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Note de carier` Fotografiile Manuelei }tefan
Care este povestea Manuelei }tefan?
Cum a\i ales fotografia?

Camargue, sudul Fran\ei

Sunt inginer de profesie, am terminat facultatea
de Energetic` din Bucure]ti.
Mi-am dorit s` studiez limbi str`ine, dar la vremea aceea, comunismul fiind înc` prezent, nu
era o alegere ‘practic`’.
Am avut întotdeauna o oarecare sensibilitate artistic` iar fotografia a f`cut parte din via\a mea
înc` din anii adolescen\ei. Luam aparatul Zorki
al tat`lui meu, de c@te ori plecam în vacan\`.
Pl`cerea a r`mas la nivel de hobby p@n` c@nd am
ajuns în Canada unde, dup` c@\iva ani de lucrat
într-o mare corpora\ie, am [nceput s` îmi petrec
weekend-urile fotografiind pentru un studio din
Toronto. În 2007 mi-am pierdut job-ul ]i am
decis s` îmi deschid propriul business.
Nu a fost un drum u]or, dar recompensele ]i satisfac\iile au reprezentat cel mai grozav imbold
pentru a continua.
Ce subiecte va atrag ]i inspir`? Cum a\i
ajuns s` fotografia\i cai?

Lucina (Bucovina), Rom@nia

Am început prin a fotografia oameni ]i locuri.
Acum trei ani am ajuns la o ferm` de cai din
zona Guelph, iar acel moment mi-a influen\at
traiectoria în mod semnificativ. |in minte c` mam întors în Toronto cu un intens sentiment de
pace ]i bucurie, sim\ind în sufletul meu dorin\a
de a petrece mai mult timp în prezen\a acestor
fiin\e majestuoase.
Tat`l meu s-a n`scut într-un mic sat din Arge] ]i
a crescut în preajma cailor pe care i-a iubit întodeauna ]i a] putea spune, cu care a avut o leg`tur` ‘organic`’.
În copil`rie, mi-am petrecut multe veri în acel
context minunat. M` consider norocoas`. Mi-au
trebuit mul\i ani ]i o schimbare de continent ca
s` reg`sesc caii, de dat` aceasta, îns`, simt conexiunea în modul cel mai profund posibil, este o
influen\` extraordinar` în tot ceea ce întreprind.

Braco Stables, Jamaica

Rancho Las Cascadas, Mexic

Gros Ventre River Ranch, Jackson Wyoming, US

Pe unde a\i c`l`torit ]i ce ne pute\i povesti?
Mi-a pl`cut întotdeauna s` c`l`toresc. Iar acum
am ]ansa s` împletesc aceast` pasiune cu dragostea pentru cai.
Primul meu proiect semnificativ a fost cel din
sudul Fran\ei, în 2011, unde am fotografiat superbii cai albi din Camargue.
Aceast` înt@lnire extraordinar` a fost decisiv`
pentru tot ceea ce a urmat, reprezent@nd un moment cheie în conturarea unei noi viziuni artistice care continu` s` evolueze.
De atunci, am fotografiat cai în US (Montana,
Utah, Wyoming, California), Canada (Ontario),
Mexic, Jamaica ]i România.
În ianuarie, anul acesta, am descoperit caii hu\uli
de la Lucina (Bucovina) ]i le-am spus povestea
în imagini ]i cuvinte. Articolul a fost preluat de
o serie de alte bloguri iar reac\iile mi-au întrecut
a]tept`rile. Am primit email-uri de mul\umire de
la oameni care nu ]tiau de existen\a acestor cai.
Am fost contactat` de o funda\ie european` care
dore]te s` repopuleze Valea Crac`ului cu cai hu\uli ]i care m-a invitat s` fac parte din ‘board of
directors’.
Toate acestea nu au f`cut altceva dec@t s` m`
bucure imens, c`ci mi-am dorit foarte mult s`
creez o punte artistic` între cele dou` lumi care
m-au influen\at profund, fiecare în felul ei: România ]i Canada.
Un al moment frumos ]i realizarea unui vis a
fost înt@lnirea senza\ional` cu mustangii s`lbateci din zona Cody, Wyoming.

Ace]ti cai au o energie aparte c`ci alearg` liberi,
nestingheri\i, a]a cum de multe ori îi imaginez.
Sunt o adev`rat` revela\ie. M-am sim\it privilegiat` pentru ]ansa de a-i admira ]i surprinde în
imagini care par s` provin` dintr-o alt` lume.
A\i avut expozi\ii?
Prima mea expozi\ie solo s-a numit “White, Power and Grace”, un elogiu la adresa frumuse\ii
cailor din Camargue ]i a avut loc în 2012 la “Art
Square Gallery”, vis-à-vis de Art Gallery of Ontario. A fost un mare succes ]i o confirmare a
noii c`i pe care am pornit.
Reac\iile emo\ionale ale vizitatorilor m-au ajutat
s` în\eleg c` ceea ce fac începe s` dep`]easc` nivelul unei misiuni personale.
Caii ne ajut` s` ne reg`sim, s` ne reconect`m cu
ceea ce este important, essential a] putea spune,
chiar magic. Îmi place s` cred, c` to\i cei care rezoneaz` cu fotografiile mele, simt aceast` leg`tur` ceva mai greu de descris în cuvinte, dar prezent` în imagini.
Lacrimile, care uneori curg pe obrajii celor care
privesc fotografiile, nu sunt altceva dec@t expresia unei emo\ii care vine de undeva din ad@nc,
dintr-o zon` a fiin\ei care vibreaz`.
Am mai expus în galerii de art` din Collingwood, Ontario ]i Montana, US.
În septembrie, anul acesta, am participat la
‘Western Design Conference’ din Jackson, WY,
unde lucr`rile mele au fost primite nea]teptat de
frumos. În octombrie am avut pl`cerea s` aduc
caii la Consulatul României, la invita\ia d-nei
consul general Antonella Marinescu.
Interac\iunea cu publicul românesc a fost emo\ionant` ]i mi-a înc@ntat sufletul.
Ce planuri ave\i pentru 2014?
În primul r@nd m` voi întoarce la Lucina ]i voi
continua povestea acelor cai splendizi, cu un accent pe importan\a lor, în contextul gospod`riei
\`r`ne]ti bucovinene.
Sper s` reu]esc s` ajung ]i la o herghelie din F`g`ra]. Lumea trebuie s` afle despre aceste bog`\ii române]ti cu care nu pot dec@t s` m` m@ndresc.
Voi mai c`l`tori în Mexic ]i, probabil, din nou în
vestul Statelor Unite, o zon` care m` atrage în
mod special datorit` frumuse\ii ]i mai ales a leg`turii oamenilor cu caii.
Sunt sigur` c`, a]a cum se tot înt@mpl`, noi
oportunit`\i vor apare ]i voi fi c`l`uzit` s` ajung
acolo unde trebuie.
În concluzie, nu pot spune dec@t c` via\a nu se
deruleaz` întotdeauna în mod liniar, previzibil.
C@teodat` îmi este greu s` în\eleg cum am tr`it
at@\ia ani f`r` s` fiu con]tient` de ceea ce se ascunde în str`fundurile fiin\ei mele.
Fotografia a fost ]i este un catalizator impecabil
care nu face altceva dec@t s` m` ajute s` descop`r lucruri misterioase despre mine ]i lumea care m` înconjoar`. }i este pl`cerea mea cea mai
mare s` le împ`rt`]esc tuturor celor care sunt
dornici s` mi se al`ture.
Fotografiile Manuelei pot fi vizionate la:
www.gracefulhorses.com
facebook.com/GracefulHorsesPhotography
Articolele Manuelei au fost preluate de bloguri
c`: Equitrekking, Top50 ranches, Equine VIP,
Dude Ranch Association ]i pot fi g`site pe blogul
ei: www.gracefulhorses.com/blog

