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Introducció

En aquest mòdul es proposa recórrer les diverses vies que segueix la imatge fo-

togràfica des del seu inici, en les albors de la segona Revolució Industrial, fins

a l'actualitat, moment en què es qüestionen voraçment els seus principis més

bàsics. Aquest qüestionament té la seva base en una crisi de majors proporci-

ons, que va més enllà de la mateixa fotografia i que posa en dubte totes les

formes de representació existents. Referències i pretextos artístics ens portarà des

del valor del registre fotogràfic en la performance o la història de l'escenificació

fins al desenvolupament de la idea d'apropiacionisme passant per la represen-

tació de les dissidències sexuals o la recent —i encara controvertida— postfo-

tografia. En els epígrafs proposats, l'alumnat serà capaç de reconèixer i posar

en qüestió diverses de les tendències que han aparegut al llarg de més de cent

anys en la fotografia artística, i també els posicionaments més destacats des

dels quals s'han abordat, que comprenen una bona part de les maneres de fer

de l'art des de mitjan segle XIX fins a l'actualitat.
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1. Performance: el registre fotogràfic

En la dècada dels seixanta del segle XX es va emfatitzar el caràcter reproducti-

ble i de mitjà de massa de la fotografia a partir del seu ús per part d'artistes com

Andy Warhol o Robert Rauschenberg, en representar imatges de la cultura de

masses. Al mateix temps, hi ha un corrent fotogràfic que comença a tractar els

documents com a art, i demana ser valorat i inserit en el discurs artístic i en

el museu, la institució que el representa. El museu acabarà institucionalitzant

la fotografia com a art en la mesura en què s'adequa al cànon formalista de la

modernitat —aura, subjectivitat, etc.—, però el terreny per a considerar artís-

ticament la fotografia va ser adobat pels artistes conceptuals, per la pràctica de

la performance, que comportava un treball immaterial i efímer que necessitava

la fotografia per a difondre's. Així, al llarg dels seixanta, una sèrie de corrents

artístics, com l'art conceptual, l'art natura o l'art corporal, comencen a utilitzar

la fotografia per a documentar les seves propostes artístiques.

La fotografia comença a documentar la performance quan aquest tipus d'art ja

s'ha estès de manera internacional amb happenings, per Fluxus, el nouveau

réalisme, l'accionisme vienès, etc. La performance genera, des d'una posició de

resistència al sistema, uns codis alternatius a l'art convencional de galeries i

museus, i el rebuig implícit de les pràctiques que converteixen l'art en una

mercaderia. En general, es tracta d'accions efímeres que parteixen del protago-

nisme del cos, que tindrà un paper decisiu en la desmaterialització de l'obra:

el cos de l'artista es marca o es manipula en un escenari públic o privat, i es

documenta amb un registre fotogràfic o de vídeo. Convertit en vehicle contes-

tatari per a reivindicar la llibertat d'expressió, el cos es converteix en material

de creació i destrucció.

Registre del happening de Robert Whitman The American Moon, 1960.
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Font: https://theartstack.com/artist/robert-whitman/american-moon

Entre el final dels cinquanta i el començament dels seixanta, l'art corporal

desenvolupa un tipus de performance en activitats com happenings o de Fluxus

—moltes vegades considerades neodadàs—, que comportaven una provocació

a partir de gestos amb freqüència espectaculars de l'artista: és el model de per-

formance de Carolee Schneemann, que concep «la carn com a material». Sch-

neemann, que utilitza el cos nu com a camp d'acció amb clares referències erò-

tiques, evoluciona aviat cap a un discurs de marcat compromís feminista. Als

anys seixanta i setanta, diversos creadors continuen l'art corporal investigant

amb el propi cos en diverses direccions, sia posant-ne a prova la resistència,

explorant-ne les possibilitats psicològiques o estudiant-ne les relacions amb el

temps i l'espai. Un d'aquests creadors és un altre pioner de l'art corporal, Vito

Acconci. A la fi dels seixanta, Acconci desenvolupa una intensa i provocadora

manipulació del cos amb l'objectiu de reflexionar sobre els límits entre l'artista

i el públic, entre allò públic i allò privat. En el cas d'Acconci, el diàleg del

cos amb la càmera acabaria essent un aspecte essencial del seu treball. Lligat a

l'accionisme vienès —Hermann Nitsch, Rudolf Schwarzkogler— i a l'art auto-

destructiu de Gustav Metzger —obsessionat per representar en l'art el procés

de destrucció al qual estan abocades les masses—, un tipus de performance-ri-

tual més agressiva porta l'art corporal als seus extrems més radicals i violents.

Carolee Schneemann, Up to and Including Her Limits, 1973-1977.
Font: http://www.e-flux.com/announcements/136837/carolee-schneemannkinetic-painting/

https://theartstack.com/artist/robert-whitman/american-moon
http://www.e-flux.com/announcements/136837/carolee-schneemannkinetic-painting/
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Rudolf Schwarzkogler, 4. AktionWien Sommer 1965, 1965.
Font: http://www.artnet.com/artists/rudolf-schwarzkogler/4-aktion-wien-sommer-1965-qo3l2m05tm9qprh-6imuyg2

La fotografia, que en principi havia de ser simplement testimoniatge de l'acció,

acaba per convertir-se en l'única cosa que roman de l'obra d'art: el mitjà de

comprovació acaba convertint-se en objecte d'anàlisi i, en conseqüència, «la

presa fotogràfica va més enllà del seu mer estatut documental i accedeix al rang

d'obra, signada i integrada en el circuit comercial» (Baqué, 2003). La paradoxa

és que és justament quan aquestes propostes es desinteressen de la legitimitat

artística de la fotografia que aquesta aconsegueix un estatus d'obra d'art.

Efectivament, la fotografia ha tingut un paper molt important en la història

de l'art d'acció en general, i no solament com a document o registre fidel. Les

possibilitats del mitjà —la manipulació, la reproductibilitat— seran tingudes

en compte pels artistes. En Salt al buit (1960) de Yves Klein, la fotografia es

converteix en un fals document en què es manipulen determinades circums-

tàncies del muntatge: la veracitat queda substituïda per la versemblança mit-

jançant la manipulació i adquireix així caràcter d'obra autònoma. També es

pot parlar d'accions pensades per a ser fotografiades en el cas de l'artista nord-

americana Carolee Schneemann i la seva sèrie Eye Body (1963).

Bibliografia

Dominique�Baqué (2003).
La fotografía plástica (pàg.
16). Barcelona: Gustavo Gili.

http://www.artnet.com/artists/rudolf-schwarzkogler/4-aktion-wien-sommer-1965-Qo3L2m05tm9qprh-6Imuyg2
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Yves Klein, Salt al buit, 1960. Fotografia de Harry Shunk i János Kender.
Font: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14700420/helvia/aula/archivos/repositorio/0/76/html/
arte_cultura_sigloxx/web_arte%20i%20Cultura%20SXX_MEC/web/finestres/concep/salt.htm

Des d'una visió més radical de la performance, s'ha arribat a criticar l'ús de la

fotografia sobre la base d'una mitificació de les característiques pròpies de l'art

d'acció, com la presència, la relació directa amb l'espectador, la desmaterialit-

zació o la qualitat d'efímer, però molts autors entenen que és justament la fo-

tografia la que contribueix a mitificar la presència, tal com suggereix Domini-

que Baqué:

«La fotografia com allò que queda, com allò ‘restant’. Ara bé, en la majoria dels casos
aquest document és de pèssima qualitat, parcial i pobre. […] Tan sols queda la inscripció
d'una violència o un gaudi: mai la violència o el gaudi com a tals, de si mateixos. És
a dir, més que document, la fotografia funciona aquí com a relíquia: aquella relíquia
infinitament preciosa i fràgil en la qual la mirada intentarà desxifrar la petjada vivent
del que ha estat.» (Baqué, pàg. 14)

En definitiva, sembla difícil separar la performance de la seva materialització

fotogràfica. Encara més, amb freqüència les performances han tingut lloc sen-

se un públic que les presenciés. I, de fet, en casos com els de Chris Burden,

Vito Acconci o Gina Pane, les accions eren concebudes per a la presència del

fotògraf, que col·laborava en la producció, de manera que era l'acte de docu-

mentar l'acció el que la constituïa com a performance.

Bibliografia de la citació

Dominique�Baqué (2003).
La fotografía plástica: un arte
paradógico (pàg. 14). Barcelo-
na: Gustavo Gili.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14700420/helvia/aula/archivos/repositorio/0/76/html/arte_cultura_sigloXX/Web_Arte%20y%20Cultura%20SXX_MEC/web/ventanas/concep/salto.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14700420/helvia/aula/archivos/repositorio/0/76/html/arte_cultura_sigloXX/Web_Arte%20y%20Cultura%20SXX_MEC/web/ventanas/concep/salto.htm
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Chris Burden, Trans-Fixed, 1974.
Font: https://elpais.com/cultura/2015/05/15/actualidad/1431692414_899456.html

Pel que fa a Espanya, l'ús de la fotografia en la performance estarà relacionat, al

final del franquisme, amb «la recuperació simbòlica del control sobre el cos i

l'espai públic» en una societat patriarcal i ultraconservadora, tal com assenyala

Juan Albarrán. Entre els artistes que fan performances en aquests anys, Esther

Ferrer, que reivindica les capacitats sensorials del cos, considera la fotografia

com un registre de l'acció, estrictament com a document. No obstant això, la

imatge de l'acció és una explicació necessària que forma part de l'acció mateixa

en alguns dels seus treballs.

Esther Ferrer, Recorrer un cuadrado de todas las formas posibles, 1997. Fotografia de Pietro Pellini a Dusseldorf, Festival ASA.
Font: http://angelsbarcelona.com/en/artists/esther-ferrer/projects/recorrer-un-cuadrado-de-todas-las-formas-posibles-
performance/358

Bibliografia

Juan�Albarrán�Diego (2012).
Del fotoconceptualismo al foto-
tableau. Fotografía, performan-
ce y escenificación en España
(1970-2000) (pàg. 297). Sala-
manca: Ediciones Universi-
dad de Salamanca.

https://elpais.com/cultura/2015/05/15/actualidad/1431692414_899456.html
http://angelsbarcelona.com/en/artists/esther-ferrer/projects/recorrer-un-cuadrado-de-todas-las-formas-posibles-performance/358
http://angelsbarcelona.com/en/artists/esther-ferrer/projects/recorrer-un-cuadrado-de-todas-las-formas-posibles-performance/358
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Carolee�Schneemann

«La manera en què entenc la composició i la forma, i la meva capacitat per a entrar en
el material, tot prové de la meva disciplina i el meu compromís com a pintora: la meva
energia, el meu braç, els meus ulls, el meu sentit de l'espai, la forma i el temps.»

Carolee Schneemann (Fox Chase, Pennsilvània, 1939) va ser una de les prime-

res artistes a treballar directament amb el seu propi cos a mitjan dècada de

1960. Schneemann es va educar formalment en la pintura i sempre s'ha consi-

derat a si mateixa pintora. Les seves primeres mostres pictòriques ja revelaven

un interès per treballar amb moviments i textures que destaquessin l'aspecte

més corporal de l'obra d'art. La seva relació amb el context artístic de Fluxus

i del neodadaisme la portà a abandonar la bidimensionalitat de la pintura i a

utilitzar el propi cos com a camp expandit. Aviat començaria a treballar amb

el cos nu com a material partint de la idea que l'experiència corporal està lli-

gada a qualsevol aspecte de l'existència, inclòs l'art. De fet, tota la seva carre-

ra s'ha centrat entorn de les vivències del cos i explora un erotisme radical,

en concebre la sexualitat com un acte d'intercanvi físic però també creatiu.

Aquest interès pel cos desemboca aviat en compromís feminista, i la seva obra

se centra a plantejar qüestions entorn del paper de la dona en societat.

Carolee Schneemann, J & C, pintura i collage sobre tela, 1961.
Font: https://www.artbasel.com/catalog/artwork/45820/Carolee-Schneemann-J-C

En la seva primera peça d'art corporal, Eye Body (1963) —una acció pensada per

a ser fotografiada per l'islandès Erró—, Schneemann, en un escenari asfixiant

de mobles vells, panells pintats, paraigües i miralls, es cobreix el cos amb pin-

tura, greix, cordes i plàstics, i se'n serveix com un material més de la construc-

ció artística. D'aquesta manera, l'artista establia el seu cos com a territori visu-

Bibliografia de la citació

Entrevista amb Pipilotti Rist,
«Carolee Schneemann’s art
is not made for your com-
fort», a Interview Magazine.
Publicada el 16 d'octubre de
2017. Disponible a https://
www.interviewmagazine.com/
art/ carolee-schnee-
manns-art-is-not-made-for-
your-comfort.

https://www.artbasel.com/catalog/artwork/45820/Carolee-Schneemann-J-C
https://www.interviewmagazine.com/art/carolee-schneemanns-art-is-not-made-for-your-comfort
https://www.interviewmagazine.com/art/carolee-schneemanns-art-is-not-made-for-your-comfort
https://www.interviewmagazine.com/art/carolee-schneemanns-art-is-not-made-for-your-comfort
https://www.interviewmagazine.com/art/carolee-schneemanns-art-is-not-made-for-your-comfort
https://www.interviewmagazine.com/art/carolee-schneemanns-art-is-not-made-for-your-comfort
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al: Schneemann es constitueix així en imatge i creadora d'imatges alhora, ja

que documenta aquestes accions en fotografies. El títol de la performance —Eye

Body— responia al concepte d'estendre l'«ull» de la pintura al propi cos. De

fet, l'artista utilitza la fotografia de manera que testifica una transició d'aquest

mitjà entre l'esdeveniment i la pràctica pictòrica.

Carolee Schneemann, Eye Body � 2, 1963. Fotografia d'Erró.
Font: https://www.halesgallery.com/news/322/

Poc més tard, sota la influència dels escrits feministes de Simone de Beauvoir

i les teories psicoanalítiques de Wilhelm Reich, el seu interès es va centrar

en les expressions eròtiques, la incorporació sexual del cos. És el cas de Meat

Joy (1964), la seva obra més coneguda, una acció orgiàstica en la qual cossos

gairebé nus d'homes i dones, que joguinejaven amb materials com pintura,

peixos morts, pollastres i salsitxes, eren usats com a llenços. Schneemann va

descriure aquesta performance com un «ritu eròtic» i una «celebració de la carn

com a material», en la qual es proposava una reconfiguració alliberadora del

gaudi del sexe en comú, tal vegada sota la influència de l'obra psicoanalítica

de Reich, que condemnava la repressió sexual. Uns anys després, a Interior

Scroll (1975), una de la representacions més icòniques de l'artista, Schneemann

apareixia sobre un escenari totalment nua i coberta de fang, i s'extreia de la

vagina un rotllo de paper amb textos sobre el sexisme mentre posava com els

models de dibuix al natural.

https://www.halesgallery.com/news/322/
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Carolee Schneemann, Meat Joy, 1964. Fotografia de Tony Ray-Jones.
Font: http://www.ssplprints.com/image/198383/ray-jones-tony-meat-joy-new-york-1964

Carolee Schneemann, Interior Scroll, 1975. Fotografia d'Anthony McCall.
Font: https://hyperallergic.com/232342/forty-years-of-carolee-schneemanns-interior-scroll/

http://www.ssplprints.com/image/198383/ray-jones-tony-meat-joy-new-york-1964
https://hyperallergic.com/232342/forty-years-of-carolee-schneemanns-interior-scroll/
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Schneemann es va convertir en una figura llegendària per al moviment artístic

femení. Els seus treballs de performance i documentació fotogràfica —també de

cinema i vídeo— apostaven, des dels anys seixanta, per la dona com a «faedora

d'imatges», en el mateix sentit que altres artistes com Shigeko Kubota o Yoko

Ono.

Vito�Acconci

«Hi ha un terme legal per a un problema a l'espai públic […]. Es diu "molèstia pública".
No m'importaria que m'anomenessin així pel treball de tota la meva vida.»

Vito Acconci (Nova York, 1940-2017) és també un dels artistes més reconeguts

de l'art corporal americà. Format més en la literatura que en les arts plàstiques,

va començar com a poeta utilitzant el full en blanc com a espai en el qual les

paraules eren tractades com a objectes en moviment. La seva activitat artística

es va apropar a la pràctica de la performance a partir del descobriment del Jud-

son Dance Theatre, on ballarines com Trisha Brown o la coreògrafa Yvonne

Rainer practicaven la task performance —performance de tasca—, que treballava

amb rutines corporals com caminar o córrer.

Trisha Brown, Walking on the Wall, 1971. Fotografia d'Elaine Summers.
Font: http://www.kineticawarenesscenter.org/

Així, en 1969, Acconci va començar a dedicar-se a crear obres fotogràfiques

que utilitzaven el mitjà per a documentar activitats concebudes prèviament,

en públic o en privat: a A Performance Situation Using Walking, Running (1969)

es va dedicar a la tasca de caminar davant la càmera d'un costat a l'altre i a

registrar la seva posició a intervals. A l'any següent pertany Step Piece: l'artista

pujava i baixava d'un tamboret cada matí, sol al seu apartament, a un ritme de

trenta vegades per minut, augmentant dia a dia la resistència, en una rutina

absurda.

Bibliografia de la citació

Entrevista amb Mark C. Tay-
lor. Frazer Ward, Mark C.
Taylor, Jennifer Bloomer, Vi-
to Acconci (pàg. 15). Lon-
dres: Phaidon, 2002.

http://www.kineticawarenesscenter.org/
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Vito Acconci, Step Piece, 1970.
Font: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/284613

Vito Acconci, A Performance Situation Using Walking, Running, 1969.
Font: https://slash-paris.com/articles/body-language-au-centre-culturel-suisse

Acconci va experimentar també l'aproximació a un tipus d'art corporal més

propi d'artistes europeus i que tenia a veure amb una certa violència destruc-

tiva —és també el cas d'altres nord-americans, com Chris Burden— sobre el

seu propi cos, amb accions masoquistes i autoalienants: a Trademarks (1970)

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/284613
https://slash-paris.com/articles/body-language-au-centre-culturel-suisse
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l'artista es començà a marcar el cos mossegant-lo amb tal força que les dents

deixaven unes esquerdes que emplenava després de tinta com una espècie de

tatuatge i imprimia posteriorment en paper, a la manera d'un segell de fabri-

cació. En la mateixa línia, la seva sèrie Conversions (1971) significa una refle-

xió sobre qüestions de gènere des de la pròpia introspecció, concretada en un

intent d'alterar el seu cos en contra de la seva masculinitat per assumir una

identitat sexual femenina, cremant amb una espelma tot el borrissol corporal,

estirant-se els mugrons perquè semblin pits i ocultant-se el membre.

Vito Acconci, Trademarks, 1970.
Font: http://photography-now.com/exhibition/23721

http://photography-now.com/exhibition/23721
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Vito Acconci, Conversions, 1971.
Font: http://accademiaromartgallery.wikispaces.com/vito+Acconci

Vito Acconci, Seedbed, 1971.
Font: http://accademiaromartgallery.wikispaces.com/vito+Acconci

Les seves accions agressives es van dirigir aviat a explorar les performances en

les quals es posaven a prova els límits físics i psicològics de la relació del jo

amb els altres. En la seva acció més controvertida, Seedbed (1972), organitzada

en una galeria, Acconci es masturbava ocult sota una rampa de fusta, fora de

la vista dels visitants, que podien sentir les seves fantasies sexuals per un mi-

cròfon. D'aquesta manera, mitjançant una intervenció mínima, transformava

l'espai de la galeria per crear una connexió íntima entre artista i públic —tot

i que tots dos romanien invisibles per a l'altre—, en una cerca constant de la

reducció de distàncies entre obra i espectador, entre espectador i artista.

http://accademiaromartgallery.wikispaces.com/Vito+Acconci
http://accademiaromartgallery.wikispaces.com/Vito+Acconci
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Totes aquestes activitats les registrava en vídeo i fotografiava amb plans gene-

rals en mode seqüència i també amb plans detallats de les conseqüències al seu

cos. La fotografia va ajudar les pràctiques performatives a assenyalar el cos com

una representació, com un signe. En certa manera, si considerem que la marca

corporal té una relació d'índex, de petjada, amb la realitat, Acconci convertia

la imatge fotogràfica en la petjada d'una petjada, és a dir, un índex de l'índex.

Als anys vuitanta, Acconci va donar un gir radical a la seva carrera per a con-

vertir-se en dissenyador i arquitecte: va fundar el Vito Acconci Studio, centrat

en l'arquitectura, des d'on va continuar explorant els límits entre espai públic

i privat. La seva obra de la dècada anterior, però, el converteix en un pioner de

l'art corporal, les peces del qual, transgressores i desconcertants, van ampliar

l'escena artística i van influenciar generacions d'artistes futurs.

Gina�Pane

«Perdo la meva identitat i la retrobo en els altres: un vaivé, un equilibri d'allò individual
i allò col·lectiu, el cos transindividual. Sofreixo i després existeixo.»

Gina Pane (Biarritz, 1939 - París, 1990), artista clau per a l'art corporal a Fran-

ça, ha passat a la història per una obra centrada en la producció de la feri-

da i la poètica del dolor. Les seves accions responen al context històric propi

d'aquests anys, en els quals el debat sobre l'art tenia un clar component de

resistència política i cultural, amb problemes que anaven des de la identitat

sexual o l'alliberament de la dona —en l'empremta d'artistes americanes com

Carole Schneemann— fins a l'opressió del poder o la guerra del Vietnam.

Pane té en comú amb Vito Acconci la posada en escena del dolor físic i

l'autolesió. Encara que amb objectius diferents, tots dos tenen en comú el des-

afiament al dolor i l'intent de superació dels límits físics. Aquesta violació del

propi cos provoca un malestar en el públic i l'obliga a reflexionar sobre allò

que l'artista vol transmetre a qui l'observa. En el cas de Gina Pane, les seves ac-

cions són projectes preparats llargament amb els quals l'artista assegura tractar

d'obrir-se als altres i d'apropar-se a l'«altre». D'altra banda, la sang està lligada

a rituals relacionats amb la fertilitat, la sexualitat, la regeneració o la purifica-

ció. Una de les seves primeres accions, Escalade non anesthesiée (1971), porta-

da a terme al seu taller, consistia a ascendir per una escala amb els esglaons

dentats, lacerant-se els peus i les mans i deixant que la sang li recorregués la

pell. D'aquesta manera, el cos —que considerava controlat socialment per la

violència i el poder— despertava un dolor anestesiat, com la mateixa societat.

Bibliografia de la citació

Gina Pane. Citat a Picazo, G.
(2001). El instante eterno. Ar-
te y espiritualidad en el cambio
del milenio (pàg. 105). Valèn-
cia: Generalitat Valenciana.
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Gina Pane, Escalade non anesthesiée, 1971. Fotografia de Françoise Masson.
Font: http://journals.openedition.org/critiquedart/1777

A Azione Sentimentale (1973), una de les seves performances més conegudes,

l'artista arrencava les espines d'un ram de roses vermelles per clavar-se-les sis-

temàticament al braç, mentre que a Le corps pressenti (1975) es tallava el dors

del peu amb una fulla, dipositava després el sagnat en un motlle de guix i ca-

minava per deixar un rastre de sang en forma de petjada. En tots aquests casos,

el malestar que les autolesions provoquen en l'espectador vol ser un reflex del

silenci occidental entorn del dolor aliè, el silenci d'una «societat anestesiada»,

una societat impersonal.

Gina Pane, Azione Sentimentale, 1973.

http://journals.openedition.org/critiquedart/1777
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Font: https://curiator.com/art/gina-pane/azione-sentimentale

Gina Pane, Azione Sentimentale, 1973.
Font: https://www.moma.org/collection/works/190542

Gina Pane, Le corps pressenti, 1975.
Font: https://pezconejo.wordpress.com/2011/11/14/ginapane/

Pane va voler documentar i registrar la seva pràctica artística conscient de la

seva naturalesa efímera, i ja des del principi dels setanta les seves obres es

plantejaven en funció d'aquest registre fotogràfic. Després de llargues conver-

ses amb la fotògrafa Françoise Masson, preparava les seves performances amb

https://curiator.com/art/gina-pane/azione-sentimentale
https://www.moma.org/collection/works/190542
https://pezconejo.wordpress.com/2011/11/14/ginapane/
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guions il·lustrats molt elaborats amb la intenció de reforçar l'aspecte dramàtic

dels moments clau de la representació, i després seleccionava acuradament les

imatges destinades a ser exposades o publicades. La fotografia era així el suport

idoni i lògic per a mostrar l'expressió dolorosa o dramàtica, de manera que

l'execució efímera de la idea quedés documentada en una seqüència d'imatges.

En el seu cas, el mitjà fotogràfic funcionava com a executor icònic de la per-

formance, com a lloc on romandre de manera independent, com a llenguatge

autònom i agent de difusió. Gina Pane va convertir les seves fotografies en

obres autònomes, més enllà del simple registre documental, i aquesta ha estat

una de les seves majors contribucions a l'art performatiu.

Esther�Ferrer

«Jo crec que la performance és la vida en el sentit que saps quan comença però no com es
desenvoluparà, malgrat les teves previsions, ni quan ni com acabarà. La documentació
de vegades és molt mentidera.»

Pionera en el camp de la instal·lació i la performance a Espanya, Esther Ferrer

(Sant Sebastià, 1937) va començar la seva carrera al costat de Walter Marchetti,

Ramón Barce i Juan Hidalgo en 1967 amb el grup Zaj (dissolt en 1996). Les se-

ves performances i instal·lacions s'inscriuen en el corrent conceptual espanyol

de la dècada dels setanta. El conceptualisme que es practica en aquest moment

a Espanya té com un dels elements més característics l'acció performativa en

la cerca de posicions alternatives que donin sortida a una sèrie de reivindica-

cions. Entre els artistes que practiquen la performance, hi ha els integrants del

grup Zaj. Aquest grup, fundat a Madrid en 1964, es planteja com un col·lectiu

—inspirat en John Cage i sota la influència dadaista— que pren com a base la

música i la composició, però també obert a poetes i artistes plàstics.

Performance Especulaciones en V feta per Marchetti, Hidalgo i Ferrer en 1973 a The Kitchen, Nova York.
Font: http://angelsbarcelona.com/en/artists/esther-ferrer/projects/especulaciones-en-v-performance/323
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Juan Hidalgo i Esther Ferrer, El caballero de la mano en el pecho, 1967.
Font: https://elpais.com/cultura/2014/12/27/actualidad/1419695470_452225.html

Zaj va experimentar amb les pràctiques artístiques, el llenguatge i l'espai. En les

seves accions no pertocava la improvisació ni la participació de l'espectador.

Per contra, es tractava de treballs descrits minuciosament en «partitures» tex-

tuals, accions que adquirien una dimensió política en el clima cultural del fi-

nal del franquisme. A l'inici, Zaj es va vincular al moviment Fluxus compar-

tint aquesta «urgència de la creació que es materialitza en el desplaçament

dels límits específics de cada disciplina artística1». Aquesta cerca experimental

i conceptual en les seves obres va fer que els membres del grup investiguessin

diferents suports.

Ja en aquesta primera fase de Ferrer apareix la fotografia com a mitjà fonamen-

tal en la seva pràctica artística, sia com a obra independent o com a document

o registre d'una acció. Un exemple d'aquesta última accepció en la fotografia

és l'obra Íntimo y personal (1971), acció en la qual l'artista busca potenciar les

capacitats sensorials i reivindica el control del cos com a propi en una societat

patriarcal i ultraconservadora que l'havia anul·lat. Cal tenir en compte que

l'obra de Ferrer pot enquadrar-se dins del feminisme artístic espanyol i que es

produeix en un moment històric de lluites feministes que critiquen els este-

reotips de gènere que els mitjans de comunicació projecten sobre la societat.

(1)Extret del text per a l'exposició
«ZAJ» al Museu Nacional Centro
de Arte Reina Sofía (23 de gener -
21 de març de 1996). Disponible
a http://www.museoreinasofia.es/
exposicions/zaj.

https://elpais.com/cultura/2014/12/27/actualidad/1419695470_452225.html
http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/zaj
http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/zaj
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Fotografiada en un estudi, i davant un grup reduït, Ferrer pren mesures sobre

diverses parts de la seva anatomia, completament nua, acció que significa una

crítica a la representació del cos femení. Les imatges que pren de l'acció qües-

tionen els límits entre allò públic i allò íntim des del moment en què es co-

mercialitzen: constitueixen, per tant, elements de l'acció. De fet, el gran im-

pacte icònic d'Íntimo y personal es deu a les imatges convertides en mercade-

ria artística, a pesar que Ferrer ha afirmat sempre que la fotografia constitueix

únicament un registre de la performance.

Esther Ferrer, Íntimo y personal, 1971. Fotografies de l'acció portada a terme en 1977 a l'Studio Lerin de París. Fotografies d'Ethel
Blum.
Font: https://www.macba.cat/es/intimo-y-personal-documentacio-de-laccio-realitzada-el-1977-a-lstudio-lerin-de-paris-fotografa-
ethel-blum-1475

A partir de mitjan anys setanta, Ferrer reprèn el seu treball més plàstic amb

fotografies intervingudes, quadres basats en nombres primers, objectes, etc.,

servint-se de la repetició i l'atzar com a potenciadors de la seva obra.

https://www.macba.cat/es/intimo-y-personal-documentacio-de-laccio-realitzada-el-1977-a-lstudio-lerin-de-paris-fotografa-ethel-blum-1475
https://www.macba.cat/es/intimo-y-personal-documentacio-de-laccio-realitzada-el-1977-a-lstudio-lerin-de-paris-fotografa-ethel-blum-1475
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Esther Ferrer, Las cosas, 1993. Performance portada a teme a Le Lieu, Quebec.
Font: http://angelsbarcelona.com/en/artists/esther-ferrer/projects/las-cosas-performance/59

http://angelsbarcelona.com/en/artists/esther-ferrer/projects/las-cosas-performance/59
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Esther Ferrer, Autoretrato con berza, 1990-1995.
Font: http://angelsbarcelona.com/en/artists/esther-ferrer/projects/autorretrato-con-berza-photography/408

http://angelsbarcelona.com/en/artists/esther-ferrer/projects/autorretrato-con-berza-photography/408
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2. La fotografia escenificada: des del pictoricisme fins
a la mise-en-scène del segle XXI

El naixement de la fotografia en 1839 comporta el debat sobre el valor artístic

de la imatge fotogràfica, un debat entre els qui consideren que la fotografia

és un art i els que entenen que ha de quedar relegada a la reproducció fidel

de la realitat, d'acord amb els condicionants propis del mitjà: objectivitat i re-

productibilitat. Des del principi, la fotografia acudeix a l'escenificació pròpia

de la pintura i del teatre per legitimar-se com a art, i en aquest sentit el picto-

ricisme és el corrent dominant de la fotografia artística des del final del segle

XIX fins al principi del XX, quan es veurà desplaçada per la fotografia directa

o straight photography.

Oscar Gustav Rejlander, Two Ways of Life, 1857.
Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/file:Oscar-gustave-rejlander_two_ways_of_life.jpg

En 1857, en la mostra Art Treasures, a Manchester, Oscar Gustav Rejlander, for-

mat en la pintura clàssica, exposa una composició —Two Ways of Life— inspi-

rada en l'Escola d'Atenes (1509-1512) de Rafael i que pretén ser una al·legoria

moral contemporània. El moviment pictoricista s'oficialitza en l'exposició del

Camera Club de Viena en 1891, i és una forma de resistència als avenços tèc-

nics que experimenta la fotografia a la fi del segle XIX: enfront de la democra-

tització de la pràctica fotogràfica, s'apel·larà a la manipulació i a l'escenificació

com a manera d'aproximar-se a l'aura d'obra única pròpia de l'obra d'art. Peter

Henry Emerson, Robert Demachy, Alvin Langdon Coburn, Gertrude Käsebier,

Edward Steichen o el primer Stieglitz (després fundador de la Photo-Secession)

seran alguns dels representants d'aquest corrent, que s'estendrà fins al 1920.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oscar-gustave-rejlander_two_ways_of_life.jpg
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Robert Demachy, Struggle, 1904.
Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/category:Robert_Demachy

Sota el guiatge d'Alfred Stieglitz, la fotografia pictoricista s'expandeix als Estats

Units i s'insereix en el sistema d'exposició, producció i difusió propi de l'art,

però també s'impulsa un debat sobre la relació entre fotografia i realitat i, en

concret, sobre les implicacions ètiques que comporta la posició del fotògraf

pel que fa a l'objecte fotografiat. D'ara endavant, l'escenificació es considerarà

pròpia d'un academicisme passat de moda que la fotografia ha de superar a

favor d'una fotografia directa que ja no pretén construir la realitat, sinó captu-

rar-la sense intervenir-hi, l'straight photography2, que es convertirà en el cànon

de la modernitat durant dècades.

(2) Fotografia de presa directa de la
realitat, oposada a l'staged photo-
graphy (fotografia escenificada).

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Robert_Demachy
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Alfred Stieglitz, The Steerage, 1907.
Font: https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/33.43.419/

No obstant això, i amb relació al rebuig de les avantguardes del segle XX a

l'academicisme i a l'autonomia de l'art burgès, una certa modernitat, més im-

mersa en els problemes polítics, reivindicarà l'escenificació precisament per

posar en qüestió les premisses de l'art en general. Amb tot, l'escenificació fo-

togràfica quedarà relegada fins que la postmodernitat la recuperi als anys vui-

tanta del segle XX. Llavors apareix un neopictoricisme que reivindica la subjec-

tivitat creadora, que integra la fotografia en l'àmbit de les arts plàstiques i que

s'identifica amb la imatge construïda o escenificada i amb l'abandonament de

l'estètica de l'instant decisiu.

El neopictoricisme ha provocat el rebuig d'alguns crítics. És el cas de Jean-Fran-

çois Chevrier, que critica aquest i altres conceptes propis del discurs postmo-

dern —mètode dirigit, apropiació, etc.—, els quals considera «tan insípids i

plenament dogmàtics com la noció de straight photography a la qual aquestes

nocions s'oposen». No obstant això, Chevrier reconeix que les nocions de «"fo-

tografia posada en escena" i d'"imatge fabricada" es van convertir a partir de

llavors en les consignes d'un formalisme que celebrava l'especificitat del mitjà

amb l'inventari de les seves transgressions». Aquest neopictoricisme, que re-

nuncia a la pretensió de realisme —la realitat és una il·lusió i el registre és una

ficció—, semblava l'alternativa a la crisi del paradigma fotogràfic de la moder-

nitat (straight photography) a la fi dels vuitanta.

Precisament la crítica al realisme fotogràfic seria un dels cavalls de batalla del

discurs postmodern sobre la fotografia: la posada en escena per a construir la

imatge va ser una de les apostes postmodernes contra el cànon. Cal recordar

que el text que constitueix el manifest de la modernitat tardana és l'assaig del
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crític nord-americà d'art modern Michael Fried, Art i objectualitat (1967). La

seva afirmació que l'art degenera a mesura que adquireix trets teatrals va ser

entesa per alguns crítics com l'acta de defunció de la modernitat, tenint en

compte que la teatralitat és una de les reivindicacions del nucli crític de la

postmodernitat i el tret fonamental de moltes de les manifestacions artístiques

dels setanta (la performance, per exemple).

Cindy Sherman, Film Still # 58, 1980.
Font: https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/cindy-sherman

La complexa relació entre el vessant documental i l'artístic en fotografia ha

portat artistes i teòrics, en les últimes dècades, a reflexionar sobre el mateix

llenguatge fotogràfic qüestionant la creença en la veritat documental. A partir

dels anys vuitanta i noranta, artistes com Cindy Sherman, que crea escenes

per qüestionar els rols femenins establerts, i Thomas Demand, les imatges dels

quals són literalment construccions efímeres, o Joan Fontcuberta, que adopta

una visió crítica com a evidència de la realitat, exploren aquest problema. Uns

altres, com Jeff Wall o Phillip-Lorca diCorcia, revisiten la idea de l'instant de-

cisiu a partir de la idea de posada en escena de l'«instant construït», buscant

els seus referents en la pintura, el cinema, els mitjans de comunicació o la

mateixa fotografia.

https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/cindy-sherman
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Cindy Sherman, Film Still � 2, 1977.
Font: http://www.icon-icon.com/en/design-art/untitled-film-stills-series-cindy-sherman

Joan Fontcuberta i Pere Formiguera, de la sèrie Fauna, 1989.
Font: https://www.macba.cat/es/fauna-1659

http://www.icon-icon.com/en/design-art/untitled-film-stills-series-cindy-sherman
https://www.macba.cat/es/fauna-1659
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Gertrude�Käsebier

«La clau de la fotografia artística és elaborar els propis pensaments per un mateix. La
imitació condueix a un cert desastre. Les noves idees sempre són antagòniques. Això no
importa. Si una cosa és bona, sobreviurà.»

L'americana Gertrude Käsebier (1852, Des Moines, Iowa - 1934, Nova York) va

iniciar la seva pràctica fotogràfica en la dècada del 1890, després d'haver co-

mençat a estudiar pintura i fotografia en una edat ja madura, amb fills adults.

Va obtenir un reconeixement ràpid amb la seva primera exposició al Boston

Camera Club (1896) —on va exhibir unes cent cinquanta fotografies, una gran

producció per a l'època— i més tard al New Yorker Camera Club (1898). En

1898 va instal·lar un estudi de retrats a la Cinquena Avinguda de Nova York i es

va convertir en una de les retratistes millors i més conegudes de la seva època.

Gertrude Käsebier, Portrait of Miss N, 1903.
Font: https://en.wikipedia.org/wiki/gertrude_k%C3%A4sebier"

En 1902 Alfred Stieglitz la va convocar per a formar part del grup Photo-Seces-

sion, que defensava la fotografia com a pràctica artística més enllà de la repre-

sentació mecànica de la realitat vulgar: es tractava de reflectir una visió perso-

nal del món, subjectiva, promovent el pictoricisme com a via per a introduir

la fotografia en l'art. Camera Work (1902-1917), la revista oficial del grup, va

publicar diverses fotografies i articles sobre el treball de Käsebier. L'artista va

ser un membre destacat del grup fins que, després d'algunes desavinences amb
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Stieglitz, es va unir a l'associació professional Photographers of New York, en

1906, i va abandonar definitivament Photo-Secession en 1912. Fins que es va

retirar en 1927, va continuar donant suport activament al moviment pictori-

cista participant en exposicions a tot el món. En 1916 fundaria, juntament

amb Clarence H. White i Alvin Langdon Coburn, l'associació pictoricista Pic-

torial Photographers of America.

Gertrude Käsebier, The Clarence White Family in Maine, 1913.
Font: https://en.wikipedia.org/wiki/gertrude_k%C3%A4sebier

El treball de Käsebier representa un cert desplaçament del pictoricisme euro-

peu especialment per la temàtica de les seves obres, centrades en l'experiència

quotidiana —amb una vocació més documental que al·legòrica— i per aban-

donar la pretensió d'imitar disciplines com la pintura. Així i tot, la seva obra

es defineix per un pictoricisme propi d'aquesta època als Estats Units, i par-

ticipa en mostres com en la International Exhibit of Pictorial Photography.

En l'estètica pictoricista, Käsebier va fascinar amb unes poses més naturals i

relaxades en els retrats. L'artista va començar retratant escenes domèstiques,

procurant simular biografies, històries personals, component escenes d'aire te-

atral tenyides de sensibilitat i emoció, i es va especialitzar en retrats familiars,

especialment els de mares i fills. Mother and Child, entorn de 1899, posa de

manifest la capacitat de Käsebier per a centrar-se en els models, eludint l'artifici

tradicional dels retrats d'estudi: accessoris de paper maixé, cadires de respatller

alt, telons de fons, flors artificials o coixins turcs. La seva capacitat per a captar

una mirada, un gest, el seu ús particular de la tonalitat i l'atmosfera, el seu joc

amb les llums i les ombres, amb els plecs dels teixits, li van proporcionar un

gran èxit en els seus retrats de mares i fills. En 1898 va iniciar un projecte des-

prés d'haver sol·licitat permís per a retratar els indis sioux que formaven part

https://en.wikipedia.org/wiki/Gertrude_K%C3%A4sebier
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d'un espectacle circense. El resultat és una sèrie de poderosos retrats íntims,

especialment de caps indis, d'una gran bellesa i que transmeten un enorme

respecte i admiració.

Gertrude Käsebier, The Manger, 1899.
Font: https://www.moma.org/collection/works/50282

Gertrude Käsebier, Indian Chief, ca. 1901.

https://www.moma.org/collection/works/50282
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Font: https://en.wikipedia.org/wiki/gertrude_k%C3%A4sebier

Käsebier utilitzava diferents papers i processos d'impressió per a aconseguir

diferents efectes d'il·luminació, color i textura. La seva manipulació dels ne-

gatius revelava la mà de l'artista, que va saber posar en evidència el potencial

expressiu del mitjà fotogràfic. En aquest sentit, la seva obra va tenir un paper

important en l'acceptació de la fotografia com a art, i va ser també pionera pel

que fa a la crítica de la «realitat» enfront de la representativitat en fotografia.

Com a dona independent i d'èxit, Käsebier sempre va ser una defensora ferma

de la fotografia com a carrera professional per a les dones. En aquest sentit, la

seva carrera va constituir un exemple per a altres dones fotògrafes, com Imo-

gen Cunningham. Va ser cofundadora de la Federació de Dones de l'Associació

de Fotògrafs d'Amèrica.

Jeff�Wall

«L'espontaneïtat és la cosa més bonica que pot aparèixer en una imatge. Però no hi ha
res en l'art que aparegui menys espontàniament.»

L'historiador d'art i artista canadenc Jeff Wall (Vancouver, 1946) és considerat

el membre més destacat de l'anomenada Escola de Vancouver, caracteritzada

per la pràctica del fotoconceptualisme —sorgida entre els anys seixanta i se-

tanta del segle XX—, que buscava de nou acceptar totalment la fotografia com

a art més enllà de servir com a testimoniatge o document. Wall qüestiona la

suposada transparència del mitjà i el concepte de la imatge fotogràfica com a

finestra a la realitat. Juntament amb Ian Wallace, Jeff Wall serà professor d'una

sèrie d'artistes que formaran la segona generació d'aquesta escola canadenca:

Roy Cremen, Rodney Graham o Stan Douglas, entre d'altres. En aquests crea-

dors, la fotografia té també caràcter de crítica social en relació amb la deteri-

oració d'espais naturals o l'especulació del sòl, per exemple, però també pel

que fa a la vida quotidiana i als estereotips socials en una societat multiraci-

al com la canadenca. El recurs a les imatges preexistents a l'americana no és

propi del cercle de Vancouver, que tendeix a recórrer al muntatge fotogràfic.

Jeff Wall s'allunya de les propostes nord-americanes en buscar el fet singular

produint les seves pròpies imatges, la qual cosa l'apropa a l'ús experimental

de la fotografia.

Els artistes conceptuals, inclòs Wall, evolucionaran cap a unes propostes for-

mals en què la imatge fotogràfica adquireix cada vegada major importància,

de tal manera que les imatges es converteixen en objectes en què s'adverteix la

fascinació per la forma. Es defineixen també, i en primer lloc, com a produc-

tors de fets estètics que actuen sobre formes (les de la informació però també

les de la història de l'art) i que les transformen.

Bibliografia de la citació

Jeff Wall. Citat a: Finger, Brad
i Weidemann (2011), Chris-
tine. 50 Contemporary Artists
You Should Know (pàg. 31).
Munic: Prestel.

https://en.wikipedia.org/wiki/Gertrude_K%C3%A4sebier
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L'obra canònica de Jeff Wall començà després de la seva etapa fotoconceptu-

al, que ell considera un període de formació, amb l'obra The Destroyed Room

(1978), una caixa de llum retroiluminada que exposava a l'aparador d'una ga-

leria. En aquestes caixes de llum, Wall compon imatges fotogràfiques —qua-

dres fotogràfics— acuradament elaborades a partir dels recursos de posada en

escena del cinema: són imatges instal·lades en caixes de llum a la manera de

les imatges publicitàries però que en canvi fan referència clarament a la tradi-

ció figurativa —icònica— de les belles arts. Sense abandonar l'ideal de bellesa,

aquesta tècnica li permet incidir en la cultura de masses. La fotografia com-

pleix així, més que mai, un paper de mediació entre el món dels mitjans (o de

les seves representacions) i la cultura figurativa tradicional de les belles arts.

Als anys noranta Wall relegaria aquest recurs a cibachromes de gran format

per a treballar amb fotografies també de gran format. De fet, segons Víctor del

Río (2008) la trajectòria de Wall des del fotoconceptualisme fins a la «forma

quadre» es mostra com el paradigma del cercle de Vancouver, en què Roy Cre-

men situa la transició entre fotoconceptualisme i la forma quadre.

Jeff Wall, The Destroyed Room, 1978.
Font: http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/jeff-wall/jeff-wall-room-guide/jeff-wall-room-guide-room-1
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Vista de la instal·lació d'obres en caixes de llum de Jeff Wall Photographs, Museu d'Art Contemporani d'Austràlia, 1 de maig - 28
de juliol de 2013.
Font: https://www.mca.com.au/artists-works/exhibitions/619-jeff-wall-photographs/

Jeff Wall, Morning Cleaning, Mies van der Rohe Foundation, Barcelona, 1999.
Font: http://www.e.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/jeff-wall/jeff-wall-room-guide/jeff-wall-room-guide-room-12

En els últims anys, el mateix Michael Fried, que havia alertat contra la tea-

tralitat en l'art, ha defensat la forma quadre en la fotografia. En el seu llibre

Why photography matters as art as never before, ha distingit entre el concepte

d'«absorció» i el de «teatralitat», i reivindica la relació entre absorció i realisme

en la tradició de la pintura occidental. Prenent precisament com a referència

algunes obres de diferents artistes que treballen la forma quadre, i en particu-

lar algunes de les imatges de Jeff Wall —Morning Cleaning, Mies van der Rohe

Foundation, Barcelona (1999), per exemple—, Fried sosté que gràcies al que

anomena absorció (absorption en anglès, ‘absorbiment’ o ‘abstracció’), Wall

aconsegueix separar la seva composició del món de l'espectador: els seus qua-

dres representen persones abstretes en una activitat, com aliens a la presència

del fotògraf o de l'espectador. La tradició pictòrica de l'absorció —per la qual

la fotografia ofereix noves possibilitats— és el que obre a l'espectador una fi-

nestra al món de la composició i li permet examinar el rostre aparentment no

observat. És evident que Wall simula l'absorció, però la llarga elaboració de les

Bibliografia

Michael�Fried (2008). Why
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composicions fa que, segons el parer de Fried, els subjectes oblidin que són fo-

tografiats i resultin simulacions convincents d'aquest estat d'absorció. Tenint

en compte que una obra d'art és un objecte que manifesta la intencionalitat

del seu autor, justament la planificació meticulosa i cuidada en la construcció

de les seves imatges és garantia d'intencionalitat. Tot això justificaria el valor

artístic de la fotografia.

Jeff Wall, A view from an apartment, 2004—2005.
Font: http://www.e.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/jeff-wall/jeff-wall-room-guide/jeff-wall-room-guide-room-12

Tal com veurem també en Philip-Lorca diCorcia, Jeff Wall planteja una foto-

grafia documental escenificada creant imatges banals que remeten a moments

quotidians, imatges que recuperen convencions de la fotografia documental,

que recreen moments percebuts fins al punt de sembrar el dubte sobre la seva

escenificació. En aquestes imatges subsisteix el que Víctor del Río anomena

una «documentalitat paradoxal», una empremta de versemblança a la qual la

fotografia no pot sostreure's i en la qual el crític espanyol adverteix un poten-

cial interessant per al mitjà fotogràfic.

http://www.e.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/jeff-wall/jeff-wall-room-guide/jeff-wall-room-guide-room-12
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Jeff Wall, Picture for Women, 1979.
Font: http://www.e.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/jeff-wall/jeff-wall-room-guide/jeff-wall-room-guide-room-1

Jeff Wall, Mimic, 1982.
Font: http://www.e.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/jeff-wall/jeff-wall-room-guide/jeff-wall-room-guide-room-3

Philip-Lorca�diCorcia

«Realitat és un terme molt subjectiu. Al costat de la seva relativitat inherent hi ha la
manipulació constant de "la realitat" pels mitjans o per forces de les quals no som ni tan
sols conscients. [...] En última instància, una fotografia mai no pot ser real.»

El nord-americà Philip-Lorca diCorcia (Hartfort, 1953) és considerat un dels

fotògrafs contemporanis que ha sabut adaptar millor la fotografia al llenguat-

ge artístic en compondre imatges que equilibren la documentalitat amb la te-

atralitat. DiCorcia qüestiona la veracitat que ofereix suposadament la imatge

fotogràfica, basant el seu treball en una dicotomia entre fet i ficció que apel·la

Bibliografia de la citació

Entrevista amb Ramón Es-
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a la reflexió de l'espectador. Igual que Jeff Wall, Lorca diCorcia explota el po-

tencial de la fotografia per construir realitats alternatives i modificar les exis-

tents fent ús d'elements quotidians per a l'observador.

Durant la dècada del 1970 i fins al final dels anys noranta, l'artista va treballar

per representar els seus familiars i amics en escenes contemplatives, solitàries

(personatges corrents que fan gestos banals), però component els enquadra-

ments i dirigint les poses de manera metòdica, una manera de treballar que

portaria després al carrer. Una de les primeres mostres de la tensió existent

entre l'espontaneïtat i l'escenificació en l'obra de Lorca diCorcia és la seva sèrie

Family and friends (1980-1999). En aquesta sèrie, l'artista retrata la seva família

i els amics més propers en poses aparentment espontànies. No obstant això,

la posició i els actes dels retratats responen a un pla meditat, i l'escenificació

d'aquests fets quotidians provoca la reflexió de l'espectador. La sèrie constitu-

eix una revisió de la quotidianitat com a font d'inspiració artística a través del

filtre de la cinematografia, que aporta un aire artificial característic.

Philip-Lorca diCorcia, Catherine, 1981.
Font: https://www.moma.org/collection/works/57803?artist_id=7027&locale=és&page=1&sov_referrer=artist

https://www.moma.org/collection/works/57803?artist_id=7027&locale=es&page=1&sov_referrer=artist
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Philip-Lorca diCorcia, Mary and Babe, 1982.
Font: https://www.moma.org/collection/works/46147?artist_id=7027&locale=és&page=1&sov_referrer=artist

La següent gran fita en l'obra de Lorca diCorcia és Hustlers (1990-1992). En

aquesta sèrie l'artista retrata diferents joves dedicats a la prostitució masculina

als carrers de Hollywood, joves als quals va pagar perquè posessin en escenaris

preparats prèviament: en habitacions d'hotels o al mateix carrer. Els retratats,

en ser il·luminats per fonts de llum artificial, s'assemblen a personatges bíblics

i mitològics de l'antiguitat. Lorca diCorcia combina aquesta llum artificial amb

la llum natural per construir una sèrie de retrats que transcendeixen la mera

funció documental per a inserir-se en un terreny proper al pictòric. El resultat

és una estètica pròpia de Hollywood, amb una forta posada en escena i un ús

molt cinematogràfic de la il·luminació externa.

Philip-Lorca diCorcia, Marilyn; 28 Years Old; Las Vegas, Nevada; $30, 1990-1992.
Font: https://www.moma.org/collection/works/50353?artist_id=7027&locale=és&page=1&sov_referrer=artist

https://www.moma.org/collection/works/46147?artist_id=7027&locale=es&page=1&sov_referrer=artist
https://www.moma.org/collection/works/50353?artist_id=7027&locale=es&page=1&sov_referrer=artist
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Philip-Lorca diCorcia, Ralph Smith; 21 years old; Ft. Lauderdale, Florida; $25, 1990-1992.
Font: https://www.moma.org/collection/works/57868?artist_id=7027&locale=és&page=1&sov_referrer=artist

Amb el canvi de segle, el fotògraf comença una sèrie de projectes caracterit-

zats per una cerca de l'instant decisiu, de la imatge no orquestrada. Heads

(2000-2001) mostrava el flux de gent de ciutats com Los Angeles o Nova York

recorrent a una estètica pictòrica i lluny de qualsevol pretensió social. Les imat-

ges d'aquesta sèrie mostren plans molt propers d'individus escollits a l'atzar,

il·luminats de manera que semblen transcendir el lloc on són: són imatges

espontànies de persones que no saben que són fotografiades però que, per

l'efecte peculiar del flaix, s'assemblen a fotogrames d'una pel·lícula, a falses

realitats planificades. L'artista construeix aquí una ficció basada en cànons es-

tètics presos dels mitjans de comunicació i del cinema, en els quals la mani-

pulació està implícita en l'ús dramàtic de la il·luminació, que aïlla el retratat

del seu entorn. Així, en la seva producció més tardana, DiCorcia manté la se-

va característica predilecció per la il·luminació perifèrica i expressionista, però

perd una part del seu biaix ficcional i escenificat característic.

https://www.moma.org/collection/works/57868?artist_id=7027&locale=es&page=1&sov_referrer=artist
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Philip-Lorca diCorcia, Head � 10, 2002.
Font: https://www.moma.org/learn/moma_learning/philip-lorca-dicorcia-head-10-2002

Philip-Lorca diCorcia, Head � 23, 2001.
Font: http://www.db-artmag.de/en/76/feature/pictures-of-the-end-of-the-american-dream-philip-lorca-dicorcia-/

Thomas�Demand

«Treballant amb imatges existents, com jo, constantment penses en el devessall d'imatges
a les quals estem subjectes i vols descobrir com pots donar-li sentit.»

Escultor, fotògraf i videoartista, Thomas Demand (Munic, 1964) explora la re-

lació entre l'objecte, la seva representació i la interpretació d'aquesta mitjan-

çant la construcció d'una sèrie de maquetes de cartró, basades amb freqüència

en imatges extretes dels mitjans de comunicació de massa —de llocs en què ha

tingut lloc un succés cèlebre, un esdeveniment polític o històric—, que tradu-

eix en maquetes de paper i cartró a escala real i fotografia amb una càmera de

gran format per destruir-les posteriorment.

Bibliografia de la citació
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Inicialment es va centrar en l'escultura —s'havia format en el disseny d'espais

teatrals i esglésies— utilitzant la fotografia per a documentar les seves recons-

truccions de paper i cartró. No obstant això, en 1993 la fotografia i l'escultura

van intercanviar llocs en el seu procés artístic: la fotografia es va convertir en

el «producte final» i l'escultura va proporcionar un mitjà per a aquesta fi. Des

del 1999, aporta també la seva particular visió de la imatge en el món cinema-

togràfic fent pel·lícules en 35 mm de les seves escultures. Aquest enfocament

particular de la fotografia com a mitjà de documentació objectiva el conver-

teix en un dels artistes més innovadors de la seva generació.

Thomas Demand, Room, 1964.
Font: http://www.bbc.com/culture/story/20140915-inside-saddam-husseins-kitchen

L'objectiu d'aquesta destrucció final de les seves maquetes té a veure amb la

voluntat de l'artista que l'única cosa que transcendeixi d'aquest procés sigui

la representació de l'objecte, és a dir, la imatge d'una imatge. Demand juga

constantment amb la capacitat de l'espectador per a reconèixer aquests llocs

per haver-ne vist una representació als mitjans de comunicació, l'objectivitat

de la qual haurà de destriar el mateix espectador. Així, Room (1994) recrea el

lloc on es va produir l'intent d'assassinat de Hitler; Poll (2001) fa referència

al lloc del recompte de vots en les controvertides eleccions presidencials de

l'any 2000 als Estats Units, mentre que Kitchen (2004) reconstrueix la cuina

de l'amagatall de Saddām Hussein abans de ser capturat, Klause/Tavern (2006)

reprodueix el restaurant on es va produir l'assassinat d'un nen que va commo-

cionar Alemanya, i Kontrollraum (2011), per exemple, mostra l'interior de la

central nuclear de Fukushima Daiichi durant la fusió induïda pel tsunami.

http://www.bbc.com/culture/story/20140915-inside-saddam-husseins-kitchen
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Thomas Demand, Poll, 2001.
Font: https://imageobjecttext.com/2012/01/24/representing-the-real/

Thomas Demand, Klause / Tavern 3, 2006.
Font: http://www.bbc.com/culture/story/20140915-inside-saddam-husseins-kitchen

https://imageobjecttext.com/2012/01/24/representing-the-real/
http://www.bbc.com/culture/story/20140915-inside-saddam-husseins-kitchen
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Thomas Demand, Klause / Tavern 3, 2006.
Font: https://www.telegraph.co.uk/culture/3675254/thomas-demand.html

Thomas Demand, Kontrollraum, 2006.
Font: http://www.e-flux.com/announcements/34154/thomas-demand/

L'estètica de Demand és freda i impersonal, hereva, d'una banda, del model de

concepció fotogràfica instaurat per Bernd i Hilla Becher a l'Escola de Düsseldorf

—Demand va ser ell mateix alumne de la Kunstakademie de Düsseldorf— i,

de l'altra, de les construccions de la primera generació d'artistes minimalistes.

Les maquetes no inclouen presència humana, encara que sí inclouen indicis

d'alguna cosa que hi ha succeït, i s'han despullat de detalls, de manera que les

imatges es presenten com enigmes que provoquen expectació. La il·lusió de

realitat que produeixen els efectes d'il·luminació atreu l'espectador i l'obliga

finalment a reflexionar sobre el paper de la fotografia en relació amb aquesta

il·lusió i sobre el paper dels mitjans en la configuració de la nostra memòria.

https://www.telegraph.co.uk/culture/3675254/Thomas-Demand.html
http://www.e-flux.com/announcements/34154/thomas-demand/
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Demand no fa judicis de valor sobre allò que representa, però en la seva obra

hi ha una crítica al poder de suggestió dels mitjans de comunicació de massa

i al seu efecte emocional.
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3. De la naturalesa morta a l'objecte

Des del seu inici, la fotografia va adoptar el gènere de la natura morta de ma-

nera molt més àmplia que en la pràctica pictòrica. En la pintura, la natura

morta fa referència a representacions d'objectes agrupats que funcionen de

manera simplement decorativa o bé com una al·legoria profunda sobre la mort

i l'existència de l'ésser humà. Encara que a l'inici la fotografia va procurar imi-

tar la tradició pictòrica, aviat va utilitzar la denominació per a tota imatge que

representés des de les tradicionals natures mortes fins a l'estudi d'un objecte

individual o d'una col·lecció d'objectes. A més, al principi la fotografia neces-

sitava un llarg temps d'exposició, i això la va convertir en un gènere pràctic.

D'altra banda, la natura morta comporta experimentar amb la composició,

l'enquadrament i la llum, la qual cosa permetia estudiar la naturalesa del ma-

teix mitjà fotogràfic. S'explica així que el gènere aparegués abundantment en

els experiments pioners de Jacques-Louis Mandé Daguerre i William Henry

Fox Talbot.

Baró Armand-Pierre Séguier, Still Life with Plaster Casts, 1839-1842.
Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/file:Baron_Armand-Pierre_S%C3%A9guier_(French_-_Still_Life_with_Plaster_Casts_-
_Google_Art_Project.jpg

Cap al final de la dècada de 1830, el baró Armand-Pierre Séguier, del cercle de

Daguerre, va crear un daguerreotip elegant, Still Life with Plaster Casts, que pre-

sentava còpies en petita escala d'escultures famoses. En 1860, la natura mor-

ta de Roger Fenton Still Life with Ivory Tankard and Fruit és un exemple de la



© FUOC • PID_00256280 49 Referències i pretextos artístics

fascinació de l'autor per la composició —extremadament cuidada— i la llum

sobre les superfícies de l'ivori i els raïms. Amb l'arribada de la modernitat,

quan la fotografia aposta per la significació artística, es produeixen algunes de

les imatges més espectaculars de natura morta: és el cas de l'exquisida bellesa

d'imatges en Nautilus (1927), d'Edward Weston —una petxina marina sobre

un fons negre, que constitueix una de les fotos més famoses de la història—,

en una dècada (la de 1920) en què la naturalesa morta en fotografia va buscar

l'abstracció i els objectes més simples van ser fotografiats investigant línies i

formes, lluny dels continguts i el sentit tradicionals. En aquesta línia, el fotò-

graf hongarès László Moholy-Nagy, lligat a l'Escola de la Bauhaus, va apostar

pel concepte de la nova visió en fotografia donant prioritat a les dimensions

tècniques, químiques i òptiques del mitjà per a realçar-ne les qualitats experi-

mentals. El seu ús autoreflexiu de la fotografia es basava en la superposició,

la utilització de raigs X o mecanismes cinemàtics i el fotograma, imatge de

formes abstractes que resulta de la incidència de la llum en una superfície fo-

tosensible i que és fixada sense recórrer a l'ús de cap aparell.

Roger Fenton, Still Life with Ivory Tankard and Fruit, 1860.
Font: https://fawnvelveteen.tumblr.com/post/149362255052/still-life-with-ivory-tankard-and-fruit-1860-by

https://fawnvelveteen.tumblr.com/post/149362255052/still-life-with-ivory-tankard-and-fruit-1860-by
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Edward Weston, Nautilus, 1927.
Font: https://en.wikipedia.org/wiki/nautilus_(photograph)

László Moholy-Nagy, Photogram, 1926.
Font: http://www.casualoptimist.com/blog/2016/05/28/moholy-nagy-future-present/

https://en.wikipedia.org/wiki/Nautilus_(photograph)
http://www.casualoptimist.com/blog/2016/05/28/moholy-nagy-future-present/
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Man Ray, Dead Leaf, 1942.
Font: http://www.getty.edu/art/collection/objects/46738/man-ray-dead-leaf-american-1942/

Anys més tard, la modernitat ens deixaria també natures mortes interessants

procedents de les avantguardes, com Dead Leaf (1942), de Man Ray, en la qual

l'artista nord-americà, pioner del surrealisme i el dadaisme, actualitza el con-

cepte tradicional de memento mori de les antigues natures mortes en fotografiar

una fulla morta en forma d'arpa.

En l'etapa d'entreguerres, la nova objectivitat es va consolidar com a moviment

artístic sorgit a Alemanya, oposat als excessos subjectius de l'expressionisme

i transversal en diferents disciplines. Els seus principals representants en foto-

grafia van ser els alemanys Albert Renger-Patzsch i August Sander. Proposaven

un ús funcional de la llum, nous enquadraments i la utilització d'objectius de

diferents longituds focals, buscant una nova direcció en la fotografia que de-

fensava una imatge no manipulada, mera descripció de la realitat enfront de

la subjectivitat, amb un art tecnològic que corresponia al moment de progrés

tècnic i científic.

http://www.getty.edu/art/collection/objects/46738/man-ray-dead-leaf-american-1942/
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Albert Renger-Patzsch, Tomatoes, 1922.
Font: https://www.artnet.com/auctions/artists/albert-renger-patzsch/tomatoes-2

La figura i el paisatge van anar desplaçant-se pel detall i l'esquema, i els fotò-

grafs van descobrir que els principis d'aquesta nova construcció estaven prefi-

gurats en els ordres naturals de les petrificaciones i les plantes. D'aquesta ma-

nera, van considerar l'obra de Karl Blossfeldt com a precursora de la nova ob-

jectivitat. Les seves sèries científiques i l'observació del detall en les seves foto-

grafies van desenvolupar el format d'una tipologia que repercutiria en la dèca-

da de 1960 en l'obra del matrimoni Becher. Bernd i Hilla Becher, els alemanys

considerats pares de la fotografia contemporània, van reprendre els principis

desenvolupats per la nova objectivitat i van crear el que avui es coneix com

a Escola de Düsseldorf a partir de la seva manera de retratar sistemàticament

instal·lacions i objectes industrials: blanc i negre, sense ombres intenses, fons

gris neutre, nitidesa en els objectes, frontalitat, objectivitat, sempre el mateix

punt de vista i angulació.

https://www.artnet.com/auctions/artists/albert-renger-patzsch/tomatoes-2
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Bernd i Hilla Becher, Towers, 1955.
Font: https://exit-express.com/hilla-becher-fallece-en-dusseldorf/

Sharon Core, Early American - Still Life with Flowering Tobacco, 2009.
Font: https://hyperallergic.com/245428/a-poetics-of-appropriation-on-sharon-core/

Cal recordar que el recorregut històric del gènere està lligat també a l'auge

d'una cultura mercantil i de la societat de consum, especialment a partir de la

segona meitat del segle XX, quan la naturalesa morta publicitària oscil·la entre

la fotografia artística i la fotografia aplicada. Avui, el gènere perviu sobretot

en la publicitat, de la qual hi ha una gran demanda en el mercat, però la seva

existència en termes artístics tampoc no ha cessat. Així, la fotografia contem-

porània troba un gènere en la representació de l'objecte, la natura morta, el

detall, recollint i explorant l'objectivitat del principi de segle. L'artista Sharon

Core, per exemple, es va donar a conèixer per recrear les pintures d'art pop de

Wayne Thiebaud i les seves representacions de postres, o bé les natures mortes

de Raphaelle Peale, pintor americà del segle XVIII. Altres fotògrafs, com Taryn

https://exit-express.com/hilla-becher-fallece-en-dusseldorf/
https://hyperallergic.com/245428/a-poetics-of-appropriation-on-sharon-core/
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Simon, reprenen l'objectivitat, classificació i categorització pròpies dels Bec-

her, representant objectes, encara que amb un sentit més conceptual. Aquesta

objectivitat buscada en diferents elements sol tenir un gust per les coses quo-

tidianes, objectes familiars en una època de producció massiva i industrial. En

aquesta línia domèstica i quotidiana, destaca l'alemany Wolfgang Tillmans,

que busca sempre un rastre humà i una al·legoria en diferents moments de la

vida quotidiana.

Wolfgang Tillmans, Schneckenstilleben, 2004.
Font: http://www.andrearosengallery.com/artists/wolfgang-tillmans/images

L'auge d'aquest tema en la fotografia actual s'ha justificat a vegades per la in-

vasió de la tecnologia digital, des de l'accessibilitat de les càmeres digitals fins

a l'aparició d'internet, que permet emmagatzemar, compartir i veure fotogra-

fies descontextualitzades i alterades, negant qualsevol possibilitat que la imat-

ge conservi el significat o aparença. Una part de la generació que ha viscut

aquesta «crisi de la fotografia» canviant, que ha vist desplaçada la materialitat

per la tecnologia, ha optat per reenfocar el contingut de les imatges adoptant

eines i tècniques associades tradicionalment a les belles arts. D'alguna manera,

la neutralitat aparent de la naturalesa morta és atractiva en un entorn en què

l'autoria i el context són totalment inestables.

Karl�Blossfeldt

«Els meus documents botànics haurien de contribuir a restablir el vincle amb la natura-
lesa. Han de tornar a despertar el sentit de la naturalesa, assenyalar-ne l'abundant riquesa
de formes i impulsar l'espectador a observar per si mateix el món vegetal que l'envolta.»

L'escultor i fotògraf alemany Karl Blossfeldt (Schielo, 1865 - Berlín, República

de Weimar, 1932) és conegut per les seves il·lustracions botàniques o fotogra-

fies de formes vegetals. Bossfeldt va començar a estudiar escultura en 1881. En

aquells dies treballava en un taller de fosa en el qual s'usaven motius vegetals

com a adorn de reixes i portes. Aquest concepte de botànica metàl·lica seria

més tard una constant en la fotografia de l'artista. Del 1890 al 1896, va pren-

Bibliografia de la citació

Karl Blossfeldt. Citat a «Karl
Blossfeldt», document didàc-
tic de la University of Min-
nesota Duluth. Disponible a
http://www.d.umn.edu/wpe-
arcy/z-Documents/Photo-
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http://www.andrearosengallery.com/artists/wolfgang-tillmans/images
http://www.d.umn.edu/~wpearcy/z-Documents/Photography%20I/artist%20research/Karl%20Blossfeldt.pdf
http://www.d.umn.edu/~wpearcy/z-Documents/Photography%20I/artist%20research/Karl%20Blossfeldt.pdf
http://www.d.umn.edu/~wpearcy/z-Documents/Photography%20I/artist%20research/Karl%20Blossfeldt.pdf
http://www.d.umn.edu/~wpearcy/z-Documents/Photography%20I/artist%20research/Karl%20Blossfeldt.pdf
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dre part en el projecte de renovació del catàleg de motius decoratius aplicat

a l'artesania del professor Moritz Meurer. Aquest projecte el portaria a viatjar

per Itàlia, Grècia i el nord d'Àfrica, a entrar en contacte amb les formes de

l'art clàssic i a debutar com a fotògraf sistemàtic de plantes. En aquesta etapa

sorgeix el seu ideal classicista i el seu interès per trobar paral·lelismes entre la

botànica i l'arquitectura.

La vida de Blossfeldt va estar dedicada fonamentalment a la docència, sense

que mai no es considerés a si mateix artista ni les seves fotografies obres artís-

tiques per si mateixes. Va treballar des del final del segle XIX com a professor

a Berlín, on emprava motlles d'escaiola com a models per als seus alumnes de

dibuix i disseny. En 1896 va publicar les primeres fotografies de plantes, i als

següents trenta anys va continuar fent el mateix tipus d'imatges, que diferen-

ciaven les diferents formacions vegetals de manera individual, sense canviar

la tècnica, els patrons ni els principis fotogràfics.

Karl Blossfeldt, Polystichum munitum, 1920.
Font: https://hyperallergic.com/371899/karl-blossfeldt-masterworks-photography/

Són trets característics de Blossfeldt una atenció obsessiva pel detall botànic

i una constància que fa de la seva obra quelcom realment excepcional: du-

rant dècades, l'artista va immortalitzar centenars de plantes i crear un arxiu

amb més de sis mil documents. Treballava metòdicament, amb una càmera

construïda per ell mateix i sobre cartolines blanques o negres, amb mètodes

de subjecció simples que en algunes imatges queden a la vista. En les seves

fotografies s'amplifica el disseny sorprenent de les formes naturals: aquestes

formes orgàniques prenen aparença de metall i es converteixen en belles es-

cultures o arquitectures que recorden elements familiars de l'entorn. Aquesta

https://hyperallergic.com/371899/karl-blossfeldt-masterworks-photography/
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força evocadora va ser de gran influència per als artistes surrealistes. A més,

Blossfeldt procurava «conciliar l'experiència fragmentada del temps i l'espai

en condicions de treball industrialitzat amb una experiència ontològica dels

ritmes i l'evolució naturals» (Foster i altres, 2006) en les imatges. El fet de re-

produir de manera seriada i estructurada perseguia l'objectiu d'aconseguir que

l'espectador descobrís la unitat entre els ordres naturals i els fets per l'home.

Karl Blossfeldt, Cucurbita sp., 1920.
Font: https://hyperallergic.com/371899/karl-blossfeldt-masterworks-photography/

https://hyperallergic.com/371899/karl-blossfeldt-masterworks-photography/
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Karl Blossfeldt, Eryngium bourgatii, 1920.
Font: https://hyperallergic.com/371899/karl-blossfeldt-masterworks-photography/

Les fotografies de Blossfeldt van ser exhibides per primera vegada pel galerista

berlinès Karl Nierendorf en 1924. En 1928, es va publicar la seva col·lecció de

fotografies amb el títol Unformen der Kunst ['Prototips de l'art' o 'Les formes ori-

ginals de l'art']. Llavors se'l va considerar el pioner de l'estètica de la nova ob-

jectivitat —moviment del qual va ser membre fonamental— i de l'emancipació

de la fotografia del pictoricisme, amb una estètica que consistia en detalls am-

pliats, perspectives zenitals o frontals, fons plans i neutres i il·luminació na-

tural. Posteriorment, en 1932, l'any de la seva mort, publicaria Wundergarten

Der Natur ['Jardí màgic de la naturalesa']. Anys després, en 1942, apareixeria el

seu tercer i últim llibre, Wunder inder Natur ['Màgia en la naturalesa'].

La seva consagració definitiva vindria a partir d'una exposició individual a

la Bauhaus, Dessau, en 1929, i del fet que la seva obra fos inclosa per Mo-

holy-Nagy en la influent mostra Film und Foto (Stuttgart, 1929), que reuniria les

tendències fotogràfiques de la dècada de 1920. També seria decisiva l'atenció

que va despertar en el crític Walter Benjamin, que el col·locaria en el debat

sobre art modern i fotografia en comparar-lo amb László Moholy-Nagy i equi-

parar els seus assoliments als d'August Sander i Eugène Atget.
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Karl Blossfeldt, Dipsacus laciniatus, 1920.
Font: https://hyperallergic.com/371899/karl-blossfeldt-masterworks-photography/

Karl Blossfeldt, Common Comfrey and Polypody, circa 1920.
Font: https://saint-lucy.com/the-sevens/karl-blossfeldt/

László�Moholy-Nagy

https://hyperallergic.com/371899/karl-blossfeldt-masterworks-photography/
https://saint-lucy.com/the-sevens/karl-blossfeldt/
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«Amb prou feines hem començat a explotar les possibilitats sorprenents que ens ofereix
la càmera fotogràfica. En l'ampliació del nostre camp visual, l'objectiu d'avui ja no està
subjecte en si mateix als límits restringits del nostre ull.»

L'hongarès László Moholy-Nagy (Bácsborsard, 1895 - Chicago, 1946) va ser

pintor, fotògraf i director de la Bauhaus a Alemanya. Va començar estudis de

dret a Budapest, però es va allistar a l'exèrcit hongarès en esclatar la Primera

Guerra Mundial. Acabada la contesa, va abandonar els estudis de dret i va

assistir a classes nocturnes de dibuix. En 1920 es trasllada a Berlín. Allí entra

en contacte amb dadaistes i constructivistes, i en 1922 presenta el seu treball

en una exposició individual. En aquells dies, participa en el primer congrés

constructivista a Weimar i coneix Walter Gropius, que en 1923 l'introdueix en

la Bauhaus de Weimar com a professor. La seva estada a la Bauhaus s'allarga

cinc anys, en els quals es fa càrrec del taller de treballs en metall i arriba a

dirigir el curs preparatori.

László Moholy-Nagy, Human Mechanics, circa 1920.
Font: https://library.calvin.edu/hda/node/1443

Entre el 1923 i el 1927, els interessos de l'artista hongarès es van centrar prin-

cipalment en la fotografia, que li oferia un camp il·limitat per a experimen-

tar. En aquesta etapa publica la seva obra més coneguda, Malerei, Photograp-

hie, Film ['Pintura, fotografia, cinema'] (1925) —primer text sobre fotografia

de la Bauhaus i una referència en el camp de la fotografia—, un assaig en el

qual reflexiona sobre les relacions entre pintura (un mitjà per a donar forma

al color) i fotografia (instrument per a investigar el fenomen de la llum). Mo-
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holy-Nagy encunya els conceptes de fotoplàstica i fotograma com a mitjans

per a transformar la fotografia en una nova matèria artística: mentre que la

fotoplàstica consistia en una combinació de dibuix i fotomuntatge capaç de

generar una il·lusió d'unitat i coherència, el fotograma —la «fotografia sen-

se càmera», tal com l'anomenava l'artista— experimentava amb l'acció de la

llum sobre una pel·lícula fotosensible, l'essència del mitjà fotogràfic. Encara

que el fotograma havia estat utilitzat per alguns artistes anteriorment —Man

Ray, Anna Atkins o William Fox Talbot—, Moholy-Nagy va redefinir aquesta

tècnica des del punt de vista filosòfic associant el fotograma a un espai sense

perspectiva i a l'oportunitat d'usar la llum en lloc de pigment, de representar

l'espai per mitjà de la llum.

László Moholy-Nagy, Chairs at Margate, 1935.
Font: https://www.mutualart.com/artwork/chairs-at-margate--1935/fbb71c5e5a37a302

https://www.mutualart.com/Artwork/Chairs-at-Margate--1935/FBB71C5E5A37A302
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László Moholy-Nagy, From the Radio Tower, Berlin, 1928.
Font: http://photography-now.com/exhibition/106976

El concepte de fotografia creativa, un tipus de fotografia feta des de perspec-

tives no convencionals, mostrant nous angles i enquadraments sorprenents,

que admet l'experimentalisme, el porta a considerar el mitjà fotogràfic com

l'instrument d'una «nova visió». El moviment artístic que portarà aquest nom,

criticat tant per la fotografia directa com per la nova objectivitat a causa del seu

experimentalisme, es desenvoluparà fonamentalment en la dècada de 1920 i

englobarà sobretot constructivistes russos —com Aleksandr Ródtxenko— i fo-

tògrafs de la Bauhaus, com el mateix Moholy-Nagy. La nova visió va tenir el

seu aparador en la primera gran exposició de la fotografia moderna, Film und

Foto, celebrada a Stuttgart en 1929. L'artista hongarès va ser un dels comissaris

de la secció alemanya, i va exposar la seva pròpia obra en una col·lecció de

noranta-set fotografies. Les seves imatges experimentals i el seu concepte de

la fotografia com a sistema perceptiu diferent de l'ull humà, capaç de propor-

cionar noves experiències del món, portarien Walter Benjamin a escriure que

«la naturalesa que parla a la càmera és diferent de la que parla als ulls».

http://photography-now.com/exhibition/106976
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Vista de l'exposició Film und Foto amb obra de László Moholy-Nagy en 1929.
Font: https://unframed.lacma.org/2013/08/06/fifo

Un any abans, en 1928, Moholy-Nagy havia obert el seu propi estudi a Berlín,

dedicat a la tipografia, el fotomuntatge i el collage fotogràfic. Molt prolífic

i versàtil en la seva producció, va treballar en collages, fotomuntatges, cons-

truccions metàl·liques, escultures cinètiques amb llums i escenografies per al

director teatral Erwin Piscator i la Kroll-Oper de Berlín. Després de l'ascensió

del nazisme a Alemanya, Moholy-Nagy emigra a Amsterdam primer i a Lon-

dres després. Finalment, abandona Europa en 1937 per traslladar-se a Chicago,

on és nomenat director de la New Bauhaus, que tancarà un any després per

raons financeres. No obstant això, tornarà a obrir-se com a School of Design

en 1944, i Mology-Nagy s'hi mantindrà com a director fins a la seva mort en

1946. Avui és considerat com un dels més destacats teòrics de l'art en general

i de la fotografia en particular.

Wolfgang�Tillmans
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«L'observació precisa de la superfície de les coses és la clau per a entendre alguna cosa en
aquest món. La superfície és l'única cosa que tenim.»

L'artista alemany Wolfgang Tillmans (Remscheid, 1968), resident a Londres,

desafia contínuament les convencions fotogràfiques en el seu treball i retrata

aspectes aparentment banals de la vida quotidiana en instal·lacions decidides

específicament per a cada lloc expositiu. La seva obra, i les seves aportacions

a la museografia contemporània, han fet d'ell un dels fotògrafs més influents

del nostre temps.

Tillmans va començar usant fotografies oposades i ampliant-les en una foto-

copiadora. A la fi de la dècada de 1980 es va involucrar en la vida noctur-

na gai d'Hamburg i va començar a publicar en revistes. L'èxit li va arribar als

anys noranta, ja instal·lat primer a Londres i després a Nova York. Va ser el

primer fotògraf —i el primer artista no britànic— a guanyar el premi Turner
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de la Tate Britain, que reconeixia la seva obra fotogràfica però també el seu

disseny d'exposició creatiu. El fotògraf alemany es caracteritza per un desafi-

ament constant a les convencions pròpies del mitjà, inclosa una combinació

de gèneres que van des del retrat i la fotografia documental fins al paisatge,

l'arquitectura o la naturalesa morta. Sempre involucrat en el muntatge de les

seves exposicions, utilitza formats de grandàries molt diferents, imatges dis-

tribuïdes de manera inusual, amb freqüència sense emmarcar i penjades amb

agulles o disposades sobre una taula. A més, en les seves exposicions Tillmans

juga amb tot el seu material amb independència del moment de producció,

de manera que crea xarxes d'associacions que permeten lectures diferents.

Wolfgang Tillmans, Lily, 1997.
Font: https://www.guggenheim.org/artwork/11405

https://www.guggenheim.org/artwork/11405
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Wolfgang Tillmans, Still life, New York, 2001.
Font: http://www.artnet.com/artists/wolfgang-tillmans/still-life-new-york-dkokpie6by3olh6p-_7tba2

Les natures mortes de Tillmans són, com totes, instantànies viscudes d'un mo-

ment en el temps, acuradament compostes, i remeten a retrats de l'individu

a partir de les seves petjades, del seu entorn vital. La banalitat aparent de les

seves imatges amaga una crítica sofisticada de la bellesa edulcorada de la fo-

tografia de productes comercials. El fotògraf suscita en l'espectador tot tipus

d'associacions a partir de la disposició dels objectes, associacions que revelen

la cultura contemporània complexa. Moltes vegades, l'interessant de les seves

natures mortes no és tant el que es veu com el que s'intueix —actituds i estils

de vida—, tal com ocorre en Still Life Grays, In Road II (1999) o Night Still Life

(2011), on es mostra l'ampit d'una finestra. Les composicions en taules o am-

pits de finestres constitueixen una sèrie llarga de Tillmans: solen mostrar dis-

posicions de fruites al costat d'objectes quotidians com diaris, ampolles d'aigua

usades, encenedors, etc., a la manera de Still life, New York (2001). Aquest tipus

d'imatges han arribat a ser considerades com a fotografia documental, però

també —en aquest repte a les convencions de gènere— són estructures sofis-

ticades de forma i color o representacions de detalls arquitectònics, tal com

ocorre de vegades en les seves representacions de plantes (Lily, 1997).

La mirada de Tillmans és sempre el reflex d'una atenció minuciosa a

l'ordinarietat, a la superfície. De fet, l'artista sol afirmar que la superfície és

l'única cosa que tenim i l'única cosa que podem conèixer, i ens parla de la

consciència del present: la fruita a mig menjar, la taula de cuina, la roba arru-

gada, usada i abandonada en qualsevol lloc són retratats amb la mateixa dig-

nitat i cura estètica que els seus subjectes humans, i són un punt d'inflexió

pel que fa a la tradició del gènere. Els seus Faltenwürfe (caigudes de plecs), ba-

sats en roba usada, són representacions que recorden a una escultura, a una

situació tridimensional, i amb freqüència remeten a altres temes. Així, Grey

Jeans over Stair Post (1991) parla del significat d'aquests pantalons penjats en

Bibliografia
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una escala, la frontera entre el cos i el món, però evoca també el tema del sexe

(molt recurrent en l'obra de Tillmans, sia de manera òbvia o simbòlica) (Hope

Davy, Jennifer i altres, 2014).

Wolfgang Tillmans, Grey Jeans over Stair Post, 1991.
Font: http://www.tate.org.uk/art/artworks/tillmans-grey-jeans-over-stair-post-p79244

Wolfgang Tillmans, Faltenwurf (oliv), 1996.
Font: http://www.tate.org.uk/art/artworks/tillmans-faltenwurf-oliv-p79255

http://www.tate.org.uk/art/artworks/tillmans-grey-jeans-over-stair-post-p79244
http://www.tate.org.uk/art/artworks/tillmans-faltenwurf-oliv-p79255
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En definitiva, Tillmans és un autor que representa tant les relacions humanes

com les relacions entre els objectes i els humans, i allò que els objectes trans-

meten de les persones, incloses les abstraccions suggeridores creades per la

manipulació directa de la llum sobre el paper en les quals l'artista ha treballat

en els últims temps.

Wolfgang Tillmans, Mexican non-GM corn plant, 2009.
Font: http://www.galeriebuchholz.de/exhibitions/wolfgang-tillmans-berlin-2016/

Wolfgang Tillmans, Studio still life, circa 2014.

http://www.galeriebuchholz.de/exhibitions/wolfgang-tillmans-berlin-2016/
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Font: http://www.galeriebuchholz.de/exhibitions/wolfgang-tillmans-berlin-2016/

Taryn�Simon

«Estic cada vegada més frustrada amb els marges del mitjà en si, la qual cosa és probable-
ment la raó per la qual incorporo contínuament text al treball. […] La desconfiança de
les imatges és la base de tot el que faig i la raó per la qual uso el text.»

Taryn Simon (Nova York, 1975) és una artista multidisciplinària que treballa

des de l'escultura, el text, la performance i la fotografia. És considerada una

de les artistes conceptuals més originals i desafiadores de l'era actual. Després

d'haver estudiat semiòtica i disseny, va començar a publicar les seves fotogra-

fies en publicacions com The New York Times, The New Yorker i Vanity Fair. Des

de llavors s'ha mogut entre el fotoperiodisme, la recerca de camp i el docu-

mental. La seva obra estableix un diàleg entre objectes, documents i imatges

que pretén revelar els mecanismes del poder i les veritats ocultes en les nostres

societats. Enfront de la manipulació del poder i la veritat oficial, Simon revela

el que té d'enganyós i vulnerable aquesta veritat.

Els processos creatius minuciosos de l'artista novaiorquesa responen a una di-

mensió compulsiva confessada, al que el filòsof Jaques Derrida va anomenar

«febre de l'arxiu», a una il·lusió de controlar el passat i ordenar el món. Inte-

ressada en els sistemes de categorització i classificació, reuneix fotografies en-

torn d'un tema predeterminat i els afegeix una explicació textual molt precisa

en forma de subtítols i paràgrafs breus, per exposar-les en instal·lacions que

destaquen per la bellesa i harmonia.

Taryn Simon, Detail, Cigarettes & Tobacco (Abandoned/Illegal/Prohibited), de la sèrie Contraband, 2010.
Font: http://www.jeudepaume.org/index2014.php?page=article&idArt=2354
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L'any 2009, Simon va fotografiar durant una setmana els articles confiscats a

l'aeroport JFK de Nova York. El resultat va ser Contraband (2010), una sèrie de

1.075 imatges d'objectes falsificats, tranquil·litzants, animals morts, Botoxs,

xeringues, etc. Tots es mostren d'una manera asèptica, sobre un fons neutre,

amb una composició molt precisa i ordenats perfectament amb la precisió

obsessiva que caracteritza l'artista. Aquesta preocupació per l'objectivitat i la

tipologia evoca els mètodes de treball de Karl Blossfeldt i posteriorment dels

Becher. D'altra banda, Simon treballa la dimensió estètica i té molt presents

les natures mortes clàssiques, un gènere que força en introduir la noció de

documental.

Taryn Simon, Detail, Oca (Prohibited), de la sèrie Contraband, 2010.
Font: http://www.jeudepaume.org/index2014.php?page=article&idArt=2354

Són també les natures mortes holandeses les que inspiren els rams de flors

de la sèrie Paperwork and the Will of Capital (2015). Simon investiga aquí

l'escenografia del poder a partir de la natura morta i la geopolítica. Els grans

acords polítics —tractats, decrets, contractes— es tanquen per homes podero-

sos entorn de taules decorades amb centres de flors. L'artista va decidir subrat-

llar la fragilitat dels resultats d'aquests acords —que llangueixen com les flors

— identificant, reconstituint i fotografiant amb exactitud els centres de tau-

la a partir d'imatges d'arxiu d'alguns esdeveniments clau, assecar-los després i

premsar-los sobre paper com si es tractés d'un estudi d'espècimens d'herbari.

Els textos que acompanyen cada imatge la contextualitzen i expliquen els de-

talls del tractat. Simon no espera de l'espectador que interpreti per si mateix

a partir de la fotografia, i per aquest motiu insisteix a combinar text i imatge.

http://www.jeudepaume.org/index2014.php?page=article&idArt=2354
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D'aquesta manera, la foto d'un ram de flors es converteix en una recerca sobre

el poder polític que obre un espai per al pensament crític, més enllà del con-

cepte tradicional de natura morta.

Taryn Simon, HATS (COUNTERFEIT), de la sèrie Contraband, 2010.
Font: https://www.gagosian.com/exhibitions/september-22-2010--taryn-simon/exhibition-images

Taryn Simon, Agreement Establishing the International Islamic Trade Finance Corporation Al-Bayan Palace, Kuwait City, Kuwait, May
30, 2006, de la sèrie Paperworks and the Will of Capital, 2015.
Font: http://tarynsimon.com/works/pwc/#3

https://www.gagosian.com/exhibitions/september-22-2010--taryn-simon/exhibition-images
http://tarynsimon.com/works/pwc/#3
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Taryn Simon, Decision of general principle to ban third-party ownership of players’ economic Rights Zurich, Switzerland, September
26, 2014, de la sèrie Paperworks and the Will of Capital, 2015.
Font: http://tarynsimon.com/works/pwc/#8

Taryn Simon, Convention on Cluster Munitions, Oslo, Norway, December 3, 2008, Press VI, de la sèrie Paperworks and the Will of
Capital, 2015.
Font: http://tarynsimon.com/works/pwc/#9

http://tarynsimon.com/works/pwc/#8
http://tarynsimon.com/works/pwc/#9


© FUOC • PID_00256280 71 Referències i pretextos artístics

4. La construcció de l'espai des de «New Topographics»

La fotografia contribueix a la construcció ideològica de l'espai des de la seva

primera època de maduresa als primers anys de la segona meitat del segle XIX.

Amb la segona Revolució Industrial s'estén pel globus l'afany de representar,

amb el recent mitjà fotogràfic, els nous paisatges que resulten d'aquesta trans-

formació incessant.

Philip Henry Delamotte, Erection of the Orchestra for the Opening Ceremony (Rebuilding the Crystal Palace), 1855.
Font: http://www.luminous-lint.com/imagevault/html_40001_40500/40187_std.jpg

Els governs d'una gran part dels països industrialitzats o en procés

d'industrialització patrocinen grans projectes fotogràfics la principal comesa

dels quals és registrar les obres públiques que en aquest instant modifiquen de

manera irreversible el paisatge global.

En 1851 es prenen més de cent cinquanta imatges de registre de la primera

Exposició Universal a Londres. Als tres anys següents, el britànic Philip Henry

Delamotte és l'encarregat de documentar la faraònica obra de desmantella-

ment, trasllat i reconstrucció del Crystal Palace (seu de l'Exposició Universal)

des del seu emplaçament original al Hyde Park londinenc fins a la seva nova

destinació al districte de Sydenham, al sud de la ciutat. A Espanya, figures com

el francès Jean Laurent o el britànic Charles Clifford documenten per la seva

banda un país immers en un procés de transformació particular, totalment

condicionat per les circumstàncies de forta desigualtat social, ruralitat notable

i diferències acusades respecte als països europeus veïns.

http://www.luminous-lint.com/imagevault/html_40001_40500/40187_std.jpg
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Charles Clifford, Mérida, 1858.
Font: http://emeritosdelpatrimonio.blogspot.com.es/2014/02/charles-clifford-en-merida.html

Vista de l'exposició «New Topographics», a George Eastman House en 1975.
Font: http://tracystuber.com/dh/wp-content/uploads/2017/05/nt2.jpg

En 1975, William Jenkins, assistent de comisariat de la George Eastman Hou-

se a Rochester, Nova York, organitza l'exposició «New Topographics: Photo-

graphs of a Man-Altered Landscape», que estarà cridada a iniciar un canvi de

paradigma en el món fotogràfic i en l'art contemporani en general. La mostra,

en la qual s'inclouen obres d'autors nord-americans com Robert Adams, Step-

hen Shore, Lewis Baltz, Frank Gohlke o Nicholas Nixon, i a la qual se sumarà

una sèrie d'imatges desenvolupada a Pennsilvània per Bernd i Hilla Becher,

transforma el paper de la fotografia com a mitjà de representació de l'impacte

de l'ésser humà en el seu entorn més proper. Els treballs remeten a la noció

(3) Segons Marc Augé, un no-lloc
es defineix com un espai que no té
identitat ni relació històrica.

http://emeritosdelpatrimonio.blogspot.com.es/2014/02/charles-clifford-en-merida.html
http://tracystuber.com/dh/wp-content/uploads/2017/05/nt2.jpg
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de no-lloc3, que es convertirà a partir de llavors en un dels grans temes de

la visualitat contemporània. Es parteix d'imatges que mostren els límits de la

urbanitat amb estratègies iniciades en la dècada anterior per artistes com el

també nord-americà Ed Ruscha, que posen en qüestió la tradició paisatgística

basada en una idealització de la naturalesa que el mitjà fotogràfic havia pres

de la pintura del segle XIX i que figures com Ansel Adams o Edward Weston

s'havien encarregat d'enaltir. La reacció dels primers visitants va ser molt ne-

gativa, i destaca l'aparent banalitat d'allò representat en les imatges: aparca-

ments de centres comercials, habitatges unifamiliars repetitius o ruïnes indus-

trials incipients. Aquesta banalitat beu de dues influències clau: d'una banda,

la tradició iniciada pels fotògrafs alemanys adscrits al moviment de la nova

objectivitat de la dècada de 1930, i, de l'altra, la ironia amb la qual els artistes

de la branca nord-americana de l'art pop miren cap a la societat de consum de

la dècada de 1960. La diferència principal entre els fotògrafs encarregats de re-

gistrar l'adveniment del món industrialitzat i aquests artistes rau en el discurs:

mentre que els primers, fent gala del positivisme feroç de l'època, miren cap

al motiu de la transformació de l'espai de manera positiva i heroica, la fredor

gairebé nihilista dels artistes de «New Topographics» transmet a l'espectador

un cert recel per una industrialització desbocada a la qual la recent crisi del

petroli havia assestat un cop de gràcia precís. Podem entendre aquest canvi de

paradigma per la transició de l'ideal de la modernitat al pessimisme recurrent

de la postmodernitat.

Des de la dècada de 1980 apareixen noves maneres de narrar l'espai, la seva

fisonomia i les tensions que sorgeixen d'ell i dins d'ell, que continuaran en

la dècada següent. Artistes com Thomas Ruff ho aborden sobrepassant la no-

ció de veritat, generant metarealitats propiciades per la millora de tècniques

d'edició digital de la imatge. Paul Graham o Wolfgang Tillmans construeixen,

per la seva banda, relats subjectius en els quals el factor humà se situa al centre

de la qüestió.



© FUOC • PID_00256280 74 Referències i pretextos artístics

Thomas Ruff, Haus Nr. 10 II, 1989.
Font: https://i.pinimg.com/originals/b1/e7/91/b1e791f11aa4f4993c182e03f0ae8835.jpg

Les fronteres entre els gèneres fotogràfics desapareixen sense deixar rastre, la

qual cosa permet, a més, que elements externs a la imatge entrin a formar part

de les obres, contribuint a crear narracions heterodoxes capaces de mostrar

la tensió del món en el canvi de mil·lenni. Amb l'aparició d'internet, la repre-

sentació de l'espai es transforma de nou explorant conceptes ja anunciats per

artistes com Harun Farocki, com el de vigilància i control. Artistes com Jon

Rafman exemplifiquen el canvi de paradigma i el pas de la idea de fotografia

a la d'imatge.

Detall de l'interior del llibre Neue Welt, de Wolfgang Tillmans, 2012.
Font: https://i1.wp.com/www.mottodistribution.com/site/wp-content/uploads/2012/08/wolfgangtillmans-
neuewelt_motto_9.jpg

https://i.pinimg.com/originals/b1/e7/91/b1e791f11aa4f4993c182e03f0ae8835.jpg
https://i1.wp.com/www.mottodistribution.com/site/wp-content/uploads/2012/08/WolfgangTillmans-NeueWelt_motto_9.jpg
https://i1.wp.com/www.mottodistribution.com/site/wp-content/uploads/2012/08/WolfgangTillmans-NeueWelt_motto_9.jpg
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Jon Rafman, Untitled, de la sèrie The 9-Eyes of Google Street View.
Font: http://9-eyes.com/

Bernd�i�Hilla�Becher

«Volem oferir al públic un punt de vista, o més aviat una gramàtica, per a comprendre
i comparar les diferents estructures. […] Per a fer-ho, els objectes han d'estar aïllats del
seu context i alliberats de tota associació.»

L'obra dels Becher s'estén al llarg de cinc dècades —des de l'inici de la seva

col·laboració vital, a l'Alemanya del 1959, fins a la mort de Bernd Becher l'any

2007— i amb més de setze mil negatius de gran format exposats meticulosa-

ment a la llum del sol per aconseguir captar l'ocàs de la societat industrial

moderna.

Bernd i Hilla Becher, Pitheads, 1974.

Bibliografia de la citació
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Font: http://www.tate.org.uk/art/images/work/t/t01/t01922_10.jpg

Bernd Becher (Siegen, 1931 - Rostock, 2007) i Hilla Becher, de naixement Wo-

beser (Potsdam, 1934 - Düsseldorf, 2015), es van conèixer a la Kunstakademie

de Düsseldorf en 1957. La formació d'ell provenia dels camps de la pintura i la

tipografia, mentre que la d'ella se situava directament en el de la fotografia co-

mercial, la qual cosa va contribuir de manera clau al desenvolupament poste-

rior del departament de fotografia d'aquesta universitat. En 1959 comencen

la que seria la seva primera sèrie, dedicada a les cases d'entramat de fusta dels

treballadors dels voltants de la regió industrial de Siegen, a l'oest d'Alemanya.

Bernd i Hilla Becher, Framework Houses, 1959-1973.
Font: https://www.moma.org/media/w1siziisiji4nza4myjdlfsiccisimnvbnzlcnqilcitcmvzaxplidiwmdb4mjawmfx1mdazzsjdxq.jpg?
sha=72104d41ac3da547

En aquest treball seminal assenten les bases de la seva característica manera de

fer, que mantindran pràcticament inalterable al llarg de tota la seva carrera.

Segons els mateixos Becher, aquesta manera es basa en la subjectivitat per a

escollir els elements a fotografiar i en l'«aparent» objectivitat per a executar les

preses. Les seves imatges, fortament influïdes pels postulats de la nova objec-

tivitat alemanya (concretament per autors com Albert Renger-Patzsch), mos-

tren visualment preses, frontals en la major part dels casos (encara que a ve-

gades fan ús d'altres perspectives), en les quals allò fotografiat sempre apareix

al centre, sota un cel plomís i neutre i quasi sense «aire» en els enquadraments

que permeti contextualitzar l'entorn. El seu objecte d'estudi van ser sempre els

elements arquitectònics industrials en risc de desaparició, que van fotografiar

al llarg de la seva carrera per Europa i els Estats Units, i els quals van anome-

nar Anonyme Skulpturen (escultures anònimes), títol també de la seva primera

gran exhibició en solitari a Düsseldorf en 1969 i de la seva primera publicació

monogràfica, llançada en 1970.

http://www.tate.org.uk/art/images/work/T/T01/T01922_10.jpg
https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjI4NzA4MyJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiLCItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=72104d41ac3da547
https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjI4NzA4MyJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiLCItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=72104d41ac3da547
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Bernd i Hilla Becher, Water Towers, 1988.
Font: https://www.moma.org/media/
w1siziisijmwmze5osjdlfsiccisimnvbnzlcnqilcitcmvzaxplidiwmdb4mjawmfx1mdazzsjdxq.jpg?sha=9bcf0e1437b06300

Un altre aspecte clau del seu treball consisteix a disposar les imatges en carac-

terístics reticles de 3 x 3 o 3 x 5, a les quals anomenaran tipologies i en les

quals agruparan estructures amb propòsits i aspecte similars. Aquesta manera

de disposar contribueix a apropar el seu discurs als postulats del minimalisme

nord-americà i de l'art conceptual que es desenvoluparan entre els anys sei-

xanta i setanta, i constitueix un element destacat de la seva manera de fer.

https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjMwMzE5OSJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiLCItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=9bcf0e1437b06300
https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjMwMzE5OSJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiLCItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=9bcf0e1437b06300
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Bernd i Hilla Becher, Neuves Maisons, Lorraine, 1986.
Font: http://www.fotogramas.es/var/ezflow_site/storage/images/festival-de-cine-europeo-de-sevilla/2014/the-smell-of-us-vello-
pubico-rociado-con-nenuco/27282146-1-esl-es/the-smell-of-us-vello-pubico-rociado-con-nenuco_landscape.jpg

En 1963, a Siegen, té lloc la seva primera exposició individual, que constitueix

el punt de partida d'un llarg historial expositiu. En 1970 comença la seva fructí-

fera relació amb el públic nord-americà arran de la publicació del llibre Anony-

me Skulpturen, esmentat més amunt. Aquesta relació es confirmarà en 1972 a

partir de la seva primera exposició en solitari al país, a la galeria Sonnabend

de Nova York. Amb motiu d'aquesta mostra, i amb relació a l'estil de la parella,

Carl André escriurà, en el número de desembre d'aquest any d'Artforum, que

els Becher «registren l'existència transitòria d'estructures purament funcionals

i revelen el grau en què la forma és determinada pels requisits invariables de

la funció» (André, 1974). En 1975 apareixen en l'exposició col·lectiva «New

Topographics», al costat de noms com Robert Adams o Stephen Shore, a la

George Eastman House de Rochester, Nova York, essent els únics artistes no

nord-americans i reafirmant el seu lloc en l'avantguarda de les arts visuals del

moment. Cal destacar també la seva presència recurrent en diverses edicions

de la Documenta de Kassel.

La labor dels Becher no es va limitar únicament al camp de la producció artís-

tica, sinó que es va estendre també a l'àmbit docent. En 1976, Bernd Becher va

començar a impartir classes de fotografia a la Kunstakademie de Düsseldorf en

una època extraordinàriament fructífera per a aquest centre, en el qual també

impartien classes artistes com Joseph Beuys o Gerhard Richter. Va ocupar la

plaça fins al 1996, i va tenir com a alumnes futures figures de la fotografia ger-

mana, com Thomas Ruff, Candida Höffer, Thomas Struth o Andreas Gursky,

sobre els quals els Becher van tenir una influència cabdal, fins al punt que tots

ells acabarien essent considerats posteriorment com un grup (la cohesió del

qual és més que qüestionable): l'Escola de Düsseldorf.

Bibliografia

Carl�André (desembre de
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Lewis�Baltz

«En la meva recerca, el meu interès sempre ha estat en el marge de la fenomenologia,
aquelles àrees que no són del tot paisatge, no són del tot visibles, són marginalment tabú,
són gairebé obscenes.»

Lewis Baltz (Newport Beach, Califòrnia, 1945 - París, 2014) representa com

pocs artistes la tensió visual que sorgeix en els marges de la urbanitat a par-

tir dels nous espais construïts que apareixen al llarg dels Estats Units en les

dècades de 1960 i 1970. El fotògraf californià combina de manera equitativa

la descripció minuciosa de l'arquitectura amb l'estat de somni de l'abstracció

geomètrica.

A la fi de la dècada dels seixanta desenvolupà el seu primer treball, que ma-

terialitzaria en la publicació The Tract Houses (1969-1971). En aquest primer

projecte l'artista mostra un conjunt de cases unifamiliars de construcció recent

situades a l'oest nord-americà. Baltz apunta, en solemne blanc i negre, cap a

la geometria dels espais aparentment anodins, centrant l'atenció en detalls i

elements superflus.

Lewis Baltz, Tract House no. 13, 1971. De la sèrie The Tract Houses.
Font: https://i.pinimg.com/originals/e4/bd/14/e4bd14987e1cd697d006b412622a00eb.jpg

Bibliografia de la citació

Lewis�Baltz (2017). «Una
conversación entre Lewis
Baltz y David Campany». A:
Diversos autors. Lewis Baltz.
Madrid: Fundación Mapfre.

En aquesta sèrie, l'artista assenta les bases programàtiques de la primera gran

etapa de la seva carrera: ús del blanc i negre, diafragmes tancats que busquen

la major profunditat de camp possible, temes de proximitat i absència huma-

na en els enquadraments. Aquesta primera etapa podria definir-se, en paraules

d'Urs Stahel, com que Baltz «ens enfronta, doncs, a una modernitat economit-

zada, al minimalisme de la rendibilitat que va triar la forma cúbica i banal de

les cases únicament perquè era més barata de construir que tot allò existent

anteriorment».

Bibliografia
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L'acostament de Baltz a la realitat va ser, a diferència dels seus companys de

generació —entre els quals hi ha els ja citats Robert Adams i Stephen Shore—,

molt més directe, fet propiciat per l'elecció persistent de la càmera de format

35 mm en lloc de la pesant càmera de gran format preferida pels seus coetanis

i per una gran part dels artistes-fotògrafs que transiten l'anomenat gènere del

paisatge.

Lewis Baltz, New Industrial Parks � 23, de la sèrie New Industrial Parks Near Irvine, Califòrnia, 1974.
Font: http://1.bp.blogspot.com/-cauzrfmwiiy/tx6gjaov71i/aaaaaaaaac8/ve2cmotpng8/s1600/untitled-1%2Bcopy.jpg

La dècada de 1970 és el moment de maduresa de Lewis Baltz: desenvolupa una

part dels projectes clau de la seva carrera aprofundint en l'anàlisi del canvi de

paradigma a l'entorn de l'oest californià, si bé aquest canvi es pot extrapolar

a qualsevol àrea del món industrialitzat.

Lewis Baltz, Maryland no. 24, de la sèrie Maryland, 1976.
Font: https://www.heise.de/imgs/71/9/1/8/2/1/2/lewis_baltz_maryland_1976.jpg-0ef1755f7f77d138.jpeg

http://1.bp.blogspot.com/-CauZrFmwiiY/TX6gJaov71I/AAAAAAAAAC8/Ve2CMOtPnG8/s1600/Untitled-1%2Bcopy.jpg
https://www.heise.de/imgs/71/9/1/8/2/1/2/Lewis_Baltz_Maryland_1976.jpg-0ef1755f7f77d138.jpeg
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En 1974 publica The New Industrial Parks Near Irvine, California, compost per

cinquanta-una imatges que mostren diversos elements de polígons industrials

situats al voltant de la ciutat d'Irvine. En aquest treball continua la línia traçada

en The Tract Houses, mostra les noves arquitectures sorgides a l'oest americà

amb els detalls en materials i superfícies i dona importància al contrast i a la

geometria. L'autor articula el projecte en format sèrie, a la recerca d'una lectura

col·lectiva de les imatges i evitant posicionar-ne una per sobre de les altres,

sempre amb la humilitat freda que el caracteritza.

Continuous Fire, Polar Circle, Lewis Baltz, 1985, Art Basel 2016.
Font: https://www.artbasel.com/catalog/artwork/37058/lewis-baltz-continuous-fire-polar-circle

Cada imatge, en un exercici de documentació meticulós, porta adjunt un peu

de foto que remet a la localització exacta de cada element fotografiat. A l'any

següent, el 1975, apareix al costat dels Becher en l'exposició «New Topograp-

hics». El seu nom queda així unit automàticament a la mostra i es converteix

en un dels majors exponents del corrent sorgit a partir d'ella. En 1976, Baltz

és comissionat per la Corcoran Gallery de Washington D.C. per a documen-

tar la ciutat de Maryland en commemoració del bicentenari de la creació dels

Estats Units. L'artista posa la seva mirada en els suburbis de l'urbs en lloc de

mostrar-ne l'aspecte més monumental, cosa que no s'esperaria d'un treball per

encàrrec d'aquestes característiques. A Maryland (1976), Baltz proposa una mi-

rada més àmplia combinant enquadraments tancats que persegueixen el detall

—com en els seus treballs anteriors— amb preses més àmplies que permeten

contextualitzar, encara que difícilment, l'entorn.

Als vuitanta, l'autor s'endinsa en una etapa de caràcter més fragmentari i de

to apocalíptic. Treballs com Sant Quentin Point (1981-1983), en el qual mostra

les deixalles generades per l'ésser humà amb imatges del sòl d'un grau elevat

d'abstracció, o Continuous Fire Polar Circle (1986), compost per set imatges de

munts d'escombraries que cremen, exemplifiquen no tant un canvi de direc-

https://www.artbasel.com/catalog/artwork/37058/Lewis-Baltz-Continuous-Fire-Polar-Circle
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ció sinó més aviat un aprofundiment en l'interès de Baltz per les conseqüèn-

cies visibles de la forma de vida nord-americana. A la fi de la dècada, l'autor

s'embarca en l'últim gran gir de la seva carrera abraçant per fi el color.

Lewis Baltz, Cooling Tank, de la sèrie 89-91 Sites of Technology, 1989-1991.
Font: https://www.vincentborrelli.com/pictures/107717_24.jpg?v=1416436661

Projectes com 89/91 Sites of Technology (1989-1991) reflecteixen el rebuig

definitiu de Baltz pel punt de vista neutral mostrant una àmplia varietat

d'enquadraments d'espais tecnològics contemporanis acompanyats d'imatges

mecàniques extretes de càmeres de seguretat.

Paul�Graham

«Les qualitats úniques de la fotografia són la seva lluita per bregar amb el temps i la vida.
De vegades crec que aquests són els nostres materials. Ni pel·lícula ni paper ni impressi-
ons: temps i vida.»

Des de la dècada de 1980, Paul Graham (Buckinghamshire, Regne Unit, 1956)

reflexiona mitjançant la imatge sobre el factor humà en relació amb la cons-

trucció dels paisatges i identitats urbanes. L'artista, juntament amb el també

britànic Martin Parr, transità un camí iniciat per Stephen Shore cridat a re-

plantejar la representació documental mitjançant el color i que al Regne Unit

es coneixeria amb el nom de new colour photography.

Bibliografia de la citació

Entrevista amb Arthur Ou.
«Paul Graham discusses
his exhibition at the Pastu-
ra Gallery», a ARTFORUM.
Publicada el 3 de març de
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Paul Graham, North Sea, Borders, 1981, de la sèrie A1: the Great North Road, 1981-1983.
Font: https://www.moma.org/media/w1siziisijiymtq0myjdlfsiccisimnvbnzlcnqilcitcmvzaxplidiwmdb4mjawmfx1mdazzsjdxq.jpg?
sha=13e0c771cbdfd828

Graham, format de manera autodidacta, fa la seva aparició en el panorama fo-

togràfic britànic amb tres projectes desenvolupats en la dècada dels vuitanta:

A1: the Great North Road (1983), Beyond Caring (1986) i Troubled Land (1987),

tots materialitzats inicialment en format lliure, quelcom recurrent en la car-

rera de l'artista. En el primer d'aquests projectes, Graham documenta de ma-

nera intensiva la carretera A1, que connecta Londres amb Edimburg i recorre

al seu pas el país de sud a nord. Durant més de dos anys, el fotògraf va fer

diferents viatges al llarg de la carretera fixant-se en la vida que sorgeix al seu

pas, la qual cosa serviria com a retrat icònic de la Gran Bretanya del principi

de la dècada. Beyond Caring (1986), el segon d'aquesta sèrie de projectes semi-

nals, és un treball de marcat caràcter social: l'autor mostra les conseqüències

de l'adveniment del neoliberalisme per la ruptura del sistema de benestar so-

cial per part del Govern de Margaret Thatcher mitjançant imatges de serveis

sanitaris públics i oficines d'ocupació.

https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjIyMTQ0MyJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiLCItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=13e0c771cbdfd828
https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjIyMTQ0MyJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiLCItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=13e0c771cbdfd828
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Paul Graham, Man Filing in Form, Dole Office, Liverpool, de la sèrie Beyond Caring, 1986.
Font: http://www.carliergebauer.com/images/002910image.jpg?w=1500&h=1500

Aquest projecte, controvertit al seu moment, és un dels més valorats de la pri-

mera etapa de Graham. El tercer, Troubled Land (1987), és una crònica, en to

subjectiu, de la situació política d'Irlanda del Nord. Formalment, és una sèrie

d'imatges que mostren amplis paisatges en els quals és possible, amb persis-

tència, distingir petits elements que els situen i contextualitzen: soldats, ban-

deres, cartells, etc.

Paul Graham, sense títol, de la sèrie Troubled Land, 1984-1986.
Font: https://i.pinimg.com/originals/b9/ef/f3/b9eff37b758969be36798da030d9f634.jpg

Entre el final de la dècada i el principi de la següent, Graham projecta la seva

atenció més enllà dels límits del Regne Unit i s'allunya dels preceptes de la

fotografia documental, abordant alguns dels projectes més audaços de la seva

http://www.carliergebauer.com/images/002910image.jpg?w=1500&h=1500
https://i.pinimg.com/originals/b9/ef/f3/b9eff37b758969be36798da030d9f634.jpg
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carrera. En 1988, inicia la seva sèrie American Nights, que conclourà en 2002 i

que el porta a recórrer els Estats Units mostrant, de manera poètica, la fractura

social existent a l'Amèrica del Nord contemporània.

Paul Graham, Untitled � 32 (Greensboro), 2002, de la sèrie American Night, 1988-2002.
Font: https://theredlist.com/media/database/photography/contemporaine/street/paul_graham/005-paul-graham-theredlist.png

En 1992 produeix New Europe, una crònica del continent europeu després de

la caiguda del comunisme, en la qual posa en dubte el somni d'una Europa

unida. En aquest treball, l'artista combina retrat amb fotografia de paisatge

generant una unitat conceptual que serà present en la resta de les seves pro-

duccions. Com a epíleg de la dècada, en 1999 publica el llibre End of an Age.

En aquest projecte, Graham assumeix majors riscos formals per capturar els

moments que serveixen de transició entre l'adolescència i l'edat adulta, amb

durs reenquadraments de rostres amb flaix directe, combinats amb retrats de

major amplitud. El nou mil·lenni comença amb el seu trasllat definitiu als Es-

tats Units el 2002 i amb el projecte A Shimmer of Possibility (2004-2006), en el

qual retrata la vida quotidiana en diferents punts del país mitjançant seqüèn-

cies d'imatges de diversa grandària.

https://theredlist.com/media/database/photography/contemporaine/street/paul_graham/005-paul-graham-theredlist.png
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Detall del llibre A Shimmer of Possibility, 2004-2006, de Paul Graham.
Font: https://s3-us-west-2.amazonaws.com/sfmomamedia/media/t/uploads/images/bukotdcuindf.png

En 2009 i 2012 aconseguirà definitivament el reconeixement unànime per part

de la crítica institucional en ser guardonat amb el Deutsche Börse Photography

Prize i l'Hasselblad Award respectivament.

Xavier�Ribas

«La fotografia pot mostrar bastant bé la semblança de les coses (en anglès s'utilitza la
paraula likeness), però li costa més articular els processos pels quals les coses acaben essent
com són.»

Hereu d'una manera de mirar el territori, els seus problemes i els seus límits

—l'origen dels quals podem situar en figures com Lewis Baltz—, Xavier Ribas

(Barcelona, 1960) constitueix un dels referents clau de la imatge contemporà-

nia al nostre país. L'artista desenvolupa, des de la primera meitat de la dècada

de 1990, una anàlisi precisa de diversos aspectes que donen forma a la societat

capitalista.

Entre el 1994 i el 1997 realitza el seu primer projecte, Diumenges. En aquest

treball, Ribas construeix una imatge no mediatizada de la Barcelona postolím-

pica amb l'ocupació simbòlica de la perifèria i transformació posterior en es-

pais d'oci. A partir de Diumenges, els projectes de Ribas comencen a estar arti-

culats entorn d'una idea de la qual emanen diferents sèries i treballs de gran-

dària variable. És l'estratègia que seguirà des del final de la dècada de 1990 fins

a l'actualitat.

Bibliografia de la citació
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Xavier Ribas, Sense títol (Bellvitge), de la sèrie Diumenges, 1994-1997.
Font: https://www.macba.cat/uploads/20130926/3192_001_770.jpg

Del 1998 al 2003 desenvolupa Santuari, projecte compost per vuit sèries: Habi-

tacions (1997), Flors (1998-2000), Pedres (2000), Llindars (2001-2002), Londres

(2001-2002), Santuari (2002) i Focs (2002), a les quals caldria afegir un conjunt

d'imatges sense títol preses a Berlín, Roma i Marsella. Aquí el fotògraf ens re-

met de nou als límits de la urbanitat amb un to més antropològic, on trobem

els vestigis que donen compte de l'activitat humana, els seus rituals i la seva

absència.

Portada del llibre Santuari, de Xavier Ribas, publicat en 2005.
Font: http://4.bp.blogspot.com/-4watnjooi4e/tcg9uj4s1li/aaaaaaaaaug/wt8nrdceshq/s1600/santuario.jpg

Amb el nom Concrete Geographies, Ribas reuneix una sèrie de projectes realit-

zats entre el 2003 i el 2006 en els quals remet de nou a la construcció, tant

física com a ideològica, del mitjà urbà. Nomads és un dels capítols d'aquest

https://www.macba.cat/uploads/20130926/3192_001_770.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-4WATNjOOI4E/Tcg9Uj4S1LI/AAAAAAAAAUg/wt8NrdceshQ/s1600/Santuario.jpg
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corpus complex: l'autor porta a terme una sèrie d'imatges que es mostren a

l'espai expositiu a manera de reticle truncat, en el qual apareixen, de manera

gairebé abstracta, les restes que queden d'un campament gitano desmantellat

als afores de Barcelona, tal com descriu l'autor:

«Durant diversos dies van trencar i aixecar el sòl de formigó del solar amb la intenció
d'intimidar els gitanos i expulsar-los finalment d'allí, deixant rere seu una superfície con-
torsionada, com una espècie de mur horitzontal, per protegir el solar i mantenir-lo buit.
Aquest mètode de dissuasió mostra el valor econòmic de la violència i la destrucció apli-
cada al control del territori. El sòl trencat, les esquerdes, els trossos de formigó aixecats
com fragments d'esteles maies, donen testimoniatge d'aquest desplaçament encara avui.»

Xavier Ribas, Nomads Nr. 2, del projecte Concrete Geographies, 2003-2006.
Font: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0684/2147/products/xavier-ribas-for-website_1024x1024.jpg?v=1498643109

Amb Ceuta and Melilla Border Fences —dues sèries de vint-i-quatre imatges ca-

dascuna—, Ribas afegeix, a manera de conclusió del projecte Concrete Geograp-

hies, un graó més en el seu estudi de la frontera, evidenciant les tensions po-

lítiques i econòmiques presents des de l'edat mitjana als límits entre Ceuta i

Melilla i el Marroc, metàfora de les relacionis nord-sud.

Bibliografia de la citació
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Xavier Ribas. Vista general de la sèrie Ceuta and Melilla Border Fence, part del projecte Concrete Geographies, 2003-2006.
Font: http://www.lapachanguera.com/artspace/images/films_sophie_2.jpg

En 2010 comença el que serà el seu projecte més gran fins avui, Nitrat, una

recerca que, al llarg de quatre anys, el portarà a recórrer Xile, el Regne Unit,

Espanya i els Estats Units, traçant la història del nitrat de Xile, motor inicial

de la ingerència europea en aquest país. Aquest recorregut es materialitza amb

deu subprojectes, realitzats a partir de fotografies de l'autor i imatges i mate-

rial d'arxiu. En aquests subprojectes, Ribas ofereix una dimensió totèmica de

l'encreuament de relacions i interessos que sorgeixen a partir de l'extracció

d'aquest mineral. A manera d'epíleg, en 2015 presenta It Would Never Be Quite

The Same Again, projecte compost per tres fotografies de gran format —dues

imatges oposades acompanyades de textos i material d'arxiu— en el qual re-

corre una sèrie de fets dissidents que formen part de la història de Xile, Gran

Bretanya i Espanya: el judici a una activista per la decapitació d'una estàtua

de Margaret Thatcher a Londres en 2002, el trasllat de les restes d'una antiga

ciutat romana de Líbia al Regne Unit al segle XIX, una entrevista a Salvador

Allende desapareguda o l'assassinat de Carrero Blanco per ETA.

http://www.lapachanguera.com/artspace/images/films_sophie_2.jpg
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Detall de l'interior del catàleg de l'exposició «Nitrat», 2014, de Xavier Ribas.
Font: https://www.macba.cat/uploads/20150408/xr_p64_65.jpg

Yto�Barrada

«Tot el meu treball explora estratègies de supervivència, de resistència, en condicions de
restricció. La restricció pot ser opressió o dominació.»

Yto Barrada porta a terme una obra heterodoxa que beu de la fricció i de les

tensions entre Orient i Occident. Nascuda a París en 1971, de pares marroquís,

criada a Tànger i actualment a cavall entre aquesta ciutat i Nova York, Barrada

treballa entorn de conceptes com la supervivència i la resistència en relació

amb els anhels de l'ésser humà per a alliberar-se de l'opressió.

El treball de Barrada no presenta límits formals. Des del final dels noranta,

quan comença a destacar a França i el Marroc, l'artista ha transitat els camins

de la imatge, tant fixa com en moviment, l'escultura, el dibuix o la instal·lació,

replantejant-se en cada projecte la idea de document i el valor de les imatges.

El tema central de la seva producció és i ha estat la ciutat de Tànger, espai

que encapsula una bona part de les tensions entre Europa i Àfrica, i que s'ha

situat en l'imaginari col·lectiu d'Occident des del principi de segle XX amb

nocions com la del kitsch o l'exotisme. Amb A Life Full of Holes: The Strait

Project (1998-2004), Barrada impacta amb un relat fotogràfic sobre l'estret de

Gibraltar i les vides que tenen lloc a les seves vores. L'artista posa de manifest el

col·lapse del sistema colonial pel fals somni de mobilitat entre les dues realitats

que separa, retratant la vida sorgida en aquest interstici, al mateix temps que

projecta els seus propis anhels i tensions entorn de la ciutat que ha marcat una

bona part del seu rumb vital.

Bibliografia de la citació

Entrevista amb Ross Simoni-
ni, «In the Studio: Yto Bar-
rada», a Art in America. Pu-
blicada l'1 de novembre de
2017. Disponible a https://
www.artinamericamagazine
.com/news-features/magazi-
nes/in-the-studio-yto-barra-
da/.

https://www.macba.cat/uploads/20150408/XR_p64_65.jpg
https://www.artinamericamagazine.com/news-features/magazines/in-the-studio-yto-barrada/
https://www.artinamericamagazine.com/news-features/magazines/in-the-studio-yto-barrada/
https://www.artinamericamagazine.com/news-features/magazines/in-the-studio-yto-barrada/
https://www.artinamericamagazine.com/news-features/magazines/in-the-studio-yto-barrada/
https://www.artinamericamagazine.com/news-features/magazines/in-the-studio-yto-barrada/
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El somni de mobilitat es trunca en 1991 amb la creació de l'espai de Schen-

gen, que condemna els ciutadans marroquins (fins al moment lliures de cir-

cular sense visat per la major part d'Europa) a un abisme d'alteritat, a mirar

al nord des d'una distància cada vegada més gran. Imatges com Container 1

- Rust holes in the top of a shipping container - Tangiers (2003) apunten la mira-

da cap als objectes que poden traspassar lliurement les fronteres, ofegant els

crits d'una generació condemnada a mirar com succeeixen les coses davant

seu, sempre mitjançant un grau elevat d'abstracció plàstica. Amb Iris Tingitana

Project (2007), Barrada mostra els riscos que envolten el paisatge i la naturalesa

mitjançant la història de la flor de l'iris que hi ha als voltants de Tànger, part

icònica de la seva identitat i en perill d'extinció actualment.

L'exploració del kitsch és una de les constants en el treball de Barrada. Un ele-

ment recurrent de l'artista és la palmera, símbol de la mirada exotitzadora amb

la qual el món occidental ha mirat i mira cap a Àfrica. Per a trobar la prime-

ra aparició d'aquest element, hem de remuntar-nos a l'any 2009, data en què

apareix el treball Palm Project, en el qual Barrada, amb diversos fanzins i des-

plegables, centra la seva atenció en els perills que representa per a l'ecosistema

del Marroc construir descontroladament hotels de luxe i camps de golf. En

2010, a Beirut, mostra Play, una escultura de metall amb forma de palmera

anomenada Palm Sign, que s'il·lumina amb bombetes de colors adherides. Les

variacions d'aquesta escultura, com la peça Twin Palm Island, del 2012, seran

una constant en la seva producció.

Amb la mostra «Yto Barrada: Salon Marocain» (Museu Serralves de Porto,

2015), l'artista se submergeix en una nova etapa que la porta a aprofundir en

el terreny del material (un interès que manté des del començament de la seva

carrera) mitjançant peces escultòriques basades en joguines de fusta o en com-

posicions fetes amb tela i teixits característics de diferents regions del Marroc.
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Yto Barrada, Le Détroit, Boulevard Playa, Tànger, 2000.
Font: http://www.cabinetmagazine.org/issues/16/cabinet_016_barrada_yto_001.jpg

Yto Barrada, Container 1, rust holes in the top of a shipping container, Tànger, 2003.
Font: http://www.cabinetmagazine.org/issues/16/cabinet_016_barrada_yto_004.jpg

http://www.cabinetmagazine.org/issues/16/cabinet_016_barrada_yto_001.jpg
http://www.cabinetmagazine.org/issues/16/cabinet_016_barrada_yto_004.jpg
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Yto Barrada, Iris Tingitana Oxalis - Couronne de fleurs, 2007.
Font: http://kadist.org/wp-content/uploads/2016/04/yb_oxalis-crown06_site.jpg

Yto Barrada, detall del fanzín Palm Project, 2009.
Font: http://musacvirtual.es/todoenparte/wp-content/uploads/2013/06/yto.jpg

http://kadist.org/wp-content/uploads/2016/04/YB_Oxalis-crown06_site.jpg
http://musacvirtual.es/todoenparte/wp-content/uploads/2013/06/Yto.jpg
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Yto Barrada, detall de l'exposició «Salon Marocain» al Museu Serralves, Porto, 2015.
Font: http://www.sfeir-semler.com/data/gallery/1157/x8001.jpg.pagespeed.ic.0nxbdewtzm.jpg

http://www.sfeir-semler.com/data/gallery/1157/x8001.jpg.pagespeed.ic.0NXbDewtZM.jpg
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5. Vida íntima

Podríem situar l'origen de l'interès generalitzat per la representació de la inti-

mitat amb imatge fotogràfica entre el final de la dècada de 1960 i el principi

de la de 1970, amb el col·lapse de l'ideal universalista de la modernitat, més

relacionat amb l'auge i desenvolupament del documental clàssic —i pretesa-

ment social— i l'inici del pensament postmodern, que atorga més importància

a l'exploració del jo i de les seves diverses subjectivitats.

Amb la publicació de The Americans de Robert Frank en 1958, es produeix un

canvi de paradigma en la visió de la imatge documental. Frank desenvolupa

un treball en què projecta sense reserves la seva pròpia visió de la societat

nord-americana del moment. Aquesta reivindicació de la visió subjectiva no

fa més que constatar la impossibilitat de la imatge per a generar documents

íntegrament veraços, qüestió que havia vertebrat la immensa majoria de la

pràctica fotogràfica des del seu inici, inclòs l'auge del fotoreportatge des de la

dècada de 1930.
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Full de contactes de la sèrie The Americans, de Robert Frank, 1956.
Font: http://www.luag.org/event/frank/#iLightbox%5Btiled-gallery-1%5D/2"

Frank aplana el terreny per a una nova generació de fotògrafs que farà més èm-

fasi en l'experiència personal, desenvolupant treballs que mostraran els mar-

ges de la societat occidental sense cap pretensió moralista ni intervencionista.

La posada de llarg d'aquest conjunt de creadors arriba en 1967 amb l'exposició

New Documents, comissariada per John Szarkowski al MoMA de Nova York i

que mostra noranta imatges d'una nova generació de fotògrafs documentals

(Diane Arbus, Lee Friedlander i Garry Winogrand) que, tal com apunta el ma-

teix Szarkowski, «ha dirigit l'enfocament documental cap a finalitats més per-

sonals. El seu objectiu no ha estat reformar la vida sinó conèixer-la. El seu tre-

ball delata una simpatia, gairebé un afecte, per les imperfeccions i fragilitats

de la societat. Conceben el món real com la font de tota admiració, fascinació

i valor malgrat els seus terrors, no menys preciós per ser irracional».

Bibliografia

The Museum of Modern Art
(MoMA) (1967). New Docu-
ments [en línia]. Disponible
a https://www.moma.org/
documents/ moma_press-
release_391564.pdf

http://www.luag.org/event/frank/#iLightbox%5Btiled-gallery-1%5D/2
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Garry Winogrand, New York, de la sèrie Women are beautiful, 1968.
Font: https://www.moma.org/collection/works/111084

Vista de l'exposició «New Documents», al MoMA (Nova York) en 1967.
Font: https://goo.gl/td6jhf

https://www.moma.org/collection/works/111084
https://goo.gl/td6jhF
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Diane Arbus, A Waitress in a Nudist Camp, Nova Jersey, 1963.
Font: http://illusion.scene360.com/wp-content/uploads/2016/04/diane-arbus-14.jpg

Lee Friedlander, Florida, de la sèrie The little screens, 1963.
Font: https://fraenkelgallery.com/wp-content/uploads/2012/04/friedlander_littlescreens-9-760x508.jpg

A partir d'aquest moment, i de manera progressiva, la imatge fotogràfica

s'introdueix en la intimitat dels fotògrafs. En 1971, Larry Clark publica el seu

cèlebre Tulsa, en el qual elabora un relat punyent del nihilisme de la joven-

tut d'Oklahoma derivat de la seva iniciació en les drogues i el seu despertar

sexual. L'origen dels codis que utilitza Clark es pot rastrejar fins a Frank i el

Enllaç

Podeu consultar l'enllaç se-
güent:
<https://www.moma.org/
momaorg/shared/ pdfs/
docs/press_arxivis/3860/re-
leases/ MOMA_1967_Jan-
June_0034_21.pdf>

http://illusion.scene360.com/wp-content/uploads/2016/04/diane-arbus-14.jpg
https://fraenkelgallery.com/wp-content/uploads/2012/04/Friedlander_LittleScreens-9-760x508.jpg
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seu retrat en blanc i negre de l'Amèrica del final dels cinquanta, forçosament

silenciada. Anys més tard, Nan Goldin serà l'encarregada de retratar, aquesta

vegada en color, les llums i ombres del panorama artístic del Nova York dels

vuitanta visibilitzant igualment els estralls causats per l'epidèmia de la sida.

En aquest mateix moment, Sophie Calle aplica les lliçons de Joseph Kosuth

sobre la relació entre text i imatge per explorar noves vies conceptuals en el

desenvolupament d'una crònica de la intimitat, jutjant al seu pas el valor do-

cumental de la imatge fotogràfica. Per la seva banda, a Califòrnia Larry Sultan

construeix, amb un estil irònic i afilat, narracions sobre la vida dels seus pares

i, per extensió, de la classe mitjana-alta de l'oest americà als seus llocs de resi-

dència. En definitiva, apareixen noves vies narratives caracteritzades pel canvi

de focus cap als espais situats en els límits de la societat, i per una explotació

de l'àmbit personal no vista mai abans en la pràctica fotogràfica.

Larry�Clark

«Al final del dia, el que mostro és la vida real. Dic la veritat. I la veritat pot ser impactant.»

La vida adolescent en els marges de la societat nord-americana és captada amb

la lent de Larry Clark (Tulsa, Oklahoma, 1943) de manera crua i directa. Des

de la dècada de 1960, l'artista porta a terme una obra consagrada a la joventut

tant amb la fotografia com amb el cinema, camp aquest en què ha destacat

a partir dels noranta i que l'ha portat a alguns dels festivals més prestigiosos

del món. El seu acostament a les drogues a l'edat de setze anys marcarà els

elements del seu imaginari, que inclouen el pas a l'edat adulta, el despertar

sexual, l'experimentació amb les drogues i el compromís nul amb el futur, que

es repetiran de manera recurrent al llarg de la seva producció artística.

Vista de l'interior del llibre Tulsa, de Larry Clark, 1973.
Font: https://i.imgur.com/n4pnxtc.jpg

Bibliografia de la citació

Larry Clark (2006). A: Gast-
man, Roger (ed.) SWINDLE
Magazine First Annual Icons Is-
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https://i.imgur.com/N4pnXtc.jpg
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En 1963 comença a retratar els seus amics a la ciutat de Tulsa, la qual cosa

inclou les seves sessions diàries d'amfetamines injectades, de les quals ell ma-

teix participava assíduament. En 1964 es trasllada a la ciutat de Nova York,

on comença a treballar com a fotògraf freelance per a diferents publicacions,

treball que es veu interromput pel servei militar, que el portarà dos anys a

Vietnam. En acabar, torna a Tulsa en 1968 i continua retratant el seu entorn.

Aquest conjunt d'imatges es publicarà en 1971 en un llibre amb un tiratge

molt limitat. Aquesta publicació —Tulsa— es convertirà immediatament en

una obra de culte pel seu retrat descarnat de la joventut. En aquest retrat Clark

combina, de manera espontània i directa, el sexe i la violència amb una estè-

tica documental en blanc i negre contrastat, arribant a cremar els blancs en

moltes ocasions. El llibre va fer famós Clark i el va convertir en una llegenda

i en referent per a fotògrafs posteriors, com Nan Goldin.

Larry Clark, sense títol, part del llibre Tulsa, 1973.
Font: https://distrito47.files.wordpress.com/2013/04/larry-clark-tulsa-5.jpg

https://distrito47.files.wordpress.com/2013/04/larry-clark-tulsa-5.jpg
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Al llarg dels dotze anys següents farà treballs comercials a Nova York i una

forta addicció a l'heroïna el mantindrà allunyat del mitjà artístic. A la fi de la

dècada dels setanta passarà més d'un any a la presó per diversos delictes, que

inclouen possessió d'armes i estupefaents. En 1983, publica Teenage Lust, el seu

segon llibre, amb els diners obtinguts a partir d'una beca. En aquesta obra, feta

al llarg dels últims anys de la dècada de 1970, Clark aprofundeix en el caràcter

autobiogràfic de les seves imatges, situant-se cada vegada més en el centre de la

narració, al mateix temps que retrata la transició entre la infància i l'edat adulta

dels joves dels Estats Units, i mostra —de manera més explícita si és possible

de com ja ho va fer en Tulsa— escenes de sexe, prostitució, consum de drogues

i violència entre adolescents. En aquells dies creix la fama d'enfant terrible de

l'autor. Clark, ja en la trentena, continua vivint el somni adolescent a través de

la vida de les persones que retrata, evitant qualsevol tipus de judici moral. El

nucli del treball el forma un collage de vint imatges superposades, integrat per

fotografies preses per ell, a les quals se sumen retalls de diari, que en conjunt

afegeixen capes de lectura diferents a la narració. Els subjectes mostren, sense

cap filtre, la seva intimitat més profunda fregant a vegades la pornografia, la

qual cosa col·loca l'artista en el punt de mira de les autoritats, que posaran

traves a la difusió comercial del llibre.

Larry Clark, sense títol, part de la sèrie Teenage Lust, 1983.
Font: http://www.inhotim.org.br/uploads/2013/11/da-serie-teenage-lust8.jpg

A la fi dels vuitanta abandona progressivament el to documental intimista

dels seus treballs anteriors i comença a decantar-se pel retrat pur com a for-

ma d'expressió establint analogies amb el mitjà comercial. Entre el 1989 i el

1992 treballa en la sèrie The Perfect Childhood, on examina l'efecte dels mitjans

de comunicació en la cultura juvenil. Aquest projecte exemplifica el canvi de

perspectiva que l'artista farà amb el mitjà cinematogràfic als noranta. Les in-

cursions de Clark en la imatge en moviment es remunten a les escenes de ví-

deo experimental en 16 mm que roda com a part de Tulsa en 1968. En 1993,

té l'oportunitat de dirigir el videoclip de la cançó Solitary Man, de Chris Isaak.

Després arriba el seu primer llargmetratge, el cèlebre i polèmic Kids (1995), en

http://www.inhotim.org.br/uploads/2013/11/Da-Serie-Teenage-Lust8.jpg
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el qual retrata el despertar sexual d'uns adolescents en l'ambient del patinat-

ge de la ciutat de Nova York. El seguiran una sèrie de films que tindran en

comú el tema de la iniciació adolescent que caracteritza el conjunt de la seva

producció: Another Day in Paradise (1998), Bully (2001), Ken Park (2002), Marfa

Girl (2012) o la més recent The Smell of Us (2014), la trama de la qual se situa

a la ciutat de París.

Nan�Goldin

«No sóc un voyeur, ja que els voyeurs fotografien a través de finestres tancades, i amb mi
la finestra sempre és oberta.»

Des del final dels setanta, Nan Goldin (Washington D.C., 1953) desenvolupa

una pràctica artística en què l'autodestrucció i la decadència de l'ésser humà

són narrades amb sinceritat i bellesa. L'artista forma part d'una generació de

fotògrafs i fotògrafes nord-americans que va acabar d'elevar la fotografia en

color a la categoria d'art, camí que ja havien iniciat en la dècada anterior pio-

ners com William Egglestone o Stephen Shore.

Nan Goldin, Rise and Monty Kissing, New York City, 1980.
Font: https://www.moma.org/collection/works/102156?artist_id=7532&locale=és&page=1&sov_referrer=artist

A quinze anys s'introdueix en el món de la fotografia, ingressa en un centre

experimental a prop de Boston i comença a freqüentar la comunitat de Pro-

vincetown, a Massachusetts, on hi ha en aquells dies un fort esperit contra-

cultural i transgressor. Allí coneixerà el grup de persones que protagonitzaran,

des de llavors, una bona part de les seves imatges. Anys després dona el salt

a l'Escola del Museu de Belles arts de Boston, on es gradua en 1978 i on com-

partirà classes amb futures figures de la fotografia, entre les quals hi ha David

Armstrong, Jack Pierson, Philip-Lorca diCorcia i Mark Morrisroe. Aquest grup,

Bibliografia de la citació

Nan Goldin (2005). «Nan
Goldin». A: Susan Bright. Art
Photography Now. Londres:
Thames & Hudson.

https://www.moma.org/collection/works/102156?artist_id=7532&locale=es&page=1&sov_referrer=artist
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unit per la procedència i amistat, però també per l'ús de la fotografia en color

per a tractar temes socials des d'una posició intimista, serà conegut a partir de

llavors com Five of Boston.

Nan Goldin, Max and Richard, New York City, 1983.
Font: https://www.moma.org/artists/7532?=undefined&page=1&direction=

Goldin s'instal·la al sud de Manhattan, on és testimoni de l'esclat del punk i

de tot el moviment underground novaiorquès, que té lloc entre els setanta i els

vuitanta. Fortament influïda per la manera d'autoexposar-se de fotògrafs com

Larry Clark, continua retratant les persones del seu entorn a la Gran Poma, a

les quals aomena la seva «tribu», i comença a ser ella mateixa el subjecte de

les seves imatges, on mostra sense embuts la vulnerabilitat i el sofriment.

Nan Goldin, Nan and Brian in bed, New York City, 1983.
Font: https://www.moma.org/collection/works/101659?artist_id=7532&locale=és&page=1&sov_referrer=artist

https://www.moma.org/artists/7532?=undefined&page=1&direction=
https://www.moma.org/collection/works/101659?artist_id=7532&locale=es&page=1&sov_referrer=artist
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El primer exercici de síntesi d'aquest conjunt totèmic d'imatges el duu a terme

amb la publicació del cèlebre llibre The Ballad of Sexual Dependency en 19864.

Aquest volum recull prop de set-centes imatges que Goldin captura entre el

final de la dècada de 1970 i mitjan la de 1980 en ciutats com Boston, Provin-

cetown, Nova York o Berlín. El llibre funciona com un diari en què l'artista

recorre la fina frontera entre dolor i plaer mostrant escenes de sexe explícites,

drogoaddicció i violència domèstica —el llegendari autoretrat que Goldin in-

clou en el treball n'és una mostra reveladora—, al mateix temps que serveix

com a retrat fidel dels estralls causats per la sida. Amb un estil directe, en co-

lor i amb abundant ús del flaix, l'artista fa un estudi visual de les relacions

humanes i dels seus límits, un estudi que ha influït de manera cabdal en tota

una generació de fotògrafs posterior. Poc temps després de presentar el llibre,

Goldin ingressa en una clínica de desintoxicació per recuperar-se dels efectes

de la seva addicció a la cocaïna. Mentre està ingressada, aprofundeix en la

idea d'autoretrat i grava un documental autobiogràfic titulat, a propòsit de la

cançó de The Velvet Underground, I’ll Be Your Mirror (1967), el mateix títol

que tindrà la publicació que en 1996 acompanyarà la gran retrospectiva que

li organitzarà el Whitney Museum de Nova York.

Portada del llibre I’ll Be Your Mirror, de Nan Goldin, 1996.
Font: https://fraenkelgallery.com/wp-content/uploads/1996/07/41skcrnl4ul._sl500-310x420.jpg

En 1991, després d'una llarga lluita, abandona la clínica i la ciutat de Nova York

amb rumb a Berlín, on viurà fins a l'actualitat. Allí s'allunya definitivament

de les drogues i comença a desenvolupar una nova fase de la seva obra, en la

qual mostra escenes quotidianes de vida familiar i comença a treballar amb

(4) Títol extret de Dreigroscheno-
per (L'òpera de tres rals), peça dra-
màtica musical amb llibret de Ber-
tolt Brecht i música de Kurt Weill,
publicada a Alemanya en 1931 i
molt popular als anys anteriors a
l'arribada dels nazis al poder.

https://fraenkelgallery.com/wp-content/uploads/1996/07/41skcrnl4ul._sl500-310x420.jpg
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altres artistes, com Nobuyoshi Araki. En l'actualitat, Goldin s'ha convertit en

una prestigiosa fotògrafa de moda treballant per a firmes com Bottega Veneta,

Dior o Jimmy Choo.

Nan Goldin, Alyssa's glance at 3 weeks old, París, 2010.
Font: https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/mar/23/nan-goldin-photographer-wanted-get-high-early-age

Larry�Sultan

«L'ambigüitat és realment important per a mi. Una part de la dificultat que afronten els
fotògrafs és que gairebé qualsevol tema ha acumulat una història de representació, per
la qual cosa trobar un nou espai discursiu, un espai per a passejar per aquestes matèries,
és un veritable desafiament.»

Fill d'una família jueva i nascut a Brooklyn, Larry Sultan (Brooklyn, Nova York,

1946 - Greenbrae, Califòrnia, 2009) creix a Califòrnia, on desenvoluparà una

intensa activitat artística i docent, deixant rere un valuós llegat dividit en dos

grans blocs temàtics: una exploració conceptual de la imatge fotogràfica que

farà en els seus primers treballs, d'una banda, i un conjunt de projectes en què

aprofundirà en la narració de la vida íntima, de l'altra, arribant a exposar la

seva pròpia família davant la càmera.

Detall de l'interior del llibre Evidence, de Larry Sultan i Mike Mandel, 1977.
Font: https://sophmoet.files.wordpress.com/2012/11/090975c616d90dc38b32ebba5ee6bf5f.jpg

Bibliografia de la citació

Larry Sultan en «Talking
about Ambiguity». Disponi-
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Després de fer un màster d'Arts al San Francisco Art Institute, Sultan s'embarca,

al costat del també fotògraf i artista Mike Mandel, en un projecte de marcat

caràcter conceptual que dècades després es considerarà una de les exploraci-

ons sobre la relació entre context, significat i autoria més importants de la

història de la fotografia. A Evidence (1975-1977), concebut com un llibre auto-

editat i com a exposició, Sultan i Mandel seleccionen cinquanta-nou imatges

d'aparença estranya, procedents d'arxius governamentals i corporatius, i les

presenten sense cap tipus de referència o peu de foto, qüestionant amb aquest

gest ferm la noció de documental i la seva funció. Després d'aquest projecte,

l'artista inicia, aquesta vegada en solitari, la seva primera incursió en la repre-

sentació de la intimitat. Amb Swimmers (1978-1981), Sultan abandona defini-

tivament la imatge d'arxiu i l'apropiació, i comença a centrar-se en l'imaginari

de Califòrnia, que l'influirà fins al final de la seva carrera. Aquí fa un treball

basat en imatges de factura pròpia en què mostra escenes de persones que

aprenen a nedar, captades sota l'aigua de diferents piscines. Sultan explora el

surrealisme present en escenes desenvolupades aparentment sense una càme-

ra que les capti, i inicia també un interès pel que l'artista anomenarà «ficcions

fotogràfiques».

Larry Sultan, sense títol, part de la sèrie Swimmers, 1978-1982.
Font: http://larrysultan.com/archives/wp-content/uploads/2013/06/swmrs6a_sultan_1978-82.jpg

Al principi de la dècada de 1980, Sultan desenvoluparà una carrera influent

com a docent, que es convertirà en factor indissociable de la seva producció

artística. En 1982 inicia el que serà posteriorment el seu projecte més acla-

mat, Pictures From Home (1982-1992), que es perllongarà al llarg d'una dècada.

En aquest treball, Sultan continua la recerca entorn de les «ficcions fotogràfi-

ques» mitjançant un estudi visual de la vida domèstica dels seus pares en un

barri residencial de Califòrnia. L'artista se serveix d'estratègies ja emprades a

Evidence, amb les quals qüestiona la capacitat de la fotografia per a transme-

tre la realitat d'allò que representa. Pictures From Home està format per dife-

rents «col·leccions» d'imatges i altres elements (aquí remet de nou a la idea

d'acumulació de l'arxiu), entre les quals hi ha fotogrames extrets de pel·lícules

http://larrysultan.com/archives/wp-content/uploads/2013/06/SWMRS6A_SULTAN_1978-82.jpg
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de vídeo domèstiques i transcripcions d'entrevistes fetes als seus progenitors,

als quals cal sumar instantànies d'aquests captades pel mateix Sultan i carac-

teritzades per una forta saturació de color.

Detall de l'interior del llibre Pictures From Home, de Larry Sultan, 1992.
Font: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0603/7613/products/sultan-20_2048x2048.jpg?v=1511715229

A mitjan anys noranta, l'artista comença a fotografiar l'àrea de la vall de San

Fernando, un lloc triat per moltes productores per a rodar pel·lícules porno-

gràfiques. Aquestes imatges, captades entre el 1997 i el 2003, es materialitza-

ran en The Valley, un treball que, en paraules de Sandra S. Phillips, comissària

de fotografia de l'SFMOMA, «gira entorn de la indústria de la fantasia sexual

per a adults, i és el veritable subjecte de les imatges de Sultan la manera en

què la fotografia és usada per a construir aquesta fantasia». En aquest conjunt

d'imatges, Sultan retrata els interiors d'habitatges situats en urbanitzacions que

són usades com a escenografies de rodatge d'aquest tipus de pel·lícules. L'artista

se centra en elements propis de l'àmbit domèstic que són anodins per a aquest

propòsit, i reflexiona sobre la dicotomia entre l'àmbit públic i el privat.

Bibliografia recomanada
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Larry Sultan, Boxers, Mission Hills, de la sèrie The Valley, 1999.
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Font: https://www.sfmoma.org/exhibition/larry-sultan-here-and-home/

Sultan continuarà la seva exploració narrativa del suburbi mitjançant la sèrie

Homeland (2006-2009), el seu últim gran cos de treball. En aquest projecte

mostra jornalers hispans en paisatges californians posant l'accent en el factor

ritual de l'existència quotidiana.

Larry Sultan, Canal District, , San Rafael, de la sèrie Homeland, 2006.
Font: https://s3-us-west-2.amazonaws.com/sfmomamedia/media/t/uploads/images/bukotdcuindf.png

Sophie�Calle

«La meva marca registrada: imatges i textos. En mostrar les fotos oposades, sense cap
aportació meva, no m'aferrava al meu propi estil.»

Al llarg de gairebé quaranta anys, Sophie Calle (París, 1953) ha desenvolupat

una obra caracteritzada per una profunda exploració autobiogràfica mitjan-

çant el relat, els seus nivells i la seva construcció. La producció de Calle és in-

fluïda profundament pels preceptes de l'art conceptual: combinant les imatges

amb textos escrits, objectes exposats i enregistraments de vídeo, construeix el

relat dels fets de la seva vida, relat del qual ella és sempre protagonista. Els

textos utilitzats no sempre aclareixen el significat de la fotografia a la qual

acompanyen. Per contra, es podria dir que la perverteixen en multiplicar-ne

els nivells significatius, al mateix temps que compleixen una funció certifica-

tiva de la imatge mateixa.

A vegades, el subjecte de la narració és una altra persona amb la qual ella s'ha

trobat, com en el cas del seu primer gran treball, Suite vénitienne (1980). Aques-

ta peça és composta per una sèrie d'imatges acompanyades de diversos frag-

ments de text a manera d'explicació. Narra un episodi de la seva pròpia vida

en el qual, després de conèixer un home en una inauguració a París i sentir-lo

dir que l'endemà partia cap a Venècia, decideix seguir-lo. Durant dues setma-

nes, Calle pren nota d'aquest seguiment —sense que l'esmentat individu en

Bibliografia de la citació
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tingui consciència— amb una sèrie de fotografies que capta amb una càmera

petita de 35 mm. Les imatges estan acompanyades de fragments de text en

què narra, amb un to detectivesc i molt descriptiu, els fets que se succeeixen.

Detall de l'interior del llibre Suite vénitienne, de Sophie Calle, 1980.
Font: http://anotherimg.dazedgroup.netdna-cdn.com/786/azure/another-prod/340/1/341582.jpg

En la dècada dels vuitanta realitza diversos projectes, com L'home de l'agenda,

nascut com a col·laboració amb el diari francès Libération i publicat en aquest

diari en 1983. L'obra és basada en una agenda que l'artista troba suposadament

al carrer i que després fotocopia i retorna per correu al seu amo. Calle decideix

entrevistar-se amb diverses persones els noms i dades de les quals apareixen en

l'agenda. En el diari apareixen, diàriament i al llarg d'un mes, les declaracions

d'aquestes persones entorn de la seva relació amb l'amo de l'agenda acompa-

nyades d'una fotografia, que il·lustra el text de manera informal.

http://anotherimg.dazedgroup.netdna-cdn.com/786/azure/another-prod/340/1/341582.jpg
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Detall de L’Homme au carnet, intervenció de Sophie Calle en el diari Libération, 1983.
Font: http://www.placartphoto.com/media/placart/book_image/image/2786/scalex/410;sophie_calli_l-homme_au_carnet.jpg

La maduresa artística i la consagració internacional de Calle arriben al prin-

cipi de la dècada de 1990. És entre el final de la dècada anterior i el principi

d'aquesta quan l'artista comença a desenvolupar una de les seves sèries més

destacades, Relats autobiogràfics. Segons la mateixa artista, la sèrie és feta amb

motiu de l'aniversari d'un amic, i consisteix en deu fragments de textos acom-

panyats per un títol i per fotografies de grandària reduïda que relaten la vida de

Calle, a manera d'àlbum. En aquest cas, és el text el que té el pes en la narració

del relat i no la fotografia, que, com en el treball esmentat anteriorment, com-

pleix una funció il·lustrativa i de reforç més que d'igualtat i necessitat mútua.

Aquestes imatges guarden relació directa amb el títol en alguns casos, com en

el de Barnús o El llit, mentre que en d'altres reprodueixen objectes als quals

s'ha fet referència de manera directa o indirecta en el text, com en La trobada,

o exposen de manera poètica la narració, com en L'altre.

http://www.placartphoto.com/media/PlacArt/Book_Image/image/2786/scalex/410;sophie_calle_l-homme_au_carnet.jpg
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Detall del llibre Des Histoires Vraies, de Sophie Calle, 1994.
Font: http://alainlecomte.blog.lemonde.fr/files/2007/10/sophiecalle067.1192705524.thumbnail.jpg

En 1992, Calle emprèn un viatge per carretera des de Nova York fins a Califòr-

nia en companyia del fotògraf nord-americà Greg Shepard. El viatge és gravat

per tots dos amb sengles càmeres de vídeo a manera de performance, al mateix

temps que és registrat per escrit per cadascun en un quadern personal. Els re-

sultats d'aquest experiment constituiran la pel·lícula Double Blind (1996), pri-

mera experiència de carrer en la direcció cinematogràfica. Els artistes establei-

xen una metàfora —amb un afany a vegades excessivament racionalista— de

les relacions de parella, en la qual podem observar l'evolució dels sentiments

de cadascun mitjançant l'enregistrament de l'altre. Aquesta espontaneïtat es

perd ja al principi, ja que el transcurs del viatge comporta una certa sensació

de desconfiança de cadascun a causa de la incertesa sobre el que estarà gravant

l'altre. El film culmina en l'escena en què tots dos es casen en una capella a

Las Vegas, una imatge que passarà a formar part de la col·lecció de Relats au-

tobiogràfics en forma de fotografia en blanc i negre.

http://alainlecomte.blog.lemonde.fr/files/2007/10/sophiecalle067.1192705524.thumbnail.jpg
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Fotograma de la pel·lícula Double Blind, de Sophie Calle, 1996.
Font: http://www.lapachanguera.com/artspace/images/films_sophie_2.jpg

Una de les seves obres més recents, i possiblement la més ambiciosa de la seva

carrera, és Prenez soin de vous (2007). En aquesta peça l'artista exposa un cor-

reu electrònic que afirma haver rebut d'un desconegut que signa com a G., en

el qual aquest individu s'acomiada d'ella després del que sembla haver estat

una llarga i tortuosa relació. La impossibilitat de respondre davant d'aquesta

declaració de ruptura porta Calle a lliurar la carta a cent set dones diferents,

amb professions i interessos diversos, perquè la interpretin a la seva manera

i extregui cadascuna el seu propi missatge. La interpretació de cada dona és

recollida amb fotografies i vídeos que són exposats a la instal·lació, de la ma-

teixa manera que s'exposen les còpies de la carta que serveixen d'esborrany

a cadascuna.

http://www.lapachanguera.com/artspace/images/films_sophie_2.jpg
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Detall de l'interior del llibre Prenez soin de vous, de Sophie Calle, 2007.
Font: https://lefilrouge3.files.wordpress.com/2015/02/proofreader.jpg

https://lefilrouge3.files.wordpress.com/2015/02/proofreader.jpg
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6. Apropiacionisme i remake

El concepte d'apropiació, entès com el recurs d'elements aliens al discurs ar-

tístic o a l'obra d'altres autors, ha estat una constant en l'art en general des

de l'aparició de les primeres avantguardes, amb exemples precursors com el

de la cèlebre Fountain (1917), de Marcel Duchamp. A partir del 1919, amb el

moviment dadà i la cerca d'un llenguatge iconoclasta, es consolida —ja con-

cretament en el terreny de la fotografia— el fotomuntatge dadaista, que cons-

tituirà el punt de partida per a usar imatges preexistents, amb casos com Han-

nah Höch o Raoul Hausmann. De fet, es pot dir que la incorporació de la fo-

tografia a l'art mitjançant el conceptualisme i de l'art pop dona lloc a dues

actituds artístiques als anys seixanta: mentre que l'art conceptual i la perfor-

mance van utilitzar la fotografia sobretot com a tècnica de registre, la línia que

va de Rauchenberg i Warhol a Richter i Boltanski sembla caminar cap a l'ús

d'imatges preexistents.

Marcel Duchamp, Fountain, 1917.
Font: http://www.tate.org.uk/art/artworks/duchamp-fountain-t07573

http://www.tate.org.uk/art/artworks/duchamp-fountain-t07573
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Andy Warhol, Green Disaster Ten Times, 1963.
Font: http://www.reframingphotography.com/content/andy-warhol

Robert Rauschenberg, Retroactive II, 1963.
Font: http://www.painters-table.com/link/new-york-review-books/rauschenberg-confidence-man-american-art

http://www.reframingphotography.com/content/andy-warhol
http://www.painters-table.com/link/new-york-review-books/rauschenberg-confidence-man-american-art
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Raoul Hausmann, Tatlin at home, 1920.
Font: http://youlldigthis.blogspot.com.es/2011/03/raoul-hausmann-tatlin-at-home-1920.html

Gerhard Richter, Atlas (Album Photos), 1962, 1962-2015.
Font: https://www.gerhard-richter.com/en/art/atlas/album-photos-11581/?&p=1&sp=32

http://youlldigthis.blogspot.com.es/2011/03/raoul-hausmann-tatlin-at-home-1920.html
https://www.gerhard-richter.com/en/art/atlas/album-photos-11581/?&p=1&sp=32
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Christian Boltanski, Réserve des suisses morts, 1991. Detall de la instal·lació a l'exposició «Boltanski. Départ».
Font: https://www.ivam.es/exposiciones/christian-boltanski/

L'ús de la imatge apropiada per les avantguardes posa en evidència la transfor-

mació de la societat occidental, pel que fa a referents estètics, com a resultat de

la irrupció dels mitjans de comunicació de massa. El fet de descontextualitzar

aquestes imatges preses dels mitjans permetrà un efecte crític i paròdic sobre

l'espectador. Andy Warhol, figura que va liderar l'art pop, representa l'ús sense

complexos d'estratègies com la serialització, la repetició i l'apropiació als anys

seixanta. Aquesta apropiació s'ha centrat en les imatges en els casos dels fotò-

grafs nord-americans —com el de Sherrie Levine o Richard Prince— i en els

estereotips socials escenificats de manera irònica, com ocorre en Cindy Sher-

man o Laurie Simmons. En general, són artistes que han treballat la denúncia

de la societat de consum i dels seus estereotips culturals, socials i sexuals. Així,

en la dècada dels vuitanta, l'apropiacionisme va ser utilitzat com a estratègia

feminista a partir de l'ús del material fotogràfic propi de la cultura de masses

i, en particular i de manera recurrent, de la publicitat (Barbara Kruger n'és un

exemple significatiu).

En 1977, Pictures, l'exposició comisariada pel crític Douglas Crimp a Nova

York, va reunir una sèrie de joves artistes —Robert Longo, Philip Smith i Jack

Goldstein, entre d'altres— que no compartien un mitjà sinó «un palimpsest

de representacions, sovint oposades o “apropiades”, rares vegades originals o

úniques, que complicaven, i fins i tot contradeien, les reivindicacions d'autoria

i autenticitat tan importants per a l'estètica més moderna» (Foster i altres,

2006). Efectivament, l'apropiació com a estratègia artística desafia l'autoria de

l'artista com a creador i l'originalitat de l'obra d'art: el concepte d'«aura», en

definitiva. Ja en 1936, Walter Benjamin havia anunciat la pèrdua de l'aura, i

posteriorment, a la fi dels seixanta, la noció d'autoria seria qüestionada des de

la filosofia per Roland Barthes, Michel Foucault i Jacques Derrida.
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Vista de l'exposició «Pictures», organitzada per Douglas Crimp a Artists Space el 24 de setembre - 29 d'octubre de 1977.
Font: http://artistsspace.org/exhibitions/pictures

Sherrie Levine, After Walker Evans: 4, 1981.
Font: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/267214

Així, als anys setanta, una sèrie d'artistes conflueixen en el discurs postmo-

dern que posava en evidència les connotacions culturals i psicològiques d'una

imatge i, en conseqüència, negaven l'aura i la suposada autonomia de l'art, i

ho feien des del compromís social. Entre aquests artistes destaca el nom de

Sherrie Levine —l'obra del qual After Walker Evans (1981) és un dels grans ex-

ponents d'aquest corrent—, que no es limitava a reciclar imatges ja existents o

apropiar-se'n, sinó que refotografiava fotografies d'altres autors, entenent que

la fotografia s'havia convertit en un «múltiple sense original» i, per tant, sen-

http://artistsspace.org/exhibitions/pictures
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/267214
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se l'aura a la qual es referia Benjamin. Per tant, aquest tipus d'intervencions

repercutien directament en la noció d'autor en centrar l'atenció no tant en

l'individu que executava l'obra com en el que l'exposava i signava. Als anys

vuitanta, la pràctica artística recorrerà intensament a l'apropiació, i als noran-

ta s'accentuarà el debat sobre el que és lícit o il·lícit en aquestes pràctiques:

creadors com Damien Hirst, Jeff Koons o Richard Prince s'enfrontaran amb

freqüència a problemes legals pels drets d'autor. De fet, als últims anys, la mas-

sificació i accessibilitat de les imatges pròpies de l'era de la informació propi-

cien com mai el recurs a l'apropiació en el terreny artístic. No obstant això,

aquest recurs ha perdut el caràcter transgressor a causa de la simplicitat i na-

turalitat amb què els suports existents permeten l'apropiació d'imatges avui.

De fet, en l'art actual l'estratègia de l'apropiació comporta més aviat plante-

jar un qüestionament dels suports en què es produeix una producció massiva

d'imatges, des d'internet fins a les càmeres de vigilància o els telèfons mòbils.

Dit d'una altra manera, l'auge de les tecnologies digitals ha comportat reutilit-

zar aquestes noves imatges per a criticar o plantejar una nova reflexió sobre la

mateixa situació de saturació d'imatges o la democratització dels mitjans. Són

exemples d'aquesta apropiació més contemporània autors com Erik Kessels,

Penelope Umbrico, Jon Rafman o Christopher Baker.

Penelope Umbrico, Sunset Portraits from 12, 213, 894 Sunset Pictures on Flickr on May 2, 2013, 2010 i en procés.
Font: http://www.fotofestiwal.com/2013/en/exhibitions/i-artist-everyone-is-an-artist/i-artist-transcendent-amateur/penelope-
umbrico/

D'altra banda, en posar de manifest la capacitat de la fotografia per a qüestio-

nar les nocions d'autoria, unicitat, autenticitat i simulació (lligades, tal com

hem vist, al concepte d'apropiació), la postmodernitat ha preparat el terreny

per a desenvolupar estratègies com el remake fotogràfic. El remake —literalment

«fer una cosa una altra vegada o de manera diferent»— consisteix a versionar

icones de l'imaginari col·lectiu de manera que l'espectador reconegui la imatge

http://www.fotofestiwal.com/2013/en/exhibitions/i-artist-everyone-is-an-artist/i-artist-transcendent-amateur/penelope-umbrico/
http://www.fotofestiwal.com/2013/en/exhibitions/i-artist-everyone-is-an-artist/i-artist-transcendent-amateur/penelope-umbrico/
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i en faci una lectura nova. És un recurs que respon a la idea de desconstrucció

aplicada a l'art per a apropar-se a la realitat qüestionant-la críticament mitjan-

çant la distància i la ironia, utilitzant la memòria cultural col·lectiva com a

pretext. Tal com ocorre en l'estratègia apropiacionista, el remake busca nous

significats que van més enllà del referent. Així, Cindy Sherman utilitza en els

seus Untitled Film Stills (1977-1980) icones d'un imaginari cinematogràfic en

què reconeixem els rols estereotipats de la dona. Per la seva banda, Yasumasa

Morimura aposta per pintures clàssiques per jugar entre l'homenatge i la cò-

pia usant el seu propi rostre i cos amb la finalitat d'analitzar principalment la

identitat sexual i els complexos intercanvis culturals entre Occident i Orient.

Yasumasa Morimura, Portrait (Futago), 1988.
Font: https://www.sfmoma.org/artwork/97.788

El remake proposa una reflexió irònica i crítica sobre com ens relacionem amb

el nostre imaginari col·lectiu. Així, Philip-Lorca diCorcia elabora reconstrucci-

ons basades en fotografies d'escenaris mediàtics, mentre que Gregory Crewd-

son utilitza imatges icòniques per a posades en escena elaborades en contextos

contemporanis (en una de les imatges de la sèrie Dream House, de l'any 2002,

ens presenta, per exemple, una Ofelia contemporània i surrealista). A vegades,

el remake es planteja com una reflexió sobre el mateix mitjà fotogràfic, com

en les fotografies de la sèrie Arsenal (2002), de Theresa Hubbard i Alexander

Birchler (inspirades en la pintura d'Edward Hopper New York Movie, del 1939),

o busca una dimensió al·legòrica, com en el cas de Tom Hunter, que contex-

tualitza pintures clàssiques en una problemàtica contemporània, com en Wo-

man Reading a Possession Order (1998), en què Hunter recrea la famosa obra de

Vermeer (La carta, 1669-1670) per mostrar la dignitat dels ocupants il·legals

d'una zona okupa de Londres.

https://www.sfmoma.org/artwork/97.788
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Gregory Crewdson, de la sèrie Dream House, 2002.
Font: http://www.space538.org/events/gregory-crewdson-brief-encounters

Tom Hunter, Woman Reading a Possession Order, 1997.
Font: http://collections.vam.ac.uk/item/o84240/woman-reading-a-possession-order-photograph-hunter-tom/

Hannah�Höch

http://www.space538.org/events/gregory-crewdson-brief-encounters
http://collections.vam.ac.uk/item/O84240/woman-reading-a-possession-order-photograph-hunter-tom/
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«M'agradaria esborrar els límits fixats que ens agrada dibuixar als humans, segurs de nos-
altres mateixos, al voltant de qualsevol cosa que puguem aconseguir.»

L'alemanya Hannah Höch (Gotha, 1889 - Berlín, 1978) va ser una artista da-

daista pionera en el fotomuntatge i clau en les avantguardes europees. La seva

pràctica artística es va centrar en la pintura, el disseny tèxtil i l'escriptura. Sota

el guiatge de Raoul Hausmann, va entrar en els cercles del moviment dadà —

va ser-ne l'única integrant femenina a Berlín—, nascut a Zuric en 1916 com a

reacció a la Primera Guerra Mundial. A partir de diferents continguts i formes,

el dadaisme basa la seva pràctica en l'experimentació multidisciplinària i la

crítica a les convencions artístiques i socials. Höch va participar en les pugnes

polítiques i estètiques entre els partidaris de la nova objectivitat, els expressi-

onistes, els defensors de la Bauhaus i els mateixos dadaistas.

De nou, juntament amb Hausmann, John Heartfield i George Grosz, Höch va

crear el fotomuntatge i va desenvolupar aquesta tècnica centrant-se a mostrar

una nova concepció de la dona sorgida a l'Alemanya d'entreguerres. L'artista

va plantejar un nou model femení a partir de figures geomètriques —i fins i tot

constructivistes— de trets europeus que es barregen amb els asiàtics o africans,

sempre des de la ironia. Enfront de la imatge frívola d'alguns mitjans, Höch

defensa una dona independent i lliure, la denominada «nova dona». La seva

sèrie From an Ethnographic Museum (1929) fusiona cossos europeus i màscares

africanes, homes negres i dones blanques, nens d'ulls blaus i nenes de pell

fosca, en una declaració sobre la igualtat racial, cultural i de gènere. No obstant

això, la seva obra més coneguda és una peça anterior, Cut with the Kitchen Knife

Dada through the Last Weimar Beer-Belly Cultural Epoch of Germany (1919), que

continua essent un exemple de la crítica cultural irònica que representava el

dadaisme.

Bibliografia de la citació

Hannah Höch, «M'agradaria
esborrar els límits». A: Grose-
nick, Uta. Mujeres artistas de
los siglos XX y XXI (pàg. 88).
Colònia: Taschen, 2003.



© FUOC • PID_00256280 123 Referències i pretextos artístics

Hannah Höch, Indian Dancer, de la sèrie From an Ethnographic Museum, 1930.
Font: https://www.moma.org/collection/works/37360

Hannah Höch, sense títol, de la sèrie From an Ethnographic Museum, 1930.
Font: http://www.anothermag.com/art-photography/8931/hannah-hoch-reimagines-indigenous-african-artefacts

https://www.moma.org/collection/works/37360
http://www.anothermag.com/art-photography/8931/hannah-hoch-reimagines-indigenous-african-artefacts
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Hannah Höch, Cut with the Kitchen Knife Dada through the Last Weimar Beer-Belly Cultural Epoch of Germany, 1919.
Font: https://en.wikipedia.org/wiki/file:Hoch-Cut_With_the_Kitchen_Knife.jpg

Hannah Höch, Made for a Party, 1936.
Font: https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/jan/09/hannah-hoch-art-punk-whitechapel

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hoch-Cut_With_the_Kitchen_Knife.jpg
https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/jan/09/hannah-hoch-art-punk-whitechapel
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Després de les experimentacions cubistes del collage, el fotomuntatge apareix

com a recurs per a compondre obres a partir de fotografies apropiades i retalla-

des, muntades —com en el cas de Höch— juntament amb elements tipogrà-

fics reciclats de revistes o diaris. Aquests elements eren superposats de formes

desorientadores —encara que carregades de significat— per reflectir la confu-

sió i el caos del moment històric. László Moholy-Nagy va argumentar teòrica-

ment aquesta pràctica en 1928:

«Els dadaistes van ampliar el sentit del fotomuntatge —en part amb la finalitat
d'escandalitzar, en part com a protesta, i en part per crear poemes òptics— en unir i en-
ganxar trossos de fotografies diverses. Els fragments d'imatges acoblats d'aquesta manera
produïen amb freqüència un sentit difícil de desentranyar que, no obstant això, podia
exercir un efecte subversiu. Aquestes imatges estaven lluny de voler suggerir una il·lusió
de realitat; per contra, mostraven amb cruesa els seus processos d'elaboració, els trenca-
ments de les fotos individuals, el tall bast de les tisores.»

En definitiva, el fet de treure del seu context les imatges de diaris i altres mit-

jans permetia criticar i parodiar buscant aquest efecte subversiu.

A partir dels anys quaranta, Höch va centrar el seu treball en els fotomuntatges

en color i en la representació de figures andrògines relacionades amb l'amor

lèsbic, en defensa dels nous moviments feministes. Per tant, l'obra de Höch

va més enllà de la ideologia política i el pensament artisticosocial revolucio-

nari del moviment dadà per mostrar un aspecte d'alliberament de l'individu,

d'autorealització. A diferència de l'apropiacionisme dels setanta i vuitanta, la

pràctica dadaista no pretén centrar-se en l'especificitat de la fotografia, però sí

que comparteix amb ell la pretensió de dissoldre la frontera entre les diferents

disciplines artístiques, una confusió de gèneres pròpia de la postmodernitat.

Richard�Prince

Bibliografia

L.�Moholy-Nagy (2005). Pin-
tura, fotografía, cine y otros
escritos sobre fotografía (pàg.
148-149). Barcelona: Gustavo
Gili.

«En fer una fotografia d'una imatge existent que ha estat disponible per al públic general,
en cert sentit es fragmenta o, millor dit, es naturalitza el que ja és real i s'intenta agregar
o addicionar aquesta realitat a quelcom més real.»

Des del final dels setanta, Richard Prince (Zona del Canal de Panamà, 1949) va

començar a qüestionar i redefinir els conceptes d'autoria i propietat —d'aura

en un sentit general— a partir de l'apropiació d'imatges dels mitjans de comu-

nicació, entreteniment i publicitat. Prince ha aconseguit crear un segell únic i

identificable, àdhuc recreant imatges d'altres autors. La seva pràctica artística

està centrada en temes que van des de la identitat nord-americana i el seu ra-

cisme, sexisme, subcultures, modes, etc. fins a l'actualitat més contemporània,

com les xarxes socials.

Prince entén que els mitjans de comunicació són creadors d'identitats a partir

del disseny de les seves imatges. En recopilar tot un seguit d'imatges de models

i productes de l'editorial Time-Life Incorporated (on treballava com a catalo-

gador a l'hemeroteca), ordenar les imatges per tipus, igualar-les en grandària i

color, i refotografiar-les, aconseguia revelar repeticions de gestos, poses, expo-

sicions i efectes: en definitiva, desmuntar les narracions mítiques del nostre

Bibliografia de la citació

«I Second That Emotion
1977-78». Disponible a la se-
va pàgina web oficial: http://
www.richardprince.com/wri-
tings/i-second-that-emoti-
on-1977-78/

http://www.richardprince.com/writings/i-second-that-emotion-1977-78/
http://www.richardprince.com/writings/i-second-that-emotion-1977-78/
http://www.richardprince.com/writings/i-second-that-emotion-1977-78/
http://www.richardprince.com/writings/i-second-that-emotion-1977-78/
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temps a partir de la publicitat, en tant que suport en el qual es mostren els

mites contemporanis. Una de les seves apropiacions més conegudes se centra

en les imatges d'una coneguda marca de cigarrets, Marlboro, que mostrava

l'estereotip de la masculinitat amb el qual s'identificava l'americà mitjà amb la

imatge del cowboy que galopava a l'oest. En la seva intervenció, Prince s'apropia

aquestes imatges mitjançant la refotografia i en desplaça, quasi sense alteració,

el sentit recontextualitzant-les.

Richard Prince, sense títol (cowboy), 1989.
Font: https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/cowboys

Retall de premsa: anunci original de Marlboro.
Font: https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/cowboys

https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/cowboys
https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/cowboys
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L'alteració de les imatges de Prince és efectivament mínima: es basa en la uni-

formació i l'eliminació dels eslògans publicitaris, i en la modificació del gra

fotogràfic o del color. La intenció és crear un efecte deliberadament artificial,

de manera que la imatge es buida del significat originari i el seu missatge origi-

nal perd credibilitat. Per contra, la visió romàntica del vaquer deixa pas a una

interpretació de la imatge com una cosa arcaica i masclista. En emmarcar-se,

exposar-se i comercialitzar-se, l'artista atorgava la condició d'art a l'obra inter-

vinguda així i qüestionava l'originalitat i autoria de la imatge.

Richard Prince, Spiritual America, 1983.
Font: http://www.artnet.com/artists/richard-prince/spiritual-america-ynyyax71nkql_uf0y8y90g2

La polèmica entorn de la legalitat d'aquestes pràctiques apropiacionistes ha

fet que Richard Prince hagi hagut d'afrontar diverses vegades denúncies per

drets o permisos de reproducció. Ja en 1977, l'artista va estar immers en una

querella important amb el New York Times per utilitzar algunes de les seves fo-

tografies. Més tard, en 1983, la imatge de la precocitat sexual d'una jovencísi-

ma Brooke Shields s Spiritual America —símbol de la contaminació espiritual i

capitalista de la societat americana— li va comportar una altra batalla judicial.

I més recentment, en 2014, l'exhibició de la sèrie anomenada New Portraits,

composta per un conjunt de captures de pantalla de fotografies publicades

per diversos usuaris a Instagram, va causar un cert escàndol i va comportar a

l'artista diverses demandes en conèixer-se que les imatges estaven a la venda

per un preu exorbitant i sense permís dels autors. En aquest projecte, Prince es

pregunta com funciona aquesta aplicació, quins codis s'han d'utilitzar en les

http://www.artnet.com/artists/richard-prince/spiritual-america-YnYyax71NkqL_uF0y8y90g2
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imatges que es pugen —quins permisos es necessiten, qui són els seguidors i

com aconseguir-los, fins a quin punt es poden retocar les fotografies, què passa

amb els comentaris—, i posa en evidència com qualsevol persona pot accedir,

amb internet i una càmera, a aquesta xarxa i formar-ne part sense distinció

de gènere, raça, religió, nivell econòmic, etc. L'artista se centra en els retrats

—més aviat autoretrats o selfies— d'usuaris anònims d'Instagram per analitzar

les noves tipologies d'aquest gènere.

El treball es presenta com una sèrie d'ampliacions de fotografies d'aquesta apli-

cació, juntament amb el nom de l'usuari tal com apareix en la pantalla, però

amb un comentari afegit per Prince: la intenció és justament mostrar fins a

quin punt l'usuari perd el control dels continguts que puja a internet i com

aquests continguts poden convertir-se en obres d'art o en imatges virals desa-

gradables. Per tant, la intervenció de l'artista reinterpreta la imatge original i

en justifica així l'apropiació.

Richard Prince, Untitled (portraits), 2015.
Font: https://www.gagosian.com/exhibitions/richard-prince--june-12-2015

https://www.gagosian.com/exhibitions/richard-prince--june-12-2015
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Vista de l'exposició «New Portraits in Gagosian» de Richard Prince, 12 de juny - 1 d'agost de 2015
Font: https://www.gagosian.com/exhibitions/richard-prince--june-12-2015/exhibition-images

Barbara�Kruger

«Veig el meu treball com una sèrie d'intents d'arruïnar certes representacions i donar la
benvinguda a una espectadora al públic dels homes. Si aquest treball es considera incor-
recte, molt millor, perquè els meus intents apunten a soscavar aquesta veu masculina
singular i pontificadora que ordena correctament els nostres plaers i històries o la falta
d'ells.»

Barbara Kruger (Newark, Nova Jersey, 1945) és una artista conceptual nord-

americana que forma part d'aquest conjunt d'artistes dones de la dècada dels

vuitanta que utilitza l'estratègia de l'apropiacionisme per a posicionar-se des

d'una postura feminista. El seu objectiu era qüestionar la reificació passiva de

la dona com a espectadora, és a dir, criticar la mirada masculina i, en conse-

qüència, les estructures de poder tant en l'art com en la cultura de masses.

La seva fascinació per la inversió entre la realitat i la seva representació per

part de la cultura de masses va ser compartida per artistes com David Salle,

Robert Longo, Louise Lawler o Cindy Sherman. La recerca entorn de la realitat

prefabricada pel cinema o la televisió els va portar a qüestionar la cultura de

la imatge, l'originalitat, singularitat i autoria de les obres, assumint «la mort

de l'autor» anunciada per Roland Barthes.

Bibliografia de la citació

Barbara Kruger (1982).
«Incorrect: Position
Papers» (pàg. 220) Remote
Control.

https://www.gagosian.com/exhibitions/richard-prince--june-12-2015/exhibition-images
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Barbara Kruger, Your gaze hits the side of my face, 1983.
Font: https://www.nga.gov/exhibitions/2016/in-the-tower-barbara-kruger.html

En el cas de Kruger, la seva obra és influenciada pels anys en què va treba-

llar com a dissenyadora gràfica. En 1980, va exposar les seves fotografies uti-

litzant el llenguatge que la caracteritzaria des de llavors: imatges en blanc i

negre preses dels mitjans publicitaris, a les quals afegeix textos en tipografia

vermella amb missatges polítics i socials, sovint feministes. Així, a Your gaze

hits the side of my face (1981), l'artista mostra un bust femení que suggereix la

imatge clàssica de la bellesa femenina i superposa —en una tipografia desta-

cada, distintiva de Kruger, que emfatitza l'agressivitat amb un fons vermell—

un missatge inequívoc i acusatori que ens desafia a qüestionar el control de

la visió masculina sobre la dona en la societat. L'obra de Kruger és caracterit-

zada per l'omnipresència del llenguatge, i l'artista juga calculadament amb el

seu potencial i ambigüitat, fins al punt que pot ser considerat clau en la seva

pràctica artística.

Juntament amb Cindy Sherman, Sherrie Levine i Louise Lawler, Barbara Kruger

forma part d'un conjunt d'artistes que s'identificaria amb la «postmodernitat

crítica». Aquest grup defensava que la neutralitat dels mitjans artístics havia

desaparegut en veure's contaminats pels mitjans de comunicació de massa i

convertir-se en una part del camp de batalla de la cultura moderna, qüestio-

nant els mitjans artístics clàssics com la pintura o l'escultura. En aquest sentit,

You invest in the divinity of the masterpiece (1982) és una de les seves creacions

més reconegudes pel fet de remetre a la crítica artística pròpia de la postmo-

dernitat: es tracta de l'apropiació d'un passatge conegut de la Capella Sixtina

de Miquel Àngel, La creació d'Adán (1511), una de les obres artístiques més en-

https://www.nga.gov/exhibitions/2016/in-the-tower-barbara-kruger.html
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altides de la pintura occidental. Kruger suggereix aquí la responsabilitat perso-

nal —una constant en el seu treball— de cadascun de nosaltres en la narració

històrica de la ideologia i de l'art occidentals.

Barbara Kruger, Untitled (You invest in the divinity of the masterpiece), 1982.
Font: https://www.moma.org/collection/works/79334

A partir dels noranta, s'inicia una nova etapa en el treball de Kruger, que ex-

plora noves localitzacions per a la seva obra i busca una estètica més propera

a la industrial. Your body is a battleground (1989) és un dels seus primers tre-

balls artístics concebuts per a ser situats en espais públics. Aquesta vegada es

tractava de donar suport al dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos,

com a reacció a les campanyes contra l'avortament. A aquesta etapa pertany

també Blind Eye (2004), una sèrie de fotografies de grandària colossal en una

façana de Melbourne. Paradoxalment, l'obra se situa en un dels espais de més

trànsit de la ciutat i utilitza els mateixos mètodes publicitaris per advertir de

la manera en què ens deixem enganyar per la publicitat.

https://www.moma.org/collection/works/79334
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Barbara Kruger, (Untitled (Your body is a battleground), 1989.
Font: https://www.thebroad.org/art/barbara-kruger/untitled-your-body-battleground

Barbara Kruger, Blind Eye, 2004.
Font: https://acca.melbourne/exhibition/barbara-kruger-blind-eye/

Erik�Kessels

https://www.thebroad.org/art/barbara-kruger/untitled-your-body-battleground
https://acca.melbourne/exhibition/barbara-kruger-blind-eye/
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«Algunes persones han processat tantes imatges que quan compleixen la primera quarta
part de la vida se saturen i entren en crisi perquè és difícil absorbir tanta informació.
Aquest flux canvia alguna cosa dins de nosaltres.»

Erik Kessels (Roermond, Països Baixos, 1966) forma part d'aquest grup

d'artistes que han realitzat projectes entorn d'una fotografia que podríem ano-

menar popular. Kessels és a més dissenyador, comissari, editor de diferents pu-

blicacions —de la revista Useful Photography en particular— i director artístic

de KesselsKramer, la seva pròpia agència de publicitat.

Portada del primer número de Useful Photography.
Font: http://www.kesselskramerpublishing.com/catalogue/useful-photography-1/photos/

La seva pràctica artística se centra en les imatges que habitualment s'exclouen

dels museus, com les fotografies d'àlbums familiars, la publicitat pornogràfica

o la documentació comercial. Però també utilitza les imatges d'internet, abun-

dants i molt disponibles: les recupera com si es tractés de material rebutjat

que es pot reciclar, els aporta una nova estètica, les posa en valor en desviar

la funció original de les fotografies i en atribuir-los segones intencions, i les

trasllada al museu com si es tractés de Duchamp. Tota aquesta operació com-

porta d'alguna manera una ecologia de la imatge. El plantejament de Kessels

consisteix a posar en evidència la voracitat amb què consumim imatges diàri-

ament sense parar-nos a llegir-les o a qüestionar-les.

Una de les obres més conegudes de Kessels és sens dubte la instal·lació del 2001

titulada 24 HRs in photos: una quantitat enorme de fotografies impreses a partir

d'imatges pujades a la plataforma Flickr en un període de vint-i-quatre hores

Bibliografia de la citació
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s'amunteguen com a enderrocs per tot l'espai expositiu. Es tracta de mostrar la

quantitat aclaparadora d'imatges que internet arriba a acumular diàriament i

com estem acostumats a consumir —i, es podria afegir, produir— aquest excés.

A més, l'artista pretén atreure l'atenció sobre el fet que aquestes fotografies

passen de l'àmbit privat al públic en el moment en què es pugen a la xarxa.

Vista de la instal·lació 24 HRs in photos en el Festival Image, a Vevey (2014).
Font: http://www.kesselskramer.com/exhibitions/24-hrs-of-photos

Aquest aspecte privat és molt visible en la seva apropiació d'imatges d'àlbums

de família. Així, Image Tsunami (2016) és un llibre en el qual l'artista recull

fotografies pròpies o recopilades en mercats ambulants o xarxes socials, amb

la finalitat d'apreciar i qüestionar imatges que solem rebutjar per algun motiu,

sense detenir-nos a llegir-les, posant en evidència com «les fotografies familiars

o personals ara es prenen per compartir amb tothom, mentre que en l'era dels

àlbums de fotos solien ser molt més privades» (Clark, 2013). En aquesta pu-

blicació, Kessels mostra una mirada panoràmica sobre la col·lecció d'imatges

amb les quals treballa, una part de la seva extensa col·lecció de fotografies

analògiques (més de quinze mil àlbums familiars).
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Interior d'Image Tsunami (2016).
Font: http://www.editorialrm.com/2010/product.php?id_product=374#

L'artista considera que, més enllà de la nostàlgia que transmeten aquestes fo-

tografies, els àlbums permeten observar una espècie d'arqueologia que recull

moments que plasmen una narrativa que va des de la bellesa, la innocència

o la joventut fins a viatges o noces. Aquestes imatges permeten traçar certes

tipologies, que també ha anat seleccionant i mostrant a In Almost Every Picture.

Iniciada en 2002 i convertida en sèrie de culte, In Almost Every Picture consti-

tueix una col·lecció de llibres de disseny molt cuidat en els quals Kessels ha

comissariat les seves descobertes fotogràfiques.

Portada d'In Almost Every Picture � 12.
Font: http://www.kesselskramerpublishing.com/catalogue/in-almost-every-picture-12/

http://www.editorialrm.com/2010/product.php?id_product=374#
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En les fotografies familiars, l'artista detecta una certa forma de propaganda

que sens dubte transmeten també les fotografies que trobem avui a les xarxes

socials: imatges construïdes i seleccionades acuradament per formar part d'un

nou tipus d'àlbum personal però no privat. Però Kessels apunta cap a una foto-

grafia «imperfecta» perquè capta el moment equivocat, per fallades tècniques

d'il·luminació, etc. Al seu judici, és en aquesta imperfecció que despunta la

bellesa i la veritat en un àlbum d'aquest tipus. El seu llibre Failed it (2016) re-

copila aquest tipus d'errors fotogràfics, però també imatges que mostren errors

de la vida urbana quotidiana —construccions de bancs que obstrueixen portes

als carrers, senyals de trànsit sense sentit, etc.—, una manera de celebrar una

filosofia segons la qual el fracàs i la imperfecció formen part del procés creatiu.

Una de les imatges de l'interior del llibre Failed It (2016).
Font: http://www.kesselskramer.com/communication/projects/failed-it

Jon�Rafman

«Si una gran part de la teva vida està en línia, o davant d'una pantalla, i molts dels teus
moments més profunds succeeixen "virtualment", crec que han de ser observats amb cert
respecte. Aquests moments són reals a pesar que succeeixen en línia.»

El canadenc Jon Rafman (Montreal, 1981) és un artista, assagista i cineasta

interessat particularment en l'impacte de la tecnologia i els mitjans digitals en

la consciència contemporània. La seva obra se centra en les interaccions que

generen les comunitats virtuals i que revelen l'alienació de la societat moderna.

L'obra més coneguda de l'artista en el terreny de l'apropiació es nodreix del

món virtual en què s'ha convertit Google Street View. Fa uns anys Rafman

va començar un projecte titulat 9-Eyes, que continua. L'artista explica la seva

percepció sobre aquesta aplicació de Google:
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«Reconec que aquesta manera de fotografiar crea un text cultural com qualsevol altre, un
espai estructurat i estructurador els codis i significat del qual l'artista i el curador de les
imatges poden ajudar a construir o desxifrar. Les col·leccions de Street View representen
la nostra experiència del món modern i, en particular, la tensió que expressen entre el
nostre univers despreocupat i indiferent, i la nostra cerca de connexió i significació. No
obstant això, una anàlisi crítica de la descripció de l'experiència de Google requereix una
mirada crítica al mateix Google.»

L'estètica d'aquestes imatges panoràmiques fetes amb nou càmeres sobre un

vehicle que no s'oculta però que tampoc no avisa de la seva arribada— és re-

cognoscible ràpidament: imatges de qualitat però amb cert soroll, una textura

digital molt particular, sempre la mateixa altura de disparament, una perspec-

tiva o panoràmica amb una profunditat desviada i la difuminació de rostres,

vehicles i qualsevol identificació individual que pugui envair la privadesa.

L'estètica d'aquestes imatges en brut fa que Jon Rafman es plantegi una compa-

ració interessant d'aquest tipus de fotografies urbanes amb l'street photography

o fins i tot amb el concepte d'«instant decisiu» de Cartier-Bresson, per aquesta

suposada mirada neutral que, àdhuc sense la subjectivitat del fotògraf, ofereix

una espècie de representació privilegiada de la realitat i s'apropa fins i tot a una

fotografia documental despullada de qualsevol intenció cultural. Per a aquest

projecte, l'artista ha capturat imatges de Google Street View seleccionant-les

d'acord amb criteris que tenen a veure amb la fascinació de l'artista per pai-

satges o arquitectures, per la relació de les imatges amb la història de la foto-

grafia o amb la vida rural americana, per l'evocació de velles fotos de família

o d'escenes pròpies dels tableaux de Jeff Wall, sempre buscant certs aspectes

formals quant a color i composició i un ús de la imatge com a denúncia.
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El treball de Rafman posa en qüestió l'autoria de l'obra d'art en utilitzar imat-

ges produïdes per una màquina autòmat i que presenten una mirada que no

és la de l'autor, alhora que legitima les pràctiques apropiacionistes d'artistes

que, com Kessels, «reciclen» les imatges sobreabundants, encara que amb ai-

xò es perdi qualitat o es dilueixin les propietats intrínseques de la fotografia

o de la imatge coneguda en els àmbits artístics. No obstant això, aquestes fo-

tografies —fetes amb un mètode automàtic, sense pretensions artístiques—,

un flux il·limitat d'imatges sense sentit, no eviten que l'espectador interpreti

i busqui una intenció en la imatge. I de fet la troba, perquè és precisament

el que aporta l'artista, que aplica a aquest flux una espècie d'«ecologia visual»

que planteja l'absurd de crear noves imatges davant la font sense límits que

internet representa per a la fotografia.
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Jon Rafman, de la sèrie 9-Eyes (2008, en procés).
Font: http://9-eyes.com/

Jon Rafman, de la sèrie 9-Eyes (2008, en procés).
Font: http://9-eyes.com/

http://9-eyes.com/
http://9-eyes.com/
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Jon Rafman, de la sèrie 9-Eyes (2008, en procés).
Font: http://9-eyes.com/

Jon Rafman, de la sèrie 9-Eyes (2008, en procés).
Font: http://9-eyes.com/
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Jon Rafman, de la sèrie 9-Eyes (2008, en procés).
Font: http://9-eyes.com/

http://9-eyes.com/
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7. Protesta, activisme i denúncia

En 1871 té lloc un aixecament ciutadà de caràcter proletari a la ciutat de Pa-

rís, que durarà del març al maig d'aquest mateix any. Coneguda com la Co-

muna de París, aquesta insurrecció, curta però determinant per a la història,

té com a motiu principal evitar una possible restauració monàrquica com a

conseqüència de la derrota francesa en la guerra francoprussiana (1870-1871).

Aquest esdeveniment passarà a la història, entre altres motius, per ser el pri-

mer a ser registrat de manera sistemàtica en fotografia en la història francesa.

La major part del registre que té lloc durant els combats es fa per comissió de

l'autoproclamat Govern revolucionari, que veu en la fotografia una manera

eficaç d'identificar i comptabilitzar els cadàvers dels caiguts en combat. No

obstant això, les imatges més cèlebres de l'aixecament que han arribat fins a

l'actualitat van ser preses a posteriori per ser venudes com a postals i retraten en

clau esteticista la destrucció ocasionada pels bombardejos a la ciutat. Per tant,

no hi ha un acostament fotogràfic per se a les reivindicacions revolucionàries

ni a les causes materials de l'aixecament.

André Adolphe Eugène Disdéri, Cadavres de communards, 1871.
Font: https://blaburgess.files.wordpress.com/2013/09/dead-communards.jpg

Els problemes en la representació de la cultura obrera i les seves reivindicaci-

ons continuen conforme avança el segle XIX i comença el XX. Aquesta repre-

sentació està monopolitzada sempre per un agent aliè al món obrer: s'imposa

una manera de mirar determinada i, en la major part de vegades, activada

pel positivisme industrialista propi de l'època, que desatén per complet tot el

que pugui relacionar-se amb la visibilització de les condicions d'alienació, del

malestar social o de l'organització del moviment obrer.

https://blaburgess.files.wordpress.com/2013/09/dead-communards.jpg
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No és fins entrat el segle XX, concretament arran de les estratègies sorgides en

el III Congrés de la Internacional Comunista, celebrat en 1921, que apareix

una voluntat ferma per a fomentar una pràctica de registre fotogràfic docu-

mental de caràcter autorepresentatiu en les classes proletàries, sense que hi

hagi cap mediació. En 1926 sorgeixen dos focus clau per a entendre el desen-

volupament d'aquesta pràctica: d'una banda, la revista d'ideologia comunista

alemanya A.I.Z. (Arbeiter Illustrierte Zeitung ['Diari il·lustrat dels treballadors'])

llança una convocatòria oberta en la qual se sol·liciten imatges de fotògrafs no

professionals que representin els entorns fabrils. D'altra banda, el periodista

soviètic Mikhaïl Koltsov crea la revista Sovestkoe foto, que manté intercanvis

constants amb la seva homòloga germana. Amb tots dos esforços col·lectius,

es planteja l'aliança entre el moviment obrer i els fotògrafs, que dona com a

resultat dues maneres de mirar: la soviètica, que prioritza una representació de

l'obrer heroica i fortament escenificada, i l'alemanya, de caràcter més natura-

lista i visceral, que busca visibilizar amb cruesa les condicions dels treballadors.

Tina Modotti en la portada del número 17 de la revista A.I.Z., 1931.
Font: https://lostonsite.files.wordpress.com/2011/06/portada-de-la-revista-a-i-z-no-17-19311.jpg

Per tant, es pot afirmar que aquestes dues posicions es corresponen amb la

tensió entre un país que ha superat la revolució i un altre que encara està sumit

en la lògica capitalista pròpia de la segona Revolució Industrial. La consolida-

https://lostonsite.files.wordpress.com/2011/06/portada-de-la-revista-a-i-z-no-17-19311.jpg
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ció de Stalin i la pujada al poder de Hitler van fer que tots dos experiments

arribessin a la fi en la primera meitat de la dècada dels trenta, si bé havien

sorgit diferents ramificacions en altres països, com la República Txeca, els Es-

tats Units, França o la Gran Bretanya, promogudes per partits i organitzacions

comunistes. Al nostre país, al llarg de la Guerra Civil (1936-1939), apareixen

manifestacions similars en el bàndol republicà guiades per fotògrafs interna-

cionals associats a la fotografia obrera, com Walter Reuter, Boris Makasseiev o

l'artista John Heartfield.

Aleksandr Ródtxenko, Mat’, 1924. Portada del número 10, d'octubre de 1927, de la revista Sovetskoe foto.
Font: https://i.pinimg.com/originals/fb/76/24/fb7624d04757c4088380bdc9dd117f5f.jpg

Durant la Segona Guerra Mundial i, de manera més notable, en les prime-

res dècades de la Guerra Freda, es produeix al món occidental un fenomen

d'assimilació de les pràctiques documentals dins de la lògica del liberalisme

triomfant. Qualsevol representació de la protesta o de l'organització dels tre-

balladors comporta una acusació de subversió, i per tant se n'impedeix de ma-

nera taxativa la difusió. Aquest és el cas a què s'enfronta el fotògraf alemany

Dirk Alvermann, que al llarg de la dècada dels cinquanta retrata el procés revo-

lucionari que culmina en la independència algeriana de França, i el treball del

https://i.pinimg.com/originals/fb/76/24/fb7624d04757c4088380bdc9dd117f5f.jpg


© FUOC • PID_00256280 144 Referències i pretextos artístics

qual xoca frontalment amb la censura existent a l'Europa occidental. Aquest

projecte culmina en un llibre titulat Algeria (1960), que no podrà veure la llum

fins a la dècada següent.

Dirk Alvermann, detall del llibre Algeria, 1960.
Font: https://loeildelaphotographie.com/wp-content/uploads/2012/02/original_alvermann_algerien_04_c-jpg.jpg

A la fi de la dècada dels seixanta, el sorgiment dels nous moviments socials i

el declivi progressiu de l'ideal de la modernitat comporten una nova manera

d'entendre les pràctiques de registre documentals, que es consolidarà al prin-

cipi de la dècada dels setanta. Publicacions com l'alemanya Arbeiterfotografie,

nascuda en 1973, reaviven l'interès pels experiments en la representació de

la classe treballadora i de les seves reivindicacions, sorgits en l'època de les

avantguardes, tal com feien des dels mitjans fílmics creadors com Jean-Luc

Godard i Jean-Pierre Gorin amb el Grup Dziga Vertov (1968-1972). Per la se-

va banda, figures com Martha Rosler i Allan Sekula porten aquest debat al si

mateix de la institució artística al llarg de la dècada dels vuitanta, ampliant i

qüestionant els límits de la representació més enllà de la imatge fotogràfica: es

transiten els territoris de la performance o la instal·lació al mateix temps que es

posa en dubte aquesta mateixa institució i els seus mecanismes de kitschificació

i desactivació posterior dels discursos políticament actius.

https://loeildelaphotographie.com/wp-content/uploads/2012/02/original_alvermann_algerien_04_c-jpg.jpg
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Fotogrames de la pel·lícula Un film comme les autres, 1968, de Jean-Luc Godard i el Grup Dziga Vertov.
Font: http://i.imgur.com/1ywiqlv.jpg

Aquesta tensió arribarà intacta al nostre temps, un moment especialment com-

plicat amb l'explosió del mercat de l'art a la fi de la dècada dels vuitanta. Als no-

ranta, artistes com Santiago Sierra articularan la protesta a partir d'estratègies

que són totalment fora de les pràctiques documentals en un sentit clàssic del

terme, estratègies presents en moviments tradicionalment al marge d'aquest

tipus de discussions, com el minimalisme o l'art conceptual.

Martha�Rosler

«El documental és una mica com les pel·lícules de terror, que posa cara a la por i trans-
forma l'amenaça en fantasia, en imatges. Un pot arreglar-se amb les imatges deixant-les
enrere. (Són ells, no nosaltres.)»

Des de la dècada de 1970, Martha Rosler (Brooklyn, Estats Units, 1943) ha

consagrat la seva carrera a explorar els intersticis de la vida quotidiana, els

seus rituals i punts de confrontació. La seva àrea d'acció abraça mitjans com

el vídeo, la fotografia, el fotomuntatge, la teoria o la performance. Juntament

amb Allan Sekula, Rosler és la major exponent del gir crític de l'art documental

amb l'adveniment de la postmodernitat.

En 1965 comença a desenvolupar el seu primer treball conegut, Body Beautiful,

or Beauty Knows No Pain (1965-1972). En aquest projecte seminal explora la

relació entre la representació de la dona i l'àmbit domèstic amb imatges de

revistes de moda a partir d'una hiperbolització irònica de les claus de la mirada

heteropatriarcal.
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Martha Rosler, Kitchen I, 1966, de la sèrie Beauty Knows No Pain, or Body Beautiful, 1965-1972.
Font: https://www.christies.com/img/lotimages/2011/
cks/2011_cks_07978_0155_000(martha_rosler_bodi_beautiful_or_beauty_knows_no_pain).jpg

La seva carrera artística despunta a la fi dels seixanta, durant els seus anys de

formació acadèmica a Califòrnia, amb el projecte House Beautiful: Bringing the

War Home (1967-1972), en el qual posa sobre la taula les dues esferes entorn

de les quals articularà la seva carrera: l'àmbit domèstic i els seus clixés i la

guerra. En aquest treball, dut a terme al llarg dels anys de major cruesa de la

guerra de Vietnam, Rosler fa vint fotomuntatges en els quals combina imatges

d'interiors de llars extretes de la publicació nord-americana de decoració House

Beautiful, a les quals afegeix instantànies d'escenes de violència exercida sobre

ciutadans vietnamites publicades en la revista Life. Amb House Beautiful: Brin-

ging the War Home, l'artista crida l'atenció sobre la recent paradoxa generada

a partir de l'emissió televisiva constant de la barbàrie de la guerra a les llars

nord-americanes.

https://www.christies.com/img/LotImages/2011/CKS/2011_CKS_07978_0155_000(martha_rosler_body_beautiful_or_beauty_knows_no_pain).jpg
https://www.christies.com/img/LotImages/2011/CKS/2011_CKS_07978_0155_000(martha_rosler_body_beautiful_or_beauty_knows_no_pain).jpg
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Martha Rosler, Cleaning the drapes, de la sèrie House Beautiful: Bringing the War Home, 1967-1972.
Font: https://www.moma.org/collection/works/150123

A mitjan dècada dels setanta, Rosler torna a Nova York i comença a usar de

manera generalitzada el vídeo en la producció, mitjà del qual se servirà per a

alguns dels seus treballs més reconeguts. En 1975 produeix una peça de vídeo

de poc més de sis minuts de durada que marcarà una fita en la seva carrera,

Semiotics of the Kitchen. En aquesta performance, pensada per a ser registrada,

Rosler qüestiona els espais domèstics i el seu paper en l'opressió de la dona

establint una analogia amb els programes de cuina televisius.

Martha Rosler, vista de la instal·lació de l'obra The Bowery in two inadequate descriptive systems, 1974-1975.
Font: https://hammer.ucla.edu/fileadmin/media/digital_archives/take_it_or_leave_it/art/tl_61_rosler_bowery-in-two-inadequate-
descriptive-systems.jpg

Aquest mateix any produeix The Bowery in two inadequate descriptive systems

(1974-1975), en què reflexiona sobre la capacitat de la imatge i la paraula es-

crita per a expressar l'experiència de viure en un lloc concret. Rosler es qües-

tiona el valor documental de la imatge mitjançant una instal·lació composta

per un reticle de més de vint imatges acompanyades de text, en les quals mos-

tra façanes del barri novaiorquès del Bowery al costat de reflexions escrites

sobre l'alcoholisme escoltades de persones del barri. De manera metafòrica,

l'artista genera un document valuós d'un barri que estaria cridat a ser la punta

de llança del procés conegut com gentrificació, que en l'actualitat s'obre pas de

https://www.moma.org/collection/works/150123
https://hammer.ucla.edu/fileadmin/media/Digital_archives/Take_It_or_Leave_It/Art/tl_61_rosler_bowery-in-two-inadequate-descriptive-systems.jpg
https://hammer.ucla.edu/fileadmin/media/Digital_archives/Take_It_or_Leave_It/Art/tl_61_rosler_bowery-in-two-inadequate-descriptive-systems.jpg
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manera incessant per tots els racons del planeta, al mateix temps que assesta

el cop de gràcia a una manera d'entendre el documental que feia més d'una

dècada que agonitzava.

Allan�Sekula

«S'ha establert un límit clar entre la fotografia i el seu caràcter social. En altres paraules,
els mals de la fotografia són els mals de l'esteticisme. L'esteticisme ha de ser superat ín-
tegrament perquè sorgeixi un art significatiu de qualsevol tipus.»

Amb el focus posat en els sistemes econòmics i el concepte de treball, l'obra

d'Allan Sekula (Erie, Estats Units, 1951 - Los Angeles, 2013) és una de les mos-

tres més notables de la relació —a vegades complicada— entre art i documen-

tal sorgides al segle XX. Fent un ús indistint de text, vídeo i imatge fotogràfica,

Sekula va reflexionar entorn de la condició obrera i la seva representació en

la societat tardocapitalista.

Bibliografia de la citació

Allan Sekula, «Essays. On the
Invention of Photographic
Meaning». A: Buchloh, B. H.
D. (ed.) (1984). Allan Seku-
la Photography Against The
Grain Essays And Photo Works
1973-1983 (pàg. 15). Nova
Escòcia: The Press of the No-
va Scotia College of Art and
Design.

En 1973, un any abans de graduar-se en Belles Arts a la Universitat de Califòr-

nia, presenta el seu primer gran projecte, Aerospace Folktales, en el qual explora,

com si es tractés d'una «pel·lícula desarmada» (Buchloh i Sekula, 2003), la vida

quotidiana d'un treballador aturat, encarnat en la figura del seu propi pare.

Aquest treball, que inclou fotografies, documents i elements de l'àlbum fami-

liar, representa un gir considerable en les pràctiques artístiques documentals,

ja que proposa una manera de fer que combina el document i la seva estèti-

ca amb un tipus de narració autobiogràfica molt més fragmentària. Aerospace

Folktales és també una crònica de la recessió econòmica provocada per la crisi

del petroli en aquest mateix any mitjançant un relat ambientat en el nucli de

la indústria aeroespacial nord-americana, al sud de Califòrnia.

Allan Sekula, sense títol, de la sèrie Aerospace Folktales, 1973.
Font: https://pbs.twimg.com/media/c-1-inqwsaemlo-.jpg

Bibliografia

B.�H.�D.�Buchloh;�Allan
Sekula (2003). «Conversa-
tion between Allan Sekula
and B. H. D. Buchloh». A: S.
Breitwieser (ed.). Allan Seku-
la. Performance under Working
Conditions. Viena: Generali
Foundation.

https://pbs.twimg.com/media/C-1-InQWsAEmlo-.jpg
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Originalment compost per cent quaranta-dues imatges en blanc i negre, pa-

nells de text i quatre enregistraments sonors de converses entre l'artista i dife-

rents persones properes en situació de desocupació, el projecte es presenta en

una sala de la Universitat de Califòrnia, a San Diego, en 1973. En instal·lacions

subsegüents n'anirà modificant la disposició i grandària, i arribarà a la versió

definitiva amb la publicació del seu cèlebre llibre Photography Against the Grain.

Essays and Photo Works 1973-1983 (1984) —que reuneix la pràctica totalitat de

la seva obra fotogràfica i assatgística fins avui—, on aquesta obra apareix en

una versió de cinquanta-una imatges agrupades en díptics i reticles al costat

de tres enregistraments sonors.

Allan Sekula, detall del llibre Photography Against the Grain, 1973-1983.
Font: http://www.mackbooks.co.uk/images/sekula-11.jpg

Al llarg dels anys vuitanta comença a aprofundir en el terreny de la teoria,

la crítica i la docència impartint classes al California Institute of the Arts en

1985. A la fi de la dècada, s'embarca en el que estaria cridat a ser el projecte més

ambiciós de la seva carrera, Fish Story (1988-1995), que significarà un canvi de

perspectiva per a l'autor, ja que s'endinsa en una crítica universalista del para-

digma de la postmodernitat en la línia que suggereix Benjamin H. D. Buchloh:

«En una autoproclamada societat postindustrial i postclasse obrera, on grans segments
de treball i producció estan de fet ocults a la vista comuna, ja que s'exporten als mar-
ges geopolítics [...] l'experiència de producció i les condicions del treball industrial han
estat expulsades per una massiva prohibició de representació de la cultura visual de la
modernitat.»

Bibliografia

Benjamin�H.�D.�Buchloh
(1995). «Allan Sekula: Pho-
tography between Discour-
se and Document». A: Allan
Sekula. Fish Story (pàg. 191).
Düsseldorf: Richter Verlag.

http://www.mackbooks.co.uk/images/Sekula-11.jpg
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Allan Sekula, Panorama. Mid-Atlantic, November 1993, de la sèrie Fish Story, 1988-1995.
Font: http://www.tate.org.uk/sites/default/files/images/allan_sekula_panorama._mid-atlantic_november_1993.jpg

Aquest projecte, consagrat a desentranyar les claus de la mirada fotogràfica i

el seu paper en la construcció de la identitat obrera en l'era de la globalització,

està focalitzat en la indústria marítima global i en la distribució de béns de

consum. Cadascun dels set capítols en què està dividit —que sumen en con-

junt cent cinc imatges a color, vint-i-sis panells de text i dues projeccions de

diapositiva— té entitat pròpia i va ser exhibit de manera individual confor-

me l'autor el concloïa. En 1993, el treball es va donar a conèixer de manera

generalitzada per al públic nord-americà. Una selecció dels elements d'aquest

projecte es va poder contemplar en 2017 a la Fundació Tàpies de Barcelona,

ciutat que a més protagonitza un dels seus capítols.

Vista de l'exposició «Sísif Col·lectiu», d'Allan Sekula, a la Fundació Tàpies (Barcelona) el 2017.
Font: https://pbs.twimg.com/media/dc6jmpgxsaa7bcx.jpg

Santiago�Sierra

http://www.tate.org.uk/sites/default/files/images/allan_sekula_panorama._mid-atlantic_november_1993.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DC6jmPgXsAA7Bcx.jpg
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«No puc canviar res. No hi ha possibilitat que puguem canviar res amb el nostre treball
artístic. Fem el nostre treball perquè fem art i perquè creiem que l'art ha de ser alguna
cosa, alguna cosa que segueix la realitat. Però no crec en la possibilitat de canvi.»

Fent ús d'estratègies aparegudes en el període de les segones avantguardes mit-

jançant disciplines com l'art conceptual, el minimalisme o la performance, San-

tiago Sierra (Madrid, 1966) fa un qüestionament constant i visceral dels ele-

ments que perpetuen l'explotació del treballador. La seva fama d'enfant terrible

l'acompanya allà on va des del final de la dècada de 1990.

Llicenciat en Belles Arts per la Universitat Complutense de Madrid, Sierra con-

tinua els seus estudis a Hamburg, on roman entre el 1990 i el 1991. És allí on

comença a realitzar els seus primers projectes —ja caracteritzats pel registre

fotogràfic en blanc i negre que acompanyarà les seves obres fins a l'actualitat

—, com Paseos (1990) o Montañas (1990).

Santiago Sierra, Paseos, Hamburgo, 1990.
Font: http://www.santiago-sierra.com/imagenes/impaseos/1.jpg

En aquesta primera fase, la seva obra remet directament als preceptes de l'art

conceptual dels setanta o de l'art natura, produint peces escultòriques basades

en objectes de deixalla i en la seva acumulació en determinats llocs. En 1991,

continua aprofundint en postulats conceptuals i en l'imaginari postindustrial

mitjançant peces com Ejercicio de colocación para 4 contenedores cúbicos o 4 con-

tenedores cúbicos de 250 cm de lado, que remeten al minimalisme dels seixanta.

A la seva tornada a Madrid, participa en projectes d'experimentació artística

lligats a la contracultura, com el del mític Espai P, avui desaparegut.

Bibliografia de la citació

Santiago Sierra. Citat per
Claire Bishop (2004). «Anta-
gonism and Relational Aest-
hetics». RevistaOctober, tar-
dor.

http://www.santiago-sierra.com/imagenes/impaseos/1.jpg


© FUOC • PID_00256280 152 Referències i pretextos artístics

Vista de la instal·lació de la peça 4 contenedores cúbicos de 250 cm de lado, de Santiago Sierra, a l'Església de Sant Pere de
Lübeck, Alemanya, 1991.
Font: http://www.santiago-sierra.com/imagenes/impaseos/1.jpg

En 1995 es trasllada a Mèxic, la qual cosa significa un punt d'inflexió impor-

tant en la seva carrera. Allí romandrà fins al 2006 i cridarà l'atenció de la co-

munitat artística internacional. El seu treball adquireix un compromís polític

major i més visible conforme passa el temps. Les referències als conceptualis-

mes clàssics romanen, si bé són emprades de manera més evident com a pre-

text i ja no com a fi, com en el cas de l'obra 15 hexaedros de 250 cm de lado

cada uno (1996), que reflexiona entorn dels espais públics i el seu ús a Ciutat

de Mèxic. Dos anys després, en 1998, inicia una de les estratègies més polè-

miques de la seva carrera, en la qual pagarà els participants de les seves acci-

ons basant-se, en la majoria dels casos, en el salari mínim interprofessional

del lloc on es desenvolupi l'acció. D'aquesta manera, l'artista pretén posar en

qüestió els mecanismes que articulen les relacions laborals en la societat capi-

talista i l'ambigüitat i perversió sobre les quals se sustenten. Amb la peça Línea

de 30 cm tatuada sobre una persona remunerada (1998), Sierra revela de manera

violenta la situació de precarietat laboral que pateixen milions de mexicans,

posant l'espectador davant els seus propis límits ètics en visibilizar fins on és

capaç d'arribar un individu en situació de necessitat a canvi de diners. Sierra

continuarà utilitzant aquesta estratègia fins a l'actualitat amb peces ja cèlebres

com Línea de 250 cm tatuada sobre 6 personas remuneradas (1999), 10 personas

remuneradas para masturbarse (2000) o 586 horas de trabajo (2004).

http://www.santiago-sierra.com/imagenes/impaseos/1.jpg
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Santiago Sierra, Línea de 30 cm tatuada sobre una persona remunerada, 1998.
Font: http://www.santiago-sierra.com/982_1024.php

En la dècada dels 2000 arriba la seva consagració internacional definitiva, ex-

posant des de llavors en museus com el KW a Berlín, el MoMA PS1 a Nova York

o la Lisson Gallery a Londres. En 2010 rebutja el Premi Nacional d'Arts Plàs-

tiques argumentant que instrumentalitza en benefici de l'estat el prestigi del

premiat, la qual cosa va aixecar una gran polèmica. Recentment, ha començat

a produir obres entorn del monopoli de la violència per part dels estats. En

aquesta línia de reflexió, s'inclourien peces com Veteranos de la guerra de Ucra-

nia cara a la pared (2017) o Presos políticos (2018), l'obra que ha portat l'artista

als titulars de nou per la censura que la fira madrilenya ARC va aplicar sobre

la peça en la seva edició de 2018.

http://www.santiago-sierra.com/982_1024.php
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Santiago Sierra, Preso político 3, de la sèrie Presos políticos (2017-2018).
Font: https://www.elsaltodiario.com/uploads/fotos/h1000/48fc63e3/sierra.jpg?v=63686517711

https://www.elsaltodiario.com/uploads/fotos/h1000/48fc63e3/sierra.jpg?v=63686517711
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8. L'instant decisiu

El terreny per a la consideració artística de la fotografia va ser abonat pels ar-

tistes conceptuals, per la pràctica de la performance —que implicava un treball

immaterial i efímer que necessitava la fotografia per a difondre's— i per l'art

pop, l'interès per la cultura popular del qual es va traduir en l'ús d'imatges

dels mitjans impresos. No obstant això, serà justament el museu d'art contem-

porani per excel·lència, el Museum of Modern Art de Nova York (MoMA), el

que institucionalitzarà la fotografia com a art: relegarà a un segon pla l'ús de

la fotografia com a testimoniatge o document i considerarà art fotogràfic les

imatges que s'adeqüen al cànon formalista de la modernitat, un cànon que

valorava l'especificitat pròpia de cada disciplina artística i l'originalitat i sin-

gularitat de l'autor.

Vista de l'exposició «New Documents», comissariada per John Sarkowski al Museum of Modern Art en 1967.
Font: https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3487?#installation-images

Els conservadors de fotografia del MoMA Beaumont Newhall i John

Szarkowski canonitzaren successivament com a art un tipus de fotografia que

responia a la tradició documental del mitjà i que, en la dècada dels seixanta,

estaria representada pel que es va anomenar straight photography o fotografia

directa, no manipulada. Aquest cànon estètic quedava fixat en la Historia de la

fotografía escrita per Newhall en 1949. Molts fotògrafs s'havien convençut que

el que millor definia la fotografia, allò específic del mitjà i a què calia cenyir-se,

era el realisme. Curiosament, tal com assenyala Allan D. Coleman:

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3487?#installation-images
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«No van considerar que l'adaptabilitat gairebé infinita de la fotografia a qualsevol estil
expressiu fos un d'aquests trets característics, sinó que es van decidir per les qualitats
relacionades (encara que no idèntiques) de l'enfocament nítid i el realisme. I, com és
costum entre els puristes, van fer d'aquestes qualitats no solament opcions estilístiques
sinó també imperatius morals.»

La veritat és que la credibilitat és una característica de la fotografia precisament

per la seva característica d'índex —com a empremta d'un esdeveniment—, i a

aquesta credibilitat contribueix la il·lusió de transparència del mitjà pel pro-

cés mecànic que implica. Si es dona per descomptat que la fotografia és una

transcripció fidel de la realitat i es converteix això en un imperatiu moral, tal

com assenyalava Coleman, estem davant un discurs que accepta únicament

la intervenció del fotògraf en l'elecció d'allò que vol fotografiar. Llavors estem

davant la fotografia documental o l'straight photography —fotografia directa—,

en la línia iniciada per Alfred Stieglitz o Paul Strand. Si s'accepta que el fotò-

graf fa una interpretació subjectiva de la realitat, encara que sense interferir

en l'esdeveniment que té davant, tenim un tipus de fotografia a la manera de

Henri Cartier-Bresson o Eugene Smith. Finalment, un altre tipus de fotografia

és aquella en la qual el fotògraf crea de manera conscient l'esdeveniment, juga

amb la veracitat i demana a l'espectador que suspengui la seva incredulitat.

Paul Strand, Blind Woman, New York, 1916.
Font: http://time.com/104072/paul-strand-retrospective/
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Paul Strand, The Family, Luzzara (The Lusettis), 1953.
Font: http://time.com/104072/paul-strand-retrospective/

Paul Strand, White Fence, Port Kent, New York, 1916.
Font: http://time.com/104072/paul-strand-retrospective/

http://time.com/104072/paul-strand-retrospective/
http://time.com/104072/paul-strand-retrospective/
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Eugene Smith, Spanish Village (Poble espanyol), 1950.
Font: http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/spanish-wake-velatorio-espanol

Henri Cartier-Bresson, Madrid, 1933.
Font: http://photography-now.com/exhibition/93602

El fet és que la legitimitat artística es va atribuir històricament a la fotografia

no manipulada, directa, basada en el pressupòsit que «el sentit és quelcom

amb què s'ensopega fortuïtament en el món i s'emmarca en una imatge», és

a dir, en l'estètica de l'«instant decisiu» de la qual havia parlat Cartier-Bresson

en 1952:

http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/spanish-wake-velatorio-espanol
http://photography-now.com/exhibition/93602
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«De tots els mitjans d'expressió, la fotografia és l'únic que fixa per sempre l'instant precís
i fugitiu».

Eugène Atget, Rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, 1924.
Font: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/286693
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Eugène Atget, Mannequin, 1925.
Font: http://www.yellowkorner.com/us-en/p/mannequin-1925/665.html

Garry Winogrand, New York, 1968.
Font: https://www.skinnerinc.com/auctions/3029b/lots/117

http://www.yellowkorner.com/us-en/p/mannequin-1925/665.html
https://www.skinnerinc.com/auctions/3029B/lots/117


© FUOC • PID_00256280 161 Referències i pretextos artístics

Robert Frank, Parade-Hoboken, New Jersey, 1955.
Font: https://www.artbasel.com/catalog/artwork/26519/robert-frank-parade-hoboken-new-jersey

Garry Winogrand, Salinas, Kansas, 1976.
Font: https://pleasurephoto.wordpress.com/category/garry-winogrand/

https://www.artbasel.com/catalog/artwork/26519/Robert-Frank-Parade-Hoboken-New-Jersey
https://pleasurephoto.wordpress.com/category/garry-winogrand/
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Helen Levitt, New York, 1975.
Font: https://lens.blogs.nytimes.com/2017/10/12/the-subway-portraits-of-helen-levitt/

L'objectiu de retratar la realitat de manera més o menys objectiva havia estat

una qüestió fonamental des de la segona meitat del segle XIX a partir d'Eugène

Atget. El fotògraf francès, tal com ho faria més tard Walker Evans, va apostar

per mostrar la realitat social amb una nova idea de fotografia creativa que

buscava el potencial líric dels fets. Aquesta sensibilitat estètica, més enllà de

la sociologia i propera als gustos de l'art de l'època —en Atget hi ha un cert

gust surrealista que més tard influirà en Cartier-Bresson—, seria també el punt

de partida de fotògrafs com Paul Strand o Ansel Adams i la seva «fotografia

directa».

Aquesta qüestió del realisme documental experimentarà d'ara endavant els

criteris fotogràfics que es van plantejant i les estratègies temàtiques, i tindrà

continuïtat en noves generacions d'artistes com Robert Frank, Helen Levitt,

Diane Arbus, Garry Winogrand, Lee Friedlander o Lewis Baltz.

Walker�Evans

«Documental: aquesta paraula és sofisticada i enganyosa. I no és molt clara [...] El terme
ha de ser estil documental [...] Un document té ús, mentre que l'art és realment inútil.»

Amb el New Deal americà —política intervencionista que pretenia pal·liar els

efectes de la Gran Depressió—, Walker Evans (San Luis, Missouri, 1903 - New

Haven, Connecticut, 1975), juntament amb altres fotògrafs com Dorothea

Lange, va rebre l'encàrrec de l'Administració Rooselvet de documentar els es-

tralls de la Gran Depressió a les zones rurals dels Estats Units. A partir del 1935,

el fotògraf es va incorporar a aquest projecte, però aviat van sorgir les diferèn-

cies amb Roy Emerson Stryker, el fotògraf organitzador d'aquests encàrrecs.

Stryker defensava un tipus d'imatges que promoguessin un canvi social o po-
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lític, mentre que Evans promovia el «registre pur», una fotografia més distan-

ciada, allunyada de les finalitats propagandístiques i que evitava el compromís

polític.

Walker Evans, Allie Mae Burroughs, 1936. Fotografia feta per la Farm Security Administration.
Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/file:Allie_Mae_Burroughs_print.jpg

Walker Evans, Roadside stand near Birmingham, Alabama, 1936. Fotografia feta per la Farm Security Administration.
Font: https://es.wikipedia.org/wiki/walker_evans#/mitjana/File:Roadside_stand_near_Birmingham,_Alabama.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Allie_Mae_Burroughs_print.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Walker_Evans#/media/File:Roadside_stand_near_Birmingham,_Alabama.jpg
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Walker Evans, County seat of Hali County, Alabama (Greensboro, Alabama), 1935-1936. Fotografia feta per la Farm Security
Administration.
Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/file:Downtown_Greensboro_Alabama_in_the_1930s.jpg

Walker Evans. Penny Picture Display, Savannah, Georgia, 1936.
Font: https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1360

De fet, el fotògraf va voler allunyar-se del que en aquest moment es considera-

va el veritable documental per a definir la seva obra com a «estil documental»:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Downtown_Greensboro_Alabama_in_the_1930s.jpg
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1360
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«Un exemple de document literal seria la fotografia policial d'un crim. Un document té
una utilitat, mentre que l'art és realment inútil. Així, l'art mai no és un document, però
pot adoptar-ne l'estil.»

El Departament de Fotografia del MoMA va sancionar aquesta postura i la va

convertir en oficial: en 1938, Evans va presentar en aquest museu una expo-

sició —la primera mostra individual d'un fotògraf al MoMA— acompanyada

de la publicació d'American Photographs, un retrat de la societat nord-ameri-

cana en el qual eren representats des de l'arquitectura, la industrialització, el

camp, la ciutat o la Gran Depressió fins a l'espectacle o la segregació racial.

L'exposició, que no proposava una tesi concreta, abonava la teoria d'Evans de

l'«estil documental», l'aparença de documental amb absència d'un objectiu fi-

xat, fora del sistema d'arxiu i alhora del mercat de consum. En el seu intent

de desmarcar-se de la nova objectivitat —la fotografia pretesament artística—

i dels fotògrafs més reeixits de la ciutat de Nova York, com Alfred Stieglitz o

Edward Steichen, Evans entén la fotografia en el seu caràcter específic (defensa

la fotografia i incorpora l'antiart) i com a document poètic.

Encara que Evans veia amb cert recel l'acollida de la seva obra en les institu-

cions, l'exposició va consolidar el seu estil i el seu reconeixement. En 1941

va publicar, juntament amb l'escriptor James Agee, Let Us Now Praise Famous

Men, una recopilació d'imatges i textos en què Evans evita fer propaganda i es

limita a descriure, de manera digna i neutra, la realitat rural nord-americana

de tres famílies agrícoles. No obstant això, durant les dècades següents, el seu

projecte de fotografiar una societat anònima amb un estil documental es va

veure sobrepassat pel desenvolupament de la cultura de masses i la conversió

de la fotografia en objecte de consum.
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Portada i interior de la publicació Let Us Now Praise Famous Men, 1941.
Font: http://www.thecobbs.com/auction-2016-04-30-lot-192.html

Evans serà considerat, sobretot a partir de la dècada dels seixanta, un dels grans

representants d'aquesta essència documental en la fotografia, com Eugène At-

get. La seva obra estarà present en l'evolució posterior de la fotografia nord-

americana, des de Lee Friedlander i Harry Callahan fins a Garry Winogrand

o Robert Frank.

Henri�Cartier-Bresson

http://www.thecobbs.com/auction-2016-04-30-lot-192.html
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«L'instant decisiu i una dosi de psicologia —la importància de la qual no és menor que
la de la posició de la càmera— són els factors principals per a obtenir un bon retrat.»

Henri Cartier-Bresson (Chanteloup-en-Brie, 1908 - Montjustin, 2004) és con-

siderat el pare del fotoreportatge i un dels grans mestres francesos de la foto-

grafia. Influenciat per l'straight photography i pel surrealisme, Cartier-Bresson

comparteix amb aquest últim moviment una certa estètica marcada per as-

pectes com el lirisme, l'interès per l'inconscient, el passeig urbà o l'atzar, però

també el compromís polític i la necessitat de canviar el món. Després dels seus

viatges a Mèxic i els Estats Units en 1934-1935, les seves posicions polítiques es

radicalitzen i comença a treballar per a la premsa comunista. Més compromès

socialment, documenta la Guerra Civil espanyola, els conflictes que portaran

a la Segona Guerra Mundial i la mort de Mahatma Ghandi. Va retratar també

grans personatges del món de l'art, com Pablo Picasso o Henri Matisse, figures

polítiques com Fidel Castro o Ernesto Guevara, científics com Marie Curie o

la cantant Edith Piaf.

Henri Cartier-Bresson, Séville, Andalousie, Espagne, 1933.
Font: https://www.polkamagazine.com/raconte-moi-une-image-lespagne-de-cartier-bresson/
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Henri Cartier-Bresson, Simone de Beauvoir, 1947.
Font: http://www.oldskull.net/fotografia/henri-cartier-bresson/

En 1947, Cartier-Bresson inaugura la seva primera gran retrospectiva al Mo-

MA de Nova York. Aquest mateix any, juntament amb Robert Capa, David

Seymour, George Rodger i William Vandivert, funda Magnum, l'agència que

acabarà sent un referent mundial en el camp del fotoreportatge. A partir del

1947 i fins al principi de la dècada de 1970, fa viatges i reportatges per tot el

món i treballa per a gairebé totes les grans revistes il·lustrades internacionals.

No obstant això, en la majoria de les seves fotografies descriu escenes de la

vida quotidiana i investiga, amb la seva càmera de mà, temes universals mit-

jançant imatges de subjectes individuals. L'interès humà de la seva obra ha fet

que es consideri la seva fotografia com a humanista, un subgènere de la foto-

grafia documental que reaccionava contra l'artificialitat pròpia de la fotografia

moderna de la seva època. De fet, va formar part de la cèlebre exposició hu-

manista The Family of Man (MoMA, 1955), comissariada per Edward Steichen,

al costat d'artistes com Manuel Álvarez Bravo, Diane Arbus, Richard Avedon,

Helen Levitt, Robert Frank, August Sander, Irving Penn o Garry Winnogrand.

http://www.oldskull.net/fotografia/henri-cartier-bresson/
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Henri Cartier-Bresson, Juvisy, France, 1938.
Font: https://www.moma.org/calendar/exhibitions/967?locale=es

Henri Cartier-Bresson, Livorno, Toscana, Italia, 1933.
Font: http://www.descubrirelarte.es/2014/06/29/henri-cartier-bresson-los-ojos-del-siglo-xx.html

El que distingeix Cartier-Bresson és potser que les seves imatges semblen re-

presentar instants congelats que semblen fortuïts, d'estil naturalista i llenguat-

ge realista, intuïtiu i personal. El seu llibre Images à la Sauvette (1952) seria

una de les publicacions de fotografia més influents a França. Traduït a l'anglès

com 'El moment decisiu', el llibre és una classe magistral sobre la tècnica, la

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/967?locale=es
http://www.descubrirelarte.es/2014/06/29/henri-cartier-bresson-los-ojos-del-siglo-xx.html
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composició o els subjectes en la fotografia. Llavors neix la teoria de l'«instant

decisiu», la idea que el fotògraf ha de perseguir el seu objectiu fins que es pro-

dueix el moment precís en què es dona l'equilibri entre forma i contingut, en

una síntesi de mirada, intuïció i raó. De fet, Cartier-Bresson definia d'aquesta

manera la fotografia:

«El reconeixement simultani, en una fracció de segon, del significat d'un fet, d'una banda,
i d'una organització rigorosa de les formes percebudes visualment que expressen aquest
fet, de l'altra».

Figura mítica de la fotografia del segle XX, Cartier-Bresson rebria l'apel·latiu

significatiu «l'ull del segle» d'un dels seus biògrafs.

Portada i interior de la publicació Images à la Sauvette (1952).
Font: http://www.henricartierbresson.org/en/expositions/henri-cartier-bresson-images-a-la-sauvette/
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Interior de la publicació Images à la Sauvette (1952).
Font: http://www.henricartierbresson.org/en/expositions/henri-cartier-bresson-images-a-la-sauvette/

Lee�Friedlander

«Les fotografies també mostren la manera en què la càmera veu. No sóc solament jo, ni
tu ni un altre. La càmera fa alguna cosa que és diferent de la nostra pròpia configuració.»

Lee Friedlander (Aberdeen, Washington, 1934) és un fotògraf nord-americà

influenciat per l'obra d'Eugéne Atget, Robert Frank i Walker Evans. Va acon-

seguir donar un nou sentit a la fotografia documental i urbana amb les seves

fotografies en blanc i negre del que ell anomenava «paisatge social», una mi-

rada inèdita sobre la societat americana, introspectiva, menys optimista i més

freda i iconoclasta que la de la fotografia humanista.

Lee Friedlander, New York City, 1963.
Font: https://www.sfmoma.org/artwork/st1998.0172

Bibliografia de la citació

Sanne Schim van der Loeff,
The Use of the Car in American
Road Trip Photographs (pàg.
17). Leiden: Universitat de
Leiden, 2014.

http://www.henricartierbresson.org/en/expositions/henri-cartier-bresson-images-a-la-sauvette/
https://www.sfmoma.org/artwork/ST1998.0172


© FUOC • PID_00256280 172 Referències i pretextos artístics

En 1956, Friedlander va començar la seva carrera a Nova York fent portades

per a Atlantic Records, un segell musical dedicat al blues i al jazz, amb retrats

d'artistes com Duke Ellington, Charles Mingus i John Coltrane. També va co-

mençar a treballar com a fotògraf independent per a publicacions com Life,

Esquire i The New York Daily News. En aquesta època, sortia al carrer per foto-

grafiar la vida urbana d'una manera molt personal i íntima, que se centrava

en detalls banals com arbres, parcs o maniquís en aparadors: va començar a

utilitzar els reflexos en aparadors o miralls retrovisors, i a emmarcar les seves

preses en portes, finestres o senyals de carrer, fent de la fragmentació delibe-

rada un senyal d'identitat.

Aquest recurs s'aprecia molt bé en una de les seves fotografies més conegudes,

New York City (1963), que juga amb les superfícies reflectores.

Portada del disc John Coltrane: Giant Steps Label: Atlantic 1311, 1960. Disseny de Marvin Israel i fotografia de Lee Friedlander.
Font: http://www.birkajazz.com/archive/atlantic.htm

http://www.birkajazz.com/archive/atlantic.htm
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Portada del disc Milt Jackson - Ray Charles: Soul Brothers / Label: Atlantic 1279, 1957. Disseny de Marvin Israel i fotografia de Lee
Friedlander.
Font: http://www.birkajazz.com/archive/atlantic.htm

Friedlander va obtenir popularitat amb una de les seves sèries, Little Screens

(1961-1970), que recollia imatges de pantalles de televisor —el gran fenomen

de les comunicacions en aquella època— en habitacions buides. Les pantalles,

enceses, es mostren com intrusos que semblen prendre inquietantment el lloc

de l'observador a les fredes habitacions d'hotel.

http://www.birkajazz.com/archive/atlantic.htm
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Lee Friedlander, Nashville, 1963.
Font: https://coleccionesarte.fundacionmapfre.org/obras/nashville-3/

Lee Friedlander, Portland, Maine, 1962.
Font: https://fraenkelgallery.com/portfolios/the-little-screens

Juntament amb Diane Arbus i Garry Winogrand, Friedlander va participar en

la mostra New «Documents» (1967) del MoMA, que els va consagrar com una

nova generació de fotògrafs del carrer, com a exponents d'un nou planteja-

ment en relació amb la fotografia documental a partir d'una nova estètica i

tècnica. En definitiva, pretenien fer valer l'ull crític del fotògraf, que observa

https://coleccionesarte.fundacionmapfre.org/obras/nashville-3/
https://fraenkelgallery.com/portfolios/the-little-screens
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el món sense sentimentalismes i sense teoritzar-hi. Una de les característiques

d'aquesta nova fotografia de carrer és la consciència de la relació del fotògraf

amb el plànol de la imatge, una relació que és tan important com el mateix

objecte de la imatge. De fet, aquesta «revolució» en la fotografia urbana havia

començat amb Robert Frank i la seva publicació The Americans (1958) mostrant

un retrat de la societat americana en fotografies d'enquadraments inesperats,

amb un estil intuïtiu i emocional. Com Robert Frank i Walker Evans, Fried-

lander va fer molts viatges per carretera per tots els Estats Units, dels quals va

extreure un considerable material.

Lee Friedlander, Shadow—New York City, inclòs en el portafolis 15 Photographs, 1966.
Font: https://www.sfmoma.org/artwork/74.2.7

Una peculiaritat de l'obra de Friedlander és el seu caràcter lúdic: el seu joc amb

l'error fotogràfic, la fragmentació, la mateixa ombra; en definitiva, la transgres-

sió de la regla que inspiraria artistes de diferents disciplines, com Sigmar Polke

o Gerhard Richter. Friedlander aplica aquestes estratègies també a l'autoretrat,

que ha conreat al llarg de la seva carrera. Així, en 1970 publica Self-portrait,

amb imatges de l'artista representat freqüentment per la seva ombra o el seu

reflex. Ja en 2011, el fotògraf publicava un altre llibre d'autoretrats, In the Pic-

ture: Self-Portraits, 1958-2011, que inclou un llarg treball de cinc dècades.

La fotografia de Friedlander porta a l'extrem el realisme documental practicat

per Walker Evans i Robert Frank amb el qual es converteix en un dels mestres

de la fotografia nord-americana del segle XX.

Ramon�Masats

https://www.sfmoma.org/artwork/74.2.7
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«Crec que hi ha dues coses que m'han condicionat a fer fotografia, o almenys que m'ha
vingut de gust fer, i són els tòpics i la ironia. Crec que la meva fotografia té molta part
d'ironia.»

Ramon Masats (Caldes de Montbui, 1931) pertany a un grup de fotògrafs es-

panyols que als anys cinquanta, influenciats per l'obra d'Henri Cartier-Bres-

son, van tractar de portar la fotografia nacional a la modernitat del reportatge

francès dirigint el llenguatge fotogràfic cap a un interès més humà.

Ramon Masats, Guadix, Granada, 1959.
Font: https://www.blancaberlingaleria.com/portfolios/blanco-y-negro-3/

Masats va descobrir la revista Arte Fotográfico durant el servei militar, i en 1954

es va incorporar a l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya amb companys com

Ricard Terré o Xavier Miserachs. En 1957, es va traslladar a Madrid i va fotogra-

fiar tota la península treballant com a reporter per a La Gaceta Ilustrada. Aquest

mateix any va ingressar al Grup AFAL —el nom provenia de la revista AFAL

(1956-1963), editada per l'Agrupació Fotogràfica d'Almeria—, un col·lectiu de

fotògrafs espanyols que pretenia renovar la fotografia amb una visió subjec-

tiva i humanista, preocupats per la funció social i la implicació del fotògraf

en la realitat de l'època. L'objectiu de la revista era facilitar l'accés a la cultu-

ra visual de la postguerra i promovia en conseqüència el contacte internacio-

nal i l'intercanvi. El gènere que conreava era fonamentalment el retrat, que

reflectia la immigració rural a ciutats industrials o turístiques. A aquest grup

es van unir fotògrafs de molt diversos estils com Joan Colom, Gonzalo Juanes

o Alberto Schommer.
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Ramon Masats, Barrio de Tetuán, 1965.
Font: https://www.blancaberlingaleria.com/portfolios/blanco-y-negro-3/

Poc més tard, i al costat de companys com Gabriel Cualladó, Paco Gómez i

Francisco Ontañón, va fundar el col·lectiu La Palangana, en la senda del ne-

orealisme italià i del fotoperiodisme social i enfront de la fotografia més clàs-

sica que es produïa en l'Espanya de l'època. Un dels referents del grup va ser

l'exposició The Family of Man, de la qual ja hem parlat a propòsit de Carti-

er-Bresson. El grup va anar dissolent-se fins que es va anomenar Escola de Ma-

drid —quan van aparèixer Juan Dolcet, Gerardo Vielba i Fernando Gordillo—,

i desapareixeria definitivament en 1975.

Als anys seixanta, Masats és un dels protagonistes del reportatge documental

que trencava amb els estereotips de la premsa espanyola dels cinquanta. Sota

la influència d'Eugène Atget i Walker Evans, el fotògraf treballa intensament,

viatjant per tot el país per reflectir i renovar la imatge nacional, fins a mit-

jan seixanta. Intenta aconseguir un llenguatge propi: senzillesa i austeritat,

volums i ordre compositiu en unes imatges de gran eficàcia expressiva que

compon intuïtivament. La seva preocupació social el va portar a retratar els

tòpics de la societat espanyola del moment sempre amb certa ironia i humor.

Masats és autor de treballs tan importants com Los Sanfermines (1957-1961),

Neutral Corner (1962) o Viejas historias de Castilla La Vieja (1964), amb els quals

va saber captar l'essència d'una época. La seva cèlebre imatge Seminaristas ju-

gando al fútbol (1959) va ser la primera fotografia espanyola adquirida pel Mo-

MA de Nova York.

https://www.blancaberlingaleria.com/portfolios/blanco-y-negro-3/
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Ramón Masats, Neutral Corner, 1962.
Font: http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/neutral-corner-esquina-neutral-5

Ramon Masats, Viejas historias de Castilla La Vieja, 1964.
Font: https://elpais.com/elpais/2015/11/05/album/1446712635_607343.html#foto_gal_10

Durant més d'una dècada, Masats es va dedicar a la realització en cinema i

televisió. En 1981, tornà a la fotografia —aquesta vegada en color— en una

segona etapa, en la qual es distancià dels tòpics i es desfeu del protagonisme

de la figura humana, més interessat en les textures i les geometries coloristes.

Aquesta nova mirada ha quedat reflectida en llibres com Des del cielo. Espanya

(1988), Toro (1998) o La memoria construida (2002).

http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/neutral-corner-esquina-neutral-5
https://elpais.com/elpais/2015/11/05/album/1446712635_607343.html#foto_gal_10
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Ramon Masats, Seminaristas jugando al fútbol, 1959.
Font: https://www.navarraconfidencial.com/blog/masats-seminaristas-jugando-a-futbol-1959/

Ramon Masats, Cuenca, 2006.
Font: https://www.blancaberlingaleria.com/en/portfolios/color-2/

https://www.navarraconfidencial.com/blog/masats-seminaristas-jugando-a-futbol-1959/
https://www.blancaberlingaleria.com/en/portfolios/color-2/
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9. Gènere i dissidències sexuals

En el període d'entreguerres, durant les dècades de 1920 i 1930, comença

a consolidar-se, sobretot a Europa, una nova manera de viure influïda per

l'esperit de la modernitat, que va comportar certs avenços socials el veritable

ressò dels quals per a les masses va ser, malgrat tot, molt reduït. En ciutats com

París o Berlín comencen a assentar-se un nombre cada vegada més gran de

ciutadans nord-americans, atrets pel seu tarannà liberal i relaxat i el nivell de

vida més barat. En aquest context, comencen a desenvolupar-se les primeres

accions, afavorides pels corrents artístics d'avantguarda, destinades a soscavar

la lògica patriarcal en el món de l'art. La imatge fotogràfica, com a mitjà de

creació relativament recent i estendard de l'ideal de la modernitat, tindrà un

paper decisiu com a eina per a perseguir aquest objectiu. Artistes com Hannah

Höch o Claude Cahun posen contra les cordes societats en transició a la mo-

dernitat reivindicant el paper de la dona en l'art i la subversió dels codis de

gènere imposats, tant pel que fa a la seva producció com a la seva pròpia vida.

Hannah Hach, Da-Dandi, 1919.
Font: https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/2aa0qihjwszokdomrc6biw/larger.jpg

Entre el final de la dècada dels seixanta i el principi dels setanta, es constitu-

eix un nou model de confrontació amb la institució artística i amb el mercat

de l'art —dominat en la dècada anterior per tendències com l'expressionisme

abstracte, fortament androcèntric— que es caracteritza per l'ús de la imatge,

tant fixa com en moviment, i la performance. Influïda pel corrent de pensa-

https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/2aa0qIhJWszoKDOMRC6bIw/larger.jpg
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ment crític en què s'emmarcarà el feminisme, que es desenvolupava des del

principi dels seixanta, una important generació de dones comença a produir

una crítica no solament a la institució artística sinó també a la pervivència

del patriarcat mitjançant la subversió dels codis que aquest mateix presenta i

legitima, i ho fan constituint-se com a subjecte i amb el seu propi cos.

Hannah Wilke, Starification Object Series, 1974.
Font: https://www.christies.com/img/lotimages/2017/
nyr/2017_nyr_13892_0045_000(hannah_wilke_sos_starification_object_sèries).jpg

Entre les figures clau d'aquest període trobem Carolee Schneeman i Hannah

Wilke, artistes interdisciplinàries que fan un ús intensiu de la performance i el

seu registre, tal com afirma Manuel Olveira:

«La mirada humana constitueix una superfície vulnerable, al descobert, sempre propen-
sa a intrusions intolerables a causa de la seva situació, envoltada per una xarxa enor-
me de façanes tecnològiques, socials, culturals i/o polítiques que tracten ostensiblement
d'homogeneïtzar el pensament, la representació i l'experiència. En aquest context, la
imatge derivada de la fotografia, del cinema o del vídeo es presenta com un aliat de l'ull
per la seva capacitat històrica per a traspassar aquestes façanes, agitar la societat, convul-
sionar el pensament i servir de suport a noves configuracions visuals completament ali-
enes a les façanes homogeneïtzadores dels discursos i els llenguatges dominants.»
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Vista de l'exposició «Kinetic Painting» de Carolee Schneemann, al MoMA PS1 el 2017.
Font: https://www.larepublica.ec/blog/cultura/2017/08/05/moma-rinde-tributo-a-la-artista-feminista-carolee-schneemann/

Cezanne. She was a great painter, de Carolee Schneemann, 1973.
Font: https://fraenkelgallery.com/wp-content/uploads/2012/04/friedlander_littlescreens-9-760x508.jpg

Imatge dels disturbis de Stonewall Inn el 28 de juny de 1969. Fotografia de Joseph Ambrosini per al New York Daily News.

https://www.larepublica.ec/blog/cultura/2017/08/05/moma-rinde-tributo-a-la-artista-feminista-carolee-schneemann/
https://fraenkelgallery.com/wp-content/uploads/2012/04/Friedlander_LittleScreens-9-760x508.jpg
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Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/42/stonewall_riots.jpg

Arran dels disturbis de Stonewall a Nova York, el juny de 1969, es comença a

visibilizar tot l'entramat de repressió sistematitzada del col·lectiu homosexual

als Estats Units per part de les forces de l'ordre. Aquest episodi de revolta es-

pontània activa el naixement dels moviments LGBT organitzats, i amb això la

seva inclusió progressiva en els discursos polítics, culturals i artístics.

Les dècades dels setanta i vuitanta veuran l'explosió definitiva de les qüestions

de gènere i sexualitat en el si de la institució artística. Artistes com Ana Men-

dieta fan àmplies crítiques a les maneres de representar el cos femení, inclo-

ent també referències a formes no occidentals d'entendre l'espiritualitat i fins

i tot l'espai. Per la seva banda, Robert Mapplethorpe trasllada l'imaginari gai

i sadomasoquista dels espais privats en els quals es realitzava des del principi

del segle XX als espais expositius més prestigiosos de Nova York, enfrontant-se,

a vegades de manera violenta, amb els prejudicis i la censura d'un stablishment

artístic encara dominat per la lògica heteropatriarcal i conservadora malgrat

l'èxit de les pràctiques que es feien des del final dels seixanta.

El nombre d'artistes que van consagrar llavors la seva carrera a les reivindi-

cacions de gènere i sexe és innombrable, si bé molts noms van caure en un

oblit prematur a causa de la dificultat real a què es van enfrontar molts d'ells a

l'hora d'introduir el seu treball en els circuits oficials. El cas de Lorenza Böttner

mereix un esment especial arribats a aquest punt. Artista conceptual xilena

d'origen alemany, té una producció important que abraça els camps de la pin-

tura, la fotografia o la performance, principalment en la dècada dels vuitanta,

donant llum a qüestions identitàries que van del gènere a la visibilització de la

malaltia. El seu treball va romandre relativament ocult fins a la seva inclusió

en la Documenta 14 de Kassel (2017) sota el guiatge del teòric i comissari Paul

B. Preciado.

Claude�Cahun

«Sota aquesta màscara, una altra màscara. Mai no acabaré d'eliminar totes aquestes cares.»

Amb el nom de naixement de Lucy Renee Mathilde Schwob (Nantes, 1894 -

Jersey, 1954), Claude Cahun va desafiar tots i cadascun dels clixés relacionats

amb la noció pública de la sexualitat imperant en la França de la primera mei-

tat de segle XX. Va participar àmpliament en el moviment surrealista, si bé

la seva producció artística, portada a terme en gran part al costat de la seva

parella, Marcel Moore, va ser oblidada deliberadament fins al principi de la

dècada de 1990.
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Portada de Vues et Visions, de Claude Cahun, publicada en el número 406 del Mercure de France, 1914.
Font: http://www.connectotel.com/cahun/cahunbib.html

Provinent d'una família francesa, jueva i intel·lectual, a divuit anys Cahun co-

mença a produir autoretrats, que serien el seu mitjà d'expressió més reconegut.

En 1914 publica el seu primer text, Vues et Visions, al Mercure de France amb el

pseudònim de Claude Courlis. Tres anys després, el seu pare es casa en segones

noces amb Madame Malherbe, amb la filla de la qual, Suzanne (que més tard

adoptaria el pseudònim de Marcel Moore), mantindria una relació que duraria

fins al final de la vida de l'artista. És en aquest any quan adopta el nom amb què

serà coneguda, Claude Cahun, fent-se «propietària i senyora dels apel·latius

que els altres van a utilitzar per a designar-la, per a reconèixer-la, configurant

així una marca pròpia, amb prou feines amb deutes» (Aliaga, 2001).

Claude Cahun, autoretrat, 1916.
Font: https://c1.staticflickr.com/5/4204/34729405771_77c073f214_b.jpg
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En 1922 s'instal·la definitivament a París amb Moore i comença a desenvolu-

par una activitat intel·lectual intensa i heterodoxa que, entre altres coses, el

porta a dissenyar el vestuari per a la pel·lícula de Victor Tourjansky La Dame

Masquée (1924), a traduir de l'anglès els Études de psychologie social. L’Hygiène

social (1929), de Havelock Ellis (figura pionera en l'estudi de la sexologia al

Regne Unit), i a formar part com a actriu del Théâtre du Plateu (1929), una

companyia teatral d'avantguarda parisenca.

La producció fotogràfica de Cahun es remunta a la seva joventut i es caracte-

ritza per una gran sobrietat formal, malgrat l'elevat grau de transgressió temà-

tica. D'una banda, retrata individus del seu entorn, com en el cas de les imat-

ges que pren de Henri Michaux o de la mateixa Moore escenificant diferents

rols, si bé les seves imatges més conegudes són els autoretrats, dels quals es

conserven actualment prop de tres-cents.

Claude Cahun, retrat de Henri Michaux, 1925.
Font: https://78.media.tumblr.com/tumblr_lslntppyse1qdy7vgo1_500.jpg

Al llarg de la seva vida, Cahun es retrata en diverses poses i actituds, fent un

estudi minuciós de les diferents versions del jo, al mateix temps que reafirma

la seva actitud dissident pel que fa a la sexualitat i els gèneres establerts o ma-

nifesta un fort compromís polític (com a evidència, la gran quantitat d'escrits

de l'artista sobre aquest tema o el seu activisme antinazi posterior). Tal com

afirma Aliaga (2001), per a l'artista:

https://78.media.tumblr.com/tumblr_lslntppyse1qdy7vgo1_500.jpg
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«la cara és l'epicentre de la seva fotografia, on es dirimeix la batalla de la identitat o de
la falta d'identitat, i els ulls oberts o ajustats, dissipats, ingenus, concentrats, dispersos,
freds o ocults rere ulleres o antifaços en un continu close-up o pla mitjà, és grosso modo
tot el que hi ha en el marc competitiu de la imatge fins als anys trenta».

En 1930 apareix, en la revista d'avantguarda Bifur, el primer i únic autoretrat de

Cahun que es publicarà en vida de l'artista, titulat Frontière humaine ['Frontera

humana'].

Claude Cahun, Frontière humaine, 1929.
Font: https://dantebea.files.wordpress.com/2013/11/claude-cahun-frontiere-humaine-1930-via-liveauctioneers.jpg

En aquesta imatge apareix en format bust, amb un enquadrament lleugera-

ment més obert, el cap afaitat i distorsionat i una mirada que defuig la càmera.

L'autoria d'aquesta fotografia s'ha discutit des de llavors, ja que hi ha certes

evidències que l'autora d'aquesta imatge sigui Marcel Moore, la seva parella.

Aquest tipus de polèmiques planteja la qüestió de la col·laboració d'igual a

igual, més que probable, entre Cahun i Moore, donant motiu a una nova lec-

tura de la seva producció artística en termes d'autoria.

En 1937 la parella es trasllada a viure a l'illa de Jersey, al canal de la Mànega.

Adquireixen la finca La Rocquaise i continuen la seva producció artística. El

juliol de 1940 l'illa és envaïda per tropes alemanyes, que l'ocuparan fins al

maig de 1945. Durant aquests anys, fan una intensa labor de contrapropagan-

da mitjançant imatges i textos que signen com a Der Soldat ohne Namen (El

Soldat sense Nom), amb la intenció de desmoralitzar les tropes nazis. Ambdu-

es aconsegueixen passar desapercebudes fins al 1944, quan són detingudes,

jutjades i empresonades. En acabar la guerra són alliberades i condecorades
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per l'Estat francès per la seva labor. Després del conflicte, Cahun continua pro-

duint imatges fins al 1954, any en què mor per complicacions derivades dels

mesos reclusió a Jersey. La seva obra no serà reivindicada fins al principi de

la dècada de 1990.

Detall d'un dels textos propagandístics que Claude Cahun i Marcel Moore van fer durant l'ocupació nazi de Jersey.
Font: https://www.npg.org.uk/assets/images/assets/blog/blog400leaflet3.jpg

Ana�Mendieta

«He estat duent a terme un diàleg entre el paisatge i el cos femení. […] El meu art és la
manera en què restableixo els llaços que m'uneixen a l'Univers.»

Ana Mendieta (l'Havana, 1948 - Nova York, 1985) representa una tornada a la

natura, al cos i a la connexió amb l'espiritualitat. La seva producció artística

està en els límits de la performance, l'art natura o l'escultura, explora les relaci-

ons d'aquests mitjans amb la imatge fotogràfica i es constitueix ella mateixa

sempre com a subjecte. El seu treball, que va passar desapercebut en vida de

l'artista, ha esdevingut no obstant això un pilar fonamental per a entendre la

pràctica artística contemporània.

Filla de pares cubans, Mendieta va ser enviada als Estats Units a catorze anys.

Allí cursa estudis en arts i assisteix a les classes de Hans Breder, artista alemany

veterà que havia fundat a Iowa un programa universitari en què s'impartien di-

verses disciplines artístiques, i que exerciria una gran influència sobre ella, en-

focant el seu interès cap als temes espirituals. Després de graduar-se, s'instal·la

a Nova York, on desenvoluparà l'etapa final del seu treball.

Bibliografia de la citació

Ana Mendieta. Citat per Este-
la Ocampo (2015). Primitivis-
mo i Feminismo en el arte con-
temporáneo (pàg. 319). Barce-
lona: Universitat Pompeu Fa-
bra.

https://www.npg.org.uk/assets/images/assets/blog/blog400leaflet3.jpg


© FUOC • PID_00256280 188 Referències i pretextos artístics

Ana Mendieta, Glass on Body Imprints, detall, 1972.
Font: https://www.moma.org/media/w1siziisiji0ntcynsjdlfsiccisimnvbnzlcnqilcitcmvzaxplidiwmdb4mjawmfx1mdazzsjdxq.jpg?
sha=716b3b2c642f9efd

En 1972 comença la seva carrera fructífera i curta produint peces com la cèle-

bre Untitled (Chicken Piece). En aquesta performance de poc més de sis minuts,

registrada en super-8 i amb fotografia de 35 mm, Mendieta presenta elements

als quals recorrerà repetidament en peces posteriors, com el seu propi cos, sang

o plomes.

https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjI0NTcyNSJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiLCItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=716b3b2c642f9efd
https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjI0NTcyNSJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiLCItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=716b3b2c642f9efd
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Ana Mendieta, Portrait. 2. GP 1533 - Untitled (Chicken Piece), 1972.
Font: http://dazedimg.dazedgroup.netdna-cdn.com/786/azure/dazed-prod/1050/0/1050728.jpg

Veiem l'artista nua davant d'una paret blanca, amb un pollastre entre les mans

que posteriorment és sacrificat i la sang del qual esquitxa violentament Men-

dieta. L'artista s'inspira en els sacrificis tradicionals del culte de la santeria cu-

bana i desenvolupa un ritual performàtic en el qual tant l'animal com el seu

propi cos són sacrificats i servits al públic. Amb Glass on Body Imprints (1972),

la seva primera incursió en l'art corporal, Mendieta documenta amb imatges

una acció en què pressiona una peça quadrada de plexiglàs contra el seu cos,

distorsionant-lo i entenent-lo com una escultura. Aquest mateix any presenta

la coneguda peça Untitled (Facial Hair Transplants) (1972), en la qual qüestiona

el binarisme de gènere adherint-se al rostre la barba d'un company de classe i

registrant el procés. Per a Mendieta, el registre fotogràfic de les seves accions

té, en aquesta època, un caràcter de vestigi d'allò que ha succeït en un espai i

moment concrets. Aquesta consideració evolucionarà en anys posteriors cap a

una major importància de la imatge, de tal manera que l'acció estarà portada

a terme en primera instància per a ser registrada.

Ana Mendieta, Untitled (Facial Hair Transplants), 1972.

http://dazedimg.dazedgroup.netdna-cdn.com/786/azure/dazed-prod/1050/0/1050728.jpg
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Font: https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/xcjcsau01cbumvzejqajgw/larger.jpg

En 1973 duu a terme una acció —Untitled (Rap Scene)— al seu apartament de

Iowa en la qual convida els seus companys de classe: l'artista recrea l'escena

d'una violació i assassinat que havia tingut lloc a la ciutat. Reclinada sobre una

taula, Mendieta romania impassible, despullada de cintura cap avall i ensan-

gonada, establint una analogia amb el concepte catòlic de martiri i amb els

preceptes de l'accionisme vienès.

Ana Mendieta, Untitled (Rap Scene), 1973.
Font: https://thestereoscopiceye.files.wordpress.com/2013/10/anamedietarape.jpg

Entre aquest mateix any i el 1980 porta a terme, entre Mèxic i Iowa, un dels

seus treballs més reconeguts, Siluetas, que serveix de contenidor d'una sèrie

d'imatges en què explora la relació primigènia entre el cos i la seva presència

amb el territori. Aquests registres estan compostos majoritàriament per una

sola imatge en color en què se sol veure un primer plànol de la silueta del cos

de Mendieta (el seu vestigi) en un espai a l'aire lliure dotat d'una gran càrrega

simbòlica. En 1979 exposa per primera vegada les seves fotografies en solitari

a l'A.I.R. Gallery de Nova York, la primera galeria per a dones dels Estats Units.

Ana Mendieta, Silueta en fuego, 1975.
Font: http://1.bp.blogspot.com/-voadmp-sx00/t62lmj5llqi/aaaaaaaaadc/vahomfwifce/s1600/alma_silueta_en_fuego.png
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En 1983 començarà a treballar a Itàlia a partir de la concessió del Rome Prize

de l'Acadèmia Americana a Roma. La seva relació amb aquest país, al qual

tornarà constantment, marcarà els seus últims anys de vida, de manera que hi

començarà a desenvolupar una obra escultòrica que deixarà inacabada.

Robert�Mapplethorpe

«Me'n vaig anar a la fotografia perquè semblava ser el vehicle perfecte per a comentar la
bogeria de l'existència d'avui.»

Robert Mapplethorpe (Nova York, 1946 - Boston, 1989) va plantejar nous lí-

mits en la representació plàstica de l'homosexualitat visibilitzant tots i cadas-

cun dels tabús existents en la moral nord-americana. En morir prematurament

per complicacions derivades del VIH, la figura de l'artista novaiorquès es va

convertir en una llegenda que precedeix la seva obra i que irrita els sectors més

conservadors de l'art fins al dia d'avui.

Nascut a Nova York en el si d'una família catòlica, des de la primera joventut

es va sentir atret per la relació entre la simbologia cristiana i l'homoerotisme.

Als anys d'estudiant d'arts gràfiques coneix el comissari Sam Wagstaff, que

contribuirà perquè esculli la fotografia com a mitjà d'expressió —inicialment,

l'artista estava més interessat en tècniques com l'apropiacionisme o el co-

llage— i esdevindrà una figura clau en la carrera artística de Mapplethorpe.

Aquesta carrera, que comença a despuntar en l'ambient artístic de Nova York a

mitjan dècada dels setanta, no es podria entendre tampoc sense la influència

que exerceix sobre l'artista Patti Smith, amb la qual va conviure entre el 1967

i el 1972 i amb la qual unirà una forta relació d'amistat que durarà fins a la

seva mort, o Andy Warhol, a qui admirarà des de jove i la Factory del qual

freqüentarà de manera assídua des del final de la dècada de 1960.
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Robert Mapplethorpe, Jim, Sausalito, 1977.
Font: https://www.moma.org/media/
w1siziisijmxndu5myjdlfsiccisimnvbnzlcnqilcitcmvzaxplidiwmdb4mjawmfx1mdazzsjdxq.jpg?sha=c6660bbd204e01eb

https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjMxNDU5MyJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiLCItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=c6660bbd204e01eb
https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjMxNDU5MyJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiLCItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=c6660bbd204e01eb
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Robert Mapplethorpe, self-portrait, 1983.
Font: http://www.tate.org.uk/art/images/work/al/al00363_10.jpg

A la fi de la dècada de 1970 comença a retratar la cultura BDSM de Nova York,

de la qual va participar tota la vida i que va contribuir a visibilitzar. L'artista va

fer un conjunt de fotografies en blanc i negre en les quals va mostrar, des de la

perspectiva del retrat clàssic, l'època de transició entre el despertar sexual dels

seixanta i la crisi de la sida del final dels vuitanta. Les imatges d'aquesta etapa

mostren de manera explícita homes, sols i en grup, practicant jocs sexuals

sadomasoquistes.

http://www.tate.org.uk/art/images/work/AL/AL00363_10.jpg
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Robert Mapplethorpe, Derrick Cross (Torso), 1983.
Font: https://i.pinimg.com/originals/24/99/b6/2499b67a9dd4e0d06a6769f68e571c1c.jpg

Les seves poses davant la càmera solen ser fredes i severes —trets que l'artista va

valorar en els models al llarg de la seva carrera—, com també ho és l'acostament

de Mapplethorpe, que va fugir de la reivindicació política i de l'afectació picto-

ricista. Moltes d'aquestes imatges eren preses a l'apartament de Mapplethorpe,

situat al barri novaiorquès de Chelsea. Aquest lloc es va convertir en un verita-

ble punt de trobada per a la cultura BDSM i va permetre a l'artista explorar els

límits de la seva sexualitat situant-se constantment a banda i banda de la cà-

mera. L'assimilació i el reconeixement posterior d'aquestes imatges han estat i

són motiu de disputa des de la cancel·lació de la retrospectiva —la primera de

la seva carrera— que la Corcoran Gallery de Washington anava a dedicar-li a

la fi del 1989, pocs mesos després de morir. Aquest fet va provocar una reacció

unànime de la comunitat artística nord-americana contra la institució.

https://i.pinimg.com/originals/24/99/b6/2499b67a9dd4e0d06a6769f68e571c1c.jpg
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Robert Mapplethorpe, Orchid, 1986.
Font: https://www.artspace.com/magazine/art_101/book_report/10-color-mapplethorpe-flora-53602

En la dècada de 1980 es produeix un gir en els interessos de Mapplethorpe i

comença a desenvolupar un treball més formalista que el consagrarà definiti-

vament en el panorama internacional. Les imatges d'aquesta època es poden

entendre a partir de tres grans blocs: d'una banda, visions de cossos nus, tant

masculins com femenins, d'un elevat grau de preciosisme visual, inspirats di-

rectament en l'escultura clàssica; d'altra banda, naturaleses mortes, abordades

des d'una perspectiva similar a la dels seus retrats i en les quals explora el color;

finalment, els retrats que capta de figures clau de l'art i la cultura del seu temps,

com Andy Warhol, Louise Bourgeois, Keith Haring o la mateixa Patti Smith.

https://www.artspace.com/magazine/art_101/book_report/10-color-mapplethorpe-flora-53602
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Robert Mapplethorpe, Andy Warhol, 1986.
Font: http://www.tate.org.uk/art/artworks/mapplethorpe-andy-warhol-ar00149

A la fi de la dècada, la seva salut comença a deteriorar-se com a conseqüència

de la sida i de la seva addicció a les drogues. Sabent que no li quedava molt

temps, en 1988 crea la Robert Mapplethorpe Foundation, Inc., institució des-

tinada a salvaguardar i promoure el seu treball i les reivindicacions de les quals

va participar.

Lorenza�Böttner

«Un cos pot pertànyer a algú? Què succeeix quan pertany a algú però el propietari i el
suposat subjecte no són compatibles?» (Paul B. Preciado sobre Lorenza Böttner per a la
Documenta 14).

Amb la pintura, el dibuix, la performance i la imatge fotogràfica, Lorenza Bött-

ner (Punta Arenas, Xile, 1959 - Barcelona, 1994) va desenvolupar una de les

obres més reveladores (i fins fa poc desconegudes per al gran públic) de l'últim

quart del segle XX. L'artista va eliminar deliberadament les divisions entre la

seva vida i la seva obra, expandint els límits de l'àmbit performàtic i de la re-

presentació.

Bibliografia de la citació

Robert Mapplethorpe. Citat
a: Ashley Jones (7 de juny
de 2016). «Robert Mapplet-
horpe: A Controversial Ar-
tist». Culture Trip. Disponible
a https://theculturetrip.com/
north-america/usa/new-york/
articles/robert-mapplethor-
pe-controversy-artist/.

http://www.tate.org.uk/art/artworks/mapplethorpe-andy-warhol-ar00149
https://theculturetrip.com/north-america/usa/new-york/articles/robert-mapplethorpe-controversy-artist/
https://theculturetrip.com/north-america/usa/new-york/articles/robert-mapplethorpe-controversy-artist/
https://theculturetrip.com/north-america/usa/new-york/articles/robert-mapplethorpe-controversy-artist/
https://theculturetrip.com/north-america/usa/new-york/articles/robert-mapplethorpe-controversy-artist/
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Lorenza Böttner, sense títol, s. f.
Font: http://www.documenta14.de/images/south/086_boettner_lorenza_11.jpg,2100x2100

Böttner neix al sud de Xile i rep el nom d'Ernst Lorenz Böttner de pares d'origen

alemany. A l'edat de vuit anys té lloc un fet que determinarà la resta de la

seva vida: mentre s'enfilava a una reixa metàl·lica, resulta electrocutada per

un cable d'alta tensió. Com a resultat d'això li amputen els dos braços per les

espatlles. Davant la falta de mitjans clínics adequats, anys més tard es trasllada

a Lichtenau, a Alemanya, amb la seva mare per procedir a una operació de

risc. Böttner creix essent objecte de burles i discriminació per part de l'entorn

a causa de la seva discapacitat. No obstant això, la reacció de la futura artista és

resistir-se a portar pròtesi, enfrontant-se de manera directa als tabús. Comença

a estudiar ballet i jazz i aprèn a pintar amb els peus i la boca. Posteriorment,

es trasllada a Kassel per estudiar pintura a l'escola d'art i disseny de la ciutat.

És en aquesta època quan decideix usar el nom de Lorenza, desenvolupa una

identitat transgènere i s'identifica com a dona.

Lorenza Böttner, sense títol, 1984.

http://www.documenta14.de/images/south/086_Boettner_Lorenza_11.jpg,2100x2100
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Font: http://www.placartphoto.com/media/placart/book_image/image/2786/scalex/410;sophie_calli_l-homme_au_carnet.jpg

La seva producció artística comprèn diversos gèneres i suports, que tenen en

comú la ubicació de Böttner com a subjecte. A Kassel comença a fer autoretrats

en què apareix vestida amb roba de dona i en els quals el seu cos sense braços

apareix realçat eròticament, de manera performativa. La imatge fotogràfica li

serveix com a vehicle per a construir i afermar la seva nova identitat, desen-

volupant-la a partir de la seva pròpia projecció.

Lorenza Böttner, sense títol, 1987.
Font: http://www.documenta14.de/images/south/082_boettner_lorenza_08.jpg,1440x1440

Porta a terme també una obra pictòrica en la qual es retrata de nou a si matei-

xa i també escenes grotesques de brutalitat policial. La seva exploració de la

pintura la porta a produir peces al carrer, en diferents ciutats del món, amb la

intenció de subvertir la tradició de la pintura pública amb els temes tractats i

mitjançant la fusió de la pintura amb la performance. En 1982 duu a terme una

de les seves accions més reconegudes, Venus de Milo, a Kassel, Berlín, Nova York

i San Francisco, en la qual es presenta com una escultura que, a manera de

manifest politicosexual, es mimetitza en l'entrada d'un museu fins al punt de

passar desapercebuda per als visitants. En la dècada dels vuitanta la seva fama

s'estendrà als cercles de l'art queer5 i la performance, i arriba a posar per a Robert

Mapplethorpe com la deessa grega Níke, de manera anàloga a la desmembra-

da Victòria de Samotràcia, i a fer centenars d'accions pels carrers de nombroses

ciutats del món. Més tard s'afilia a la Disabled Artists Network, associació bri-

tànica que busca reivindicar l'art fet amb la boca i els peus per discapacitats.

(5) Terme d'origen anglès que en-
globa totes les persones que no
són heterosexuals.

http://www.placartphoto.com/media/PlacArt/Book_Image/image/2786/scalex/410;sophie_calle_l-homme_au_carnet.jpg
http://www.documenta14.de/images/south/082_Boettner_Lorenza_08.jpg,1440x1440
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Lorenza Böttner, sense títol, s. f.
Font: http://www.documenta14.de/images/south/078_boettner_lorenza_04.jpg,1440x1440

Després de dur a terme diverses accions a les Rambles de Barcelona, en 1988

decideix mudar-se a aquesta ciutat. En 1992 és triada per a posar cos a Petra, la

mascota dels Jocs Paralímpics de Barcelona d'aquest any dissenyada per Ma-

riscal. Mor en 1994, després de diversos anys de lluita contra la sida i les seves

complicacions.

Detall de la instal·lació de Lorenza Böttner a la Documenta 14, Kassel, 2017.
Font: https://hyperallergic.com/wp-content/uploads/2017/06/lorenza-bottner-drawings-pastels-paintings-video-and-archival-
materials-neue-galerie-720x480.jpg

http://www.documenta14.de/images/south/078_Boettner_Lorenza_04.jpg,1440x1440
https://hyperallergic.com/wp-content/uploads/2017/06/Lorenza-Bottner-Drawings-pastels-paintings-video-and-archival-materials-Neue-Galerie-720x480.jpg
https://hyperallergic.com/wp-content/uploads/2017/06/Lorenza-Bottner-Drawings-pastels-paintings-video-and-archival-materials-Neue-Galerie-720x480.jpg
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10.Retrat i autoretrat

La història de la relació entre fotografia, retrat i autoretrat és tan llarga com la

invenció del mitjà, considerant que el retrat va ser un dels primers usos de la

pràctica fotogràfica i que el seu auge és una de les conseqüències de la conso-

lidació de la burgesia urbana com a classe dominant enfront de l'aristocràcia,

associada al retrat pictòric.

Amb l'aparició del daguerreotip en 1839 i les seves millores en anys posteriors,

es van reduir els temps d'espera per a la persona fotografiada, la qual cosa va

contribuir de manera directa a l'auge de la seva popularitat en detriment de

la pintura. En aquests anys el retrat adquireix una resolució plàstica condici-

onada per les seves pròpies circumstàncies materials: subjectes asseguts, llum

suau i una estètica pictoricista i vaporosa derivada dels temps d'exposició en-

cara elevats. Moltes vegades, els fotògrafs experimentaven amb si mateixos les

noves tècniques donant lloc a un gran nombre d'autoretrats a la meitat del

segle XIX, com el cas del primer daguerreotip de què es té constància als Estats

Units, una imatge de tardor del 1839 del pioner de la fotografia Robert Cor-

nelius, presa per ell mateix.
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Robert Cornelius, Head-and-shoulders [self-]portrait, facing front, with arms crossed, 1839.
Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/robertcornelius.jpg/1920px-robertcornelius.jpg

Retrat i arxiu ja es creuen als primers anys de la fotografia. En 1857, durant

la visita d'una delegació de nadius americans a Washington D.C., els fotògrafs

Samuel Cohner i Julian Vannerson van fer retrats dels noranta emissaris.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/RobertCornelius.jpg/1920px-RobertCornelius.jpg
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Julian Vannerson i Samuel Cohner, Chief of the Republican Pawnee, 1858.
Font: https://projects.iq.harvard.edu/files/saltprintsatharvard/files/peabody_168.jpg?m=1502823249

La funció d'aquestes imatges era preservar la història i servir com a exemple

seminal d'estudi de tipologies racials, una àrea explorada àmpliament per fo-

tògrafs de pràcticament tots els països d'Occident durant els anys del boom

colonial. Fruit d'aquesta associació i del positivisme que imperava a l'època,

apareix tot un seguit de mètodes per a registrar i identificar criminals. En 1870,

Allan Pinkerton, fundador de la primera agència de detectius del món, a Chi-

cago, comença a utilitzar el retrat fotogràfic per a registrar les persones que

havien comès un delicte. Anys més tard, en 1882, el francès Alphonse Berti-

llon desenvolupa una nova disciplina, l'antropometria: Bertillon proposava un

mètode d'identificació de criminals basat en el mesurament de diverses parts

del seu cos, en les marques de la pell o els tatuatges. La posada en pràctica

d'aquesta tècnica va ser un gran fracàs, si bé se'l considera el precursor dels

retrats policials moderns.

https://projects.iq.harvard.edu/files/saltprintsatharvard/files/peabody_168.jpg?m=1502823249
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Exemple de targeta Bertillon presa pel Departament de Policia de Nova Orleans en 1918.
Font: http://nutrias.org/exhibits/hidden/bertillon2216.jpg

Les fronteres del retrat s'amplien amb l'aparició de la Kodak Brownie en 1900,

la primera càmera produïda en massa. Això fa que el retrat pugui sortir dels

límits de l'estudi i ser portat al terreny de la intimitat. En aquest període co-

mença el llarg camí que ha de seguir la imatge fotogràfica per a ser considerada

com un art. En 1902, Alfred Stieglitz funda el moviment fotogràfic Photo-Se-

cession a Nova York, que contribuirà de manera cabdal a l'avanç d'aquesta

consideració. Tres anys després, en 1905, obre la galeria 291, un espai dedicat

a exhibir art modern i, per primera vegada, fotografia. La producció fotogràfi-

ca del mateix Stieglitz recull, entre altres coses, la creació del retrat fotogràfic

modern, que supera la referència constant a la pintura per part del pictoricis-

me del final del segle XIX.

http://nutrias.org/exhibits/hidden/bertillon2216.jpg
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Alfred Stieglitz, Self-portrait, 1894.
Font: https://s3.amazonaws.com/files.collageplatform.com.prod/image_cache/1010x580_fit/551971df07a72c625f603e56/
c2e7aa6008c0a443206a27f407fd126b.jpeg

A partir de Stieglitz sorgeix una sèrie de fotògrafs a banda i banda de l'Atlàntic

que ampliaran els límits del retrat fotogràfic, com Paul Strand i el seu acosta-

ment naturalista a la persona retratada —en línia amb la fotografia documen-

tal del moment— o Imogen Cunningham i la seva consideració més abstracta

del retrat, propera als moviments d'avantguarda del període d'entreguerres.

https://s3.amazonaws.com/files.collageplatform.com.prod/image_cache/1010x580_fit/551971df07a72c625f603e56/c2e7aa6008c0a443206a27f407fd126b.jpeg
https://s3.amazonaws.com/files.collageplatform.com.prod/image_cache/1010x580_fit/551971df07a72c625f603e56/c2e7aa6008c0a443206a27f407fd126b.jpeg
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Paul Strand, Blind, 1916.
Font: https://oscarenfotos.files.wordpress.com/2013/06/blind_biblioteca_del_congreso_paul_strand.jpg

La selecció de fotògrafs que apareix a continuació comprèn una part de l'ampli

espectre d'estratègies d'acostament al retrat que han existit al llarg del segle

XX: August Sander i els seus tipus humans de l'Alemanya anterior a la Segona

Guerra Mundial, precursors de l'acostament que tindrà l'art conceptual de la

dècada de 1970 al retrat i a la serialitat arxivística; Nobuyoshi Araki i la seva

exploració dels límits de la sexualitat i la vida íntima com a motor de la pràctica

artística; Francesca Woodman, amb la seva redefinició de l'autoretrat com a

materialització del subconscient; Helmut Newton i la seva representació de

la dona —en la fotografia de moda— com a subjecte dominant; i, finalment,

Thomas Ruff i el seu qüestionament, mitjançant el format i l'edició digital, de

la veritat associada a la imatge.

https://oscarenfotos.files.wordpress.com/2013/06/blind_biblioteca_del_congreso_paul_strand.jpg
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Imogen Cunningham, Frida Kahlo, 1931.
Font: https://ryangallery.com/wp-content/gallery/imogen-cunningham-portraits/icunn-20.jpg

August�Sander

«No hi ha res que odiï més que la fotografia plena de trucs, poses i efectes falsos. Per
tant, permeteu-me dir la veritat amb tota honestedat sobre la nostra època i la gent de
la nostra època.»

Després de tornar del servei militar, en el qual havia exercit d'assistent de fotò-

graf, August Sander (Herdorf, Alemanya, 1876 - Colònia, Alemanya, 1964) va

decidir que continuaria aquest camí. Va treballar com a empleat en un estudi

de fotografia a la ciutat austríaca de Linz en 1901, i uns anys més tard, en 1909,

obriria el seu propi establiment a Colònia. Anys després Sander llegaria el que

seria el testimoniatge fotogràfic més detallat de la societat de la República de

Weimar, una labor elogiada per figures coetànies com Walter Benjamin.

Bibliografia de la citació

August Sander. Citat a: Robin
Guillanders (abril de 2011).
«August Sander». Professional
Photographer.

https://ryangallery.com/wp-content/gallery/imogen-cunningham-portraits/ICUNN-20.jpg
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August Sander, Bohemians, 1925.
Font: http://www.tate.org.uk/art/images/work/al/al00106_10.jpg

Durant els seus primers anys a Colònia, Sander va començar a relacionar-se

amb el Gruppe Progressiver Künstler (Grup d'Artistes Progressistes), un con-

junt interdisciplinari de creadors d'avantguarda associats al moviment obrer

que anticipaven amb les seves obres molts dels preceptes de la nova objecti-

vitat, un corrent posterior del qual Sander seria un destacat exponent. A mit-

jan dècada de 1920, el fotògraf s'embarca en el que seria el seu projecte vital,

Menschen des XX. Jahrhundert ['Persones del segle XX'], la primera fase del qual

es materialitzaria en format lliure en 1929 amb el títol Antlitz der Zeit ['El rostre

del nostre temps']. Aquest llibre, precedit d'un assaig de l'escriptor alemany

Alfred Döblin, representa un primer intent de Sander per a construir un retrat

col·lectiu de l'Alemanya del seu temps. Compost per seixanta imatges captades

en rigorós blanc i negre amb una càmera de plaques amb la qual Sander tracta-

va de representar cada individu en el seu entorn, Antlitz der Zeit representa, en

un to marcadament naturalista, un conjunt de persones corrents, provinents

de tots els sectors de la societat: artistes, carnissers, estudiants, obrers, militars,

enginyers, etc.

http://www.tate.org.uk/art/images/work/AL/AL00106_10.jpg
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August Sander, Boxer, 1929.
Font: https://static.webshopapp.com/shops/064343/files/032010370/foam-editions-august-sander-boxer-boxers-1929.jpg

Les imatges anaven acompanyades per un peu de foto que il·lustrava la seva

activitat laboral, amb l'objectiu d'establir una genealogia pictòrica de la socie-

tat. Influït per un sentiment humanista profund, el fotògraf instava els retra-

tats al fet que apareguessin davant la càmera tal com ells volguessin, demos-

trant així que el seu interès no se centrava a mostrar mers estereotips sinó la

complexitat de l'ésser humà i de les relacions amb el seu entorn.

https://static.webshopapp.com/shops/064343/files/032010370/foam-editions-august-sander-boxer-boxers-1929.jpg
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August Sander, Gypsy, 1930.
Font: https://www.moma.org/media/
w1siziisijmyoda0ocjdlfsiccisimnvbnzlcnqilcitcmvzaxplidiwmdb4mjawmfx1mdazzsjdxq.jpg?sha=7e760304e7ad0fbc

Sander presta especial atenció a la vestimenta i als trets de les persones, perse-

guint una «objectivitat» que inspiraria de manera directa dues generacions de

fotògrafs nord-americans —entre els quals hi ha Walker Evans i Diane Arbus—,

però també els nous creadors europeus adscrits a l'art conceptual, encarnats

en les figures de Bernd i Hilla Becher.

https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjMyODA0OCJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiLCItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=7e760304e7ad0fbc
https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjMyODA0OCJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiLCItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=7e760304e7ad0fbc
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August Sander, Painter (Heinrich Hoerle), 1928.
Font: https://i.pinimg.com/originals/37/fa/4c/37fa4c2580a0223064ee916f123b5d35.jpg

Als anys posteriors Sander va continuar el seu projecte de retratar la societat

alemanya, mostrant al mateix temps l'adveniment del partit nacionalsocialis-

ta. En 1934, un any després de la pujada al poder d'Adolf Hitler, el llibre va

ser prohibit per les autoritats nazis, probablement perquè mostrava la plura-

litat d'una incipient societat moderna que volien eliminar. Moltes de les pla-

ques originals de Sander van ser destruïdes, encara que el fotògraf va ser capaç

de salvar per fortuna una bona part dels negatius, la qual cosa faria possible

reimprimir les imatges una vegada finalitzada la guerra. Durant els anys de

durada del conflicte, Sander va romandre a Alemanya en el punt de mira del

Govern nacionalsocialista. Durant aquests anys va cessar el seu gran projecte,

va abandonar Colònia i es va instal·lar en una zona rural, on va continuar

fotografiant paisatges i objectes.

Als anys posteriors al conflicte, Sander no aconseguiria reprendre l'impuls que

havia caracteritzat el seu treball anterior. Va morir a Colònia en 1964, cinc anys

abans que el MoMA li dediqués la seva primera retrospectiva fora d'Europa.

En aquesta mostra, composta per una selecció de vint-i-set fotografies del seu

projecte Menschen des 20. Jahrhunderts, solament es va exhibir una petita porció

d'un treball que, en finalitzar la contesa europea, depassava trenta mil imatges.

https://i.pinimg.com/originals/37/fa/4c/37fa4c2580a0223064ee916f123b5d35.jpg
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August Sander, National Socialist, Head of the Department of Culture, 1938.
Font: http://www.tate.org.uk/art/images/work/al/al00151_10.jpg

Nobuyoshi�Araki

«El que fa que la fotografia sigui obscena és la seva terrible crueltat. […] La fotografia és
l'alegria que precedeix al dolor, el moment de la vida just abans de la mort.»

El japonès Nobuyoshi Araki (Tòquio, 1940) explora, amb un estil fotogràfic

descarnat, les relacions entre vida i mort, prestant atenció especial al paper

que té la sexualitat i les seves fantasies. Des del principi de la dècada de 1970,

Araki ha mostrat al món la seva fascinació per la ciutat de Tòquio i els seus

racons més inaccessibles, eliminant les barreres existents entre l'àmbit públic

i el privat.

Després de graduar-se en fotografia en 1963, Araki entra a treballar en una

agència publicitària. Uns anys després, en 1964, despunta en el panorama fo-

togràfic nipó guanyant el premi Taiyo amb Sachin (1963), un projecte de mar-

cat caràcter documental en el qual retrata nens residents en un barri de classe

obrera de la perifèria de Tòquio.

Bibliografia de la citació

Nobuyoshi Araki. Citat a:
«Nobuyoshi Araki: Sensua-
lity, Nostalgia, and Nautre
in the Flesh» (6 de maig de
2013). Phillips. Disponible
a www.artsy.net/article/phi-
llips-nobuyoshi-araki-sensua-
lity-nosalgia-and-nature-in.
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Nobuyoshi Araki, Satchin and his brother Mabo, 1963.
Font: https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/b4shu0c4sghvkf9x_ccp2g/larger.jpg

Seguint el deixant iniciat per fotògrafs com Takuma Nakahira o Daido Moriya-

ma (membres del grup japonès Provoke), Araki tria el format lliure per ma-

terialitzar el seu segon projecte, Sentimental Journey (1971). En aquest treball,

Araki elabora un diari fotogràfic de la seva lluna de mel amb la seva esposa

Yoko, en el qual retrata tant els llocs al seu pas com escenes íntimes carregades

d'erotisme.

Nobuyoshi Araki, sense títol, de la sèrie Sentimental Journey, 1971.
Font: https://waldenmagazineblog.files.wordpress.com/2016/04/araki.jpg

Al llarg de la dècada dels setanta, comença a aprofundir en la sexualitat com a

tema fent retrats inspirats en la tradició japonesa del shunga —estampes d'alt

contingut eròtic del període Edo—, una influència que l'acompanyarà fins a

l'actualitat. A la fi de la dècada comença el seu reconeixement internacional:

Araki participa en la seva primera exhibició fora de Japó, Neue Fotografie aus

Japan (1977), exposició col·lectiva dedicada a la nova generació de fotògrafs

https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/b4ShU0C4SGHVKF9X_CCP2g/larger.jpg
https://waldenmagazineblog.files.wordpress.com/2016/04/araki.jpg
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japonesos de postguerra organitzada a la ciutat austríaca de Graz. Dos anys

després arribarà al públic nord-americà mitjançant la mostra Japan: A Self-Por-

trait (1979) a l'International Center of Photography de Nova York. En aquesta

ocasió compartirà espai amb figures coetànies com Daido Moriyama o Shomei

Tomatsu.

A la dècada dels vuitanta pertanyen diverses de les seves obres més recone-

gudes. En 1983 comença el projecte Lucky Hole, que realitzarà fins al 1985 i

veurà publicat en format lliure en 1990. En aquest treball Araki retrata els lo-

cals d'ambient sexual que hi ha al voltant de l'àrea de Shinjuku, a Tòquio, de

manera espontània i amb un estil snapshot en blanc i negre. Aquest compen-

di explícit de prop de vuit-centes imatges serà inclòs per Martin Parr i Gerry

Badger en el primer volum de la sevaHistoria del fotolibro (2004).

Nobuyoshi Araki, sense títol, de la sèrie Lucky Hole, 1983.
Font: https://i.pinimg.com/originals/ca/61/ea/ca61ea30c7a132e641af136e350836a4.jpg

La dècada de 1990 comença per a Araki amb la defunció de la seva dona des-

prés d'una llarga lluita contra el càncer. El retrat dels últims moments de la

parella quedarà reflectit en la publicació Winter Journey (1989-1990), en la qual

mostrarà de nou un diari d'instantànies completament personal, que finalit-

zarà amb una imatge del fèretre i el cos sense vida de Yoko.

https://i.pinimg.com/originals/ca/61/ea/ca61ea30c7a132e641af136e350836a4.jpg
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Nobuyoshi Araki, sense títol, de la sèrie Winter Journey, 1989-1990.
Font: http://media.blouinartinfo.com/sites/default/files/yoko-araki.jpg

Araki quedaria profundament afectat per aquest trist episodi, que a més in-

fluiria en la realització de projectes posteriors com Banquets (1993). En aquest

llibre, l'artista mostra una sèrie d'imatges a color —molt influenciades per

l'estètica de la fotografia publicitària de llum difusa i colors vius— dels últims

plats que va menjar al costat de Yoko. Amb aquest exercici, Araki demostra

la seva capacitat per a traspassar les barreres dels gèneres de la fotografia esta-

blerts tradicionalment.

Detall del llibre The Banquet, 1993, de Nobuyoshi Araki.
Font: https://www.essentaste.com/wp/wp-content/uploads/2015/01/03-araki-thebanquet.jpg

Actualment, Nobuyoshi Araki és un dels fotògrafs més reconeguts a tot el món.

La seva obra s'ha exhibit en pràcticament totes les grans institucions artísti-

ques del planeta, i ha generat al seu pas una gran polèmica entorn del contin-

gut dels seus retrats, que una part de la crítica considera masclistes malgrat

que el fotògraf fa referència al mutu acord que sempre hi ha entre ell i la mo-

http://media.blouinartinfo.com/sites/default/files/yoko-araki.jpg
https://www.essentaste.com/wp/wp-content/uploads/2015/01/03-ARAKI-TheBanquet.jpg
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del fotografiada. Amb prop de quatre-cents llibres —el seu format predilecte,

que l'ha acompanyat en tota la carrera—, Araki és l'artista viu amb un major

nombre de pàgines publicades.

Francesca�Woodman

«Tu no pots veure'm des d'on jo em miro.»

El 19 de gener de 1981, uns dies després d'haver llançat Some Disordered Interi-

or Geometries, el seu primer i únic llibre, Francesca Woodman (Denver, Colo-

rado, 1958 - Nova York, 1981) se suïcidava saltant de la finestra d'un edifici

readaptat novaiorquès. Començava la llegenda d'una artista que, malgrat no

haver exposat el seu treball en vida ni haver obtingut cap reconeixement, ha

despertat un gran interès a banda i banda de l'Atlàntic per la seva marcada

visió «subjectiva» i una obra en què l'autoretrat ocupa un lloc clau.

Criada en una família d'artistes, entre el 1965 i el 1966 Woodman passa una

temporada a Florència, on s'instal·len els seus pares. La seva relació amb Ità-

lia marcarà una bona part dels seus interessos i producció artística, i les seves

visites al país són recurrents a partir del 1968. A mitjan dècada dels setanta

comença la seva producció artística, basada en imatges obtingudes majoritàri-

ment a partir d'una càmera de format 6x6, en blanc i negre, amb llarga exposi-

ció i to surrealista, en les quals apareix ella mateixa com a subjecte. Durant els

seus anys d'estudiant de fotografia a Providence, es dedicarà totalment al seu

treball artístic. Les seves imatges, que gairebé mai no superaven 15 centíme-

tres del costat llarg, rarament tenien títol, si bé moltes anaven acompanyades

d'una frase o unes paraules a la part inferior.

Francesca Woodman, Self-portrait at thirteen, Boulder, Colorado, 1972.
Font: https://i.pinimg.com/originals/1a/d2/1d/1ad21d60d83c38b938226c1a495cc1a5.jpg
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https://i.pinimg.com/originals/1a/d2/1d/1ad21d60d83c38b938226c1a495cc1a5.jpg
https://thegazeofaparisienne.com/2016/02/23/francesca-woodman-1958-1081-une-sensibilite-a-fleur-demulsion/
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Entre el 1975 i el 1978, al llarg de la seva estada a Providence, produeix la sèrie

Space2, amb imatges destinades, en principi, a tasques de classe. En aquest tre-

ball, compost per una sèrie de fotografies en blanc i negre de format quadrat,

l'artista experimenta amb els temps d'exposició de la càmera i amb la llum,

mostrant-se a si mateixa a l'interior d'una habitació fosca i buida en la majo-

ria dels casos. Woodman estudia la relació entre figura i espai amb el suport

dels dibuixos i anotacions amb retolador negre sobre el full de contactes de

la sessió. Amb aquestes correccions, l'escriptora Isabella Pedicini creu advertir

la visualització de les barreres invisibles que l'artista sembla creuar i saltar en

les imatges, posant sobre la taula un espai que existeix en una dimensió tant

física com imaginària i mental. Entre el 1977 i el 1978 Woodman s'instal·la a

Roma com a part d'un programa de la seva escola.

Francesca Woodman, sense títol, de la sèrie Space2, 1976.
Font: http://www.tate.org.uk/art/images/work/ar/ar00350_10.jpg

En aquest període amplia el seu coneixement sobre artistes clàssics i del Renai-

xement, que serviran d'influència per al seu treball posterior, al mateix temps

que estableix contacte amb agents del món de l'art local i aconsegueix exposar

en petits espais alternatius.

http://www.tate.org.uk/art/images/work/AR/AR00350_10.jpg
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Al seu retorn, es gradua i es muda a Nova York, on tracta d'atreure l'atenció

de diferents fotògrafs de moda enviant-los el seu portafolis. En 1981 publica

Some Disordered Interior Geometries, un llibre d'artista en què combina imatges

de factura pròpia disposades sobre un manual italià de geometria del principi

de segle.

Francesca Woodman, sense títol, de la sèrie Eel, 1977-1978.
Font: http://www.tate.org.uk/art/images/work/ar/ar00348_10.jpg

En aquest primer intent per a sistematitzar el seu treball amb un suport —su-

port que en aquest cas proporciona una metanarrativa basada en la superposi-

ció d'imatges—, Woodman confronta qüestions com la memòria i la identitat

mitjançant el marc narratiu que proporciona l'espai del seu estudi a Manhat-

tan. Aquest llibre es convertirà en un objecte llegendari, tenint en compte, a

més del tiratge reduït (cinc-cents exemplars que no han tornat a ser reeditats),

i el suïcidi de l'artista tan sols uns mesos després del llançament. Al moment de

la seva defunció, l'artista havia produït entre cinc-centes i sis-centes fotografi-

es en paper, si bé fins avui solament se n'han exposat unes cent cinquanta.

http://www.tate.org.uk/art/images/work/AR/AR00348_10.jpg
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Francesca Woodman, Untitled, 1975-1978.
Font: http://www.tate.org.uk/art/images/work/ar/ar00347_10.jpg

L'assimilació de l'obra de Francesca Woodman comença en 1986, any en què

Rosalind Krauss i Abigail Solomon-Godeau li dediquen una exposició. Els tex-

tos inclosos al catàleg de la mostra marcaran la relació entre la producció de

Woodman i les pràctiques del feminisme de la postmodernitat, encarnades en

la producció d'artistes com Cindy Sherman.

Detall del llibre Some Disordered Interior Geometries, de Francesca Woodman, 1980-1981.
Font: https://www.theparisreview.org/blog/wp-content/uploads/2017/01/francesca-woodman_some-disordered-inerior-
geometries-1980_81-a.jpg

Helmut�Newton

http://www.tate.org.uk/art/images/work/AR/AR00347_10.jpg
https://www.theparisreview.org/blog/wp-content/uploads/2017/01/francesca-woodman_some-disordered-inerior-geometries-1980_81-a.jpg
https://www.theparisreview.org/blog/wp-content/uploads/2017/01/francesca-woodman_some-disordered-inerior-geometries-1980_81-a.jpg
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«El que em sembla interessant és treballar en una societat amb certs tabús, i la fotografia
de moda tracta d'aquest tipus de societat. Tenir tabús i després rodejar-los és interessant.»

Al llarg de les seves més de quatre dècades de carrera, Helmut Neustädter (Ber-

lín, 1920 - Hollywood, 2004) va transitar els límits de la censura amb una obra

situada entre la fotografia de moda per encàrrec i les arts, en la qual va explorar

qüestions com la sexualitat o la imatge de la dona de manera sempre polèmica.

Newton neix a Berlín en una família jueva que pertany a la burgesia industrial.

Comença molt jove a treballar en un estudi de fotografia. Davant les tensions

provocades per l'adveniment dels nazis, la família fuig en 1938. Llavors el fo-

tògraf inicia un periple que el portarà primer a Singapur, on treballarà com a

fotògraf de retrat i de premsa, i després a Austràlia, on romandrà en un camp

d'internament per a ciutadans alemanys entre el 1940 i el 1942. En 1945, des-

prés de la guerra, obté la ciutadania britànica, i a l'any següent canvia el seu

cognom per Newton. Uns anys després comença a treballar en la fotografia

de moda en col·laboració amb altres fotògrafs alemanys exiliats mitjançant la

creació d'un estudi a Melbourne.

Helmut Newton, sense títol, 1959.
Font: https://i.pinimg.com/originals/e8/5f/d0/e85fd08a9b6c4ba9080039ef6877111a.jpg

En 1956 comença la seva carrera internacional amb un contracte per a desen-

volupar un reportatge sobre Austràlia per a l'edició britànica de Vogue, publicat

al gener d'aquest any. A l'any següent es trasllada a Londres, i més tard a París,

ciutat que l'inspirarà i en la qual romandrà fins al 1959, any en què tornarà a

Melbourne amb un contracte de l'edició australiana de Vogue recentment cre-

Bibliografia de la citació

Helmut Newton (gener-fe-
brer de 2000). American Photo
(pàg. 67).

https://i.pinimg.com/originals/e8/5f/d0/e85fd08a9b6c4ba9080039ef6877111a.jpg
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ada. Les imatges de Newton d'aquesta època estan molt influïdes per la seva

formació en l'Alemanya dels anys de la nova objectivitat i per fotògrafs com

August Sander, i basades en l'ambientació en escenes quotidianes, la profun-

ditat de camp o les composicions simples. La seva producció d'aquests anys

no serà excessivament visible en les publicacions que es faran de la seva obra,

de manera constant, a partir de la dècada dels seixanta. A la fi de la dècada

de 1950 i el principi de la de 1960, la fama de Newton creix en el context

australià, encara que ell ho percep progressivament com a opressiu i mancat

de competitivitat.

En 1961 emprèn el seu trasllat a París. Comença a treballar en les edicions

franceses de Vogue, Harper’s Bazaar i Elle. En aquest moment comença a po-

sar en pràctica, lluny de l'actitud conservadora que impregnava el món de la

moda a Austràlia, la seva característica visió del cos femení, altament erotitzat

i escenificat. Moltes vegades, Newton fa referència a la imatgeria sadomaso-

quista, la qual cosa farà que es consideri un fotògraf polèmic.

Helmut Newton, Jennifer O’Neill, 1965.
Font: https://pleasurephotoroom.files.wordpress.com/2013/01/jennifer-oneill-photo-helmut-newton-1965-sept-vogue-uk.jpg

En les dècades de 1970 i 1980 aconseguirà definitivament la fama internaci-

onal publicant en pràcticament totes les grans revistes de moda del planeta.

En 1975 fa la seva primera exposició en solitari a París, la qual cosa li garan-

teix el reconeixement d'una part del món de l'art. Les seves imatges d'aquests

anys continuen l'exploració d'elements sadomasoquistes i fetitxistes amb en-

quadraments molt cuidats i amb certes reminiscències surrealistes. L'estil que

https://pleasurephotoroom.files.wordpress.com/2013/01/jennifer-oneill-photo-helmut-newton-1965-sept-vogue-uk.jpg
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dona èxit a Newton és naturalista i al mateix temps defuig l'estudi en tant que

sigui possible. En 1976 publica el seu primer llibre, White Women, en el qual

apareixen retrats que passaran a la història, com els de Paloma Picasso, David

Hockney o Karl Lagerfeld, al costat d'alguns de prostitutes de la parisenca Rue

Saint-Denis.

Helmut Newton, Paloma Picasso, 1983.
Font: https://juan314.files.wordpress.com/2012/04/helmut-newton-paloma-picasso-19831.jpg?w=464&h=700

Els vuitanta comencen per a Newton amb el trasllat de la seva residència a

Montecarlo en 1981, el luxe decadent de la qual articularà una bona part del

seu treball posterior. En 1984, el Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris li

organitza la seva primera gran retrospectiva.

Helmut Newton, Sie Kommen (sideways), Paris, 1981.
Font: https://www.artsy.net/artwork/helmut-newton-sie-kommen-sideways-paris-1

https://juan314.files.wordpress.com/2012/04/helmut-newton-paloma-picasso-19831.jpg?w=464&h=700
https://www.artsy.net/artwork/helmut-newton-sie-kommen-sideways-paris-1
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En 1990 porta a terme un encàrrec per a la marca de mitges Wolford, que es

materialitzarà en un portafolis ambientat a Montecarlo i que es considerarà

un dels seus treballs més llegendaris. Al llarg d'aquesta dècada treballarà en-

tre França, Itàlia i els Estats Units retratant de manera transgressora tot tipus

d'actrius i models. Newton passà a la història com el fotògraf que va redefinir

què es podia mostrar en les revistes de moda comercials i la manera en què

calia fer-ho.

Helmut Newton, sense títol, part del portafolis per a la marca Wolford, 1990.
Font: https://www.artsy.net/artwork/helmut-newton-sie-kommen-sideways-paris-1

Thomas�Ruff

https://www.artsy.net/artwork/helmut-newton-sie-kommen-sideways-paris-1
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«Crec que la fotografia solament pot reproduir la superfície de les coses. El mateix s'aplica
a un retrat. Faig fotografies de persones de la mateixa manera que faria fotografies d'un
bust de guix.»

Membre del selecte grup de fotògrafs alemanys que han passat per la classe de

Bernd Becher a la Kunstakademie de Düsseldorf —Candida Höfer, Axel Hütte

o Andreas Gursky, per exemple—, Thomas Ruff (Zell am Harmersbach, Alema-

nya, 1958) ha estat un dels majors exponents de la fotografia contemporània

des de la dècada de 1990. L'obra de Ruff inclou pràcticament tots els gèneres de

la fotografia: paisatge, arquitectura, apropiació, arxiu i retrat, tot això abordat

des d'una perspectiva crítica amb la veracitat de la imatge mateixa.

En 1981 comença el seu primer gran treball, Porträts ['Retrats'], que el porta a

explorar el vast terreny de la representació humana. Entre aquest any i el 1985

fa una sèrie de seixanta fotografies en què apareixen persones de vint-i-cinc a

trenta-cinc anys, edat similar a la de l'artista en aquest moment, retratades de

manera frontal, amb llum difusa, gest fred i fons de color sòlid. Les primeres

imatges que produeix són de petita grandària i en blanc i negre, però poc

després comença a disparar en plaques de color de format 9x12 cm.

Thomas Ruff, Porträt (G. Benzenberg), 1985.
Font: http://www.altertuemliches.at/files/st_presse_becher_ruff_portraet_1985_1_0.jpg
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En 1986 comença a experimentar amb impressions de gran format, i arri-

ba a produir imatges de 210 x 165 cm. Aquest gir porta Ruff a confrontar

l'espectador amb una imatge que, carregada de simbolisme, remet en primera

instància a un retrat robot policial. Per a l'artista, aquestes fotografies repre-

senten la consciència de viure en una societat a cavall entre dos segles, que

es caracteritza a més per un sistema de control cada dia més ferri i implaca-

ble. Ruff remet a la il·luminació de la publicitat i dels grans centres comer-

cials, així com als fets relacionats amb la Baader-Meinhof (facció armada de

l'Exèrcit Roig), grup terrorista alemany de tendència marxista els membres del

qual van ser detinguts, jutjats i trobats morts posteriorment a les seves cel·les

en circumstàncies estranyes, fet que va sacsejar l'opinió generalitzada que els

ciutadans alemanys tenien sobre les autoritats del país. L'artista donava unes

directrius clares a la persona retratada (que mirés a la càmera amb confiança

però essent conscient al mateix temps del fet que era fotografiada) i tractava de

no proporcionar dades que situessin aquesta persona en un context concret.

Thomas Ruff, Porträt (Stoya), 1986.
Font: http://www.tate.org.uk/art/images/work/p/p78/p78091_10.jpg

Ruff qüestiona el valor de la fotografia per a representar una mica més enllà de

la superfície del que es captura. En una conversa amb Gil Blank, l'artista afirma

el següent en ser preguntat sobre la fotografia com a mitjà per a entendre

l'experiència personal:

http://www.tate.org.uk/art/images/work/P/P78/P78091_10.jpg
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«Crec que depèn de la intenció del model, de la quantitat d'informació que permet que
es mostri. No crec que els meus models construeixin "murs de pedra", sinó que diuen a
l'espectador: "Pot apropar-se fins aquí però no més enllà". Tal vegada els meus retrats són
anacrònics perquè malgrat que mostren tots els detalls de la pell, la roba i el pèl de la
model, encara no intenten mostrar cap dels seus sentiments.»6.

Thomas Ruff, sense títol, de la sèrie Blaue Augen, 1991.
Font: https://www.mutualart.com/artwork/portrat--blaue-augen/3cfcfb29b2d3d9f1

En 1991, davant l'afirmació d'un crític d'art francès que suggeria que els retrats

de Ruff remetien a la imatgeria feixista i al realisme socialista, l'artista respon

en to irònic amb una sèrie de dotze imatges titulada Blaue Augen ['Ulls blaus'].

Aquest treball està compost per sis retrats de dones i sis d'homes als quals el fo-

tògraf —en un ús pioner de les tècniques d'edició digital d'imatge— els canvia

el color dels ulls, al mateix temps que reflexiona sobre el valor de la imatge en

l'era digital. Tres anys després comença una nova fase entorn de la seva pro-

ducció de retrats amb la sèrie Anderes Porträt ['Altres retrats'] (1992-1995). En

aquest projecte torna al blanc i negre per combinar, també amb edició digital,

dos rostres d'home i dona de manera superposada, remetent als retrats robot i

a la idea de la «fantasmagoria». Ruff posa el focus no ja en el valor psicològic

del retrat sinó en l'aspecte purament formal, basat en la relació entre veritat

i superfície i donant per conclosa així la seva reflexió entorn de la imatge de

l'ésser humà.

(6) Entrevista publicada en el nú-
mero 2 de 2004 de la revista Influ-
ence.

https://www.mutualart.com/Artwork/PORTRAT--BLAUE-AUGEN/3CFCFB29B2D3D9F1
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Thomas Ruff, Andere Portrat 71A/92, de la sèrie Anderes Porträts, 1995.
Font: https://i.pinimg.com/originals/79/6b/94/796b94497468b45d1f62449ad4d61fdc.jpg

https://i.pinimg.com/originals/79/6b/94/796b94497468b45d1f62449ad4d61fdc.jpg


© FUOC • PID_00256280 227 Referències i pretextos artístics

11.Arxiu, creació i ús

Hauríem de remuntar-nos fins al període d'entreguerres del segle XX per a mar-

car un punt des del qual traçar la línia que recorre el concepte d'arxiu en re-

lació amb la pràctica artística i dues figures clau que, possiblement, sense ser

del tot conscients, assenyalaven dues maneres de procedir pel que fa a la pràc-

tica arxivística i que mantindran la validesa fins a l'actualitat: d'una banda,

Walter Benjamin i la seva visió homogènia i regulada de l'arxiu, i, de l'altra,

Abby Warburg i el seu principi contradictori i processual. Tal com afirma An-

na Maria Guash en la introducció del seu llibre Arte y Archivo. 1920-2010: Ge-

nealogías, tipologías y discontinuidades (2011), podríem estendre aquestes dues

categories al caràcter físic de l'arxiu: si la visió benjaminiana concorda amb

un arxiu basat en el que és objectual, els preceptes derivats de Warburg i el

seu Atles Mnemosyne (1925) estarien més en la línia d'un arxiu virtual que no

presenta un desenvolupament lineal.

Panell 37 de l'Atlas Mnemosyne, d'Aby Warburg, 1932.
Font: https://artmap.com/zkm/exhibition/aby-warburg-2016

https://artmap.com/zkm/exhibition/aby-warburg-2016
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En aquest mateix període apareix una tendència que, tal com apunta Benja-

min Buchloh, tracta de superar la primera estètica del fotomuntatge per resul-

tar arbitrària, esteticista i amb dificultats per a comunicar. L'arxiu apareixeria

com una estratègia, emprada de manera prematura i inconscient per artistes

com Hannah Höch o Kazimir Málevich, per a construir un discurs polític, ma-

terialitzant-se en una «acumulació d'instantànies relacionades amb un tema

particular organitzades de manera lliure».

Fragment de l'Atlas de Gerhard Richter (1962 fins avui).
Font: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0508/8261/products/richter_atlas_tafel3_0.jpg?v=1453911737

Buchloh situa el segon punt de la línia de desenvolupament de l'arxiu en una

tendència seguida per diversos creadors des de la dècada de 1960: l'acumulació

de fotografies que a vegades podia resultar homogènia i heterogènia i al mateix

temps paradoxal.

En aquesta tendència trobem noms com Bernd i Hilla Becher, Christian Bol-

tanski, Marcel Broodthaers o Gerhard Richter, que amb el seu Atlas (1962 fins

avui), compost per més de cinc mil imatges que li han servit d'inspiració o

reflexió, assenta les veritables bases de la unió contemporània entre art i arxiu.

Bibliografia

Benjamin�Buchloh (pri-
mavera de 1999). «Gerhard
Richter’s Atlas: The Anomic
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Marcel Broodthaers, Daguerre’s Soup, 1975.
Font: http://www.tate.org.uk/art/images/work/p/p07/p07214_10.jpg

La posada en pràctica d'aquesta tendència arriba en 1977 mitjançant

l'exhibició premonitòria Deep Storage: Arsenale Der Erinnerung; Sammeln, Speic-

hern, Archivieren in der Kunst, inaugurada a Munic en 1997 i que viatjarà a

Nova York i a Seattle en 1998. En aquesta mostra s'explora la compulsió per

col·leccionar i arxivar present en l'obra d'artistes com el matrimoni Becher,

Joseph Beuys, Christian Boltanski, Sophie Calle, Hanne Darvoben, Ed Ruscha

o Hans-Peter Feldmann, entre d'altres. Es van proposar quatre paradigmes des

dels quals s'articulava l'exposició i que resumien les estratègies a partir de les

quals els artistes seleccionats abordaven l'arxiu: l'«arxiu-col·lecció», l'«estudi»,

la «caixa» i l'«espai virtual». Per la seva banda, Okwui Enwezor, comissari de

l'exposició Arxive Fever: Uses of the Document in Contemporary Art (2008), pro-

posa una transició entre una pràctica artística més relacionada amb la rigidesa

pròpia d'un arxiu documental i la producció d'artistes que entenen l'arxiu com

una reflexió sobre la història i que centren la importància en el context i en

la tensió entre passat i present més que en un ús positivista de l'arxiu com a

font de coneixement.

http://www.tate.org.uk/art/images/work/P/P07/P07214_10.jpg
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Hans-Peter Feldmann, Sunday Pictures, 1976.
Font: http://www.galleriaminini.it/wp-content/uploads/2011/04/gil_0059-915x639.jpg

Entre els noms que van aparèixer en la mostra hi ha Christian Boltanski, Sher-

rie Levine, Hans-Peter Feldmann, Harun Farocki, Anri Sala, Tacita Dean, Walid

Raad, Fazal Sheikh, Zoe Leonard i Andy Warhol.

Zoe Leonard, The Fae Richards Photo Arxive, 1993-1996.
Font: https://news.artnet.com/app/news-upload/2018/03/leonard_fae-richards_detail-1024x723.jpg

Bussejar en les profunditats del subconscient, reconstruir la memòria dels ha-

bitants d'un país destruït per la guerra, qüestionar la veritat oficial o tractar

d'entendre els fets que succeeixen en un món que canvia més ràpid del que

podem assimilar: els motius d'acostament a l'arxiu com a articulador de la

pràctica artística són diversos, fonedissos i a vegades contradictoris. Es podria

afirmar, parafrasejant Hal Foster, que l'impuls de l'arxiu parteix d'«un desig

de recobrar visions fracassades en l'art, la literatura i la vida quotidiana». En

aquest impuls se situen les obres dels artistes que apareixen a continuació.

Bibliografia
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Christian�Boltanski

«En la majoria de les meves peces fotogràfiques he manipulat la qualitat de l'evidència
que les persones assignen a la fotografia, per subvertir-la o per mostrar que la fotografia
menteix, que el que transmet no és la realitat sinó un conjunt de codis culturals.»

Des de la dècada de 1970 Christian Boltanski (París, 1944) treballa, mitjançant

una complexa varietat de mitjans i formats, nocions universals com la mort,

l'absència i els vestigis que permeten rastrejar-les. L'artista juga constantment

a construir relats autobiogràfics falsos amb objectes trets de context o elements

que, o bé formen part de l'arxiu, o bé hi remeten.

A dotze anys, Boltanski decideix abandonar els seus estudis i dedicar-se a l'art.

Llavors comença a aprofundir en el món de la pintura i el dibuix. En 1967,

decideix no centrar-se únicament en la pintura i comença a experimentar amb

altres tècniques. A l'any següent fa la seva primera exposició al Théâtre du

Ranelag de París. Entre el 1968 i el 1969 produeix una sèrie de peces de vídeo

de curta durada: La imposible vida de Christian Boltanski, El hombre que tose,

El hombre que chupa i Todo lo que recuerdo. En aquestes peces apareixen trets

que es mantindran al llarg de la carrera de l'artista, com la creació de relats

autobiogràfics o el cromatisme basat en tons foscos i vermellosos. No obstant

això, hi haurà trets que es quedaran en aquesta primera etapa, com l'ús de

màscares i ninots de caràcter grotesc.

Christian Boltanski, Vitrine de Référence, 1971.
Font: https://d2mdqraew06hxz.cloudfront.net/boltanski_04_body.jpg

En 1972 participa en la Documenta 5 a Kassel, comissariada per Harald Sze-

emann. En aquesta edició de l'esdeveniment, Boltanski exposa una obra del

1971 anomenada L'Album de photos de la famille D., 1939-1964.

https://d2mdqraew06hxz.cloudfront.net/boltanski_04_body.jpg


© FUOC • PID_00256280 232 Referències i pretextos artístics

Christian Boltanski, L’Album de photos de la famille D., 1939-1964, 1971.
Font: http://i-ac.eu/img/thumbs_cache/720x540_album_boltanski.jpg

Aquest enorme treball, compost per cent cinquanta fotografies disposades a

manera de mural, està basat en imatges quotidianes trobades, segons afirma

l'artista, en l'àlbum d'un conegut. Amb aquestes fotografies, Boltanski intenta

reconstruir els fets vitals d'aquesta família per arribar a la conclusió que la imat-

ge fotogràfica no transmet la realitat i que el que reconstrueix, per tant, són

els propis records i anhels projectats sobre l'àlbum. Dos anys després, l'artista

crea una de les peces més notables de la seva carrera, la sèrie Saynètes comiques

(1974), en la qual repassa els moments clau de la vida d'un personatge de fic-

ció amb fotografies intervingudes amb pintures de cera, fent gala d'un inusitat

sentit de l'humor que no es tornarà a veure en la seva producció posterior.

http://i-ac.eu/img/thumbs_cache/720x540_album_boltanski.jpg
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Vista de la instal·lació Les Archives, de Christian Boltanski, a la Documenta 8, Kassel, 1987.
Font: http://www.inhotim.org.br/uploads/2013/11/da-serie-teenage-lust8.jpg

En la dècada de 1980 arriba la consagració internacional de l'artista amb la seva

primera gran retrospectiva al Museu Nacional d’Art Modern de París en 1984,

la intervenció a la Biennal de Venècia de 1986, la tornada a la Documenta de

Kassel en la seva vuitena edició, en 1987, i l'estrena en solitari amb l'exposició

«Christian Boltanski. El Caso» al nostre país, en el llavors Centre d'Art Reina

Sofía de Madrid, creat recentment, en 1988. Per a aquesta mostra crea una

peça a partir d'imatges de rostres extrets de l'arxiu del setmanari espanyol El

Caso, dedicat a la crònica de successos: Boltanski estableix un nexe d'unió

amb Detective, obra del 1972 en què empra la mateixa estratègia, recopilant

fotografies de la revista francesa de successos homònima.

http://www.inhotim.org.br/uploads/2013/11/Da-Serie-Teenage-Lust8.jpg
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Christian Boltanski, El Caso, 1988.
Font: http://workflow.arts.ac.uk/artefact/file/download.php?file=3239242&view=277636

Aquest mateix any comença a utilitzar un element que l'acompanyarà fins

a l'actualitat: la roba. En la peça Réserve, Canada (1988), portada a terme en

una habitació amb munts de roba que pengen, estableix una analogia amb els

magatzems en què els nazis guardaven la roba de les seves víctimes, fent la

mateixa associació vestigi-mort que expressava amb la fotografia.

En la dècada dels noranta, presenta algunes de les seves peces més reconegu-

des, com la cèlebre Réserve de suisses morts (1990).

Christian Boltanski, Réserve de suisses morts, 1990.
Font: https://www.metalocus.es/sites/default/files/metalocus_ivam_boltanski_11.jpg

http://workflow.arts.ac.uk/artefact/file/download.php?file=3239242&view=277636
https://www.metalocus.es/sites/default/files/metalocus_ivam_boltanski_11.jpg
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Aquesta instal·lació es basa en la recopilació d'imatges de persones de diverses

edats mortes, quelcom recurrent en diversos treballs anteriors, que presenta

adherides a caixes de metall (fent referència directa de nou a les estratègies i

suports de l'arxiu clàssic) o bé sobre prestatgeries amb llums càlides que apun-

ten als seus centres.

Walid�Raad

«Sempre hem instat la nostra audiència a tractar els nostres documents com a "documents
histèrics", en el sentit que no es basen en els records reals de cap persona sinó en "fantasies
erigides a partir del material de la memòria col·lectiva".»

A partir del treball portat a terme sota el paraigua de l'organització imaginària

The Atlas Group, Walid Raad (Chbanieh, Líban, 1967) s'ha erigit en un dels

majors exponents de la relació entre art i arxiu de les últimes dècades, i ha

servit d'amplificador de la memòria dels habitants d'un país assotat per un

llarg conflicte fratricida i per les tensions que en deriven.

A la fi de la dècada dels vuitanta, en els últims moments de la Guerra Ci-

vil del Líban (1975-1990), Raad comença el projecte The Atlas Group, definit

d'aquesta manera en la seva pròpia web:

Bibliografia de la citació

Walid Raad. Citat a: Alan Gil-
bert (tardor del 2002). «Walid
Ra’ad». Bomb (núm. 8, pàg.
40).

«The Atlas Group és un projecte establert en 1989 per investigar i documentar la història
contemporània del Líban. Un dels nostres propòsits amb aquest projecte és localitzar,
preservar, estudiar i produir artefactes sonors, visuals, literaris o de qualsevol tipus que
donin llum a la història contemporània del Líban. En aquest esforç produïm i trobem
diversos documents, incloent llibretes, pel·lícules, cintes de vídeo, fotografies i altres ob-
jectes. A més, organitzem aquests treballs en un arxiu, The Atlas Group Archive. El pro-
jecte es materialitza amb instal·lacions de diversos mitjans, projeccions monocanal, as-
sajos visuals i literaris i lectures i performances».

Raad divideix l'arxiu en tres grans blocs: A, en el qual inclou documents

l'autoria dels quals coneix; FD, que reuneix documents trobats; i AGP, per a do-

cuments produïts per The Atlas Group. Amb aquestes tres categories de subar-

xius, l'artista produeix treballs com Notebook Volume 72: Missing Lebanese Wars

(1999), inclòs en el bloc A i atribuït al Dr. Fakhouri, historiador de la guerra

civil libanesa i personatge creat per l'autor.

Enllaç

Podeu consultar l'enllaç
següent: <http://
www.theatlasgroup.org/>

http://www.theatlasgroup.org/
http://www.theatlasgroup.org/
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Walid Raad, Notebook volume 72: Missing Lebanese Wars, 1992.
Font: https://i.pinimg.com/originals/41/a1/89/41a189ed033e001c9a2fd825c626ee19.jpg

Aquest treball està compost per fragments de fulls de quadern amb imatges de

cavalls de carreres guanyadors i dades d'apostes. Una altra de les peces atribuï-

des al personatge del Dr. Fakhouri és Already Been in a Lake of Fire (1975-2002).

Aquests extractes de quaderns mostren imatges de models de cotxe que es van

usar entre el 1975 i el 1991 com a cotxes-bomba, acompanyats de detalls que

fan referència al lloc i data de l'explosió, nombre de morts o tipus d'explosiu

emprat.

https://i.pinimg.com/originals/41/a1/89/41a189ed033e001c9a2fd825c626ee19.jpg
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Walid Raad, fragment de Notebook, Volume 38: Already been in a Lake of Fire, 2002.
Font: http://www.hasselbladfoundation.org/wp/wp-content/uploads/2011/10/wr_2.jpg

En 2002 produeix la peça Secrets in the Open Sea, pertanyent al bloc FD. Com-

posta per sis panells amb impressions digitals de gran format en diferents tons

de blau, Raad afirma que en 1992 van ser trobats a 32 metres sota els enderrocs

del districte comercial del centre de Beirut. Després d'analitzar-los, descobreix

que hi ha una sèrie d'imatges latents ocultes que representen grups de dones

i homes trobats morts al mar Mediterrani al llarg del conflicte.

Walid Raad, Secrets on the Open Sea, 2004.
Font: https://theopenboats.files.wordpress.com/2016/03/screen-shot-2016-03-14-at-12-18-58-am.png

L'artista posa en qüestió les informacions oficials transmeses pels mitjans de

comunicació del país després de la guerra, que remeten a fets verídics que van

tenir lloc durant el conflicte. Així, Walid Raad empra l'arxiu per a construir

una narració no lineal de la història recent del seu país des de la distància, fent

valer conceptes com el de memòria en un període de postguerra caracteritzat

per una forta amnèsia col·lectiva.

En 2007, arran d'una exposició en solitari a Nova York, Raad decideix no con-

tinuar el projecte de The Atlas Group i comença a atribuir-se els seus propis

treballs. Aquest mateix any comença el seu segon gran projecte, titulat Scratc-

hing on Things I Could Disavow, amb el qual analitza les tensions que deriven

del desenvolupament del mercat de l'art contemporani i la seva exhibició en

http://www.hasselbladfoundation.org/wp/wp-content/uploads/2011/10/WR_2.jpg
https://theopenboats.files.wordpress.com/2016/03/screen-shot-2016-03-14-at-12-18-58-am.png
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el món àrab, amb especial atenció al cas dels països del golf Pèrsic. Com a

contraposició al projecte anterior, que presenta una visió de l'arxiu més rígida

i analítica, Raad manté aquí un to més lleuger, se centra en qüestions relacio-

nades amb les formes i els colors i amplia el seu focus d'atenció més enllà del

Líban, a l'Orient Mitjà en general, per traçar el desenvolupament incipient del

mercat de l'art en el món àrab. El projecte està compost per diagrames, materi-

al d'arxiu, maquetes i una performance del mateix autor. Raad duu a terme una

recerca sobre la relació entre l'art, el capital i els seus contextos d'exhibició i

adquisició. Scratching on Things I Could Disavow va ser presentat com a part de

la primera gran retrospectiva dedicada a l'artista al MoMA de Nova York a la fi

del 2015, en la qual també es va exhibir material pertanyent a The Atlas Group.

Vista de la instal·lació de Scratching on Things I Could Disavow (2007 fins avui), de Walid Raad, al MoMA, Nova York, 2016.
Font: http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/wp-content/uploads/2016/01/2.jpg

Vista de la instal·lació de Scratchings on Things I Could Disavow (2007 fins avui), de Walid Raad, al MoMA de Nova York, 2016.
Font: http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/wp-content/uploads/2016/01/3.jpg

http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/wp-content/uploads/2016/01/2.jpg
http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/wp-content/uploads/2016/01/3.jpg
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Rabih�Mroué

«Crec que cada treball tracta el passat d'una manera o altra. Per a mi, quan tracto el passat,
no és per portar-lo al present, sinó per comprendre més el present. […] Porto aquests
temes o casos del passat […] i en parlo en el present perquè no els entenc o perquè vull
tornar a pensar-los.»

Director de teatre, actor, executant i artista visual, Rabih Mroué (Beirut, 1967),

juntament amb Walid Raad, Akram Zaatari o Tony Chakar, forma part d'una

generació de creadors que va revolucionar el panorama de les arts visuals al

Líban en el període de postguerra de la dècada de 1990 i que va contribuir

a apropar aquest context artístic particular i fèrtil al circuit europeu i nord-

americà a l'inici del nou mil·lenni. Mroué combina arxiu, performance i imatge

per confrontar l'espectador amb els fantasmes d'un conflicte les causes del qual

segueixen latents en la mentalitat col·lectiva del país.

Rabih Mroué estudia teatre a Beirut a la fi dels vuitanta. Durant els anys se-

güents, compagina l'actuació en teatre experimental i performances amb la

producció de peces de vídeo en les quals es comença a qüestionar els relats

oficials de la història més recent del seu país: L’Abat-Jour (1990), The Lift (1993)

o Extension 19 (1997).

Fotograma d'Extension 19, performance de Rabih Mroué i Tony Chakar, 1996.
Font: https://i.ytimg.com/vi/gx1nnzdslja/hqdefault.jpg

Després d'una estada breu a París, estrena a Beirut, al costat de l'escriptor Eli-

as Khoury, la peça que el farà arribar definitivament al públic europeu, Three

Posters (2000). En aquesta obra, que combina vídeo, performance i arxiu —com-

binació que es convertirà en un dels seus senyals d'identitat—, Mroué qüesti-

ona el relat de la mort d'un militant comunista libanès que s'immola en una

caserna de l'exèrcit israelià durant la invasió del 1982. L'artista s'interroga so-

bre l'ús de les imatges com a armes durant un conflicte com el del Líban, en

el qual l'oficialitat dels discursos queda reduïda a una facció politicoreligiosa

concreta.
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Fotograma de la peça Three Posters, de Rabih Mroué, 2000.
Font: http://www.tate.org.uk/art/images/research/2357_10.jpg

Dos anys després participa, juntament amb una nodrida selecció dels seus

companys de generació libanesos, en l'exposició Representaciones árabes con-

temporáneas, organitzada per Catherine David i Nuria Enguita a Barcelona en

2002. Aquesta mostra representa el primer intent d'abordar aquest conjunt

heterodox d'artistes a Europa i desperta l'interès de les institucions per la seva

producció. Poc després produeix, al costat de l'artista Hatemlmam, la perfor-

mance Looking for a Missing Employee (2003), basada en fets reals, que relata la

desaparició d'un empleat del Ministeri de Finances libanès a la dècada anteri-

or. En aquest treball, Mroué qüestiona la noció de veritat servint-se de retalls

de diaris.

Rabih Mroué, Looking for a missing employee, 2003.

http://www.tate.org.uk/art/images/research/2357_10.jpg
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Font: http://hyperallergic.com/wp-content/uploads/2012/01/missingemployee2.jpg

L'interès de Mroué s'acosta cada vegada més a la imatge i el seu valor discursiu

en relació amb els relats de poder i amb la iconofòbia tradicional present en el

món àrab, i presta una atenció especial a les seves condicions d'ús i producció,

en una clara influència —mútua, d'altra banda— d'artistes i pensadors com

Hito Steyerl. Per a l'artista, hi ha dos tipus d'imatges:

«La que confirma la presència i la que afirma l'absència. En el meu cas, quan utilitzo les
imatges en el meu treball, ho faig per demostrar l'absència. Quan parlo sobre l'absència,
vull dir, entre altres coses, l'exclusió de la imatge oficial però també la impossibilitat de
viure com un individu en aquesta part del món.»

Rabih Mroué, I, the undersigned, 2011.
Font: http://www.lundskonsthall.se/imagevault/publishedmedia/8zb56klnjwnor1mdzwat/lkh_rabih_mroue_mg_5039_2519.jpg

En 2010 té lloc la seva primera exposició individual, I, the Undersigned, a

Utrecht, que marca un gir definitiu en la carrera de l'artista i en la qual presenta

quatre projectes anteriors i dos de creats ex profeso per a la mostra. L'any 2012

representarà la seva consagració definitiva en el context occidental participant

en l'edició número 13 de la Documenta de Kassel. Per a aquesta ocasió, desen-

voluparà un projecte ambiciós, Pixelated Revolution (2012), en el qual analit-

zarà, a partir de lectures i imatges d'arxiu, la viralitat de les imatges captades

amb els telèfons mòbils i compartides en xarxes socials i el seu impacte en les

revoltes a Síria, que serviran de pròleg per a una guerra civil cruenta. Mroué

intervé i recontextualiza una selecció de captures provinents de clips de vídeo

gravats pels insurgents per a ser penjats a internet.
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Rabih Mroué, fragment de Pixelated Revolution, 2012.
Font: http://www.artexchange.org.uk/wp-content/uploads/2013/04/pixelated-revolution-10-1024x682.jpg

Pedro�G.�Romero

«M'interessa l'arxiu en tant que "anarxiu", un arxiu sense mandats, que no sigui neces-
sàriament positiu i que no pugui ser utilitzat per les "diferents policies" com a sistema
de control.»

A partir del seu Archivo F.X., iniciat en 1999, Pedro G. Romero (Huelva, 1964)

reflexiona sobre els processos de construcció de la memòria col·lectiva prenent

com a punt de partida la fragilitat de la memòria individual. L'obra de G. Ro-

mero treu a la llum un entramat de fets complex que la historiografia oficial

ha preferit enterrar i que revelen, entesos en conjunt, una sèrie de qüestions

clau per a comprendre l'actualitat.

Imatge de la instal·lació de l'Archivo F.X., de Pedro G. Romero, a Serralves, Porto, 2011.
Font: http://oralmemories.com/wp-content/uploads/2012/12/serralves.jpg
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Pedro G. Romero defineix la seva obra com un fons documental en construc-

ció, en progrés constant, que desenvolupa incansablement des de fa gairebé

vint anys. Segons l'artista, aquest arxiu, en el sentit més heterodox de la pa-

raula, està compost per:

«imatges fotogràfiques i cinematogràfiques que recullen escultures trossejades, llenços
acoltellats, estances cremades, temples desmuntats pedra a pedra… retrats, caricatures i
emblemes del nihilisme».

Aquests elements que, podríem afirmar, componen el nucli dur de l'arxiu, es-

tan classificats amb un conjunt d'índexs elaborats a partir dels noms d'estils,

moviments, revistes, artistes o obres relacionades amb les primeres avantguar-

des. A això caldria afegir un altre conjunt de documents format per imatges i

textos la funció dels quals és proporcionar un context als elements de l'arxiu i

interrelacionar-nos amb el terme que els anomena en l'índex, posant a prova

el valor de la imatge documental i la seva relació amb la paraula escrita.

L'arxiu està basat en tres sistemes de classificació: d'una banda, l'arxiu com a

«X file», que abraça allò «inclassificable», «desconegut» i «amagat» en forma

d'imatges classificades; d'altra banda, l'arxiu com a «F.X.», també anomenat

arxiu d'efectes especials, en el qual està dipositat el corpus teòric del projecte

(textos i documents extrets de sessions de treball); finalment, l'arxiu com a

«F(X)», que remet en primer lloc al concepte matemàtic de «funció de X» (mit-

jançant la relació entre dues magnituds el valor de les quals depèn necessàri-

ament del valor de l'altra) però també a un sentit filosòfic més relacionat amb

el valor d'ús de les coses.

Detall de la instal·lació Arxivo F.X., de Pedro G. Romero, a la Galeria Àngels Barcelona, 2012.
Font: http://www.placartphoto.com/media/placart/book_image/image/2786/scalex/410;sophie_calli_l-homme_au_carnet.jpg

En l'arxiu trobem projectes específics relacionats de manera directa amb la

història dels llocs en què van a ser exhibits. Cuatro paredes. Cuatro romances

(1999) és una de les primeres materialitzacions d'aquest gran corpus. Aquesta

peça aborda la creació d'una banda sonora entorn de l'any 1968 amb collages
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sonors (Romances), compostos per veus de figures com Jaime Gil de Biedma,

Concha Piquer o Raimon, barrejats amb sons d'arxiu i música de la festivitat

valenciana de Moros i Cristians. En 2002 duu a terme La Semana Trágica, un

projecte en què relaciona els conceptes d'història i destrucció mitjançant els

fets esdevinguts en la Catalunya del 1909: l'artista presenta una col·lecció de

targetes postals (no usades, escrites o enviades mai abans) que mostren diver-

sos edificis d'ús religiós en ruïnes després dels successos revolucionaris de Bar-

celona en 1909.

Aquestes postals es contraposen a imatges actuals de la mateixa ubicació, en les

quals apareixen els edificis restaurats o demolits. Acompanya les imatges un

text escrit per ell mateix en el revers de cada postal en què relaciona la imatge

amb diversos aspectes de la història de l'art. Aquestes imatges apareixen en

l'índex amb un nom al·lusiu a un artista o pensador, que estableix una nova

capa de lectura mitjançant la relació creada.

Detall d'una de les entrades de l'Archivo F.X., de Pedro G. Romero, 2010.
Font: https://www.macba.cat/uploads/20131212/a04148_l.jpg

Forensic�Architecture

«L'arquitectura forense és un sistema de coneixement, una manera d'interrogar el món
mitjançant la materialització espacial que pot brindar una perspectiva única per a la nos-
tra lectura de política i història.» (Eyal Weizman)

Forensic Architecture se situa en la intersecció entre art i ciència per desenvo-

lupar projectes destinats a esclarir qüestions relacionades amb les violacions

dels drets humans i el medi ambient. Aquesta organització sense ànim de lu-
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cre, creada i liderada per l'arquitecte i investigador israelià Eyal Weizman (Hai-

fa, 1970) en 2010 i amb seu a Goldsmiths (Universitat de Londres), planteja

un nou repte en la utilització de l'arxiu com a font de coneixement.

Recreació feta per Forensic Architecture a partir de fotogrames d'imatges televisives del cas de l'atac amb drons nord-americans
al nord de Pakistan, 2012.
Font: http://www.forensic-architecture.org/wp-content/uploads/2014/05/fa1-6.5-photo-montage-to-be-cropped-to-image.jpg

Tal com defineix la mateixa organització, «les nostres recerques bus-

quen proporcionar nous tipus d'evidència per als equips internacionals

d'enjudiciament, organitzacions polítiques, ONG i institucions internacionals

com l'ONU».

Això es duu a terme mitjançant una disciplina encunyada pel mateix Weiz-

man, l'«arquitectura forense». Aquest concepte engloba una sèrie d'estratègies

d'investigació que tenen en compte els nous usos i la difusió de la imatge a la

nostra era i anlitzen imatges captades per persones anònimes que han registrat

el que ha succeït amb els seus dispositius mòbils. S'afegeix a això una altra

capa d'anàlisi basada en imatges provinents de mitjans de comunicació i de

registres sonors i materials, tant anònims com periodístics. A partir d'aquests

resultats, elaboren mapes, recreacions en 3D interactives o maquetes l'objectiu

dels quals és reconstruir el que ha succeït de la manera més precisa possible per

determinar evidències que portin els autors dels fets davant la justícia. Aquesta

empresa ambiciosa és duta a terme per un equip internacional compost per

professionals dels camps de l'arquitectura, les arts visuals, el so, la teoria, la

ciència, el periodisme, el disseny i el dret internacional. Molts d'aquests pro-

fessionals duen a terme de manera individual també recerques de llarg recor-

regut sobre temes concrets, relacionades amb els seus camps d'estudi, sota el

paraigua de Forensic Architecture, que actua també com a espai de trobada.

En 2012, es van embarcar en la recerca d'un suposat atac de drons nord-ame-

ricans contra objectius civils en una regió al nord de Pakistan en 2011. Amb

aquest projecte, es va arribar a descobrir l'elevat nombre d'aquest tipus d'atacs

que els Estats Units feien a la regió des del 2004 de manera ininterrompuda,

amb el resultat de vuitanta-quatre civils morts solament l'any 2010. Aquest

projecte es va materialitzar en la plataforma wherethedronesstrike.com en

col·laboració amb un col·lectiu d'arquitectes i dissenyadors novaiorquesos i un

equip de periodistes de recerca britànics. En aquest espai virtual els visitants

Enllaç

Podeu consultar l'enllaç se-
güent:
<https://www.forensic-
architecture.org/project/>
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poden accedir a mapes interactius que mostren tot un seguit d'informacions

relacionades amb aquests atacs, els seus objectius, freqüència i nivell de des-

trucció, posant un conjunt de dades veritablement revelador a l'abast de tots.

Detall d'una imatge satel·litària emprada per Forensic Architecture en la recerca desenvolupada a Rafah, Gaza, 2014.
Font: https://lefilrouge3.files.wordpress.com/2015/02/proofreader.jpg

En 2015, van dur a terme un dels projectes que ha fet parlar més en els mit-

jans de comunicació majoritaris. Durant més d'un any, l'equip va reconstruir

els esdeveniments esdevinguts l'1 d'agost de 2014 a la ciutat de Rafah, a la

franja de Gaza. Aquest dia, que seria conegut com a Black Friday (Divendres

Negre) entre la població local, l'exèrcit israelià va atacar la ciutat de manera

indiscriminada amb més de dues mil bombes i míssils llançats en una inter-

venció aèria. Forensic Architecture va arribar a determinar, a partir de diversos

enregistraments fets per la població local amb les càmeres dels seus telèfons

mòbils i de vídeos emesos en els noticiaris, el tipus d'explosius utilitzats en

l'atac i la violació consegüent dels drets humans, contribuint a presentar una

denúncia en el Tribunal de la Haia. Aquest projecte va ser exposat a la Biennal

d'Arquitectura de Venècia de 2016.

Forensic Architecture ha trobat un espai idoni per a presentar les conclusions

de les seves recerques en l'entorn expositiu de la institució artística. Aquestes

conclusions han aparegut en les edicions 13 i 14 de la Documenta de Kassel, en

les Biennals de Venècia d'Art i Arquitectura, en exposicions en solitari com les

recents de Barcelona (MACBA, 2017) i Mèxic (UNAM, 2017), i en col·lectives

per tot el món, les quals plantegen constantment els límits, usos i funció de la

pràctica artística contemporània al mateix temps que evidencien fets polèmics

que la major part de les vegades no arriben a coneixement de la població civil.

https://lefilrouge3.files.wordpress.com/2015/02/proofreader.jpg
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Imatge de la instal·lació de l'exposició Forensic Architecture. Hacia una estética investigativa, al MACBA, Barcelona, 2017.
Font: http://www.revistacodigo.com/wp-content/uploads/2017/08/img_3619.jpg

http://www.revistacodigo.com/wp-content/uploads/2017/08/IMG_3619.jpg
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12.Postfotografia

L'actual societat de la informació ha configurat un món saturat d'imatges, una

massificació sense precedents en la història. El que importa en l'acte de foto-

grafiar ja no són les qualitats del mitjà sinó captar un instant qualsevol i pu-

jar-lo a internet per compartir-lo. La imatge es torna un missatge, un gest de

comunicació en què la qualitat no és potser el criteri fonamental. En massifi-

car-se, la fotografia s'ha banalitzat i ja no representa el món, sinó que en cons-

titueix una part fonamental. Tot això convida a repensar el rol de la fotografia

avui dia.

En aquest sentit, el concepte de postfotografia defineix el canvi que les tecno-

logies digitals han comportat en l'estructura fonamental de la fotografia. En

1992, William J. Mitchell ja es va referir a l'«era postfotogràfica» —terme que

ell mateix va encunyar a The Reconfigured Eye: Visual Truth in the Post-Photo-

graphic Era (1992)— com el període d'incertesa epistemològica que comporta

el col·lapse del concepte tradicional de fotografia, sobre el qual s'havia teorit-

zat durant més d'un segle (la «mort de la fotografia», en definitiva), i l'obertura

a l'anàlisi de la imatge en relació amb la societat de la informació.

El fotògraf i crític espanyol Joan Fontcuberta aborda el concepte de postfoto-

grafia des del 1995; el va desenvolupar de manera extensa en el seu article «Por

un manifiesto de lo posfotográfico» (2011). Fontcuberta parteix del supòsit

que estem envoltats d'una proliferació ingent de càmeres en diferents dispo-

sitius i planteja un canvi del cànon fotogràfic en què la rapidesa preval sobre

qualsevol altra consideració i en què la saturació d'imatges accessibles —l'obra

de Christopher Baker és un exemple de treball en aquesta direcció— exigeix

una ecologia icònica. El fotògraf espanyol descriu el que considera una «estè-

tica de l'accés», en la qual es replanteja el concepte d'autoria i l'ús d'estratègies

apropiacionistes.

Pel que fa a l'autoria, veiem la consideració que la fabricació mateixa de la

imatge no és important: en aquesta nova etapa la creació consisteix a atorgar-li

sentit, a oferir un discurs interpretatiu. Segons això, estaríem davant un nou

conceptualisme. Aquest nou conceptualisme passa per l'apropiació, que no és

precisament un mètode nou però que en aquest cas s'insereix en el context

de la sobreabundància d'imatges d'internet. Si acceptem que és la interpreta-

ció la que fa l'obra d'art, llavors l'autoria descansa en la intencionalitat, en

l'oferiment d'un significat que utilitza com a mitjà les imatges de la xarxa i

una determinada manera d'exposar-les.
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Estem de nou davant la mort de l'autor preconitzada per Roland Barthes, que

torna a ser una mort simulada, ja que el veritable autor, el creador, seria l'artista

que intervé entre les imatges d'internet i l'espectador en seleccionar-les i do-

nar-los sentit. La fotografia s'hauria alliberat així de l'autor en el sentit clàssic,

però també del domini de la tècnica i fins i tot dels cànons estètics tradicionals.

D'altra banda, l'apropiacionisme és el gest postfotogràfic més característic. De

fet, artistes com Erik Kessels o Jon Rafman —tractats en el tema sobre apropi-

acionisme i remake— es consideren autors postfotogràfics. El que té de peculi-

ar aquest apropiacionisme en relació amb el dels anys vuitanta són les fonts,

els objectius, els mètodes amb què es troben i manipulen les imatges, tal com

demostra el treball de Daniel Mayrit o Dina Kelberman. A més, és necessari

renovar el debat sobre la veracitat —Amalia Ulman ho testifica amb la seva

Excellences and Perfections (2014), basada en Instagram— i, per descomptat, el

paper del mercat de l'art.

Per als defensors de la postfotografia, com Clément Cherroux, ens trobem da-

vant una situació particularment estimulant:

«Banalització de l'apropiació, d'una banda, i hiperaccesibilitat a les imatges, de l'altra, la
conjunció d'aquests dos factors és particularment fecunda. Crea les condicions per a una
estimulació artística.»

Manifest de l'exposició «From Here On», mostrada per primera vegada a Rencontres d’Arles (2011).
Font: http://www.angelgarciafernandez.com/manifiesto/
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Joan�Fontcuberta

«Trencant els lligams amb els seus valors fundacionals, abandonant uns mandats històrics
de veritat i de memòria, la fotografia ha acabat cedint el testimoni: la postfotografia és
el que queda de la fotografia.»

La trajectòria de Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955) destaca tant per la seva

faceta de crític i assagista entorn del mitjà fotogràfic —en particular sobre el

pas de la fotografia a la imatge i l'actualitat de la postfotografia— com per la

seva pràctica artística. No obstant això, ambdues facetes no es poden dissociar,

ja que la seva producció artística se situa sempre a prop de l'assaig fotogràfic,

i en la seva obra l'estètica sol estar al servei del discurs teòric:

«Per a mi, l'estètica és la manera de vestir-se: el que m'interessa és l'esquelet, el nucli
conceptual, el nucli del problema discursiu.»

Al llarg de la seva producció artística, l'obra de Fontcuberta ha significat sem-

pre una crítica de la veritat en la fotografia, que ja no té simplement el valor de

memòria de la veritat que se li ha atribuït tradicionalment. La majoria dels seus

projectes són paranys orquestrats acuradament per enganyar a l'espectador,

per tractar de mostrar que la nostra percepció és filtrada per prejudicis. En

aquest sentit, un dels treballs més coneguts de l'artista, Sputnik (1997), és una

síntesi dels seus preceptes teòrics, i posa en dubte l'autoritat de la ciència i

el seu caràcter veraç. Aquesta obra es basa en l'afirmació de l'autor sobre el

descobriment de material de diversa índole que, durant dècades, havia romàs

ocult en diverses institucions de l'antiga URSS. La informació es refereix al

llançament d'una nau espacial pilotada pel coronel Ivan Istochnikov, que ha-

via d'acoblar-se un dia després a una nau bessona, en plena pugna política i

científica amb els Estats Units. En fallar l'acoblament, la Unió Soviètica hau-

ria eliminat la figura del coronel de tots els documents per ocultar el fracàs.

L'àpex de realitat de Sputnik es basa en el vol conjunt d'ambdues naus (una

d'elles no tripulada) i l'intent d'acoblament fallit. L'artista aprofita el secretis-

me imperant en l'URSS per a construir la seva obra entorn d'aquesta nau no

tripulada en la qual introdueix la figura del capità Istotxnikov (nom resultant

de la traducció del seu cognom al rus) servint-se del seu propi rostre. Entre

altres detalls, Fontcuberta va crear una biografia fictícia del capità i una falsa

institució —pàgina web inclosa— que hauria patrocinat la publicació de la

troballa, la «Fundació Sputnik».

Fontcuberta ha estat promotor i fundador de nombroses manifestacions fo-

togràfiques: en 1979, va organitzar les Jornades Catalanes de Fotografia, i en

1980 va ser cofundador de la revista PhotoVision. Va estar també en la fundació

de la Primavera Fotogràfica de Barcelona. En 1996, va ser nomenat director

artístic del Festival Internacional de Fotografia d'Arles. Autor, com hem vist,

d'un manifest en favor de la postfotografia, reflexiona sobre l'absurditat de

produir fotografies en un món saturat d'imatges absolutament accessibles i en

el qual és possible seleccionar i reciclar aquestes imatges amb un determinat

criteri. D'aquesta manera, la gestió de la imatge preval sobre la seva fabricació,

ja que és aquesta gestió la que atorga significat. De fet, és aquest significat —
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l'aspecte conceptual de les possibilitats que permet aquest nou panorama— el

que interessa al fotògraf. Aquest nou panorama de multiplicació de les imat-

ges fa que la creació fotogràfica exigeixi reflexionar sobre la contribució que

aquesta imatge pot comportar, i aquesta ha de ser la nova tasca del fotògraf.

Joan Fontcuberta, Sputnik, 1997.
Font: http://angelsbarcelona.com/en/artists/joan-fontcuberta/projects/sputnik/105

http://angelsbarcelona.com/en/artists/joan-fontcuberta/projects/sputnik/105
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Joan Fontcuberta, Sputnik, 1997.
Font: http://angelsbarcelona.com/en/artists/joan-fontcuberta/projects/sputnik/105

Quant a la mostra, l'artista, com és habitual, utilitza fotografies, rèpliques

d'objectes al·lusius a la cosmonàutica, documents que constitueixen proves

contrastables, vídeos, registres sonors i, fins i tot, una suposada rèplica del co-

et: tot orientat a donar suport al valor documental de la fotografia del projecte.

Se serveix del fotomuntage digital per a transformar i manipular les fotografies

que obté d'arxius i altres institucions, i també les fotografies de famílies rus-

ses de l'època que Fontcuberta empra per a il·lustrar determinats moments de

la quotidianitat d'Istotxnikov. Fontcuberta parodia d'aquesta manera la retò-

rica dels règims totalitaris i els seus mètodes d'eliminació de proves, al mateix

temps que qüestiona la veritat que emana de la imatge fotogràfica.

http://angelsbarcelona.com/en/artists/joan-fontcuberta/projects/sputnik/105
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Joan Fontcuberta, Sputnik, 1997.
Font: http://angelsbarcelona.com/en/artists/joan-fontcuberta/projects/sputnik/105

Joan Fontcuberta, Sputnik, 1997.
Font: http://angelsbarcelona.com/en/artists/joan-fontcuberta/projects/sputnik/105

En les últimes dècades Joan Fontcuberta s'ha erigit en un dels principals teòrics

de la realitat en la fotografia, i la seva vasta producció teoricoartística ha estat

destinada a qüestionar metòdicament tots els dogmes que redueixen, des de

diferents posicions dins del món de la imatge, la fotografia a un mer reflex i

captura de la realitat.

Christopher�Baker

http://angelsbarcelona.com/en/artists/joan-fontcuberta/projects/sputnik/105
http://angelsbarcelona.com/en/artists/joan-fontcuberta/projects/sputnik/105


© FUOC • PID_00256280 254 Referències i pretextos artístics

«L'objectiu principal d'aquesta tasca és explorar les maneres en què ens imaginem i ens
representem davant d'audiències (potencialment massives) i les maneres en què nave-
guem i vivim a l'espai públic.»

L'artista nord-americà Christopher Baker (Redford, Michigan, 1979) centra el

seu treball en la relació complexa entre la societat i les seves tecnologies des

d'un punt de vista optimista pel que fa als avenços tecnològics, però matisat

per un cert escepticisme. S'inspira en el paisatge urbà modern de les xarxes

socials per investigar relacions en l'àmbit d'aquestes xarxes i com aquestes són

activades per noves formes d'expressió humana. Els objectes i les situacions

que crea l'artista tracten d'explicar fins a quin punt la tecnologia està implicada

en els nostres estils de vida, cada vegada més interconnectats, de quina manera

vivim a l'espai públic i com activem les xarxes expressant-nos en elles —com

ens representem, en definitiva— davant una audiència massiva.

Instal·lació de l'obra Hello World!, de Christopher Baker, a la Nash Gallery.
Font: http://christopherbaker.net/projects/helloworld/

Instal·lació de l'obra Hello World!, de Christopher Baker, al Centre de Cultura Contemporània Strozzina (Florència).
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Font: http://www.strozzina.org/identitavirtuali/e_baker.php

Baker proposa un dels exemples més significatius de treball posfotogràfic amb

Hello World! o How I Learned to Stop Listening and Love the Noise (2008). Es tracta

d'una videoinstal·lació immersiva que combina videoblogs recollits de MyS-

pace, YouTube i Facebook. L'artista va escollir cinc mil vídeos dels milions que

circulen per internet. L'espectador pot escoltar cadascun dels individus que

es dirigeixen a un públic potencialment massiu des d'un espai privat, o pot

optar per la cacofonia de milers de veus. Joan Fontcuberta ha descrit l'obra

com un «retaule posfotogràfic: una enorme graella d'autofotos parlants en una

gran quadrícula. El videoblog adopta una estructura de bust parlant en què

cada vídeo és un monòleg que busca l'empatia de l'espectador. El resultat és

un patchwork de la vida «en línia» fascinant, una espècie de striptease mundi-

al en què són les ànimes les que es despullen i no els cossos. Considerant la

dificultat que comporta parar esment a les veus individuals a l'interior d'una

gran massa de parlants, Baker proposa una reflexió sobre les possibilitats de

participació que donen els mitjans i la capacitat suposadament transformado-

ra i democratizadora que prometen les plataformes com YouTube. La posició

de l'artista oscil·la entre l'optimisme sobre el potencial democràtic d'aquests

mitjans i l'escepticisme davant el galliner digital que implica la cacofonia de

veus, la consciència que el sentit es difumina entre la confusió. Hello World!

és també una reflexió sobre fins a quin punt internet ens permet gestionar la

nostra identitat i sobre l'impuls narcisista i exhibicionista de l'ésser humà.

Anteriorment, en 2006, Baker havia presentat My Map (A Self-Portrait), una

peça en què utilitzava seixanta mil correus electrònics del seu arxiu personal

que mostraven tota la seva xarxa social. L'artista confessa la importància del

correu electrònic en la seva vida a partir del 1998. Amb la finalitat de revisi-

tar la relació que havia mantingut per via de correu electrònic amb la seva

família, amics i companys de treball, va crear un programari —no cal oblidar

la trajectòria prèvia de Baker, que havia treballat com a científic en el desen-

volupament d'interfícies cervell-ordinador— que era capaç de representar la

intensitat de les seves relacions amb altres persones mitjançant la intensitat

d'una línia (a partir de l'examen de la seva llibreta d'adreces). En definitiva, el

resultat era una espècie de mapa que li permetia situar aquestes relacions al

llarg del temps i que constituïa un autèntic autoretrat.
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Imatge de l'obra My Map (A Self-Portrait), de Christopher Baker (2006).
Font: http://christopherbaker.net/wp-content/uploads/2007/07/mymap_daterange.jpg

Imatge de l'obra My Map (A Self-Portrait), de Christopher Baker (2006).
Font: http://christopherbaker.net/wp-content/uploads/2007/07/mymap_daterange.jpg

Dina�Kelberman

«Una gran part del meu treball prové de la meva tendència natural de passar llargues
hores recol·lectant i organitzant imatges d'internet, televisió i altres llocs comuns de la
meva vida quotidiana. M'agrada elevar el que és familiar i transformar moments breus
en períodes de temps infinits.»

La nord-americana Dina Kelberman (Annapolis, Maryland, 1979) treballa amb

una àmplia varietat de mitjans, des de captures de pantalla i GIF animats fins

a còmics, pintura, fotografia o escultura. No obstant això, la seva producció

Bibliografia de la citació
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artística més característica té a veure amb imatges o vídeos de fàcil accés a

la xarxa, que connecta per crear noves relacions. Kelberman investiga l'excés

d'imatges a la xarxa i el procés de navegació mateix, que utilitza com a font

d'inspiració: navegar, buscar, guardar i reorganitzar s'uneixen en una pràctica

artística que revela preocupacions compartides o maneres de veure el món.

L'artista confessa acumular compulsivament imatges, que selecciona sense cap

més criteri que l'estètic, generalment relacionat amb la combinació o la ma-

nipulació del color, sense pensar en els resultats fins a un moment posterior i

deixant que l'espectador aporti el seu propi significat:

«Treballo en funció de criteris purament estètics en un primer moment, i penso en els
resultats més tard. Combinar imatges canvia naturalment el conjunt, encara que sola-
ment sigui per l'efecte de la multiplicació, la relació imatge-camp, la significació en el
context, l'òptica, etc. Tracto de ser un partenaire silenciós en la meva obra: penso que la
gent afegeix la seva pròpia significació i no vull ser un obstacle.»

Des del 2010 Kelberman treballa en el projecte I’m Google, que va posant al

dia ocasionalment. Es tracta d'una cadena d'imatges i vídeos oposats en línia

que se succeeixen per afinitats de forma i/o contingut, de manera que una

imatge porta a l'altra generant un flux que pot ser infinit, en un fenomen ca-

racterístic d'internet que fascina l'artista. Les imatges, disposades en un blog

de Tumblr, deriven en diferents temes basats en forma, composició, color i

assumpte. L'espectador s'enfronta a una quadrícula colorida que canvia lenta-

ment a mesura que s'hi desplaça a través, i descobreix una vista inicial diferent

cada vegada que obre el blog.

Bibliografia de la citació
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Captura del Tumblr amb l'obra I’m Google, de Dina Kelberman (2011, en procés).
Font: http://magazine.art21.org/wp-content/uploads/2014/09/4.-imgoogle1.jpg

http://magazine.art21.org/wp-content/uploads/2014/09/4.-imgoogle1.jpg
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Captura del Tumblr amb l'obra I’m Google, de Dina Kelberman (2011, en procés).
Font: http://magazine.art21.org/wp-content/uploads/2014/09/4.-imgoogle1.jpg

I’m Google posa de manifest un fenomen cada vegada més automàtic de la nos-

tra experiència a la xarxa: el procés d'anar d'una idea a una altra a internet en

una cadena d'associacions que reflecteixen el mateix pensament humà. Així,

l'agrupació d'elements que recull l'obra reflecteix el que es podria anomenar

llarg flux de consciència.

http://magazine.art21.org/wp-content/uploads/2014/09/4.-imgoogle1.jpg
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Captura de l'obra Smoke and Fire (2013, en procés), de Dina Kelberman.
Font: http://www.1708gallery.org/exhibitions/exhibition-detail.php?id=62

En 2013, Kelberman comença una altra de les seves obres més conegudes,

Smoke and Fire, projecte que també continua actualitzant i que continua essent

fruit de la compulsiva navegació en línia de l'artista. En aquest cas, es tracta

d'una pàgina web que presenta una quadrícula de GIF que comporten una

selecció amplíssima d'imatges de fum o foc extretes de dibuixos animats tan

icònics com Els Simpson, Els barrufets o Tom i Jerry. Les imatges estan connecta-

des per la temàtica, però també —com ocorre en I’m Google— per associacions

visuals o estètiques (forma, composició i color).

Tal com hem vist, els projectes esmentats de Kelberman reflexionen sobre la

sensació de deriva en la navegació en línia a partir de l'apropiació d'imatges. La

disposició d'aquestes imatges revela la manera en què passegem per internet

i el seu excés d'informació visual. De la mateixa manera, constitueixen una

reflexió sobre la manera en què aquesta informació és indexada pels motors

de cerca, que l'artista pot acceptar seguir o no. De fet, no estem davant un fe-

nomen nou: la necessitat compulsiva d'acumular imatges apareix al segle XIX

com una manera de controlar el món, i ja al segle XX apareixeran en el món

artístic figures com Aby Warburg o Gerhard Richter7, que van intentar com-

prendre la cultura i l'experiència humana per aquesta obsessió de recopilació.

(7) La tradició de compilació i ar-
xiu és representada al segle XX per
l'Atlas Mnemosyne, d'Aby Warburg
(1924-1929), i l'Atlas Mikromega
(1962-2013), de Gerhard Richter.

http://www.1708gallery.org/exhibitions/exhibition-detail.php?id=62
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Kelberman recull aquesta tradició de l'arxiu i l'adapta al segle XXI traçant un

discurs i un diàleg amb una infinitat d'imatges oposades, representant en certa

manera la figura del creador artístic com a arxivista a l'era d'internet.

Instal·lació de l'obra Smoke and Fire (2013, en procés), de Dina Kelberman, a CUE Art Foundation, Nova York, en 2014.
Font: http://cueartfoundation.org/dina-kelberman/

Gerhard Richter, Landscapes, Atlas Mikromega, 1962-2013.
Font: https://www.gerhard-richter.com/en/art/atlas/landscapes-11723/?&p=5&sp=32

http://cueartfoundation.org/dina-kelberman/
https://www.gerhard-richter.com/en/art/atlas/landscapes-11723/?&p=5&sp=32
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Amalia�Ulman

«Sempre em va interessar el net-art (art d'internet), però sentia que hi havia un mal ús de
les noves tecnologies perquè no s'aprofitava el llenguatge propi de cada plataforma.»

Amalia Ulman (Buenos Aires, 1989) és una artista d'origen argentí que treballa

des de la performance, la instal·lació, el vídeo i el net-art. Ulman ha treballat

temes que posen en evidència les diferències socials i el seu efecte sobre les

relacions humanes, però es pot dir que en ella predomina la tensió entre el

concepte (els continguts) i el dispositiu, la reflexió sobre el mitjà de les xarxes

socials com a espai per a dissenyar i exhibir la nostra pròpia imatge i desvetllar

amb quins patrons es produeix aquest disseny de la identitat a la xarxa.

Amalia Ulman, Excellences & Perfections, 2014.
Font: http://webenact.rhizome.org/excellences-and-perfections/20141014162333/http://photos-g.ak.instagram.com/hphotos-
ak-xaf1/10691758_493904337412422_1563809641_n.jpg

Bibliografia de la citació

Amalia Ulman. Citat a: Juan
María Fernández (12 de març
de 2017). «La nueva vidriera.
Trampolín Instagram: la ar-
gentina que es la Frida Kah-
lo digital». Clarín. Disponible
a https://www.clarin.com/
viva/trampolin-insta-
gram-argentina-frida-kah-
lo-digital_0_syoyfryoe.html.

http://webenact.rhizome.org/excellences-and-perfections/20141014162333/http://photos-g.ak.instagram.com/hphotos-ak-xaf1/10691758_493904337412422_1563809641_n.jpg
http://webenact.rhizome.org/excellences-and-perfections/20141014162333/http://photos-g.ak.instagram.com/hphotos-ak-xaf1/10691758_493904337412422_1563809641_n.jpg
https://www.clarin.com/viva/trampolin-instagram-argentina-frida-kahlo-digital_0_SyoyFryoe.html
https://www.clarin.com/viva/trampolin-instagram-argentina-frida-kahlo-digital_0_SyoyFryoe.html
https://www.clarin.com/viva/trampolin-instagram-argentina-frida-kahlo-digital_0_SyoyFryoe.html
https://www.clarin.com/viva/trampolin-instagram-argentina-frida-kahlo-digital_0_SyoyFryoe.html
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Amalia Ulman, Excellences & Perfections, 2014.
Font: http://webenact.rhizome.org/excellences-and-perfections/20141014162333/http://photos-d.ak.instagram.com/hphotos-
ak-xpf1/10561175_243113369232731_1867602432_n.jpg

Ulman es va donar a conèixer amb una performance de quatre mesos, Excellen-

ces & Perfections (2014), en el seu compte de la xarxa social Instagram. L'acció

va significar una espècie d'experiment sociològic, i va consistir a seguir foto-

gràficament en les xarxes socials la vida fictícia d'una it girl que s'autodestrueix

a poc a poc. Crea la imatge d'una noia de província que es muda a Los An-

geles amb l'objectiu de convertir-se en model, finalitza la relació amb el seu

nuvi i es converteix en una acompanyant (sugar-baby) per a arribar al final de

mes. Les fotografies que anava mostrant consistien bàsicament en autoretrats

en què posava en habitacions d'hotel, orgullosa del seu estil, però també mos-

trava plantes, animals adorables o plats propis d'un esmorzar-dinar. Gradual-

ment, va mostrant alguns canvis en la seva vida producte d'operacions de ci-

rurgia estètica com una rinoplàstia, infiltracions de Botox o implants als pits.

A més, comença a compartir imatges en què mostra una vida eixelebrada, en

què pren drogues, per a acabar assistint a rehabilitació. Ulman crea aquí un

personatge que exhibeix una vida plena de luxes i plaers superficials, imitant

el que moltes persones fan a les seves xarxes: construir una imatge digital, una

vida fictícia, summament narcisista (sobretot a partir d'autofotos fetes amb el

telèfon mòbil). Al mateix temps, l'artista critica la construcció de la feminitat,

que defineix com quelcom que s'aprèn, molt costós d'aconseguir i lluny de ser

una cosa natural.

http://webenact.rhizome.org/excellences-and-perfections/20141014162333/http://photos-d.ak.instagram.com/hphotos-ak-xpf1/10561175_243113369232731_1867602432_n.jpg
http://webenact.rhizome.org/excellences-and-perfections/20141014162333/http://photos-d.ak.instagram.com/hphotos-ak-xpf1/10561175_243113369232731_1867602432_n.jpg
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Amalia Ulman, Excellences & Perfections, 2014. Primera imatge que va publicar en el compte d'Instagram.
Font: http://webenact.rhizome.org/excellences-and-perfections/20141014162333/http://photos-a.ak.instagram.com/hphotos-
ak-xpf1/10261154_1428904590693256_1554633169_n.jpg

Tota la sèrie d'autorepresentaciones a què se sotmet la porten a assumir com-

portaments i estereotips que circulen en el ciberespai, qüestionant la construc-

ció d'un alter ego virtual diferent del que habita al món real i els diferents parà-

metres de representació existents a les xarxes socials. Aquesta història fictícia

va captar l'atenció de milers de seguidors, que es van sentir enganyats quan

Ulman va revelar que tot havia estat una actuació.

L'artista va presentar aquest treball com a part de la sèrie de projectes digi-

tals First Look al New Museum utilitzant l'eina Rhizome, un arxivador de mit-

jans socials que captura el fragment performatiu d'Instagram. Allí va demos-

trar com tot havia estat una farsa i era el producte d'un guió amb una recerca

prèvia. El començament, clímax i final —episodis inspirats en els estereotips

de les dones joves que utilitzen xarxes socials— s'havien preparat conscienci-

osament.

Un dels aspectes de major interès d'aquesta performance té a veure probable-

ment amb la seva capacitat per a operar amb les expectatives que és capaç de

generar una imatge a les xarxes socials avui, en particular pel que fa a la re-

presentació de la dona. D'alguna manera —utilitzant el nou llenguatge de les

xarxes socials—, Ulman continua el llegat d'altres artistes de mitjan segle XX

que exploren la identitat femenina i els seus estereotips, com Claude Cahun

o Cindy Sherman.

http://webenact.rhizome.org/excellences-and-perfections/20141014162333/http://photos-a.ak.instagram.com/hphotos-ak-xpf1/10261154_1428904590693256_1554633169_n.jpg
http://webenact.rhizome.org/excellences-and-perfections/20141014162333/http://photos-a.ak.instagram.com/hphotos-ak-xpf1/10261154_1428904590693256_1554633169_n.jpg
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Claude Cahun (Lucy Schwob) i Marcel Moore (Suzanne Malherbe), sense títol, 1928.
Font: https://www.sfmoma.org/artwork/85.783

Daniel�Mayrit

«Ha arribat el moment en què des de l'art abracem també tot aquest potencial,
col·laborem en qualitat d'iguals i aprofitem el poder de la col·lectivitat que ens ha brindat
internet i el món 2.0 en què ens ha tocat viure.»

Com a artista, Daniel Mayrit (Madrid, 1985) s'interessa per la frontera entre la

imatge documental i la ficció, i per com les relacions entre ambdues afecten la

manera en què les imatges són percebudes per l'espectador. Mayrit se serveix

d'imatges que extreu dels mitjans de comunicació o de la mateixa història

de l'art amb l'objectiu de qüestionar críticament les idees preconcebudes de

l'espectador, de manera que aquest prengui consciència del discurs que els

mitjans tracten d'imposar-li.

Bibliografia de la citació

Daniel Mayrit (18 de desem-
bre de 2017). «¿Fotografía
para construir el futuro o
retrasar la derrota?». Cla-
voardiendo Magazine. Dis-
ponible a https://clavoar-
diendo-magazine.com/co-
lumnas-series/guardar-ima-
gen-como/fotografia-cons-
truir-futuro-retrasar-la-derro-
ta/.

https://www.sfmoma.org/artwork/85.783
https://clavoardiendo-magazine.com/columnas-series/guardar-imagen-como/fotografia-construir-futuro-retrasar-la-derrota/
https://clavoardiendo-magazine.com/columnas-series/guardar-imagen-como/fotografia-construir-futuro-retrasar-la-derrota/
https://clavoardiendo-magazine.com/columnas-series/guardar-imagen-como/fotografia-construir-futuro-retrasar-la-derrota/
https://clavoardiendo-magazine.com/columnas-series/guardar-imagen-como/fotografia-construir-futuro-retrasar-la-derrota/
https://clavoardiendo-magazine.com/columnas-series/guardar-imagen-como/fotografia-construir-futuro-retrasar-la-derrota/
https://clavoardiendo-magazine.com/columnas-series/guardar-imagen-como/fotografia-construir-futuro-retrasar-la-derrota/
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Daniel Mayrit, You Haven’t Seen Their Faces, 2011.
Font: https://www.danielmayrit.com/blank

A You Haven’t Seen Their Faces (2011), Mayrit pren com a detonant el succés de

la mort d'un home negre a Londres en 2011, després d'un enfrontament amb

agents de policia en uns disturbis. La policia va sol·licitar l'ajuda ciutadana

distribuint en bústies i en una pàgina de Flickr imatges de les càmeres de vide-

ovigilància dels possibles esvalotadors i saquejadors de comerços amb la fina-

litat d'identificar-los. Tenint en compte que aquest tipus d'imatges s'associen

a una autoritat inqüestionable i a una culpabilitat gairebé manifesta, May-

rit va considerar un escàndol el fet que es tractés simplement de sospitosos,

que no hi hagués una decisió judicial que permetés la difusió dels rostres dels

presumptes culpables, i que a més molts d'ells fossin menors d'edat. L'artista,

que considera les càmeres de videovigilància com un mitjà més de producció

d'imatges de masses, va reaccionar capturant imatges de les cent persones més

importants i poderoses de Londres —segons el rànquing de la revista Square

Mile—, líders polítics o magnats de la banca i de la indústria, i les va editar per

aportar-los l'estètica de baixa qualitat característica de les imatges de càmeres

de videovigilància. Aquesta estètica propiciava que l'espectador assumís una

certa culpabilitat d'aquestes persones en relació amb la crisi financera, culpa-

bilitat tan indemostrable com en el cas dels sospitosos dels disturbis. Cada foto

Enllaç

Daniel�Mayrit. Declara-
ció del projecte a la web
oficial de l'artista. Dispo-
nible en línia: <http://
www.danielmayrit.com/>

https://www.danielmayrit.com/blank
http://www.danielmayrit.com/
http://www.danielmayrit.com/
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anava acompanyada de notes sobre escàndols, judicis o quantitat d'ingressos

de la persona en qüestió, i Mayrit va exposar les imatges en una publicació en

paper kraft amb les pàgines unides per cargols.

Daniel Mayrit, You Haven’t Seen Their Faces, 2011.
Font: https://www.danielmayrit.com/blank

L'objectiu de l'artista era mostrar de quina manera el fet que unes imat-

ges es produeixin amb un un determinat mètode determina la percepció de

l'espectador, que inscriu inconscientment aquestes imatges en un context.

Mayrit col·loca l'espectador en la tesitura de reflexionar sobre les conseqüènci-

es de reproduir les característiques d'aquest mitjà amb la manipulació digital.

Alguna vegada s'ha acusat l'artista de no fer fotografia sinó documentalisme.

Referent a això, el mateix Mayrit ha assenyalat:

https://www.danielmayrit.com/blank
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«Aquest llibre no és perquè la gent es fixi en si té una dominant blava o si està enqua-
dernat de tal manera […]. No vull que això sigui per a converses de fotògraf. Tinc un
mitjà i un missatge. Crec que el mitjà s'adequa al missatge que vull donar. M'és igual si
ho anomenen fotografia o no.»

Daniel Mayrit, You Haven’t Seen Their Faces, 2011.
Font: http://efti.es/la-escuela/alumnos/daniel-mayrit

Més recentment, en 2016, l'artista ha presentat el projecte Imágenes autoriza-

das. Mayrit qüestiona la controvertida Llei de protecció de la seguretat ciuta-

dana, coneguda com a «Llei mordassa». La llei sanciona l'ús d'imatges de les

Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, encara que aquestes instàncies sí que

publiquen les seves pròpies imatges d'esdeveniments institucionals en xarxes

socials o comunicats de premsa. Mayrit s'apropia aquestes imatges per «apli-

car» la llei fins a les últimes conseqüències pixelant els rostres dels policies que

apareixen en les imatges institucionals. L'objectiu és qüestionar la llei fent que

l'espectador somrigui davant l'absurditat del resultat, especialment en casos

com el pixelat d'una escultura religiosa: en 2014 el Ministeri de l'Interior va

atorgar la medalla d'or al mèrit policial a la Verge de Nostra Senyora Maria

Santíssima de l'Amor, de manera que la verge quedava inclosa en l'estament

policial i, per tant, la seva imatge havia de ser pixelada. De nou, Imágenes au-

torizadas és una reflexió sobre la relació entre la imatge i el poder, tema recur-

rent en Mayrit.

Daniel Mayrit, Imágenes autorizadas, 2016.
Font: https://www.danielmayrit.com/authorised-images
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Daniel Mayrit, Imágenes autorizadas, 2016.
Font: https://www.danielmayrit.com/authorised-images

Daniel Mayrit, Imágenes autorizadas, 2016.
Font: https://www.danielmayrit.com/authorised-images
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https://www.danielmayrit.com/authorised-images
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