel va néixer a la ciutat de Nova York, filla d’argentins que s’hi
havien desplaçat a treballar. Des de ben petita, la Michele va acompanyar els
seus pares viatjant arreu del món. A la dècada de 1970 van traslladar la
residència a Europa. Primer a Barcelona i després a París, on la Michele va
estudiar durant un any a l'École Active Bilingüe. Finalment va tornar a
Barcelona, on va cursar periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona. A
la dècada dels 80 va tornar a Nova York per a treballar com a assistent de
fotògrafs importants. De mica en mica, la seva activitat es va especialitzant en
el món editorial, ja com a fotògrafa autònoma, resolent encàrrecs d’importants
editors, principalment treballs de retrat, d’ arquitectura (tant d’exteriors com
interiors) i també de viatges.
A la dècada de 1990 va tornar a Barcelona, on encara viu i guarda el seu arxiu.
Des de llavors ha treballat amb les publicacions més importants i prestigioses
del món com el New York Times Magazine, Newswwek, Time, National
Geographic, Vanity Fair, Sports Illustrated, Marie Claire (España), Elle (España)
El País Dominical, La Vanguardia Magazine i El Mundo entre d’altres.
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Curel és una fotògrafa incansable, que cerca sempre nous horitzons i viatja
amb freqüència a la ciutat de Nova York i, en general, als Estats Units, a la
resta d'Europa, a l’Àfrica.
Ha estat presidenta de l’AFPE (Associació de Fotògrafs i Fotògrafes
Professionals d’Espanya).
Darrerament, es dedica a la producció de projectes de narrativa audiovisual
“visual storytelling” Els seus interessos s’han orientat cap a la producció de
projectes multimèdia sobre l’empoderament de les dones, la bioeconomia i la
problemàtica del canvi climàtic a l’entorn dels boscos per construir un pont
d’unió entre la societat urbana i la rural. Una tendència encara més accentuada
pel fet d’haver esdevingut propietària de suredes. www.michelecurel.com
**********************************************************************
INFORMACIÓ PRÀCTICA
Sentir la Sureda. Exposició de Michele Curel
Del 8 de maig a l’1 d’agost de 2021
Museu del Suro
Carrer de Begur, 15
17200 Palafrugell, Girona
www.museudelsuro.cat

https://twitter.com/elMuseudelSuro
https://www.facebook.com/museu.delsuro
https://www.instagram.com/museudelsuro/
Horaris
De dilluns a dissabte de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h
Diumenge de 10.00 a 14.00 h
Entrada: gratuïta

PER A MÉS INFORMACIÓ DE PREMSA:
Ita Fàbregas - fabregasita@gmail.com
T: 648 82 85 18
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LLISTAT IMPACTES
Total: 44
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Impactes exposició “Sentir la Sureda”
de Michele Curel
Del 8 de maig a l’1 d’agost de 2021 – Museu del Suro de Palafrugell

1-

Arteinformado - 21 abril

https://www.arteinformado.com/agenda/f/sentir-el-alcornocal-198526
2-

Servei Educatiu del Baix Empordà - Generalitat de Catalunya- Servei Educació 27/4

https://serveiseducatius.xtec.cat/baixemporda/general/inauguracio-de-lexposicio-sentir-lasureda-fotografies-de-michele-curel-al-museu-del-suro/
3-

Radio Llagostera - 447 de maig

https://www.llagosteraradio.cat/noticies/4610-fotografa-nord-americana-michele-curelhomenatge-treballadors-suro-exposicio-palafrugell
4-

TV Costa Brava - 7 de maig

https://www.tvcostabrava.com/laia-campos/cultura/art/la-fotografa-michele-curel-exposasentir-la-sureda-al-museu-del-suro (Laia Campos)
5-

Radio Palafrugell - 7 de maig

https://radiopalafrugell.cat/sentir-la-sureda-al-museu-del-suro-de-palafrugell/
6- Ajuntament de Palafrugell - 7 de maig
http://comunicaciopalafrugell.cat/premsapalafrugell/cultura/5471-exposicio-sentir-lasureda-de-michele-curel
7-

Radio Capital - 7 de maig - ACN

https://www.radiocapital.cat/la-fotografa-nord-americana-michele-curel-homenatja-elstreballadors-del-suro-en-una-exposicio-a-palafrugell/
8-

Europa Press nacional 7/05

https://www.europapress.es/cultura/noticia-exposicion-palafrugell-girona-michele-curelsumerge-cultura-corcho-20210507201450.html
9-

Departament de Cultura – Agenda Cultural 8/5 al 1/9 2021

https://agenda.cultura.gencat.cat/content/agenda/ca/article.html?article=20210510010
10- El Periódico de Catalunya - 8 de maig - Mònica Tudela
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https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20210508/michele-curel-fotografiaexposicion-sentir-el-alcornocal-11709898
11- Bonart - 11 de maig
https://www.bonart.cat/actual/exposicio-sentir-la-sureda-de-michele-curel/
12- Revista Baix Empordà - 9 de maig
https://revistabaixemporda.cat/exposicio-sentir-la-sureda-de-michele-curel-al-museu-delsuro-de-palafrugell/
13- PRINT ACTU - 7 de maig
https://print-actu.com/es/2021/05/07/michele-curel-presenta-sentir-el-alcornocal-unaexposicion-de-corcho-y-sostenibilidad/
14- El Punt Avui – 8 de maig - Edició Catalunya - JC
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1966475-michele-curel-i-elstreballadors-del-suro-a-palafrugell.html
15- Diari de Girona versió impresa 8 de maig

16- Diari de Girona - 8 de maig - ACN
https://www.diaridegirona.cat/cultura/2021/05/08/nord-americana-michele-curelhomenatja/1104147.html
17- Stick noticias
https://sticknoticias.com/una-exposicion-en-palafrugell-girona-de-michele-curel-sesumerge-en-la-cultura-del-corcho/
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18- Archyde
https://www.archyde.com/the-american-michele-curel-pays-tribute-to-the-cork-peelers-inpalafrugell/
19- Inforest@al 412 – 7 de maig
https://mailchi.mp/79b2f1bd913b/inforestal-404-el-consorci-forestal-promou-leducaciforestal-a-les-escoles-7842501?e=2f954f7854
20- Diari de Girona – Contra corrent- Albert Soler - 10 de maig
https://www.diaridegirona.cat/ultimes-noticies/2021/05/10/i-cop-erem-propietaris-d51669081.html
21- Diari de Girona – Contra corrent - versió impresa (veure pdf) 11 de maig

22- TVE Catalunya - 16 de maig
L’Informatiu TVE Catalunya_Diumenge 16.05.2021 Declaracions de Pep Espadalé i Michele
Curel
23- Inforest@l 413 – 11 de maig
https://mailchi.mp/79b2f1bd913b/inforestal-404-el-consorci-forestal-promou-leducaciforestal-a-les-escoles-7842501?e=2f954f7854
24- TV3 - 25 de maig
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/sentir-la-sureda-de-michelecurel-ens-endinsa-al-mon-de-la-lleva-del-suro/video/6102418/
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25- Inforest@l 415 - 28 de maig
https://mailchi.mp/c8d629256b9a/inforestal-404-el-consorci-forestal-promou-leducaciforestal-a-les-escoles-7972481?e=2f954f7854
26- Programa Vida Verde de RNE REE con Pilar Sampietro 29 de mayo
https://www.rtve.es/radio/radio-exterior/
27- EGM
http://blog.egm.es/exposicion-michele-curel-sentir-alcornocal-impresion-profesionalfineart-color-egm-barcelona/
28- Revista de Palafrugell. Nº 329 (breu) de maig (No versió online - Veure PDF)

29- Newsletter EFI_Maig 2021
https://medforest.net/2021/05/28/sensing-the-cork-oak-forest-an-insight-into-theworkers-in-thewoods/?utm_campaign=campaign_code&utm_content=category&utm_medium=email&ut
m_source=efi_newsletter
30- Diari de Girona dominical - 6 de juny 2021 _Alfons Petit
https://www.diaridegirona.cat/dominical/2021/06/06/duresa-i-poesia-pela-suro52666407.html
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31- Diari de Girona Dominical - 6 de juny_ Versió impresa_ Alfons Petit

32- Radio Girona- Cadena Ser – Hoy por hoy Girona - 7 de juny 2021
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mYXBpLXRvcC5wcmlzYXNkLmNvbS9wb2R
jYXN0L3BsYXlzZXIvcmFkaW9fZ2lyb25hL2l0dW5lc3RmcC9wb2RjYXN0LnhtbA/episode/aHR0c
HM6Ly9wcmlzYS1lcy5tYy50cml0b25kaWdpdGFsLmNvbS9SQURJT19HSVJPTkFfMjExMC9tZ
WRpYS8yMDIxLzYvNy9zZXJfY2F0YWx1bmFfaG95cG9yaG95Y2F0YWx1bnlhXzIwMjEwNjA3Xz
A3NTAwMF8wODAwMDAubXAz?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwiAY2I_oTxAhUAAAAAHQAAAAAQPw&hl=es
33- Revista de Palafrugell – Nº 330 - 2ª quincena juny 2021 (No versió online)

34- La Xarxa - Weekly Mag – Episodi 110 – 12 Juny 2021 (a partir minut 55)
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http://www.alacarta.cat/the-weekly-mag/capitol/the-weekly-mag-episode-110
35- Inforest@l nº 418 – 18 juny
https://mailchi.mp/21f4f573de3b/inforestal-404-el-consorci-forestal-promou-leducaciforestal-a-les-escoles-8014777?e=2f954f7854
36- Catalunya Radio. El Divan de Sílvia Cóppulo – Potcast – 30-06.2021
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/divan/michele-curel-tenir-un-bosc-va-ser-com-siens-donessin-un-nado/audio/1105928/
37- EFI Juny 2021
https://www.anpdm.com/newsletterweb/47415E4370424A5C4470464A59/43465B477647
4B5D4676464A504171
38- Arteinformado 6 Juliol 2021
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzGkZGlBznZxWvFtRdnfbdvp
vGzk
39- Arteinformado 13 Juliol 2021
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzGkZQHdFhrhjgrNtqTxkVMrj
MhQ
40- El PuntAvui Agenda 14 de juliol
https://www.elpuntavui.cat/agenda/portada/cerca.html
41- El PuntAvui 19 Juliol 2021
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/2001481-el-suro-i-la-gent-del-bosc.html

42- El Punt avui 19 de juliol en paper
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43- Arteinformado 20 Juliol 2021
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzGkZQRpSmXttQqfkcXQnBK
wkBjt
44- El PuntAvui Agenda 26 de juliol 2021
https://www.elpuntavui.cat/agenda/portada/palafrugell.html

24
Autora: ITF

IMPACTES MAQUETATS UN A UN
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https://agenda.cultura.gencat.cat/content/agenda/ca/article.html?article=20210510010
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The American Michele Curel pays tribute to the cork
peelers in Palafrugell
May 8, 2021 by archyde
The Palafrugell Cork Museum inaugurates today the exhibition Sentir la Sureda. This is
a collection of 71 photographs by the American artist based in Catalonia Michele Curel.
Sentir la Sureda presents a “coherent” set of images with the aim of showing the
protagonists of the cork peel in the counties of Girona, northern Barcelona and
northern Catalonia. It does so in a “descriptive and sensitive” tone and highlights “the
author’s involvement with the subject matter and its humanist character”. In this sense,
Curel seeks empathy with both workers and with trees and the natural environment.
28
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Far from being a purely documentary exhibition where the processes of cork peeling
and natural environments are didactically presented, the exhibition aims to “also show
the author’s emotions towards a subject that she understands as universal, beyond
location. to which he works, on life, nature and the human beings who live in contact
with it ».
The photographs are a selection made specifically for this exhibition, of a larger work
that Curel is preparing and that has to do with cork peels in the summers of 2018, 2019
and 2020. The exhibition includes a video with interviews that Curel made the workers
in the sector. Interviews that want to be a “personal and emotional look of the author”,
beyond the description of the profession. Through the exhibition, Michele Curel
presents the “emotional and poetic background contained in the landscapes and
portraits of cork peelers”. A vision that moves throughout the exhibition, which will be
open until August 1 and of which the historian Laura Terré is the curator.
This project aims to give visibility to cork peelers and claim the contribution of the trade
to have a sustainable forest management. Cork oaks, Quercus suber, are endemic
trees of the Western Mediterranean and very common around this region, mainly in
Portugal, Spain, France, Italy and the Maghreb. This means that thousands of people
work there and it is a “capital” economic activity in municipalities such as Palafrugell.
From New York to Barcelona
Michele Curel was born in New York City, and is the daughter of Argentine immigrants
who had traveled to the United States to work. In the 1970s, with his parents, he
moved to Barcelona first and then to Paris, where he studied for a year at the École
Active. He then returned to Barcelona, where he studied Journalism at the Autonomous
University. In the 80’s she returned to New York to work as an assistant to important
photographers, and her activity was specializing in the publishing world as a freelance
photographer. In the 90’s he returned to Barcelona, where he still lives and keeps his
archive. Since then he has worked with publications such as National Geographic, New
York Times Magazine, Newswwek and Time.
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https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzGkZGlBznZxWvFtRdnfbdvpvGz
k
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Fecha: 11 mayo 2021
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 21 DE ABRIL 2021
__________________________________________________________________________________________________________
EXPOSICIONES- AGENDA ARTE

EXPOSICIÓN EN PALAFRUGELL, GIRONA, ESPAÑA

Sentir el Alcornocal

32
Autora: ITF

08
MAY 2021

01
AGO 2021

Dónde:
Museu del Suro de Palafrugell / Placeta del Museu del Suro, s/n /
Palafrugell, Girona, España
Ver MAPA

Cuándo:
08 may de 2021 - 01 ago de 2021
Inauguración:
08 may de 2021 / 19h
Horario:
Hasta el 13 de junio De martes a viernes de 10.00 a 13.00 h y de 16.00 a
19.00 h Sábado de 10.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h Domingos y festivos
de 10.00 a 14.00 h Lunes cerrado Desde el 15 de junio De lunes a sábado de
10.00 a 14.00 h y de 17.00 a
Precio:
Entrada gratuita
Comisariada por:
Laura Terré Alonso
Organizada por:
Museu del Suro de Palafrugell
Artistas participantes:
Michele Curel
Enlaces oficiales:
Facebook Twitter Instagram
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPOSICIÓN
Es una muestra inédita de la fotógrafa norteamericana establecida en
Catalunya, Michele Curel, y comisariada por la historiadora de fotografía,
Laura Terré. Una mirada poética y femenina de una actividad masculina
ancestral y desconocida. La exposición comprende 71 fotografías de gran
calidad, en color y en blanco y negro, de diferentes medidas y formatos, así
como un video testimonial de entrevistas a la gente del bosque con guión,
edición y diseño sonoro de José Bautista / Kansei Sounds. Se trata de una
mirada personal y emocional de la autora, más allá de la descripción del
oficio, regresando al origen de las sensaciones y recuerdos y con el
trasfondo de los sentimientos y opiniones de los propios trabajadores
“Sentir el Alcornocal”, presenta un conjunto coherente de imágenes con el
objetivo de mostrar los protagonistas de la saca del corcho en las comarcas
del nordeste de Cataluña, entre las demarcaciones de Girona, Barcelona y ...

IMÁGENES DE LA EXPOSICIÓN

La saca del corcho solo se puede realizar durante los meses de verano cuando el árbol
reúne las condiciones óptimas según la meteorología.
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Agenda 20 de julio 2021
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11 maig 2021

EXPOSICIONS PALAFRUGELL

LA FOTÒGRAFA NORD-AMERICANA MICHELE CUREL
EXHIBEIX LA SÈRIE “SENTIR LA SUREDA” AL MUSEU DEL
SURO
redacció - bonart
El museu del Suro de Palafrugell inaugura l’exposició Sentir la Sureda de
Michele Curel, la fotògrafa nord-americana.
La mostra, comissariada per Laura Terré, està formada per 71 fotografies i
un vídeo testimonial d’entrevistes a la gent del bosc. Té la voluntat
d’ensenyar una mirada personal de l’autora a través dels paisatges i els
retrats trets del suro.
Curel mostra moltes facetes de l’extracció del suro: la duresa de la jornada,
el caràcter artesanal dels processos, la senzillesa de les eines, la noblesa
dels rostres i la força dels cossos, amb la idea de promoure un canvi de
paradigma en l’explotació de la naturalesa en el futur amb l’escenari per la
reconstrucció dels espais naturals d’aquestes comarques, que veuen perillar
l’eventual equilibri en les relacions entre l’home i el paisatge, alterades per
36
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l’abandonament de les activitats tradicionals i l’impacte industrial i
l’explotació turística.
No es tracta d’una exposició merament documental, en el sentit de
presentar didàcticament els processos de l’extracció de suro i els entorns
naturals, sinó que també mostra les emocions de l’autora cap a un tema
que ella l’entén com a universal, més enllà de la localització en el que
treballa sobre la Vida, la Naturalesa i els éssers que viuen en contacte.
L’exposició es troba vigent del 8 de maig fins a l’1 d’agost.
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Data: 4 de juny 2021

Duració: 2´38’’
Declaracions de Laura Terré i Michele Curel
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ONLINE
____________________________________________________________________________
MICHELE CUREL. FOTÒGRAFA

«I, de cop, érem propietaris
d'un bosc de suro»
Albert Soler
10·05·21 | 23:46

«I, de cop, érem propietaris d'un bosc de suro»

La fotògrafa nord-americana Michele Curel exposa fins al 21 d'agost al
Museu del Suro de Palafrugell «Sentir la sureda», una mirada poètica i
emocional sobre l'obtenció del suro al bosc. La mostra, amb 71 fotografies
i un vídeo sobre la pela del suro al nord-est de Catalunya i al Rosselló,
està comissariada per Laura Terré
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Una nord-americana fent fotos del suro català. És que als EUA no en
tenen?
(Riu) Tinc entès que n'hi ha, a Califòrnia, però jo soc de Nova York. I cal
dir que no he vingut aquí expressament pel suro, sinó que me l'he trobat
quan ja era aquí. De fet, jo puc ser americana o catalana, però no sabia res
del suro.
Home, algun tap hauria tingut a les mans algun dia.
Però era una neòfita en el tema. Va passar que primer vam llogar i
després vam comprar un mas a l'Empordà. I sense preveure-ho, de cop
érem els propietaris d'un bosc de suro. Va ser com si ens haguessin lliurat
un nadó. Penses: i ara què faig, amb això?
Donar-lo en adopció?
El que vaig fer va ser interessar-me de seguida per aquest món del suro,
em vaig fer sòcia del Consorci Forestal de Catalunya, vaig anar a tota
mena de tallers, a congressos forestals, etc. Per aprendre.
Hi va encaixar bé?
Em va sorprendre que després, parlant amb gent que coneixia, no tenien
ni idea del procés del suro. Vaig creure que s'havia de donar a conèixer.
Perquè, a més a més, és un tema mediambiental important, és bo per a la
sostenibilitat, perquè el suro és un producte reutilitzable.
Abans, quan tocava un tap de cava o de vi, no el relacionava amb un
arbre?
No, no. I també em va fer ràbia que els pocs que sabien d'on ve el suro es
pensaven que per aconseguir-lo es talla l'arbre. Hi ha molt
desconeixement sobre el suro, tenia ganes d'aclarir-ho una mica, així
que m'hi vaig posar.
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I va voler fer-ho mitjançant un reportatge fotogràfic.
Crec molt en la imatge, penso que arriba a molta gent. I a més, la
fotografia és el meu ofici.
No és una mica exagerat, dedicar tres anys a la realització del
reportatge?
Ui, què va, encara és poc. Els grans fotògrafs, els que guanyen el Pulitzer,
no van dos dies a un lloc a fer fotos. Potser hi dediquen deu anys. En el
meu cas, ni tan sols són tres anys, sinó tres estius, i d'aquests, no cada
dia. Però perquè un projecte quedi bé, t'hi has de ficar a dins, i això
requereix temps. Potser fins i tot hi ha dies que no fas fotos. Agraeixo
molt als llevadors de suro que m'ajudessin tant a fer el reportatge.
Són els grans protagonistes de la mostra.
Vaig pensar què era el bàsic de la història: els arbres, el bosc. Després de
fotografiar el bosc, els primers de la cadena són els llevadors, i són uns
grans desconeguts dins d'aquesta indústria. Es parla dels propietaris, dels
taps, dels fabricants... però molt poc dels primers que toquen el suro, els
llevadors. Per això hi concentro la meva visió.
Es diuen llevadors. Com les dones que ajuden a portar noves vides.
Aquests homes també estan ajudant a portar vida amb les seves mans.
No és una feina tan romàntica com es pensa la gent?
No és gens romàntica, és una feina molt dura. Però els agrada. En general
és gent a qui agrada estar al bosc i treballar en exteriors. Però és molt dur,
és una feina que es fa els dies més calorosos i humits, que és quan el suro
s'aixeca més fàcilment. Per això comencen tan aviat, jo quedava amb ells a
les cinc del matí. A partir de migdia ja no es podia treballar, la xafogor ho
impedia.
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Què li diu el suro?
Que consti que no em parla (riu). Però en aquests temps que corren de
canvi climàtic, per mi és una de les nostres salvacions. Si cuidem els
boscos, ells ens ho tornen amb escreix. Tothom busca solucions al canvi
climàtic, i les tenim al davant.
Hi ha més suro en alguns caps que al bosc?
Sí (riallada). Tot i que, per mi, ara mateix, tenir suro al cap és una cosa
bona, perquè és un producte molt bo. De tota manera, no li falta raó, els
boscos són més intel·ligents que nosaltres, d'això no n'hi ha dubte.
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Diumenge, 6 de Juny de 2021
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May Newsletter - Mediterranean Network

Cork and wood are the featured "ingredients" in this new edition of
EFI's Mediterranean Facility newsletter. The main story in this May's
issue highlights the exhibition Sensing the cork oak forest at the Cork
Museum of Catalonia by American photographer Michele Curel. The
bulletin also includes other fairs and conferences related to the cork
sector and places special emphasis on the potential of the forest a nd
its materials such as cork or wood to provide for the social needs of
the present and the future as well as to move towards a more
sustainable and carbon neutral societies.
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Sensing the cork oak forest:
an insight into the workers in
the woods
A new photographic exhibition on cork forests and their harvesters runs from 8
May until 1 August 2021 in the Cork Museum, Palafrugell, Spain
By
Sarah Adams
May 28, 2021

Photoe (c) Michele Curel
A stunning new photographic exhibition unveils a poetic and emotional
insight into the workers who remove the cork from our forests. “Sentir
la Sureda” (Sensing the cork oak forest) by American photographer
Michele Curel is a recognition of the invisible men of cork and a
vindication of the considerable work they do for the ecological balance of
the forest.
47
Autora: ITF

The exhibition, curated by the photography historian Laura Terré, is on
show at the Cork Museum of Catalonia (Palafrugell, Spain) from 8
May until 1 August. The result of three years’ work, it includes 71
photographs and a testimonial video on cork removal in the northeast
regions of Catalonia and Roussillon.

Photos (c) Michele Curel

With this exhibition, Michele Curel offers an emotional and poetic portrait
of the landscapes and of the cork harvesters, which are shown bound up
with each other in an intense interconnectedness. A deep knowledge of
the terrain combined with an intimate viewpoint is evident in each of the
photographs.
For Laura Terré, the author’s gaze, of love and admiration for these
workers and the trees, emphasises the importance of regenerating,
maintaining and preserving these forests, with the portraits and
testimonies acting as a bridge between urban and rural societies. The
hope is that new generations and new audiences will gain an
understanding of the true nature and value of this work, and its absolute
necessity, since there is no way to mechanise this traditional process
and bring quality cork out of the forests other than piece by piece, by
hand, with the cork harvester’s axe.
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Photo by Sarah Adams

It is important that the works do not revel in romanticism: a harsh
reality is faced and described by the cork harvesters, including in a
fascinating 15-miunte video where the viewer is taken into the forest to
see and hear the sounds of the harvest and the voices of the workers.
The days are hard, the process is laborious, the tools are simple, even
primitive. Still, there is a nobility among the faces and a strength in the
bodies, that speaks beauty and truth in spite of the hardship.
The exhibition is part of Michele Curel’s long-term project, “The Cork
Harvesters” which focusses on work in cork forests in various locations
during the summers of 2018 through to 2021. This project’s mission is
to give visibility to the cork harvesters who, whilst earning a living, are
also contributing to sustainable forest management and carrying out
irreplaceable work which is largely unknown and little recognised by the
general public.
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Photo by Sarah Adams

Associated talks
The Current challenges of cork oak forest management
Saturday 5 June, 19h. LIVE/IN PERSON (not online)
•

Sandra Torras i Noguer – Forest Engineer and Technician of the
Gavarres Association of Gavarres Forest Management.

•

Josep Maria Tusell i Armengol – Forest Engineer and Technical
Manager of the forest Consortium of Catalonia.

The Cork Oak: A Dream Forest
Saturday 19 June, 19h. LIVE/IN PERSON (not online)
•

Josep Cordi i Serrat – Dcotor in Geography
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More information: Ita Fàbregas, fabregasita@gmail.com
Exhibition from 8 May – 1 August 2021, Cork Museum of Catalonia,
free entry.

Photo by Sarah Adams
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Fecha: mayo 2021

•

EVENTOS & EXPOS

“SENTIR LA SUREDA”
Exposición fotográfica de Michele Curel

La fotógrafa norteamericana Michele Curel rinde homenaje a los trabajadores del
corcho en una exposición en el Museu del Suro de Palafrugell, en el Baix Empordà.
La muestra está comisariada por la historiadora de la fotografía Laura Terré.
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Sala de exhibición. Fotografía cedida por el Museu Del Suro.
“Sentir la Sureda / Sentir el Alcornocal” está compuesta por 71 fotografías de gran
calidad, en color y en blanco y negro, de diferentes medidas y formatos, así como
un video testimonial de entrevistas que Curel hizo durante tres años a los trabajadores
de este sector.

El corcho es un producto natural sostenible. Un árbol de corcho puede vivir
aproximadamente 250 años. A partir de los 25-30 años se comienza a sacar el corcho
cada 9 o 14 años, dependiendo de la zona. El árbol no es cortado. Foto: © Michele
Curel
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A través de esta muestra, Michele evidencia el trasfondo emocional y poético que
contienen los paisajes y los retratos de los trabajadores del corcho, vistos los dos en un
paralelismo que los hace análogos en importancia y dependientes los unos de los otros.
El conocimiento del terreno y el punto de vista próximo queda patente en cada una de
las fotografías.

La saca del corcho solo se puede realizar durante los meses de verano cuando el árbol
reúne las condiciones óptimas según la meteorología. © Michele Curel
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La saca del corcho se realiza solo en una región del mundo en 7 países: Portugal,
España, Italia, Francia, Marruecos, Argelia y Túnez. © Michele Curel
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La fotógrafa Michele Curel y Laura Terré, comisaria de la muestra.
Fotografía cedida por el Museu Del Suro.
57
Autora: ITF

La exposición es un reconocimiento a los hombres invisibles del corcho y una
reivindicación de la importante tarea que hacen por el equilibrio ecológico del bosque.
La fotógrafa ha confiado a EGM la impresión fotográfica Fine Art de las
fotografías en color y el montaje en dibond y bastidor de todas las obras expuestas.

En exhibición hasta el 1 de agosto de 2021.
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30/06/2021

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/divan/michele-curel-tenir-un-bosc-va-ser-com-si-ensdonessin-un-nado/audio/1105928/
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Fotografía documental

Michele Curel: una mirada sensible
al proceso de obtención del corcho
La fotógrafa norteamericana inaugura la muestra
‘Sentir el alcornocal’, con fotos y un vídeo del
laborioso trabajo en los bosques
La exposición puede verse en el Museu del Suro
de Palafrugell hasta el 1 de agosto

3

Entrevista con Michele Curel, autora de la exposición ’Sentir el alcornocal’. /DAVID APARICIO / ENTREVISTA: M. TUDELA /
VÍDEO: EL PERIÓDICO

Se lee enminutos
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Mònica Tudela
08 de mayo del 2021. 15:33

El laborioso trabajo de obtener el corcho de los alcornocales en los bosques es
una tarea desconocida para muchos. Un proceso artesanal, con sus propias
técnicas y tradiciones, pocas veces ilustrado. Con la intención de abrir una
puerta a este mundo, la fotógrafa norteamericana afincada en Catalunya Michele
Curel presenta la exposición Sentir el alcornocal. La muestra puede verse en
el Museu del Suro de Palafrugell hasta el 1 de agosto.
“La idea de esta exposición nació hace unos cuatro años, después de ver cómo
los trabajadores sacaban el corcho de los alcornoques en una finca que
habíamos comprado con mi marido. A partir de ahí quise saber más sobre todo el
proceso, que es un trabajo muy especializado y que implica un gran
conocimiento de los bosques”, explica Curel. Y el resultado es esta muestra. “Lo
que más me llamó la atención al ver a los trabajadores fue su amor por el oficio,
por el bosque y el gran compañerismo que existe entre ellos”, añade la fotógrafa.

Fotografía del proyecto ’Sentir el alcornocal’. /MICHELE CUREL

La muestra Sentir el alcornocal incluye 71 fotos y un vídeo sobre la saca del
corcho en las comarcas del nordeste de Catalunya, entre Girona y Barcelona, y el
Rosselló y está comisariada por la historiadora de la fotografía Laura Terré. La
exposición pretende reconocer a los hombres y mujeres invisibles del corcho y
reivindicar su trabajo para el equilibrio ecológico del bosque.
“La fotografía tiene un papel muy importante en la conservación del
medioambiente y la lucha contra el cambio climático. Por un lado, la imagen es
documento de lo que ocurre pero, además, puede emocionar al espectador y
cambiar su opinión sobre estos temas”, explica Curel.
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Testimonio de los trabajadores
Además de describir el proyecto de la saca del corcho, la muestra incluye
también el testimonio de algunos de los sacadores en plena actividad. A
través de un vídeo de 15 minutos --con guión, edición y diseño sonoro de José
Bautista / Kansei Sounds--, el público es trasladado al interior del bosque para
descubrir la actividad artesanal y sentir el alcornocal y su gente.

’Sentir el alcornocal’. Un proyecto de Michele Curel. /FOTO Y VÍDEO: MICHELE
CUREL
"Sentir el alcornocal empezó siendo un proyecto puramente fotográfico, pero
después del primer año vi clarísimo que con algunos apuntes de video se
podría enriquecer el proyecto. Así que por primera vez empecé a trabajar con
video. De hecho, este trabajo ha cambiado mi manera de desarrollar los
proyectos a partir de ahora. La mezcla de fotografía y video es un lenguaje
espectacular para explicar historias”, cuenta Curel.
La intención es que el proyecto Sentir el alcornocal se amplíe y la fotógrafa
planea seguir haciendo fotos en zonas de alcornocales de Francia, Italia,
Portugal y el Norte de África, un trabajo que ha tenido que interrumpir por la
pandemia. La muestra, además, nace con la voluntad de ser itinerante a partir de
la segunda mitad del 2021.
Larga trayectoria
Michele Curel nació en Nueva York, residió en París y Barcelona, donde estudió
Periodismo. Fue asistente de reconocidos fotógrafos y, poco a poco, se fue
especializando en el mundo editorial como fotógrafa autónom a,
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asumiendo encargos editoriales, de retrato, arquitectura y viajes. En la
década de 1990 regresó a Barcelona, dónde vive y guarda su archivo.
Además, Curel ha sido presidenta de la Asociación de Fotógrafos y Fotógrafas
Profesionales de España (AFPE). “De la creatividad de la fotografía en España no
nos podemos quejar, pero en cuanto a respeto por la disciplina, y derechos de
autor… ese es otro tema. Para empezar, en este país, mucha gente, antes de ir a
una exposición de imágenes o antes de comprar fotografía se iba al centro
comercial. Los derechos de autor siguen siendo muchas veces puestos en duda
por clientes o en las redes sociales. Por eso creo que la salud de la fotografía
en España podría mejorar”, cuenta Curel.
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CULTURA
8 maig 2021 2.00 h

FOTOGRAFIA

Michele Curel i els treballadors del suro, a
Palafrugell

•

Una de les fotografies de Michele Curel MUSEU DEL SURO.

J.C
El Museu del Suro de Palafrugell inaugura avui l’exposició Sentir la sureda, un recull
de 71 fotografies de l’artista nord-americana establerta a Catalunya Michele Curel. La
mostra, oberta fins a l’1 d’agost, incorpora un vídeo amb entrevistes que Curel va fer als
treballadors d’aquest sector tan característic de la localitat. Unes entrevistes que volen
ser una “mirada personal i emocional de l’autora”, més enllà de la descripció de l’ofici.
A través de la mostra, Michele Curel presenta el “rerefons emocional i poètic que contenen els paisatges i els retrats dels peladors de suro”.
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Una exposición en Palafrugell (Girona) de
Michele Curel se sumerge en la cultura del
corcho
europapress/cultura Publicado 07/05/2021 20:14CET
GIRONA, 7 May. (EUROPA PRESS) - El Museu del Suro de Palafrugell
(Girona) acoge desde este sábado al 1 de agosto la muestra 'Sentir la sureda',
una exposición inédita de la fotógrafa ...

Leer más: https://www.europapress.es/cultura/noticia-exposicion-palafrugell-gironamichele-curel-sumerge-cultura-corcho-20210507201450.html

(c) 2021 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la
redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.

67
Autora: ITF

EXPOSICIÓ AL MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL

Michel Curel fotografia el paisatge i els peladors de
suro

Fotos: Michel Curel

Des del dissabte 8 de maig i fins a l’1 d’agost, el Museu del Suro de
Palafrugell acull l'exposició "Sentir la sureda", una mostra inèdita de la
fotògrafa
i
sòcia
del
Consorci
Forestal, Michele
Curel.
L'exposició, comissariada per la historiadora de la fotografia, Laura Terré,
comprèn 71 imatges de gran qualitat, en color i en blanc i negre, de diferents
mides i formats, així com un vídeo testimonial d'entrevistes a la gent del bosc.
Es tracta d’una mirada personal i emocional de l’autora, més enllà de la
descripció de l’ofici, tornant a l'origen de les sensacions i records i amb el
rerefons dels sentiments i opinions dels propis treballadors.
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EL 5 DE JUNY A LES 19H. MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL

Conferència "Els reptes actuals de la gestió de les
suredes"
Foto: Michele Curel

El dissabte 5 de juny a les 19h tindrà lloc aquesta conferència, al Museu del
Suro de Palafrugell, en el marc de l'exposició fotogràfica “Sentir la Sureda”, de
Michele
Curel.
Anirà a càrrec de Josep M Tusell, enginyer de forests i responsable tècnic del
Consorci Forestal, i Sandra Torras, enginyera de forests i tècnica de
l’Associació
de
Gestors
Forestals
de
les
Gavarres.
L'entrada és gratuïta però cal fer reserva prèvia trucant al 972 307 825 o
escrivint a info@museudelsuro.cat
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Temps de lectura: 2 minuts
El Museu del Suro de Palafrugell inaugura aquest dissabte l’exposició ‘Sentir la sureda’. Es
tracta d’un recull de 71 fotografies de l’artista nord-americana establerta a Catalunya Michele
Curel. La mostra incorpora un vídeo amb entrevistes que Curel va fer als treballadors d’aquest
sector tant característic de la localitat. Unes entrevistes que volen ser una “mirada personal i
emocional de l’autora”, més enllà de la descripció de l’ofici. A través de la mostra, Michele
Curel presenta el “rerefons emocional i poètic que contenen els paisatges i els retrats dels
peladors de suro”. Una visió , que trasllada al llarg de l’exposició que estarà oberta fins l’1
d’agost i de la que la historiadora Laura Terré n’és la comissària.
‘Sentir la Sureda’ presenta un conjunt “coherent” d’imatges amb l’objectiu de mostrar els
protagonistes de la pela del suro a les comarques gironines, les del nord de Barcelona i les de
la Catalunya del Nord. Ho fa amb un to “descriptiu i sensible” i destaca “la implicació de
l’autora amb la temàtica tractada i el seu caràcter humanista”. En aquest sentit, Curel busca
l’empatia tant amb els treballadors com amb els arbres i l’entorn natural.
Lluny de ser una exposició merament documental on es presenten didàcticament els processos
de la pela del suro i els entorns naturals, l’exposició pretén “mostrar també les emocions de
l’autora cap un tema que entén com a universal, més enllà de la localització a la qual treballa,
sobre la vida, la natura i els éssers humans que hi viuen en contacte”.
Les fotografies són una selecció feta expressament per a aquesta exposició, d’un treball més
ampli que Curel està preparant i que té a veure amb les peles del suro els estius dels anys
2018, 2019 i 2020.
Aquest projecte té la voluntat de donar visibilitat als peladors del suro i reivindicar la
contribució de l’ofici per tenir una gestió forestal sostenible. Les alzines sureres -Quercus
suber- són arbres endèmics de la Mediterrània Occidental i molt habituals al voltant d’aquesta
regió -principalment a Portugal, Espanya, França, Itàlia i el Magreb -. Això fa que milers de
persones hi treballin i sigui una activitat econòmica “cabdal” en alguns municipis, com
Palafrugell.
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De Nova York a Barcelona
Michele Curel va néixer a Nova York, i és filla d’immigrants argentins que s’havien desplaçat als
Estats Units per treballar. A la dècada de 1970 amb els seus pares es va trasllada a Barcelona
primer i després a París, on l’artista va estudiar durant un any a l’École Active. Finalment va
tornar a Barcelona, on va fer la carrera de periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB). A la dècada dels 80 va tornar a Nova York per a treballar com a assistent de fotògrafs
importants.
De mica en mica, la seva activitat es va especialitzant en el món editorial, ja com a fotògrafa
autònoma, resolent encàrrecs d’importants editors, principalment treballs de retrat, d’
arquitectura (tant d’exteriors com interiors) i també de viatges.
A la dècada de 1990 va tornar a Barcelona, on encara viu i guarda el seu arxiu. Des de llavors
ha treballat amb les publicacions com el New York Times Magazine, Newswwek, Time,
National Geographic, Vanity Fair, Sports Illustrated, Marie Claire, Elle, El País Dominical, La
Vanguardia Magazine i El Mundo entre d’altres.
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La fotògrafa nord-americana
Michele Curel homenatja els
treballadors del suro en una
exposició a Palafrugell
LLAGOSTERA RÀDIO
07 MAI 2021

Una de les fotografies de l'exposició del Museu de Suro de Palafrugell. / Foto: Michele
Curel
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NOTÍCIES LO CALS I COMARCALS

El Museu del Suro de Palafrugell inaugura aquest dissabte l'exposició
'Sentir la sureda'. Es tracta d'un recull de 71 fotografies de l'artista nordamericana establerta a Catalunya Michele Curel.
La mostra incorpora un vídeo amb entrevistes que Curel va fer als treballadors d'aquest
sector tant característic de la localitat. Unes entrevistes que volen ser una "mirada
personal i emocional de l'autora", més enllà de la descripció de l'ofici.
A través de la mostra, Michele Curel presenta el "rerefons emocional i poètic que
contenen els paisatges i els retrats dels peladors de suro". Una visió , que trasllada al
llarg de l'exposició que estarà oberta fins l'1 d'agost i de la que la historiadora Laura
Terré n'és la comissària.
'Sentir la Sureda' presenta un conjunt "coherent" d'imatges amb l'objectiu de mostrar els
protagonistes de la pela del suro a les comarques gironines, les del nord de Barcelona i
les de la Catalunya del Nord.
Ho fa amb un to "descriptiu i sensible" i destaca "la implicació de l'autora amb la
temàtica tractada i el seu caràcter humanista". En aquest sentit, Curel busca l'empatia
tant amb els treballadors com amb els arbres i l'entorn natural.
Lluny de ser una exposició merament documental on es presenten didàcticament els
processos de la pela del suro i els entorns naturals, l'exposició pretén "mostrar també les
emocions de l'autora cap un tema que entén com a universal, més enllà de la localització
a la qual treballa, sobre la vida, la natura i els éssers humans que hi viuen en contacte".
Les fotografies són una selecció feta expressament per a aquesta exposició, d'un treball
més ampli que Curel està preparant i que té a veure amb les peles del suro els estius dels
anys 2018, 2019 i 2020.
Aquest projecte té la voluntat de donar visibilitat als peladors del suro i reivindicar la
contribució de l'ofici per tenir una gestió forestal sostenible. Les alzines sureres Quercus suber- són arbres endèmics de la Mediterrània Occidental i molt habituals al
voltant d'aquesta regió -principalment a Portugal, Espanya, França, Itàlia i el Magreb -.
Això fa que milers de persones hi treballin i sigui una activitat econòmica "cabdal" en
alguns municipis, com Palafrugell.
De Nova York a Barcelona
Michele Curel va néixer a Nova York, i és filla d'immigrants argentins que s'havien
desplaçat als Estats Units per treballar. A la dècada de 1970 amb els seus pares es va
trasllada a Barcelona primer i després a París, on l'artista va estudiar durant un any a
l'École Active. Finalment va tornar a Barcelona, on va fer la carrera de periodisme a la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). A la dècada dels 80 va tornar a Nova York
per a treballar com a assistent de fotògrafs importants.
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De mica en mica, la seva activitat es va especialitzant en el món editorial, ja com a
fotògrafa autònoma, resolent encàrrecs d’importants editors, principalment treballs de
retrat, d’ arquitectura (tant d’exteriors com interiors) i també de viatges.
A la dècada de 1990 va tornar a Barcelona, on encara viu i guarda el seu arxiu. Des de
llavors ha treballat amb les publicacions com el New York Times Magazine,
Newswwek, Time, National Geographic, Vanity Fair, Sports Illustrated, Marie Claire,
Elle, El País Dominical, La Vanguardia Magazine i El Mundo entre d'altres.
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Divendres 7 de maig 2021
Una mirada poètica i emocional de la fotògrafa nordamericana Michele Curel que posa el focus en l’obtenció
del suro al bosc.
▪ L’exposició comissariada per la historiadora de la
fotografia Laura Terré, consta de 71 fotografies i un vídeo
testimonial d’entrevistes.

•

Des del dissabte 8 de maig i fins a l’1 d’agost, el Museu del Suro de
Palafrugell presenta Sentir la Sureda, una mostra inèdita de la fotògrafa
nord-americana establerta a Catalunya, Michele Curel. La mostra, és
comissariada per la historiadora de la fotografia, Laura Terré.
L’exposició compta amb 71 fotografies de gran qualitat, en color i en blanc
i negre, de diferents mides i formats. Així com un vídeo
testimonial d’entrevistes a la gent del bosc. Un treball fotogràfic i
audiovisual que la fotògrafa va fer durant tres estius.
A través d’aquesta mostra, Michele Curel evidencia el rerefons emocional i
poètic que contenen els paisatges i els retrats dels peladors de suro. En
aquest treball, Curel destaca la importància del so.
Aquest es tracta del primer treball de llarga durada de l’artista nordamericana. Aquest fet la va permetre endinsar-se en el món de la pela del
suro, un món molt especial. Una tasca milenària, però que encara és molt
desconeguda per la societat empordanesa.
A més, Michele Curel destaca els beneficis mediambientals d’aquesta
tasca. El suro, un producte que hauria d’estar més reconegut per tot el que
implica la seva producció.
En aquesta línia, també ha destacat el paper que fan entitats com
la Fundació Institut Català del Suro, per donar a conèixer altres propietats
del suro, més enllà dels taps.
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Sentir la sureda obrirà al públic aquest dissabte 8 de maig a les 19h i es
podrà visitar fins l’1 d’agost. A més, també s’han organitzat diverses
activitats emmarcades en aquesta exposició.
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Exposició “Sentir la Sureda” de Michele
Curel al Museu del Suro de Palafrugell
9 de Maig de 2021
3

Palafrugell.- Des del dissabte 8 de maig i fins a l’1 d’agost, el Museu del
Suro de Palafrugell presenta “Sentir la Sureda”, una mostra inèdita de la
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fotògrafa nord-americana establerta a Catalunya, Michele Curel, i
comissariada per la historiadora de la fotografia, Laura Terré.
L’exposició compren 71 fotografies de gran qualitat, en color i en blanc i
negre, de diferents mides i formats, així com un vídeo testimonial
d’entrevistes a la gent del bosc. Es tracta d’una mirada personal i
emocional de l’autora, més enllà de la descripció de l’ofici, tornant a
l’origen de les sensacions i records i amb el rerefons dels sentiments i
opinions dels propis treballadors.
A través d’aquesta mostra, Michele Curel evidencia el rerefons emocional i
poètic que contenen els paisatges i els retrats dels peladors de suro, vistos
tots dos en un paral·lelisme que els fa anàlegs en importància i dependents
els uns dels altres. El coneixement del terreny i el punt de vista proper
queda palès en cadascuna de les fotografies.
Segons Laura Terré, el punt de vista de l’autora d’estima i admiració per
aquests treballadors i els arbres, posa l’accent en la importància de
regenerar, mantenir i preservar aquests boscos i fer de pont entre les
societats urbanes i rurals amb l’esperança de que les noves generacions
agafin el testimoni d’aquests homes que, tot i transformant-la, viuen en
comunió amb la natura.
Lluny d’una idea romàntica que resti realisme a la feina que es duu a terme
als boscos, Curel ens mostra la duresa de la jornada, el caràcter encara
artesanal dels processos, la senzillesa de les eines, la noblesa dels rostres i
la força dels cossos, amb la idea de promoure un canvi de paradigma en
l’explotació de la natura en el futur com a escenari per a la reconstrucció
dels espais naturals d’aquestes comarques, que veuen perillar l’eventual
equilibri en les relacions entre l’home i el paisatge, alterades per
l’abandonament de les activitats tradicionals i els impactes industrial i de
l’explotació turística.
L’exposició
“Sentir la Sureda”, presenta un conjunt coherent d’imatges amb l’objectiu
de mostrar els protagonistes de la pela del suro a les comarques del nordest català, entre les províncies de Girona, Barcelona i també al Rosselló. El
to de la narració és descriptiu i sensible a l’hora, destacant la implicació de
l’autora amb la temàtica tractada i el seu caràcter humanista, empàtic tant
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amb els treballadors com amb els arbres i l’entorn natural. No es tracta
d’una exposició merament documental, en el sentit de presentar
didàcticament els processos de la pela del suro i els entorns naturals, sinó
mostra també les emocions de l’autora cap un tema que entén com a
universal, més enllà de la localització a la qual treballa, sobre la Vida, la
Natura i els éssers humans que hi viuen en contacte.
Les fotografies són una selecció feta expressament per a aquesta exposició,
d’un treball més ampli que l’autora està portant a terme des de les peles
del suro de l’estiu de l’any 2018 i que va continuar durant les temporades
dels anys 2019 i l’estiu de 2020. La continuïtat del projecte en altres països
es va veure afectada a causa de la pandèmia, per la qual cosa no ha pogut
avançar, posposant-la al 2021.
La mostra inclou, també, el testimoni d’alguns peladors del suro en plena
activitat. A través d’un vídeo de 15 minuts -amb guió, edició i disseny sonor
de José Bautista / Kansei Sounds-, el públic és trasllada a l’interior del
bosc, descobreix l’activitat de la pela del suro i pot sentir la sureda i la seva
gent.
Aquest projecte te la missió de donar visibilitat als peladors del suro que,
amb el seu esforç per guanyar-se la vida, també estan contribuint a una
gestió forestal sostenible. Ells són els primers d’una llarga cadena d’homes
i dones que treballen amb aquesta matèria primera natural. Les alzines
sureres –Quercus suber– són arbres endèmics de la Mediterrània Occidental
i al voltant d’aquesta regió –principalment a Portugal, Espanya, França,
Itàlia i el Magreb– milers d’homes treballen en aquesta activitat. Són homes
invisibles que, encara que treballen a menys d’una hora de trajecte de les
principals ciutats i pobles, la seva activitat és força desconeguda i poc
reconeguda.
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La fotògrafa i autora: Michele Curel
Michele Curel va néixer a la ciutat de Nova York, filla d’argentins que s’hi
havien desplaçat a treballar. Des de ben petita, la Michele va acompanyar
els seus pares viatjant arreu del món. A la dècada de 1970 van traslladar la
residència a Europa. Primer a Barcelona i després a París, on la Michele va
estudiar durant un any a l’École Active Bilingüe. Finalment va tornar a
Barcelona, on va cursar periodisme a la Universitat Autònoma de
Barcelona. A la dècada dels 80 va tornar a Nova York per a treballar com a
assistent de fotògrafs importants. De mica en mica, la seva activitat es va
especialitzant en el món editorial, ja com a fotògrafa autònoma, resolent
encàrrecs d’importants editors, principalment treballs de retrat, d’
arquitectura (tant d’exteriors com interiors) i també de viatges.
A la dècada de 1990 va tornar a Barcelona, on encara viu i guarda el seu
arxiu. Des de llavors ha treballat amb les publicacions més importants i
prestigioses del món com el New York Times Magazine, Newswwek, Time,
National Geographic, Vanity Fair, Sports Illustrated, Marie Claire (España),
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Elle (España) El País Dominical, La Vanguardia Magazine i El Mundo entre
d’altres.
Curel és una fotògrafa incansable, que cerca sempre nous horitzons i viatja
amb freqüència a la ciutat de Nova York i, en general, als Estats Units, a la
resta d’Europa, a l’Àfrica Ha estat presidenta de l’AFPE (Associació de
Fotògrafs i Fotògrafes Professionals d’Espanya).
Darrerament, es dedica a la producció de projectes de narrativa audiovisual
“visual storytelling” Els seus interessos s’han orientat cap a la producció de
projectes multimèdia sobre l’empoderament de les dones, la bioeconomia i
la problemàtica del canvi climàtic a l’entorn dels boscos per construir un
pont d’unió entre la societat urbana i la rural. Una tendència encara més
accentuada pel fet d’haver esdevingut propietària de suredes.
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Programa “Vida Verde”
Radio Exterior de Espana - REE de RNE
Directora: Pilar Sampietro
Dissabte 29 de maig a les 10h
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Una exposición en Palafrugell
(Girona) de Michele Curel se
sumerge en la cultura del corcho
7 de mayo de 2021.Redacción.

Facebook Tw itter WhatsApp

GIRONA, 7 (EUROPA PRESS)
El Museu del Suro de Palafrugell (Girona) acoge desde este sábado al 1 de agosto la
muestra ‘Sentir la sureda’, una exposición inédita de la fotógrafa norteamericana
afincada en Catalunya Michele Curel con 71 instantáneas que ofrecen una mirada
personal y emocional al trabajo de extracción del corcho.
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Según ha informado este viernes el museo en un comunicado, se trata de una mirada
emocional, más allá de la descripción del oficio, con el trasfondo de los sentimientos y
opiniones de los propios trabajadores.
Curel evidencia en la muestra el trasfondo emocional y poético que contienen los
paisajes y los retratos de los peladores de alcornoque, vistos en un paralelismo.
Según la comisaria, Laura Terré, el punto de vista de la autora de admiración por estos
trabajadores y los árboles pone el acento en la importancia de regenerar, mantener y
preservar estos bosques y hacer de puente entre las sociedad urbanas y rurales con la
esperanza de que las nuevas generaciones tomen el testigos.
La muestra, que incluye también un video con testimonio de trabajadores, no ofrece
una “idea romántica que reste realismo” al trabajo, sino que muestra la dureza de la
jornada, el carácter artesanal de los procesos y la sencillez de las herramientas con la
idea de promover un cambio de paradigma en la explotación de la naturaleza.
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TV Costabrava
La fotògrafa Michele Curel exposa
'Sentir la sureda' al Museu del Suro
Laia Campos
Palafrugell
Data: 07/05/2021

INTERVENEN: Michele Curel, fotògrafa // Laura Terré, comissaria de
l’exposició

El Museu del Suro acull durant els tres pròxims mesos una nova exposició
que té el suro, les suredes, i els seus treballadors, com a protagonistes.
L'exposició és de la fotògrafa nord-americana Michele Curel i porta per
nom “Sentir la Sureda”. Un projecte que mostra com és i com es viu la
feina de llevador de suro, i que va més enllà de les imatges, posant veu a
les persones que s’hi dediquen.
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L'exposició és una mostra inèdita de l'artista que comprèn una setantena
de fotografies de diferents mides, en color i en blanc i negre,
que descriuen l’ofici amb un to femení i sensible. Deixa veure també
les emocions i sensibilitat de l’autora envers els treballs a les suredes.
Una part essencial de l’exposició, més enllà de les fotografies, és un vídeo
testimonial d'entrevistes a la gent del bosc. Curel les ha enregistrat
durant tres estius, quan es porta a terme la pela del suro. Aquestes
entrevistes plasmen les sensacions, sentiments, emocions i records dels
propis llevadors.
L’exposició, que s’inaugura aquest dissabte 8 de maig i es podrà
visitar fins a l’1 d’agost, serà de caràcter itinerant. Es pot veure per
primera vegada a Palafrugell, però s’està treballant per tal que després de
ser exposada al Museu del Suro, es pugui gaudir en altres punts de l’Estat
Espanyol i, fins i tot, a França i Itàlia.
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Data: 25 de maig 2021 – TN Comarques

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/sentir-la-sureda-de-michelecurel-ens-endinsa-al-mon-de-la-lleva-del-suro/video/6102418/
93
Autora: ITF

Emissió a L’Informatiu. Diumenge 16 de maig 2021
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