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1. Blanc i negre

La invenció de la fotografia és el resultat de la combinació de diversos desco-

briments tècnics: neix en un encreuament de ciència i art.

El terme fotografia prové del grec i significa ‘escriure amb llum’.

Coneguda al començament com daguerreotípia, ja que el descobriment va

ser fet públic en 1839 per Louis Daguerre després dels experiments de Joseph

Nicéphore Niepce, la fotografia ha evolucionat ràpidament en un període de

temps relativament curt.

Susan Bright diu:

«La fotografia canvia constantment i és difícil de definir. La seva naturalesa discursiva i,
en certa manera, promíscua, ha confós moltes persones respecte al seu estatus.» (2009,
pàg. 7)

La fotografia com a tal sorgeix d'una tecnologia concreta (el principi de la

cambra obscura) que captura una imatge sobre un suport amb una emulsió

química sensible a la llum. Els halurs de plata conformen imatges latents que

apareixen en la pel·lícula en sotmetre-la a un revelat químic.

Amb relació al blanc i negre, Michael Freeman afirma el següent:

«Des del punt de vista creatiu, l'inici de la fotografia en blanc i negre va ser una limitació
afortunada. La fotografia va començar com un invent basat en la quantitat de llum, no
en la longitud d'ona (que determina el color). Això comportava una limitació […], però
per què afortunada? La restricció de la paleta confirmava la fotografia com un mitjà per
mèrits propis.» (2009, pàg. 509)

Es podria dir que l'evolució de la fotografia parteix de la seva condició de regis-

trar, de la seva reproductibilitat, del seu caràcter de document (de la qual cosa

dona bona fe el treball de fotògrafs com Walker Evans) i evoluciona fins als

nostres dies amb la fotografia digital per transformar el document en una eina

poètica o irreverent, ja separada d'una versemblança obligada que s'endinsa en

el que anomenem postfotografia, en què no hi ha un ancoratge en la realitat:

és una fotografia construïda en què la «veritat» és una construcció.
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Walker Evans, Cinema, Havana, 1933. <https://hyperallergic.com/417634/walker-evanss-eye-on-the-city/>

En els nostres dies, encara que la imatge fotogràfica està en qualsevol banda i

en mitjans tan diferents com diaris, publicitat, produccions de moda, àlbums

de família, galeries d'art i tot tipus de xarxes socials, i que la tècnica ja no ens

obliga a mantenir un revelat químic, l'opció de blanc i negre continua vigent.

En l'actualitat, fotografiar en blanc i negre és generalment una elecció total-

ment estètica, una declaració d'intencions.

1.1. Per què blanc i negre?

En la pel·lícula El estado de las cosas (1982), de Wim Wenders, filmada delibe-

radament en blanc i negre, Joe, el protagonista, fa una reflexió interna en la

qual planteja l'estat poètic del blanc i negre: «La vida és en color, però el blanc

i negre és més realista», addueix.

Potser perquè veure és creure però sentir és estar segur, com més espai hi ha

entre la ficció i la realitat, més es transforma el blanc i negre en un mecanisme

artístic.

Aquest estat poètic prové de la distància que guarda amb la representació di-

recta de la «realitat».

Si bé al començament la fotografia neix com una tècnica destinada a repro-

duir fidelment, a ser prova i document estable, fiable, amb el pas dels anys i

l'arribada de la fotografia en color, la fotografia en blanc i negre aconsegueix

un nou estadi de llibertat en tornar-se un recurs creatiu, una decisió estètica.

https://hyperallergic.com/417634/walker-evanss-eye-on-the-city/
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És un mitjà que, encara que manté les distàncies amb la representació, gràcies

a la seva dosi de versemblança transcendeix la «realitat». D'aquí el seu estat

gairebé oníric, del qual adquireix un nou estatus poètic en separar-se d'un

esdeveniment literal.

Des de bon principi, els fotògrafs pictorialistes busquen separar-se d'aquesta

noció de reproducció i incorporen a les imatges elements simbòlics per entrar

en un estat en què la imatge es torna un mitjà per a expressar un estat d'ànim,

una idea, un somni (tal com es pot veure en les imatges de Julia Margaret

Cameron o Lewis Caroll).

Julia Margaret Cameron, I Wait, 1860. <https://es.wikipedia.org/wiki/julia_margaret_cameron>

1.2. Tècnica i procés creatiu

Una tècnica es defineix no en si mateixa sinó com la construcció de mecanis-

mes que han derivat de processos creatius. Sorgeix de la necessitat de realitzar.

Cada procés creatiu condueix a una tècnica determinada.

L'apel·latiu de pare de la tècnica fotogràfica en blanc i negre s'assigna històri-

cament a Ansel Adams, que va encunyar el concepte de previsualització.

https://es.wikipedia.org/wiki/Julia_Margaret_Cameron
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Adams diu:

«El terme visualització es refereix a tot el procés emotiu i intel·lectual de creació de
fotografies […]. Visualitzar una imatge és veure-la clarament mentalment abans de fer
l'exposició, en una seqüència contínua des de la composició fins a la presa final […] veure
amb antelació una imatge acabada abans de fer l'exposició, de tal manera que els proce-
diments emprats contribueixin a aconseguir el resultat desitjat.» (1980, pàg. 1)

A fi de dur a terme aquesta idea, va desenvolupar, al costat de Fred Archer, el

sistema de zones per a alliberar els fotògrafs de la tècnica amb l'objectiu que

poguessin fer manifestacions creatives personals. Aquest sistema consisteix a

dividir l'escala de lluentor des de les ombres més fosques fins a les llums més

clares en un grup de zones que van de la 0 a la X.

Encara que va ser pensat per a treballar junt amb sistemes analògics, amb la

fotografia digital ha tornat a ser important i, de fet, s'ha incorporat a la seva

tècnica.

En la fotografia analògica s'exposa per a les ombres i es revela per a les llums.

Això indica que es mesura la llum en l'ombra per a valors de reproducció de

les zones II, III i IV, en què la zona V és la del gris mitjà o gris del 18%, i el

temps de revelat es fa de tal manera que les llums quedin a les zones VI a IX,

en què la X és el blanc pur.

En digital és exactament a l'inrevés: es mesura per a les llums perquè el rang

dinàmic es perd en les llums i podem recuperar molta imatge en el revelat

digital de les ombres.

Sistema de zones. Via Fotonostra. <https://www.fotonostra.com/>

https://www.fotonostra.com/
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Ansel Andams, The Tetons and the snake River, 1942. Via Fotonostra. <https://www.fotonostra.com/>

1.3. Un imperatiu de resistència

En el transcurs del temps, els autors es van adonar no solament que treballar

amb blanc i negre generava la instància d'absència de color, sinó que es podia

utilitzar creativament, de tal manera que l'absència de color, en comptes de

ser un impediment, era una aportació en què forma i contingut tenien una

relació.

La pèrdua de color permet centrar l'atenció en el llenguatge gràfic de les imat-

ges i en les qualitats de proporció, línia, relleu, forma, textura, volum, contrast

i definició.

Des d'aquesta perspectiva, es podria considerar el blanc i negre com un meca-

nisme de rebel·lia, de resistència i de resiliència. Cada vegada que un autor ha

avançat en el llenguatge fotogràfic, hi ha hagut una posició de rebel·lia con-

ceptual i formal. Per exemple, Ansel Adams volia explorar les qualitats repro-

ductives més subtils del material i elevar-lo a una posició estètica, i per a això

traduïa les qualitats sensitomètriques del material i a una escala de valors que

feien que la forma blanc i negre respongués a això amb una elevada subtilesa

de contrast, reproducció i matisos.

Quan Hiroshi Sugimoto comença els seus projectes als anys setanta i pren la

decisió de treballar en blanc i negre amb temps d'exposició extremadament

llargs (de fins a tres hores o més), utilitza la tècnica per a expressar idees tan

vastes com temps i espai.

https://www.fotonostra.com/
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Hiroshi Sugimoto, Theaters, 1978. <https://www.sugimotohiroshi.com/new-page-7>

L'acció fotogràfica fonamental és mirar. Per tant, el desafiament consisteix a

traduir en termes de textura, contrast i lluentor l'emoció que ens ha produït

l'acte de mirar, aquest estremiment i creuament del mirall que és mirar i mi-

rar-nos.

1.4. Bibliografia

Adams,�A. (1980). La cámara. Madrid: Omnicon.

Bagder,�G. (2009). La genialidad de la fotografía. Cómo la fotografía ha cambiado

nuestras vidas. Barcelona: Blume.

Bright,�S. (2005). Fotografía hoy. San Sebastián: Nerea

Freeman,�M. (2009). Compendio de fotografía digital. Khöln: Evengreen Gmbh.

Wenders,�W. (1982). Der Stand der Dinge.

https://www.sugimotohiroshi.com/new-page-7
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2. Clau alta i clau baixa

Clau alta és un recurs estilístic en què treballem solament sobre una de

les àrees de lluminositat. Les fotografies amb predominança de llums es

coneixen com a clau alta i aquelles amb predominança d'ombres, com

a clau baixa.

Les fotos fetes en clau alta o clau baixa solen portar una enorme càrrega emo-

cional, per la qual cosa les claus tonals són una de les eines més efectives en

fotografia per a actuar com a disparador de sentiments.

Podem parlar de la clau alta i de la clau baixa atenent al sistema de zones

determinat per Ansel Adams. El principi del sistema de zones és simplificar

tota la gamma de tons possibles, del blanc al negre, en onze tons principals o

claus que es coneixen com a zones i que van del 0 al X. Tant en un cas com en

l'altre, la intenció és desprendre els valors tant en els negres com en els blancs.

Això genera contrastos interns, entesos com a canvi no solament entre blanc

i negre sinó entre els anomenats valors d'acutància, entre el seu valor i el pro-

per. És a dir, com més acutància té una fotografia, més tons intermedis té, i

com més gran és l'acutància d'una imatge, més gran és la nitidesa amb què

és percebuda.

Aquests tons clau o zones són tons o densitats concrets en la còpia que estan

separats en l'escena per un pas de diafragma.

2.1. Clau alta

La clau alta implica que tots els valors reflectits en la imatge van des del

blanc pur fins al gris mitjà.

Són compressions de valors entre gris mitjà i valors tonals alts: és a dir, ens

trobem davant d'una imatge que té majoritàriament blancs.

Són les imatges en les quals predominen les zones altes de la gràfica proposada

en el sistema de zones d'Adams.

Es creu erròniament que les fotografies sobreexposades són fotografies en clau

alta. En realitat, les fotografies en clau alta estan exposades correctament, però

no hi ha el negre pur sinó tons de grisos intermedis.
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Corresponen a les zones que van del número VII al número X, per la qual

cosa en aquestes fotos predomina la lluminositat i els tons clars i en general

ofereixen poc contrast.

Donen la sensació de netedat, tranquil·litat i puresa, encara que també poden

expressar desconcert perquè tenen un efecte de boira.

Sally Mann, Jessie at 6, 1988. <http://pov.com.mx/sally-mann-fotografia-controversia-y-familia/>

2.2. Clau baixa

La clau baixa és el contrari de la clau alta: una imatge on predominen

tonalment les llums baixes (els tons foscos o densos).

Una foto presa amb un esquema d'il·luminació en clau baixa oscil·la, per tant,

entre les zones III i 0 del sistema d'Ansel Adams.

Aquest tipus de fotografies estan il·luminades per no perdre detall de l'escena

i poder provocar emocions profundes a l'espectador; transmeten inquietud i

donen un to més intimista a la imatge. També poden relacionar-se amb la

introspecció i el món oníric.

Podem esmentar autors que les han treballades en profunditat, com Milagros

de la Torre, d'origen peruà, radicada a França.

Tot el seu treball està desenvolupat en una o altra clau.

http://pov.com.mx/sally-mann-fotografia-controversia-y-familia/
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Centra tota la seva producció artística en l'elaboració d'arxius relacionats amb

el temps, el gest, el significat i l'activitat humana.

El seu treball registra l'aparença silenciosa de les coses amb la finalitat

d'elaborar un relat poètic que desplaça aquestes metàfores i les converteix en

evidències o proves. Ha fet diverses sèries, i una de les més importants és Los

pasos perdidos, que estableix un bucle crític entre l'evidència i la representació.

Milagros de la Torre, The Lost Steps, 1996. <https://www.milagrosdelatorre.com/the-lost-steps-1996/>

De la Torre fa de la utilització de la clau baixa un recurs expressiu summament

potent, fent que en el relat de la història l'objecte recobri la dimensió de l'arxiu.

Treballa en l'eix de la representació de l'estatus judicial fent al·lusió implícita a

l'estatus judicial del fotogràfic (la fotografia com a construcció d'una evidència

i la seva consegüent posada en dubte).

En la seva sèrie Under the Black Sun utilitza una tècnica clàssica també utilitzada

pels fotògrafs de carrer del Cusco: consisteix a usar una càmera amb un paper

fotogràfic a manera de negatiu. La llum s'exposa directament sobre el paper i

després, en assecar-lo al sol, se li aplica una capa de mercuri crom.

http://www.milagrosdelatorre.com/the-lost-steps-1996/
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Milagros de la Torre, Under the Black Sun, 1993. <https://www.artnexus.com/Notice_View.aspx?DocumentID=24293>

La seva obra gira entorn de la temàtica de la discriminació, la raça, el crim, el

control i l'abús de poder.

Sara Moon és una altra artista que també ha utilitzat la clau baixa i la clau alta

en la seva producció d'imatges.

Va revolucionar el món de la moda treballant amb un concepte poètic en

el qual, en comptes de cosificar els seus subjectes, va fer el camí invers: va

introduir en la moda i en els seus models elements poètics i simbòlics.

Fa referència a elements de l'àmbit de la literatura apropant ambdós vessants.

Gairebé tota la seva obra és en clau baixa i són construccions metafòriques

d'un món on interior i exterior no estan separats, encara que també té treballs

en clau alta.

La poesia travessa tot el seu treball al·ludint al temps i a l'espai, a alguna cosa

perduda, alguna cosa oposada.

https://www.artnexus.com/Notice_View.aspx?DocumentID=24293
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Sarah Moon, Sans titre, 1989. <http://www.howardgreenberg.com/artists/sarah-moon>

Paul Graham és un fotògraf autodidacta novaiorquès. Treballa amb imatges

gairebé rentades i és un dels primers fotògrafs documentals a fer un ús exem-

plar del color.

La seva obra es caracteritza per un profund compromís social i polític amb els

temes que aborda.

Repeteix una tàctica d'entrecreuament de gèneres: combina el paisatge amb

el documental social.

En paraules del mateix Graham, l'atracció pel paisatge «és un reflex del meu

distanciament i la meva manera d'apropar-me a una cosa gran, que està més

enllà de la comprensió» (2018, pàg. 156).

La clau alta del paisatge fa que la composició amb prou feines aparegui, amb

prou feines sigui visible. Amb aquest efecte, Graham pretén emular el sentit

de la desorientació que patim en passar de la foscor al sol enlluernador.

http://www.howardgreenberg.com/artists/sarah-moon
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Paul Graham, American Night, 1998-2002. <http://www.paulgrahamarchive.com/americannight.html>

2.3. Bibliografia
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3. Cos

El cos és una noció extensa i inabastable. La seva comprensió es dona a tants

nivells i en tantes esferes com els de la vida humana mateixa, atès que el cos

ho travessa tot. John Pultz diu:

«Les representacions fotogràfiques del cos no solament conformen i reflecteixen assump-
tes obvis d'identitat, sexualitat, gènere i orientació sexual, sinó també assumptes de po-
der, ideologia i política.» (2003, pàg. 7)

La representació del cos en les arts visuals és un tema central de discussió i

construeix la societat. Al llarg de la història, els artistes han dibuixat, esculpit

i pintat la forma humana, i a l'últim segle s'ha fotografiat més que mai.

Per tant, no és estrany que el cos hagi esdevingut un camp d'acció i de treball

de l'artista contemporani.

Treballar sobre el cos implica una pregunta eminent i inevitable: qui soc jo i,

per tant, qui ets tu. La pregunta sobre la identitat està sempre latent. Es creix

en la tensió entre la identitat i l'alteritat.

Tal com indica Tracy War, durant els últims cent anys s'ha qüestionat «la forma en què
el cos s'ha descrit i concebut. La idea del jo físic com a forma estable i finita s'ha erosi-
onat a mesura que el segle registrava nous avenços en els camps de la psicoanàlisi, la
filosofia, l'antropologia, la medicina i la ciència. Els artistes han investigat la temporali-
tat, l'eventualitat, la inestabilitat del cos, la idea d'identitat, dins i fora de les fronteres
culturals» (2006, pàg. 11).

Així, el corrent de pensament postmodern ens obliga a revisar com es repre-

senta el cos en les arts visuals: el seu significat està intrínsecament relacionat

amb els contextos històrics, socials i culturals, i també amb les nocions de gè-

nere, ètica i estètica.

L'acostament al cos es pot fer des d'angles molt diversos. A continuació

n'esmentem alguns.

3.1. Retrat

Amb l'arribada de les noves tecnologies digitals, l'accés a la imatge (i a la pròpia

imatge) no solament està a l'abast de la mà, sinó que és senzill i instantani. Les

imatges dels nostres éssers estimats i de nosaltres mateixos són una cosa que

tots portem a la cartera o al telèfon mòbil. No obstant això, convé recordar que

fa poc més d'un segle la majoria de la gent, fins i tot als països industrialitzats,

mai no va poder veure o tenir representacions visuals del seu propi cos.
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Tal com indica Gerry Badger, «abans de la fotografia solament la gent important podia
permetre's encarregar un retrat […]. Amb la invenció del daguerreotip gairebé tothom
podia tenir un retrat exacte. Gràcies a la fotografia, es reconeixia la identitat de qualsevol
persona: el daguerreotip era una prova màgica de l'existència.» (2009, pàg. 20)

Amb el pas dels anys i la popularització del mitjà, la fotografia es va utilitzar

com a targeta de visita fins i tot com a eina de documentació, colonialisme,

criminologia, psiquiatria, control social, anatomia i locomoció humana (cro-

nofotografia).

Així mateix, des del començament van sorgir autors interessats en l'ús expres-

siu i simbòlic del mitjà fotogràfic i el cos.

Étienne-Jules Marey (1830-1904), Man Running, 1883. <https://eclecticlight.co/2017/12/13/seeing-history-motion-and-
photographic-artefact/>

3.2. Autoretrat

L'autoretrat és una indagació de la vida interior i una cerca de l'ésser. Implica

un esforç d'autoreflexió, una voluntat de connectar amb emocions íntimes i

de descobrir la pròpia visió del món. És la creació d'una imatge en la qual el

subjecte que observa i el subjecte observat es fonen.

No obstant això, un autoretrat és molt més que una representació visual mi-

mètica de l'artista. És una narrativa oberta en què l'artista proposa la seva au-

torevelació: ens exposa la invenció que fa de si mateix.

Sia per motius de catarsi emocional, per una profunda necessitat existencial,

per autoanàlisi o per mer narcisisme, l'autoretrat obre una senda cap a una

veritat profunda de l'artista, revelant-nos els seus somnis i els seus malsons.

https://eclecticlight.co/2017/12/13/seeing-history-motion-and-photographic-artefact/
https://eclecticlight.co/2017/12/13/seeing-history-motion-and-photographic-artefact/
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1r. Francesca Woodman, From space, 1976. <http://artishockrevista.com/2016/02/23/francesca-woodman-on-being-an-angel/>
2n. Francesca Woodman, Self-deceit, 1978. <http://artishockrevista.com/2016/02/23/francesca-woodman-on-being-an-angel/>
3r. Francesca Woodman, Untitled, Rome, Italy, 1977-1978. <https://es.paperblog.com/express-myself-angela-de-la-cruz-
francesca-woodman-danica-phelps-405074/>

L'artista Francesca Woodman basa una gran part de la seva obra en autoretrats.

Parlar de retrat i autoretrat és també parlar d'una màscara. El cos com a màscara

de la identitat: com a façana i com a porta d'accés.

3.3. Nu

El nu ha tingut, especialment des del Renaixement, un marcat sentit icono-

gràfic. En la fotografia de la segona meitat del segle XIX, el nu s'utilitza per

a crear el cos eròtic i diferenciat sexualment: el cos és redefinit i reordenat,

científicament i pictòricament. Fonamentalment, són els cossos de les dones

i dels nens els que ocupen el discurs estètic dels autors de l'època.

Amb l'arribada del segle XX, el món domèstic i feminitzat s'inverteix en

la cerca de la ruptura de les convencions socials. Sorgeixen els moviments

d'avantguarda amb la intenció d'integrar l'art en la societat.

El surrealisme, per exemple, va trobar en el nu un mitjà per a assenyalar el seu

compromís amb l'avantguarda.

http://artishockrevista.com/2016/02/23/francesca-woodman-on-being-an-angel/
http://artishockrevista.com/2016/02/23/francesca-woodman-on-being-an-angel/
http://es.paperblog.com/express-myself-angela-de-la-cruz-francesca-woodman-danica-phelps-405074/
http://es.paperblog.com/express-myself-angela-de-la-cruz-francesca-woodman-danica-phelps-405074/
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André Kertész, Distortion #40, 1933. <http://www.photography.ca/blog/2014/09/05/andre-kertesz/>

El 1933 André Kertész va fer una sèrie de fotografies formalment innovadores

que distorsionaven el cos femení.

Al segle XX el nu ha anat guanyant més protagonisme, sobretot gràcies als

mitjans de comunicació de massa, que n'han permès la major difusió, especi-

alment al cinema, la fotografia i el còmic, i més recentment a internet.

Així, el cos és el camp de totes les trobades i batalles. Es pot considerar vinculat

a qüestions de gènere i raça com a document, com a presència o absència,

revelant qüestions de relacions de poder i control social, endinsant-se en allò

permès i prohibit, com a performance i cerimònia social, en els vèrtexs de la

psiquiatria, com a excés, com a mercaderia i/o com a objecte (en la pornografia

i la moda), com a sexualitat i com un jo híbrid, com un testimoni ineludible

del pas del temps.

Des del començament de la fotografia, el cos ha estat l'eix del treball de tot

tipus d'autors interessats en aquests temes: artistes com Lewis Caroll, Eadwe-

ard Muybridge, Nan Goldin, Cindy Sherman, Tina Modotti, Edward Weston,

Alberto García-Alix, Chris Burden, Nobuyoshi Araki, Marina Abramovic, Fran-

cesca Woodman, Richard Avedon, Ana Mendieta, Christian Boltanski, Sally

Man, Diane Arbus i Rineke Dijkstra, entre molts altres, no fan sinó demos-

trar-nos que la nostra corporalitat és un requisit necessari per a la identitat

social.

La vida i la mort, la pau i la guerra, els somnis, les lluites i les utopies, els

canvis, la degradació i el misteri: tot ens travessa i ens conforma com una

entitat múltiple, poètica, inabastable.

http://www.photography.ca/blog/2014/09/05/andre-kertesz/
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4. Espai

Podríem començar pensant que termes com espai, territori, província, camp, ciu-

tat, lloc o no-lloc es barregen i dilueixen els uns en els altres en l'àmbit del llen-

guatge, tant epistemològic com de les arts visuals contemporànies.

En termes de sentit, podríem dir que gairebé tota la fotografia s'ha basat en

una cerca objectiva de l'espai: privat i públic, dins i fora, natural i construït.

En cada avenç assolit per una generació de fotògrafs es construeix una nova

cartografia. Aquest imperatiu de construir cartografies és substancial en l'art

contemporani.

En el camp de la fotografia, el control del paràmetre tècnic de l'obertura del

diafragma i l'òptica triada pel fotògraf possibilita la construcció de la dimensió

espacial de la imatge, però és a l'espai de la representació, com a dimensió

estructural, on té lloc el desplegament de la tècnica i els elements.

La representació de l'espai és una modelització de la realitat, de manera que

la imatge obtinguda sempre és el resultat d'una operació de retallada: una se-

lecció conscient o inconscient del fotògraf.

4.1. Paisatge com a espai múltiple

El sentit de l'espai és una preocupació fonamental de la fotografia. L'habilitat

de la càmera per a registrar el detall d'un paisatge sempre ha constituït una de

les característiques definitòries del mitjà.

«Els fotògrafs reconeixen la complexitat temporal, històrica i espacial del paisatge que
tenen davant, paisatge al qual donen forma i sentit al·ludint sovint a l'activitat humana
sobre el món. Així, el paisatge es converteix en una cosa més que una topografia: es
transforma en espai de memòria, al·lusió, metàfora, associació i record.» (Lowe, 2016,
pàg. 45)

Tradicionalment, els fotògrafs d'aquest gènere han utilitzat càmeres de gran

format per a assegurar la qualitat dels detalls. Ansel Adams va viure a la vall

de Yosemite i en coneixia la geografia íntimament. Quan sortia a fotografi-

ar, la seva necessitat era connectar amb la naturalesa en un acte íntim i al-

químic, quasi meditatiu. La seva obra evoca un compromís emocional amb

l'experiència de la bellesa sublim. En paraules pròpies:

«De vegades arribo a llocs just quan Déu està preparat perquè algú premi el dispara-
dor.» (2016, pàg. 50)



© FUOC • PID_00256558 23 Fitxes temàtiques sobre recursos expressius en fotografia

Un altre autor, John Davis, utilitza la imatge com a metàfora i com a registre

topogràfic històric, mentre que Richard Misrach explora l'impacte de l'activitat

humana en l'entorn natural. Són maneres diferents de fotografiar l'espai ex-

terior.

Ansel Adams, The Tetons and the Snake River, Wyoming, 1942. <http://www.artnet.com/search/artworks/?q=ansel%20adams>

Richard Misrach, Dead Fish, Salton Sea, 1983. <http://www.pacemacgill.com/selected_works/detailspage.php?artist=richard
%20Misrach&img_num=3>

http://www.artnet.com/search/artworks/?q=ansel%20adams
http://www.pacemacgill.com/selected_works/detailspage.php?artist=Richard%20Misrach&img_num=3
http://www.pacemacgill.com/selected_works/detailspage.php?artist=Richard%20Misrach&img_num=3
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John Davis, Westgate, Newcastle upon Tyne, 2001. <https://www.artsy.net/show/l-parker-stephenson-photographs-john-davies-
the-british-landscape-at-l-parker-stephenson-photographs>

4.2. Interiors: l'espai poètic

L'atracció pels interiors ens connecta íntimament amb qui som i els espais

que ens contenen. Hi ha una energia que s'imbrica en aquest espai: és una

escriptura en el teixit de l'espai.

Igual que les persones, els espais tenen una presència que inclou un significat:

contenen les petjades dels qui els van construir i van habitar.

Podem treballar amb espais oposats, construïts, modificats, escenificats. Així i

tot, com sempre, la major part del significat de la imatge es genera en la mirada

selectiva del fotògraf. És la mirada del fotògraf la que genera una connexió

amb temes i conceptes, sempre treballant en una construcció des del moment

en què enquadra, selecciona, retalla i determina una estructura sobre alguna

cosa que vol significar.

Robert Polidori ha explorat la idea de les habitacions com a teatres de la me-

mòria; per tant, gairebé sempre s'interessa per interiors amb una història. Sol

fer ampliacions molt grans de les seves imatges, i les seves fotografies tenen

molta resolució i gamma tonal.

https://www.artsy.net/show/l-parker-stephenson-photographs-john-davies-the-british-landscape-at-l-parker-stephenson-photographs
https://www.artsy.net/show/l-parker-stephenson-photographs-john-davies-the-british-landscape-at-l-parker-stephenson-photographs
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Robert Polidori, Señora Faxas Residence, Miramar, Havana, Nº 1, 1997. <http://www.artnet.com/artists/robert-polidori/>

Gregory Crewdson combina bellesa i ansietat creant imatges atemporals d'una

vida quotidiana mitificada. Les fotografies de Crewdson són llocs ficticis on es

construeix una simulació en un espai inexistent que solament és habitat en el

procés fotogràfic, solament és habitat per a ser representat.

La seva obra té a veure amb la inquietud profunda que hi ha sota la superfície

de la societat.

Tal com ell mateix indica, «és molt difícil descriure el que busco: alguna cosa

que resulti familiar i estrany alhora» (2016, pàg. 87).

http://www.artnet.com/artists/robert-polidori/


© FUOC • PID_00256558 26 Fitxes temàtiques sobre recursos expressius en fotografia

Gregory Crewdson, Untitled (de la sèrie Twilight), 1999. <https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/gregory-
crewdson>

4.3. El territori

Experimentem la necessitat de donar sentit al món.

El tema de l'espai en la fotografia addueix a la definició de la identitat: el ter-

ritori sorgeix com una manifestació de la configuració del subjecte o com la

instància d'allò habitable i de la transformació i la modificació constant que

experimenta.

En aquests canvis es produeix així una ruptura de territoris i definicions, una

invasió en què les fronteres van esquerdant-se: fronteres lingüístiques, morals,

sexuals, visuals.

Les diverses fronteres (igual que la identitat) estan en constant pulsió i tensió.

Així, l'alteritat íntima de la representació esdevé el pols de la individualitat i

la col·lectivitat.

Arribats a aquest punt, saber on descansa la nostra identitat (i on no) no és

tan simple com sembla. La transformació de llocs en espais i d'espais en llocs

es deriva de la construcció del fer i del veure.

Això ens porta a conceptes com el lloc i el no-lloc. Per no-llocs entenem

aquests espais de trànsit que no són prou rellevants ni tenen la suficient iden-

titat per a ser considerats llocs. L'antropòleg francès Marc Augé, responsable

d'encunyar el concepte de no-lloc, diu:

https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/gregory-crewdson
https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/gregory-crewdson
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«Si un lloc es pot definir com a lloc d'identitat relacional i històric, un espai que no pot
definir-se ni com a espai d'identitat ni com a relacional ni com a històric definirà un no-
lloc.» (2005, pàg. 83)

Llavors què ens connecta amb els llocs que travessem?

Pot ser que succeeixi alguna cosa en el simple acte de caminar i tornar-nos

agents actius del paisatge, tornar-nos el paisatge.

Hamish Fulton, Walking in Relation to Everything, 2012. <http://mono-blog.com/2012/02/walk-of-life/>

Podem posar com a exemple l'artista Hamish Fulton, que fa llargues caminades

d'apropiació del paisatge, en què l'esdeveniment de viure el territori es torna

una acció interna. És la seva pròpia historicitat en aquest paisatge la que el

condueix a apropiar-se el territori que es lliga i s'interconnecta amb els aspectes

que ens transformen i amalgamen.
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5. Format

En fotografia, el format defineix la nostra posició no solament formal sinó

també ideològica. No solament constitueix una elecció estètica: és tota una

declaració d'intencions.

La fotografia és representada sobre un pla en dues dimensions: alçada i am-

plada. La proporció d'aquestes dues dimensions defineix el format. I la deci-

sió d'aquesta proporció és de vital importància, ja que el fet de delimitar les

nostres imatges dins d'una forma geomètrica com el rectangle o el quadrat

condiciona des del primer instant la lectura de les nostres fotografies.

Podem classificar el format atenent fonamentalment a aquests elements:

• La grandària de negatius i sensors: petit format (16 mm i 35 mm), mig

format (6 × 6 cm, 6 × 9 cm) i gran format (els utilitzats en les càmeres de

plaques de 10 × 12 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm i la càmera Polaroid de

60 × 60 cm).

• L'orientació: vertical, horitzontal, panoràmic, quadrat.

5.1. Petit format

El petit format permet treballar amb rapidesa, capturar una gran quantitat

d'imatges i captar instantànies, i tot això de manera més econòmica. És un

format que ens ofereix imatges lleugeres vinculades a la modernitat per la se-

va alta capacitat reproductiva i qu estan associades també a l'excés del món

contemporani.

Un dels artistes més influents sorgit de la dècada dels noranta que treballa el

petit format (35 mm) és Wolfgan Tillmans, que aborda tots els gèneres foto-

gràfics fent un glossari virtual del món contemporani. Les seves imatges ens

conviden a gaudir de la bellesa dels objectes que normalment ens passen des-

apercebuts. La seva composició improvisada i l'absència deliberada d'estil són

una negació categòrica de l'estetització de la fotografia professional.
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Wolfgang Tillmans, Italian Coastal Guard Flying Rescue Mission off Lampedusa, 2008. <https://i-d.vice.com/nl/article/437gw9/de-
kwetsbare-maar-krachtige-fotos-van-wolfgang-tillmans>

5.2. Mig format

El mig format genera un tipus de composició determinada vinculada a una

instància de treball lenta i una capacitat de reproducció de detall molt alta.

S'utilitzen càmeres amb negatius (o sensors) de 6 × 6 cm i de 6 × 9 cm.

En el cas del 6 × 6 cm, el fet que sigui format quadrat ens ajuda a generar una

imatge intimista, atès que el format quadrat té un to subjectiu que reforça el

llenguatge del fotògraf. Permet fer composicions simètriques amb més facilitat

que els altres formats, i motius abstractes.

Un exemple d'artista que usa aquest format és Mario Cravo Net, que treballa

amb una forta influència de la cultura oriya d'Àfrica mitjançant imatges car-

regades de metàfores, majoritàriament en blanc i negre.

http://i-d.vice.com/nl/article/437gw9/de-kwetsbare-maar-krachtige-fotos-van-wolfgang-tillmans
http://i-d.vice.com/nl/article/437gw9/de-kwetsbare-maar-krachtige-fotos-van-wolfgang-tillmans
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Mario Cravo Neto, Luciana, 1994. <https://imagesvisions.blogspot.com/2010/10/franca-exibe-obra-do-fotografo.html>

5.3. Gran format

Es fa amb càmeres que usen negatius de 12,7 × 10,2 cm o fins i tot de 25,4 ×

20,4 cm, o els seus equivalents en format digital. Això permet obtenir imatges

lliures de gra que suporten ampliacions extremes.

En el cas de Candida Höfer, el format que utilitza, que requereix un alt valor de

reproducció, es relaciona amb el fet de ser una fotògrafa conceptual que ma-

nipula molt poc les imatges però que té la necessitat de donar als seus treballs

una intenció de lloc, una destinació d'arxiu, col·lecció, biblioteca i museu.

Les presentacions immaculades dels seus interiors ens obliguen a observar els

objectes detallats presents als espais, amb la qual cosa és important l'ampliació

a partir de negatius de gran format.

En l'obra de Höfer, aquesta obsessió per la reproducció dels objectes i la repe-

tició en un espai determinat ens parla de les obsessions de la societat contem-

porània i de consum, on tot és susceptible de ser acumulat i atrapat d'alguna

manera. Són imatges en què tota la humanitat ha estat desplaçada i els ele-

ments objectuals han pres possessió de l'espai.

L'elecció del gran format, com dèiem, comporta un gran nivell de definició.

Aquest alt grau de definició és indispensable, a més, per a aconseguir un estat

d'empatia amb l'espai i amplia al seu torn la sensació de versemblança i de

certesa.

http://imagesvisions.blogspot.com/2010/10/franca-exibe-obra-do-fotografo.html
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Candida Höfer, Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra IV, 2006. <https://www.christies.com/lotfinder/Lot/candida-hofer-
b-1944-biblioteca-geral-da-5871461-details.aspx>

5.4. Format vertical

En el format vertical la nostra visió natural és bloquejada i ens obliga a fer

un escàner de la imatge de dalt a baix (o viceversa), la qual cosa exigeix una

atenció especial. Per això es vincula a composicions més desafiadores que fan

ressaltar la magnitud d'un element respecte al seu entorn.

Rineke Dijkstra treballa amb càmeres de gran format: fragmenta el format ta-

llant el quadre en vertical. La seva obra transmet una sensibilitat objectiva.

Els seus retrats són freds i desapassionats i mostren una diversitat d'individus.

En revelar la incomoditat dels protagonistes, la càmera ens ajuda a percebre'n

la vulnerabilitat.

http://www.christies.com/lotfinder/Lot/candida-hofer-b-1944-biblioteca-geral-da-5871461-details.aspx
http://www.christies.com/lotfinder/Lot/candida-hofer-b-1944-biblioteca-geral-da-5871461-details.aspx
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Rineke Dijkstra, Kolobrzeg, Poland, July 26 1992, 1992. <http://www.elcultural.com/noticias/arte/rineke-dijkstra-la-mejor-foto-es-
la-que-deja-mas-espacio-a-la-interpretacion/7179>

5.5. Format horitzontal

Aquest format expressa la manera habitual de veure el món que té la nostra

visió: d'un costat a un altre. Ens relaxa i és usat en paisatges o motius que

estiguin en grans espais.

Jeff Wall presenta les seves imatges (de fins a 4 metres de longitud) no solament

en forma de fotos segons l'ús, sinó també en forma de diapositives disposades

sobre caixes de llum. La seva obra és complexa, ja que tracta de crear imatges

amb un aire pictòric tradicional al mateix temps que reflexiona sobre la vida

moderna.

Les seves imatges de la realitat contemporània es disposen per a la nostra con-

templació com una visió de la civilització del segle XXI.

Segons les seves pròpies paraules, «allò pictòric és no conceptual i no cognitiu

[…] ens forma, modifica els nostres sentiments i ens transforma: per això, se-

gons Kant, necessitem l'art» (2009, pàg. 202).

http://www.elcultural.com/noticias/arte/Rineke-Dijkstra-La-mejor-foto-es-la-que-deja-mas-espacio-a-la-interpretacion/7179
http://www.elcultural.com/noticias/arte/Rineke-Dijkstra-La-mejor-foto-es-la-que-deja-mas-espacio-a-la-interpretacion/7179
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Jeff Wall, A Sudden Gust of Wind (after Hokusai), 1993. <https://www.albedomedia.com/cultura/jeff-wall-a-sudden-gust-of-wind-
after-hokusai/>

5.6. Format panoràmic (o ampli format)

Aquest format és especial atès que ens obliga a una lectura horitzontal d'un

costat a un altre, però tornant al centre en tot moment.

És un format relacionat també amb el mitjà digital, ja que avui dia està dispo-

nible en les opcions dels telèfons mòbils.

El fotògraf alemany Thomas Kellner crea panorames de llocs famosos a gran

escala usant pel·lícula en format de 35 mm. En lloc d'utilitzar preses impreses

o digitalitzades, Kellner usa els mateixos escanejos de les tires de les pel·lícules.

El seu art és una intricada cadena de fotos que formen un conjunt com les

peces d'un gran trencaclosques. A Fotografía 360 diu:

«Vull trencar la multiplicitat de formes de percepció per al meu públic. Els meus principals
interessos sempre han estat la cerca de forts llenguatges visuals que siguin prou potents
per a dir-nos alguna cosa més sobre els subjectes del que les seves imatges “realistes”
poden dir. Des del començament dels meus estudis, el meu interès bàsic era la fotografia
experimental i conceptual.»

Thomas Kellner, Shopping Conjunto Nacional Mauro Jorge Esteves, Brasília, 2008. <http://www.fotografia360.org/thomas-kellner-
espectaculares-fotografias-panoramicas-35-mm-mosaico/>

https://www.albedomedia.com/cultura/jeff-wall-a-sudden-gust-of-wind-after-hokusai/
https://www.albedomedia.com/cultura/jeff-wall-a-sudden-gust-of-wind-after-hokusai/
http://www.fotografia360.org/thomas-kellner-espectaculares-fotografias-panoramicas-35-mm-mosaico/
http://www.fotografia360.org/thomas-kellner-espectaculares-fotografias-panoramicas-35-mm-mosaico/
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Això ens demostra, una vegada més, que l'elecció del mitjà i del format porta

implícita una determinació de llenguatge: ens apropa o distancia del sentit

últim del nostre procés.

Depenent d'aquest procés, l'elecció del format és fonamental.

5.7. Format quadrat

El format quadrat ens ofereix una sensació natural d'estabilitat.

Crida a apropar-se.

La manera d'enquadrar la imatge ens remet a la proporció àuria de la pintura.

L'exercici tècnic, com que és lent, genera la necessitat d'una preparació prèvia

a l'acció de la presa i, per tant, implica ritual i reflexió. Aquesta preparació es

connecta amb el temps que es necessita per a enquadrar i disparar: tot és més

lent i pesant.

Aquestes càmeres s'utilitzen majoritàriament en retrats, objectes, bodegons i

naturalesa.

En els retrats es compon gairebé sempre amb la figura al centre.

El 1929 l'empresa alemanya Rollei va presentar la primera càmera comercial

que treballava amb pel·lícules en format quadrat (també conegut com 1:1).

Molts fotògrafs es van sumar a aquesta tendència. Entre els màxims represen-

tants, podem destacar Richard Avedon i Irving Penn.
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Richard Avedon, Marilyn Monroe, NY, 1957. <http://ojoacromatico.blogspot.com/2013/10/richard-avedon-retratos.html>

Posteriorment, el 1948, Hasselblad va fabricar una càmera de format 1:1, amb

la qual es va popularitzar encara més aquesta relació; va ser utilitzada per fo-

tògrafs durant dècades. Diverses companyies de càmeres fotogràfiques com

Kodak o Mamiya van començar a produir dispositius amb aquestes caracterís-

tiques.

En els anys seixanta van començar a popularitzar-se les càmeres instantànies

de format quadrat de Polaroid.

En l'actualitat, podem trobar també càmeres digitals de format quadrat.
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<https://www.xatakafoto.com/opinion/el-formato-cuadrado-y-la-

falsa-catalogacion-en-la-fotografia-actual>

http://www.xatakafoto.com/opinion/el-formato-cuadrado-y-la-falsa-catalogacion-en-la-fotografia-actual
http://www.xatakafoto.com/opinion/el-formato-cuadrado-y-la-falsa-catalogacion-en-la-fotografia-actual
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6. Fotomuntatge

Una fotografia es converteix en fotomuntatge amb un simple tall de tisores1.

El fotomuntatge consisteix bàsicament a retallar imatges i enganxar-les jun-

tes: aquesta composició o collage es pot fer retallant altres il·lustracions i ajun-

tant-les.

No obstant això, les conseqüències estètiques que es deriven d'aquest simple

acte poden ser enormes.

John Berger diu:

«Amb les tisores retalla esdeveniments i objectes de les escenes a les quals pertanyen.
Després els disposa en una escena nova, inesperada i discontínua, a fi d'oferir un argu-
ment polític: per exemple, situa el Parlament en un taüt. […] L'avantatge peculiar del fo-
tomuntatge és que tot el que s'ha retallat manté l'aspecte fotogràfic familiar. Continuem
mirant primer unes coses i solament en segon terme uns símbols.» (2014, pàg. 41)

El fotomuntatge és gairebé tan antic com la mateixa fotografia. De fet, el fotò-

graf anglès Henry Peach Robinson és considerat el primer a utilitzar la tècnica

del fotomuntatge poc després d'haver començat la seva carrera, el 1857, però

els dadaistes berlinesos el van reinventar cap al 1919 com una tècnica que

s'adequava a «les ambicions artístiques dels seus practicants al mateix temps

que transmetia un missatge» (Badger, 2009, pàg. 63).

El collage tracta un tema central que aborda el dadaisme: la insatisfacció i

la necessitat de transformació. Per què deixar una cosa intacta? Per què tren-

car-la?

Les avantguardes buscaven incidir en la realitat, volien construir una revolu-

ció. D'aquí la seva cerca de ruptura d'estructures i purismes.

Fins a aquest moment, la còpia fotogràfica impresa es considerava impol·luta i

no s'havia de tocar. No obstant això, alguns autors avantguardistes van arribar

a desafiar aquest concepte.

Hannah Hoch, autora dadaista alemanya, en el seu collage El ganivet de cuina

dadà talla el ventre cerveser de l'última època cultural Weimar a Alemanya reflec-

teix la inestable situació política, però sobretot l'ànim de la societat del 1920.

(1) En l'era digital les tisores, ente-
ses com a metàfora, equivaldrien
a les diferents eines de tall en els
programes de retoc fotogràfic.
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Hannah Höch, Schnitt mit dem Küchenmesser, 1919. <https://historia-arte.com/obras/corte-con-el-cuchillo-de-cocina-dada>

Apareixen personatges polítics de l'època, membres dadaistes, esportistes, jun-

tament amb peces mecàniques que representen la modernitat que vinculen

diferents escenes del quadre.

La idea de muntatge comporta precisament la idea d'una rellevància simbòlica:

en tallar es resignifica la imatge.

Aquesta possibilitat de reconstrucció porta els surrealistes a usar l'acció del

fotomuntatge, interessant-se pel que la fotografia els oferia per a eixamplar les

seves possibilitats. Tant László Moholy-Nagy com Man Ray són bons exemples

d'aquest interès.

https://historia-arte.com/obras/corte-con-el-cuchillo-de-cocina-dada


© FUOC • PID_00256558 39 Fitxes temàtiques sobre recursos expressius en fotografia

Man Ray, À l'Heure de l'observatoire: les amoureux, 1936. <http://blackkamera.com/letras-y-fotografia-47-man-ray/>
<http://www.tmagazine.es/diseno/man-ray-nars/>

El fotomuntatge es va utilitzar durant els anys trenta com a eina

d'adoctrinament i propaganda per raons morals i polítiques: el seu ús es basa

en la creença que una obra d'art (o de propaganda) era un arma de lluita po-

lítica, ja que les obres de la imaginació exerceixen una influència social enor-

me i els artistes políticament revolucionaris esperen integrar la seva obra en

la lluita de masses.

Grete Stern, d'origen alemany, nacionalitzada argentina, és una de les primeres

surrealistes que va usar el fotomuntatge. Va accedir a l'Escola de la Bauhaus

sota el guiatge del seu professor Walter Peterhans. Les seves obres de la sèrie

Somnis, de caràcter oníric i execució surrealista, mostren amb nitidesa la seva

empremta avantguardista. Stern va ser la primera fotògrafa llatinoamericana a

abordar els problemes de la dona mitjançant la fotografia i, més precisament,

el fotomuntage.

http://blackkamera.com/letras-y-fotografia-47-man-ray/
http://www.tmagazine.es/diseno/man-ray-nars/
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Grete Stern, Sin título, 1949. <https://lamiradadelmamut.com/2015/05/05/grete-stern-feminismo-y-fotomontajes/>

Grete Stern, Botella del mar, 1950. <https://lamiradadelmamut.com/2015/05/05/grete-stern-feminismo-y-fotomontajes/>

Gilbert Garcin és un autor que es va iniciar en la fotografia a seixanta-cinc

anys, després de jubilar-se.

Els seus fotomuntatges, amb un cabal poètic extraordinari, el situen a ell ma-

teix i a la seva esposa en situacions que recreen accions simbòliques i perso-

natges mítics com Sísif.

http://lamiradadelmamut.com/2015/05/05/grete-stern-feminismo-y-fotomontajes/
http://lamiradadelmamut.com/2015/05/05/grete-stern-feminismo-y-fotomontajes/
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Gilbert Garcin, Le moulin de l'oubli, 1995. <https://carlosmagro.wordpress.com/2017/02/23/educacion-pasado-presente-y-
futuro/>

Gilbert Garcin, La mécanique des couples, 2002. <https://ideofilia.wordpress.com/2017/03/06/la-mecanica-de-la-pareja-segun-
gilbert-garcin/>

A partir dels anys setanta, Jerry Uelsmann incorpora el muntatge en els seus

negatius. Aquí la suma d'imatges deixa de ser evident per a quedar totalment

integrada: una suma a la qual avui estem més habituats des de l'ús de progra-

mes d'edició com Photoshop, però que al seu moment va causar sensació.

http://carlosmagro.wordpress.com/2017/02/23/educacion-pasado-presente-y-futuro/
http://carlosmagro.wordpress.com/2017/02/23/educacion-pasado-presente-y-futuro/
http://ideofilia.wordpress.com/2017/03/06/la-mecanica-de-la-pareja-segun-gilbert-garcin/
http://ideofilia.wordpress.com/2017/03/06/la-mecanica-de-la-pareja-segun-gilbert-garcin/
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Jerry Uelsmann, Home is a Memory, 2006. <https://www.enkil.org/2010/04/21/jerry-uelsmann-fotomontajes-de-cuarto-oscuro/>

http://www.enkil.org/2010/04/21/jerry-uelsmann-fotomontajes-de-cuarto-oscuro/
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Jerry Uelsmann, Untitled, 1976. <https://pijamasurf.com/2011/09/el-ojo-de-la-mente-cincuenta-anos-de-fotomontaje-la-obra-
de-jerry-uelsmann/>

Per tant, el fotomuntatge es pot fer en la còpia o en el negatiu mateix amb

la intenció que el recurs sigui evident o per incorporar-lo a la imatge dissimu-

lant-lo. Té l'avantatge de ser un art summament accessible perquè es treballa

amb imatges ja existents que es resignifiquen.

Des d'aquesta perspectiva, es pot considerar que el fotomuntatge connecta

també amb el ready-made.

En assimilar aquestes característiques, el fotomuntatge guarda una relació di-

recta amb l'inconscient: podem igualar i barrejar plànols, subjectes i objectes

que habitualment no poden barrejar-se i crear noves realitats combinant ele-

ments tant simbòlics com reals que creen un nou significat. Permet posar en

el mateix plànol imatges que pertanyen a plànols diferents, per la qual cosa es

modifica la perspectiva, el contorn, la il·luminació, el fons i/o el punt de vista.

Així, el fotomuntatge s'erigeix com a element d'invenció, d'imaginació i de

reestructuració de l'univers personal, social i polític.

http://pijamasurf.com/2011/09/el-ojo-de-la-mente-cincuenta-anos-de-fotomontaje-la-obra-de-jerry-uelsmann/
http://pijamasurf.com/2011/09/el-ojo-de-la-mente-cincuenta-anos-de-fotomontaje-la-obra-de-jerry-uelsmann/
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7. Moviment

La fotografia és, per naturalesa, imatge estàtica. No obstant això, des de

l'origen, la captura del moviment ha estat una obsessió fotogràfica de no pocs

autors en la necessitat de fer visible el temps o l'evolució de les formes per la

cinètica, entre d'altres.

A la fi del segle XIX, Étienne Jules Marey i Eadweard Muybridge, amb un afany

científic per a analitzar el moviment, van proposar la cronofotografia mitjan-

çant la presa d'una sèrie de fotografies fixes a intervals regulars. Això va per-

metre al món contemplar moviments que l'ull humà no aconsegueix captar.

Eadweard Muybridge, Man and horse jumping a fence (placa 640 d'Animal locomotion, 1887. <https://
www.biografiasyvidas.com/biografia/m/muybridge.htm>

De manera inevitable, en una fotografia queda implícit un moment concret:

l'instant precís d'obturació que captura el moviment. Una persona o un ob-

jecte que està en moviment tracen una línia imaginària en la composició de

la imatge dotant-la de força expressiva en multiplicar i potenciar la sensació

de moviment. El trajecte d'aquest instant es pot manipular per «estirar-lo» o

«congelar-lo». La solució tècnica que ens permet ambdues opcions és la velo-

citat d'obturació de la càmera.

Paradoxalment, tots dos instants excedeixen la nostra percepció visual. La cà-

mera capta i fixa automàticament allò que l'ull no aconsegueix registrar.

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/muybridge.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/muybridge.htm
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7.1. Velocitat d'obturació baixa

La captura de la trajectòria d'un moviment s'aconsegueix amb l'ús de veloci-

tats d'obturació baixes. Quan el subjecte es mou més ràpid que la velocitat de

l'obturador, s'aconsegueixen imatges trepidades o «mogudes».

Ernst Haas utilitza aquesta tècnica. En una part de les seves composicions bus-

ca alliberar-se del moviment estàtic, que considera limitat i insatisfactori, i

arriba a una imatge que, en les seves pròpies paraules, «està molt més entre

moments que dins d'un moment» (Vives, entrevista personal, agost de 2017).

Ernst Haas, Swimmers, 1984 Olympics, Los Angeles, 1984. <http://www.nanofotofest.com.ar/2013/05/el-trabajo-segun-ernst-
haas/>, <http://ernst-haas.com/classic-color-motion/>

Aprofundint en aquesta direcció, trobem el treball del fotògraf argentí Esteban

Pastorino Díaz, que capta una successió d'instants discontinus mentre la cà-

mera es mou. La seva obra, com la dels surrealistes, es delecta en la descoberta

afortunada capturant una realitat més enllà de la nostra percepció, en la qual

el moviment es liqua i es desintegra.

http://www.nanofotofest.com.ar/2013/05/el-trabajo-segun-ernst-haas/
http://www.nanofotofest.com.ar/2013/05/el-trabajo-segun-ernst-haas/
http://ernst-haas.com/classic-color-motion/
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Esteban Pastorino Díaz, Detail of "TS #1". <http://archive.boston.com/ae/theater_arts/articles/2008/09/19/
through_his_lens_a_wondrous_toylike_land/>

7.2. Velocitat d'obturació alta

També es pot transmetre moviment congelant-lo amb obturacions altes.

En l'afany de capturar i conservar, Jacques Henri Lartigue desenvolupa el seu

treball sobre el moviment i el gest. Des de petit, la seva obsessió va ser capturar

totes les coses que li meravellaven i que s'escapaven, si bé la seva gran passió

va ser la pintura.

Jacques-Henri Lartigue, Coney Island, 1901. <https://juan314.wordpress.com/category/fotografos/jacques-henri-lartigue/>

Ori Gersht va congelar flors amb hidrogen líquid i va posar càrregues explosi-

ves diminutes entre els pètals i les fulles. Un dispositiu electrònic dissenyat es-

pecialment va permetre registrar la detonació amb deu càmeres digitals d'alta

velocitat disparada una rere altra.

http://archive.boston.com/ae/theater_arts/articles/2008/09/19/through_his_lens_a_wondrous_toylike_land/
http://archive.boston.com/ae/theater_arts/articles/2008/09/19/through_his_lens_a_wondrous_toylike_land/
http://juan314.wordpress.com/category/fotografos/jacques-henri-lartigue/


© FUOC • PID_00256558 48 Fitxes temàtiques sobre recursos expressius en fotografia

Amb aquest treball talla el temps i estudia la relació entre bellesa i violència:

una metàfora en què el simulacre de la realitat contemporània explota en si

mateixa i orbita entre els eixos d'atracció i repulsió, destrucció i creació.

Ori Gersht, Blow up: Untitled, 5, 2007. <https://www.domusweb.it/es/noticias/2013/06/18/seducidos_por_el_arte.html>

En la fotografia de Richard Avedon, també és notable l'ús del gest per a denotar

moviment en els seus retrats.

Richard Avedon, Stephanie Seymour in Chanel, 1995. <http://imaglatente.blogspot.com/2011/07/richard-avedon.html>

http://www.domusweb.it/es/noticias/2013/06/18/seducidos_por_el_arte.html
http://imaglatente.blogspot.com/2011/07/richard-avedon.html
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La majoria de fotògrafs capturen en menys d'un segon un moment particular

(temps que pot ampliar-se en condicions de poca llum o amb finalitats creati-

ves concretes, encara que no sol ser el més habitual). Tant en uns casos com

en els altres, la decisió és del creador de la imatge amb el gest fotogràfic de la

pressió en el disparador.

Vilém Flusser diu:

«El gest fotogràfic és un moviment de caça […] l'estructura del gest fotogràfic és quàntica,
un dubte compost de punts de vacil·lació i un acte de decisió en forma de punts.» (1983,
pàg. 38)

7.3. Bibliografia

Flusser,�V. (1983). Una filosofía de la fotografía. Madrid: Síntesis.

Heartney,�E. (2008) Arte&Hoy. Londres: Phaidon.

Higgins,�J. (2018). ¿Por qué la imagen no tiene que estar enfocada? Entender la

fotografía moderna. Barcelona: Promopress.

Lowe,�P. (2016). Maestros de la fotografía: técnicas creativas de 100 grandes fotó-

grafos. Barcelona: Gustavo Gili.

Nano (2017). El trabajo según Enrst Haas. [Data de consulta: 25 d'abril de 2018].

<http://www.nanofotofest.com.ar/2013/05/el-trabajo-segun-ernst-haas/>

Simmons,�M. (2015). Cómo crear una fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.

http://www.nanofotofest.com.ar/2013/05/el-trabajo-segun-ernst-haas/


© FUOC • PID_00256558 50 Fitxes temàtiques sobre recursos expressius en fotografia

8. Perspectiva, punt de vista i escala

Per a construir imatges, cal comprendre les regles de la representació.

Conceptes com perspectiva, escala i punt de vista estan presents en la compo-

sició de cadascuna de les imatges que veiem i creem.

Si considerem que la fotografia és un mitjà de representació bidimensional que

recull escenes tridimensionals, aquests conceptes estan a la nostra disposició

a fi d'utilitzar-los o subvertir-los.

8.1. Perspectiva

La perspectiva és el sistema de representació, enganyosa o no, de la dis-

posició de les coses a l'espai. La manera més habitual de simular la pro-

funditat i el volum de la realitat consisteix a aconseguir la convergència

aparent de línies paral·leles a mesura que s'allunyen del punt de vista.

La perspectiva es defineix com l'art de representar els objectes amb la forma

i la disposició amb què apareixen a la vista, i fa referència a la dimensió dels

objectes i a la relació espacial que hi ha entre ells pel que fa a un punt de vista.

Ens ajuda a crear una sensació de profunditat recreant la posició relativa dels

objectes comuns i simulant la profunditat i els efectes de reducció.

Considerant això, la perspectiva és, per tant, una simulació que permet figurar

l'efecte volumètric dels objectes, col·locats al seu torn en un ambient de falsa

profunditat.

Podem considerar diversos tipus de perspectiva, que serveixen a qui dispara

per a configurar la seva visió particular del món:

1.�Per�superposició. Quan un objecte és en un punt més proper que un altre

davant la mirada de l'espectador, el primer és més a prop, la qual cosa ofereix

la sensació de profunditat. Joseph Koudelka utilitza aquest recurs en la seva

cerca per a explicar històries.



© FUOC • PID_00256558 51 Fitxes temàtiques sobre recursos expressius en fotografia

Josef Koudelka, Gypsies, 1968. <https://lens.blogs.nytimes.com/2013/11/19/josef-koudelka-formed-by-the-world/>

2.�Lineal. En aquest tipus de perspectiva, les línies paral·leles semblen con-

vergir en un punt de l'horitzó anomenat punt de fuga, la qual cosa permet

apreciar un recorregut visual.

La sensació de profunditat és purament il·lusòria; no obstant això, aquesta

il·lusió constitueix una tècnica de composició molt important.

La cerca de la visió de Robert Adams, un dels documentalistes més importants

dels Estats Units, és un bon exemple d'això.

Robert Adams, Sally, Weld County, Colorado, 1984. <https://fraenkelgallery.com/portfolios/perfect-times-perfect-places>

http://lens.blogs.nytimes.com/2013/11/19/josef-koudelka-formed-by-the-world/
https://fraenkelgallery.com/portfolios/perfect-times-perfect-places
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3.�Atmosfèrica�o�aèria. La sensació de profunditat es produeix perquè les par-

tícules de l'aire canvien la direcció de la llum, per la qual cosa els motius a

grans distàncies semblen tenir una espècie de vel o boira i són menys distin-

gibles a mesura que són més llunyans.

Ocorre quan en l'ambient es pot apreciar nuvolositat, fum, pols o algun altre

agent que permeti apreciar la distància en un paisatge o espai obert. En aquest

sentit, Richard Mishrach fusiona el reportatge amb una visió poètica.

Richard Mishrach, Dead Fisch, Salton Sea, 1983. <http://www.pacemacgill.com/selected_works/detailspage.php?artist=richard
%20Misrach&img_num=3>

4.�Forçada. Permet una percepció a partir de la col·locació en macro d'objectes

propers que faciliten apreciar una distància. Manipula la percepció de l'ull hu-

mà amb l'ús d'il·lusions òptiques que fan que els objectes apareguin més grans,

més petits, més propers o llunyans del que són en realitat.

Col·loca en el mateix pla elements que no hi són. A continuació, vegeu un

retrat de l'artista Duane Michals amb una pipa.

http://www.pacemacgill.com/selected_works/detailspage.php?artist=Richard%20Misrach&img_num=3
http://www.pacemacgill.com/selected_works/detailspage.php?artist=Richard%20Misrach&img_num=3
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Duane Michals, This is not Duane Michaels with a pipe, USA, 1986. <https://juan314.wordpress.com/2013/11/12/duane-michals-
con-una-pipa-duane-michals-with-a-pipe-by-duane-michals-1986/>

William Eggleston fa un ús creatiu d'aquest recurs.

William Eggleston, Tricicle, Memphis, 1969-1970. <https://oscarenfotos.com/2013/10/19/william-eggleston-y-su-mundo-de-
color/>

8.2. Punt de vista

El punt de vista habitual d'un ésser humà és a l'altura dels ulls de mane-

ra frontal. La mirada d'una persona dibuixa una línia�dominant�ima-

ginària.

Al moment en què es produeix una alteració del punt de vista, ens obrim a

obtenir diferents enfocaments i matisos.

http://juan314.wordpress.com/2013/11/12/duane-michals-con-una-pipa-duane-michals-with-a-pipe-by-duane-michals-1986/
http://juan314.wordpress.com/2013/11/12/duane-michals-con-una-pipa-duane-michals-with-a-pipe-by-duane-michals-1986/
http://oscarenfotos.com/2013/10/19/william-eggleston-y-su-mundo-de-color/
http://oscarenfotos.com/2013/10/19/william-eggleston-y-su-mundo-de-color/
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Podem definir el punt de vista en funció de l'angulació. L'angulació en foto-

grafia és la manera en què organitzem la visió a l'hora de fer una foto.

L'altura des de la qual observem canviarà no solament la manera en què

veiem els objectes, sinó també la sensació que aquests ens produeixen. Ai-

xí, l'angulació pot enaltir o depreciar un motiu. Es poden transmetre emo-

cions com seguretat, humiliació, superioritat o força mitjançant l'elecció de

l'angulació.

Podem enquadrar un motiu des de diversos angles apropant-nos-hi o allu-

nyant-nos-en, des de dalt o des de baix. Les proporcions i el fons modificaran

dràsticament la composició, per la qual cosa, en funció d'aquesta angulació, el

punt de vista de l'escena podrà canviar per complet fent que veiem la realitat

d'una manera habitual o, per contra, estranya.

a)�Angle�normal�o�mitjà. La fotografia es fa des del mateix nivell de l'objecte,

ni per sobre ni per sota.

Steve McCurry, La nena afganesa, 1985. <https://hipertextual.com/archivo/2010/09/steve-mccurry-la-nina-afgana/>

b)�Angle�picat. La imatge es pren des d'una posició més alta que l'objecte fo-

tografiat, això és, de dalt a baix. A causa de la perspectiva que es produeix, el

motiu sembla més petit del que és en realitat. Quan s'utilitza en persones, pot

http://hipertextual.com/archivo/2010/09/steve-mccurry-la-nina-afgana/
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afegir connotacions negatives a la imatge, com fer l'efecte de poca importàn-

cia, feblesa o humiliació. Encara que no sempre és així, sens dubte expressa

vulnerabilitat.

Sally Mann, At Warm Springs, 2007. <https://www.documentary.org/magazine/still-lives-capturing-essence-photographers-sally-
mann-and-robert-frank>

c)�Angle�contrapicat. La fotografia es fa des d'un lloc més baix que el motiu,

de manera que aquest queda més alt que la càmera.

A causa de la perspectiva que es genera, l'objecte s'aprecia engrandit visual-

ment. En alguns casos pot connotar enaltiment, importància o poder.

Alberto García Alix, El portero del cielo, 2000. <https://fotografodigital.com/noticias/el-paraiso-de-los-creyentes-por-alberto-
garcia-alix/>

http://www.documentary.org/magazine/still-lives-capturing-essence-photographers-sally-mann-and-robert-frank
http://www.documentary.org/magazine/still-lives-capturing-essence-photographers-sally-mann-and-robert-frank
http://fotografodigital.com/noticias/el-paraiso-de-los-creyentes-por-alberto-garcia-alix/
http://fotografodigital.com/noticias/el-paraiso-de-los-creyentes-por-alberto-garcia-alix/
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d)�Angle�zenital. La imatge es pren totalment en un angle de dalt a baix, en

posició perpendicular al sòl. És a dir, és l'extrem d'una presa en picat. Produeix

una gràfica sense perspectiva que pot ser molt descriptiva si s'aplica a objectes

petits, i inusual i interessant si s'usa amb elements grans.

Valentín Vallhonrat, Yungang Budah, de la sèrie Vol d'àngel, 2001. <http://photography-now.com/artist/valentin-vallhonrat>

8.3. Escala

L'escala al·ludeix a la relació que s'estableix entre la grandària d'un ob-

jecte i la d'uns altres que serveixen d'estàndards. Aquesta relació ens

permet establir una comparació de les proporcions dels diferents ele-

ments de la imatge.

http://photography-now.com/artist/valentin-vallhonrat
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Liliana Porter, El hombre con el hacha y otras situaciones breves, 2013. <http://www.malba.org.ar/evento/liliana-porter-el-
hombre-con-el-hacha-y-otras-situaciones-breves/#imagenes>

Andreas Gursky. Paris, Montparnasse, 1993. <http://www.medienkunstnetz.de/works/montparnasse/>

Tant l'escala com la perspectiva i l'angulació ens endinsen com a espectadors

en sensacions diverses. Una imatge pot fer-nos estar a la deriva, perduts en una

mena de fragilitat, en un magma subjecte a vaivens que no podem controlar,

o transportar-nos a visions que no hem tingut abans, i, sia des de la sorpresa

o la familiaritat, conrear en nosaltres la sensació de llar i serenitat.

Les decisions que prenem en construir una imatge parlen de com percebem el

món i, al cap i a la fi, de qui som i el que estem interessats a transmetre.
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http://www.malba.org.ar/evento/liliana-porter-el-hombre-con-el-hacha-y-otras-situaciones-breves/#imagenes
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9. Posada en escena

Si bé al començament la fotografia es va veure associada a la reproducció de

realitats socials, culturals i periodístiques, en evolucionar els seus termes s'han

desplaçat cap a la creació d'escenaris que canalitzen necessitats expressives.

Així, la preocupació inicial de la fotografia per a reflectir la realitat s'ha des-

plaçat a l'àmbit de recrear la realitat o de crear espais imaginats.

En parlar de posada en escena parlem implícitament de narració. Per a

explicar una història, establim un guió i un escenari.

Posada en escena (de l'expressió francesa mise-en-scène) és un concepte provi-

nent de l'àmbit de les arts escèniques per a referir-se al disseny global dels as-

pectes d'una producció.

Tota la posada en escena té a veure amb un simulacre: allò que sembla veritat

però no ho és.

Fontcuberta, en el seu llibre La fúria de les imatges, fa referència a aquest te-

ma i estableix que tot el que veiem des de l'àmbit fotogràfic no és més que

una posada en escena, encara que sigui una foto directa, atès que hi ha un

enquadrament, una retallada i una virtualització de la realitat. En aquest sen-

tit, el paper de l'artista ja no consisteix a «produir obres», sinó a «prescriure

sentits» (Fontcuberta, 2016, pàg. 39).

Des d'aquesta perspectiva, gairebé tota al fotografia des de la postfotografia

seria una escenificació.

En recrear i representar, en escenificar, la fotografia adquireix molt de trans-

gressió, desafiant els estereotips proposats per la societat de consum que mar-

quen models determinats i estableixen patrons de conducta referents a temes

tan complexos com l'ètica, el desig i el gènere.

Aquest punt de tensió entre el ser i l'haver de ser, el que es mostra i el que s'és,

el que s'oculta i el que es veu, és un eix primordial en els autors que treballen

amb l'escenificació.



© FUOC • PID_00256558 60 Fitxes temàtiques sobre recursos expressius en fotografia

L'exacerbació del model, de la façana i del maquillatge és portat a un nivell

en què el contingut es torna explosiu: són explosions de color i de concepte

portades a un extrem (suprafemení, supramasculí). En la societat dels mitjans

de comunicació de massa tot es transforma en un aparador.

Amb aquesta línia de treball és amb la qual Cindy Sherman comença a ba-

sar-se en la influència de les pel·lícules de Hollywood i munta els seus propis

escenaris.

En la sèrie Untiteld Film Stills es fotografiava a si mateixa en diversos escenaris

personificant estereotips de dona típics de la societat masclista.

Cindy Sherman, Untitled Film Still #21, 1978. <http://100photos.time.com/photos/cindy-sherman-untitled-film-still-21>

En aquest cas, l'artista és model i autora alhora. En aquesta forma en què trans-

gredeix el contingut dels rols en exercir de subjecte i executora de la presa,

es qüestiona constantment l'àmbit de la feminitat i de les normes socials esta-

blertes entorn d'aquest àmbit.

Les seves imatges, fetes en blanc i negre, s'assemblen a fotogrames de

pel·lícules dels anys quaranta-cinquanta, i l'acció de fotografiar és precisament

una construcció que aborda les convencions característiques del retrat con-

vencional i les transgredeix.

En el cas de Jeff Wall, les escenes semblen ser casuals o de presa directa i, no

obstant això, tot hi és planificat fins al mínim detall, com una escena en una

pel·lícula, amb ple control de tots els gestos i elements.

Les seves composicions són sempre ben pensades i/o preses de pintors clàssics.

http://100photos.time.com/photos/cindy-sherman-untitled-film-still-21
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Aborda temes socials i polítics, com la violència urbana, el racisme, la pobresa,

i els conflictes de gènere i de classe.

En la imatge titulada Mimic (1982) que veiem a sota, es posa en evidència la

tensió social i racial als suburbis de l'Amèrica del Nord.

La imatge ha estat construïda meticulosament com si fos una imatge cinema-

togràfica.

Aquest tipus d'escenificació també es vincula als paparazzi per la manera en

què una fotografia que venia d'un àmbit ordinari es transforma en extraordi-

nària.

Jeff Wall, Mimic, 1982. <https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/jeff-wall/jeff-wall-room-guide/jeff-wall-
room-guide-room-3>

Les fotografies de Sandy Skoglund, oníriques i extraordinàries, presenten amb

freqüència la instal·lació d'escenaris dissenyats per l'artista.

Mitjançant aquestes instal·lacions, transmet un conjunt d'idees amb planteja-

ments que es poden situar entre l'art conceptual i el surrealisme.

Skoglund utilitza la repetició com a element formal, com un accent per a ali-

mentar i magnificar el missatge.

En envair i treballar els espais, el concepte queda més exposat i evident. I és

en aquesta exposició que emergeix una part del contingut no formal, més

substancial i metafòric.

https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/jeff-wall/jeff-wall-room-guide/jeff-wall-room-guide-room-3
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/jeff-wall/jeff-wall-room-guide/jeff-wall-room-guide-room-3
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Sandy Skoglund, Revenge of the Goldfish, 1981. <https://www.widewalls.ch/artist/sandy-skoglund>

No volem deixar d'esmentar AES+F. És un col·lectiu de producció rus de caràc-

ter multimèdia i interdisciplinari que treballa en fotografia, vídeo i animació.

Crea narratives visuals grandioses que exploren valors i conflictes del món

contemporani.

AES+F, Action half life, episode 1, #6, 2004. <http://aesf.art/projects/action_half_life/#ahl_episode_1/0>

Tots aquests autors són fotògrafs que treballen amb influències del cinema

molt marcades.

https://www.widewalls.ch/artist/sandy-skoglund
http://aesf.art/projects/action_half_life/#ahl_episode_1/0
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Per a dur a terme aquestes posades en escena, es requereix una gran producció

amb equips humans implicats.

En general, requereixen construir un escenari en un estudi o buscar una loca-

lització. Després es produeix una gran intervenció en l'espai per part de l'equip

de treball per transformar-lo i per planificar la posada en escena a fi que la

instantània última cobri molt cos.

Tots aquests treballs requereixen mesos de planificació i ajustament: no són

instantanis.

La posada en escena implica no solament un treball en equip coordinat, sinó

també de postproducció. És necessari dissenyar, planificar, treballar amb els

actors i definir el vestuari, fer la presa i retocar després en postproducció, on

s'ajusta el color, el contrast i la forma i s'afegeixen o es retiren elements.

Partint d'una resolució tècnica impecable i de la producció d'imatges de gran

bellesa visual i equilibri formal, aquests artistes posen en evidència, com sor-

gida del silenci, alguna cosa terrible que succeeix a la vida.

L'ambivalència entre la bellesa i el terror és constant.

La tensió entre la necessitat de cercar la perfecció i la impossibilitat

d'aconseguir-la, entre el control i el caos, el que es pot controlar i el que no es

pot agafar, fa que el treball de posada en escena obri una perspectiva eminent-

ment crítica en reflexionar sobre àmbits de conflicte i violència (de gènere,

raça i cultura).

Tot l'art de posada en escena contemporani té un component de simulacre.

Considerant-ho detingudament, no hi ha fotografia sense simulacre ni posada

en escena.
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10.Saturació

En la teoria del color, la saturació és la intensitat d'un matís específic. Es basa

en la intensitat i puresa del color: un color molt saturat és viu, mentre que un

color dessaturat es converteix en una cosa trista i apagada.

10.1. Saturació i fotografia

La saturació és un canvi en la intensitat del color o, millor dit, és el canvi

que té un color en el seu estat pur.

La saturació ens obliga a treballar amb molta definició. Per tant, per a construir

imatges molt saturades, necessitem càmeres amb potents sensors o càmeres de

mig i gran formats, capaços d'aconseguir alts graus de reproducció tonal2.

Pot ser un recurs molt útil a fi d'emfatitzar o destacar un objecte o subjecte.

Ara bé, l'aposta per la saturació ens presenta alguns interrogants sobre la fi-

nalitat estètica i narrativa: per què fer ressaltar?, què fer ressaltar?, a què ens

remet la saturació?

Sens dubte, ens remet a l'exageració, a la suma, a l'exacerbació.

Ens connecta amb la reflexió del món en què vivim: un món hipersaturat

d'informació, d'estímuls, de velocitat.

El pensador francès Paul Virilio es pregunta sobre aquesta hipersaturació que

caracteritza la societat actual, en la qual la constant visual d'hiperestimulació

sensorial (des que sortim de casa estem exposats a cartells, publicitats, imatges)

genera una incapacitat per a veure, per a sentir i per a reflexionar. Llavors som

davant d'un excés i d'una mancança.

10.2. La saturació (o dessaturació) de color com a recurs estètic

Tal com esmenta el fotògraf i filòsof cec Evgen Bavcar, vivim èpoques

d'oculocentrisme: la nostra hipersensibilitat visual ens condueix a una imper-

meabilitat que, paradoxalment, ho oculta tot destacant-ho i no ens deixa veu-

re enmig de tant excés.

Així, en el món contemporani mai no hem pogut veure tant i, no obstant això,

mai no hem estat tan cecs.

(2) La saturació també es pot mo-
dificar amb programes de postpro-
ducció.
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Caminem en un espai saturat d'informació, conceptes i estimulació.

Autors com Virilio i Baudrillard vinculen l'excés amb el buit. Virilio ho ano-

mena l'epitelial: tot es transforma en una pantalla, en escorça, en una super-

fície freda.

Les imatges, en fer visible l'eminència de la saturació i l'excés i la seva influèn-

cia en la nostra cultura, ens mostren com la cultura del consum incideix sobre

les imatges i com les imatges s'introdueixen en aquesta cultura de consum.

D'aquesta dialèctica sorgeix la reflexió i la crítica que l'art contemporani posa

sobre la taula.

Aquesta hipersaturació és treballada des de la reflexió en l'art contemporani

per diversos autors. Cadascun des de la seva estètica i discurs apunta a posar en

discussió la societat de consum, en què el subjecte es transforma en objecte,

en un mercat ambulant, en un simulacre.

Per exemple, Marcos López satura color i objectes: emplena, carrega, sobrees-

timula la informació que rebem en cada fotograma. En la composició del qua-

dre ho satura tot de color, de simbolisme, d'objectes.

El concepte de simulacre es fa patent: tot sembla però res no és.

Marcos López, Picada en la terraza de la Fundación Proa, Bs. As., estiu 2005/2006. <http://www.galeriafernandopradilla.com/
artista/obras/detalle/marcos-lopez/7830/94263/111841>

En el cas dels artistes francesos Pierre et Gilles, trobem com aborden la sobre-

estimulació des d'una perspectiva en què tot és fràgil i fred alhora: recarregat,

barroc, kitsch.

http://www.galeriafernandopradilla.com/artista/obras/detalle/marcos-lopez/7830/94263/111841
http://www.galeriafernandopradilla.com/artista/obras/detalle/marcos-lopez/7830/94263/111841
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L'estereotip està exacerbat. D'aquesta fredor sorgeix la reflexió d'una condició

dramàtica del gènere humà, d'una banalització del que és sagrat.

Pierre et Gilles, The Virgin with the Serpents, 2007. <http://photoartel.blogspot.com/2014/04/>

Pierre et Gilles treballen elaboradament l'escena i la il·luminació en la presa i

amb prou feines la manipulen en postproducció digital. Posteriorment, reto-

quen les imatges amb pintura acrílica sobre la mateixa imatge.

El seu treball ens remet a escenes religioses, mitològiques o idíl·liques, i a esce-

nes homoeròtiques. S'inclouen en el moviment kitsch (com una elecció cons-

cient) i en la cultura pop.

En l'obra de David LaChapelle la saturació de color, de sensacions, d'objectes

i subjectes connecta el concepte de posada en escena, d'escenari construït,

d'exposició, d'exageració, en què la simbologia dels elements presents a la

imatge prové de la cultura pop i kitsch i de la reminiscència de l'art religiós.

LaChapelle representa la imatge de l'heroi contemporani, com l'estrella de

pop, el crist estilitzat, els quals transforma en models: éssers bells, perfectes,

amb pells fines, i alhora éssers llunyans i freds que ens observen des del seu

món, impertorbables.

http://photoartel.blogspot.com/2014/04/
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David LaChapelle, American Jesus: The Beatification: I'll never let you part for you're always in my heart, 2009.
<http://revista925taxco.fad.unam.mx/wp-content/uploads/2016/05/splen-lachapelle-american-jesus.jpg>

Obre així una bretxa doble entre realitat i ficció.

D'una banda, si bé la temàtica és mitològica, l'alt grau de definició ens remet

a imatges altament realistes: l'irreal (un monstre, una sirena) sembla real.

D'altra banda, el treball de la saturació de color contribueix a crear una sen-

sació d'hiperrealitat: una realitat que, en aconseguir aquest nivell de detall i

lluentor amb una saturació de color tan marcada i un color tan pur, es torna

irreal. L'exacerbació de la realitat posa en evidència el simulacre.

Segons Baudrillard (2002, pàg. 19), «apareix una puixança de la veritat,

l'objectivitat […] així apareix la simulació en la fase que ens concerneix, una

estratègia de la realitat, la neorealitat i la hiperrealitat, doblegant arreu una

estratègia de dissuasió».

LaChapelle s'inspira en la mitologia i en escenes bíbliques per retratar el món

modern: les seves preses són un treball minuciós i detallista de l'aspecte físic

del personatge, que porten gairebé a la caricatura.

http://revista925taxco.fad.unam.mx/wp-content/uploads/2016/05/Splen-LaChapelle-American-Jesus.jpg
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Amb les seves escenes reflecteix un món modern en què, més enllà de la lluen-

tor de la superfície, s'expressa la crítica a una societat banal, plena d'excessos

i vanitat.

D'aquesta relació de tensió dinàmica entre aparença i drama, entre mística

i actualitat, sorgeix una marcada denúncia social que posa en evidència el

tremendisme de l'actualitat.

David Lachapelle, The rap of Africa, 2009. <https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/may/29/my-best-shot-david-
lachapelle-rape-of-africa-naomi-campbell>

Sia en els treballs per al món de la moda, la música, el cinema o la publicitat,

res no escapa de la seva creativitat: tot és transformat en pantalla, en escenari,

on cavem i destruïm la cultura.

La societat de l'espectacle, amb els excessos i la llunyania, esdevé en l'art con-

temporani la gran pantalla per a reflectir l'estat del món.
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11.Seqüencialitat i pas del temps

La fotografia és temps.

I el temps és creació. Henri Bergson diu:

«Com més aprofundim en la naturalesa del temps, més comprendrem que durada signifi-
ca invenció, creació de formes, elaboració contínua del que és absolutament nou.» (2007,
pàg. 30)

Tot el que podem fer en fotografia concerneix el pas del temps d'una manera

o altra: sense temps no hi ha fotografia.

La fotografia neix de la relació entre llum i temps. Sense llum ni temps no

s'esdevé el fet fotogràfic perquè l'acció fotogràfica es basa en la temporalitat.

La fotografia ha resultat un mitjà artístic amb el qual la humanitat ha recreat

la durada i l'esdevenidor. Per tant, no és estrany que la idea de seqüencialitat

no hagi trigat a sorgir.

Pel que fa a la temporalitat, podem esmentar dos estadis bàsics: el temps�de-

tingut (imatge congelada) i el transcurs�del�temps (en què es registra un mo-

viment). En tots dos casos, l'existència humana es veu involucrada en tota la

seva extensió.

El modernisme de la dècada del 1930 va ser de gran importància per a la fo-

tografia, que es va veure influïda per les avantguardes. En aquella època sor-

giren grans artistes i un d'especialment important per a la fotografia: Henri

Cartier-Bresson.

Cartier-Bresson aviat va comprendre les incompatibilitats entre fotografia,

temps i vida i va expressar la seva intranquil·litat davant la fugacitat dels mo-

ments i l'etern transcurs del temps.

La seva vinculació amb l'inconscient, l'art i la vida va conduir Cartier-Bresson

a desenvolupar el que va anomenar «instant decisiu», un concepte que es va

convertir en la base de tota la seva obra.

Així, la fotografia ens permet capturar la substància del temps sorprenent la

vida i captant-ne l'essència en una fracció de segon.

Per tant, la vida és la protagonista indiscutible, i la càmera l'eina per a poder

aprehendre-la, encara que sigui breument.
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Tal com el mateix Cartier-Bresson afirmava, «fotografiar és posar el cap, l'ull i

el cor en el mateix punt de mira» (2003, pàg. 11).

A més, en les seves imatges hi ha una composició acuradíssima que portarà

Roland Barthes al púnctum de la fotografia. Avui la postfotografia és als antí-

podes d'aquest concepte.

«Els instants decisius són relegats pels indecisius» (Fontcuberta, 2016, pàg. 171).

L'avenç tecnològic de la fotografia i els seus suports, que han anat evolucio-

nant com a qualitats sensitomètriques, han permès a diversos autors fraccio-

nar el temps i fer ús de tot el seu potencial.

Però, sia que congelem la imatge o que acusem el pas del temps, cada fotogra-

ma (analògic o digital) parla de temps i de la tensió inevitable entre el que

roman i el que soscava.

11.1. Seqüència

La secuencialitat en fotografia es correspon amb una sèrie de fotogrames que

estableixen una narrativa, o una sèrie d'elements que se succeeixen els uns als

altres i guarden relació entre ells: una juxtaposició d'imatges que configuren

una reflexió o relat.

En la configuració de la peça o sèrie fotogràfica, és important distingir els di-

ferents temps:

• Objectiu: definit del moment precís en què s'ha pres la imatge.

• Representat: que es mostra en la foto amb les marques temporals que el

fotògraf decideix mostrar.

• Simbòlic: en què la imatge es construeix a partir de la significació o recor-

rent a figures retòriques visuals.

• Subjectiu: determinat pel punt de vista de l'autor i la interpretació de

l'observador.

11.2. Temps i narrativa

Pel que fa a la temporalitat, un autor fonamental és Hiroshi Sugimoto, que

construeix un fort corrent d'ancoratge en allò que és purament fotogràfic en

treballar des d'una perspectiva analògica amb càmeres de gran format en què

la suma del temps és el que construeix la imatge.
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En diverses sèries en què fotografia teatres, cinemes i mars, la imatge es cons-

trueix mantenint obert el diafragma durant el temps complet de projecció de

la pel·lícula, amb la qual cosa la saturació de llum ve de la suma de temps.

Això és el que explica que el temps és el que produeix la imatge des del punt

de vista conceptual.

Hiroshi Sugimoto, Carpenter Center, 1993. <https://www.sugimotohiroshi.com/new-page-7>

Per la seva banda, Duane Michals desenvolupa la seva narrativa a partir d'un

error fotogràfic: en un viatge, la seva càmera es va travar en l'últim fotograma

del rodet. Això va generar una sobreimpressió en les imatges, la qual cosa li

va fer veure que podia sobreimprimir imatges i fer exposicions dobles per a

construir narratives internes.

Partint d'aquesta base, desenvolupa un estat d'experimentació en què cons-

trueix petites narracions a manera de vinyetes literàries.

Michals ha estat molt influït per la literatura i s'interessa per la qüestió del

doble, el laberint, la vida, la mort. Les seves metàfores, igual que en els quadres

d'Escher, semblen començar i desenvolupar-se per a tornar a un mateix punt:

hi ha una volta, un cercle, una tornada eterna en els seus fotogrames.

Michals diu:

«Utilitzo la fotografia com a eina de recerca del temps. La utilitzo amb el mateix desig
que un escriptor. Soc un contacontes.» (2017, pàg. 1)

http://www.sugimotohiroshi.com/new-page-7
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Duane Michales, Things are queer, 1973. <https://patrygraphy.wordpress.com/2016/02/06/things-are-queer-duane-michals/>

També incorpora a les fotografies textos de pròpia mà trencant la solemnitat

de la còpia física, atrevint-se a intervenir-la.

El seu interès substancial és la naturalesa humana, i la fotografia és un pretext

per a plantejar interrogants i descobrir respostes entorn de l'existencialitat del

subjecte.

És un autor interessat fonamentalment en les grans preguntes filosòfiques: què

és la vida, la mort, el desig, la realitat, l'art.

Sam Taylor-Wood genera seqüències de temps i atemporalitat (un temps con-

gelat), una situació en una escena determinada que sembla haver-se quedat

clavada en el temps.

Cal destacar la seva sèrie de fruites en què treballa directament amb el concepte

de temporalitat mitjançant l'exposició en el temps i la descomposició, amb

tota la reminiscència de la mort, en què el pas del temps ens permet observar

l'evolució d'un procés.

http://patrygraphy.wordpress.com/2016/02/06/things-are-queer-duane-michals/
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Sam Taylor-Wood, Still life, 2001. <http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/matter-time>

Les nocions de temps i seqüència estan vinculades inexorablement amb

l'impuls vital i aporten una reflexió sobre la vida.

La instància de temps és la nostra vida: si no tinguéssim temps, no hi hauria

vida tal com la coneixem.
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12.Suport i noves plataformes

Els suports fotogràfics han evolucionat des del clàssic i tradicional fins a

l'experimental i digital.

El suport tradicional per a la fotografia neix amb l'emulsió de gelatina de pla-

ta: de la reacció química dels halurs de plata a la llum, per la qual cosa els

suports sobre els quals s'assenta la fotografia al principi són la pel·lícula3 (per

a la imatge en negatiu) i els diversos papers de fibra i RC sensibles a la llum

(per a la positivació).

Amb el pas del temps, es comencen a aplicar aquests suports en impressions

per transferència. Des de les fotografies en paper albuminat, els negatius al

colodió sobre vidre i els primers processos secs, passant pel daguerreotip, el

calotip, el ferrotip i la foto estereoscòpica, es produeix una evolució concorde

amb el ritme dels codis visuals emprats. La fotografia va transmutant del blanc

i negre al color, de l'analògic al digital i del químic al virtual.

El terme postfotografia sorgeix en el món acadèmic al principi dels anys noran-

ta, i tal com indica Joan Fontcuberta, «alguns teòrics van limitar el seu abast

a les pràctiques fotogràfiques vinculades a postulats postmodernistes; uns al-

tres van decantar la seva significació a l'efecte de la tecnologia digital» (2016,

pàg. 29).

Amb l'arribada de la postfotografia, la frontera de la fotografia es trenca i els

autors contemporanis ja no se subscriuen ni a un sol format ni a un sol suport.

Així, doncs, la postfotografia està relacionada amb la càmera digital, el telèfon

intel·ligent, l'escàner, les xarxes socials i les aplicacions i programes de retoc

digital; i si alguna cosa la caracteritza és la hipersaturació icònica. El llenguatge

fotogràfic és susceptible de ser adulterat, transformat, transgredit o intervingut

d'acord amb la necessitat expressiva que se'ns presenti.

Tenim a la nostra disposició tot tipus de suports digitals, que van des de

l'ordinador fins a plataformes a internet, i projeccions en obres que inclouen

instal·lacions.

En aquest sentit, es podria dir que avui l'autor no és solament fotògraf sinó

artista multimèdia. Tots els suports possibles, sia un telèfon mòbil, una tauleta,

un ordinador o un escàner, entren a l'àrea d'acció d'un artista visual.

Un autor no necessita tenir un suport físic real per a poder construir una fo-

tografia.

(3) La pel·lícula també s'anomena
negatiu.
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En la postfotografia es pot crear sobre tots els suports possibles, siguin impri-

mibles, per transferència, per projecció, etc.

Un dels primers artistes a trencar amb l'estructura bàsica de la linealitat foto-

gràfica va ser Nancy Burson als anys vuitanta. Burson combinava percentatges

de rostres per construir un retrat nou.

En la seva obra Composites fusionava les fisonomies de personatges cèlebres.

Amb l'enginyer Tom Schneider, va crear un mètode per a fusionar fotografi-

es de rostres per ordinador i generar cares creïbles. Treballant amb programes

que alteren els rostres, es modificava l'estructura física dels retratats: sumant

un rostre a un altre els afegia anys, en canviava els trets racials, produïa de-

formacions o els combinava amb les seves parelles per imaginar quin aspecte

podrien tenir els futurs fills.

Així generava tipus humans de mescla. Per exemple, la model següent és una

composició de cinc estrelles de cinema dels anys vuitanta: Jane Fonda, Jacque-

line Bisset, Diane Keaton, Brooke Shields i Meryl Streep.

Nancy Burson, Jane Fonda, Jacqueline Bisset, Diane Keaton, Brooke Shields, Meryl Streep, 1982.
<http://www.marthagarzon.com/contemporary_art/2011/02/nancy-burson-race-beauty-power/>

La mateixa Burson diu en una entrevista:

«Som simultàniament individus i éssers humans idèntics. Amb el temps, he arribat a
elaborar una petita teoria sobre els composites. Tots som compostos dels nostres pares,
però també ho som per la nostra estructura molecular: cada àtom del nostre cos va formar
part de les estrelles. Som compostos d'emocions (podem sentir por i valentia al temps) i
som compostos de la nostra pròpia història a mesura que ens fem vells.» (2018, pàg. 16)

http://www.marthagarzon.com/contemporary_art/2011/02/nancy-burson-race-beauty-power/
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12.1. Els mitjans múltiples

La idea de l'autor contemporani és, precisament, trencar els límits del territori

des dels punts de vista físic i conceptual. Es busca travessar el territori sia en

galeries, institucions, museus, o al carrer (art urbà), en el paisatge (art natura),

en un espai físic o virtual (disponible a la xarxa). Així, el territori del paper es

va desdibuixant per a obrir pas a diverses opcions de construcció cosmològica.

En l'actualitat, doncs, trobem artistes que han utilitzat tots els suports ima-

ginats: des dels tradicionals papers en tota la diversitat (baritat, texturat, co-

tó, alfacel·lulosa, bambú, RC) fins a suports més actuals com llenç, tela, seda,

transparències, i fins i tot metacrilat, alumini, fusta, cera, greix i metalls com

or o plata. Hi ha també artistes que han arribat a utilitzar el propi cos com a

tela i pinzell.

Yves Klein, Anthropometry of the Blue Period (ANT 82), 1960. <https://www.artsy.net/artwork/yves-klein-anthropometry-of-the-
blue-period-ant-82>

També s'obren pas els suports que sostenen l'art urbà, com lones, projeccions,

herba, edificis.

La frontera es pot portar als límits del suport, però aquesta frontera ja no exis-

teix perquè el suport únic com a tal ja no existeix: es pot adulterar molt fàcil-

ment i es poden crear mixtures de tècniques i acabats.

Per exemple, Christian Boltanski presenta en les seves instal·lacions des de

fotografies fins a roba usada, retalls i objectes que van pertànyer a persones

desconegudes, generant un encreuament de llenguatges.

La seva obra qüestiona la frontera entre l'absència i la presència: en el vídeo i

la foto veiem les presències i memòries que, en lloc de reviure les absències,

posen en evidència la seva desaparició.

http://www.artsy.net/artwork/yves-klein-anthropometry-of-the-blue-period-ant-82
http://www.artsy.net/artwork/yves-klein-anthropometry-of-the-blue-period-ant-82
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La materialitat de la seva obra s'expressa en objectes de diversa índole que ens

recorden la nostra condició de supervivents i ens introdueixen en una reflexió

sobre els significats de la mort, a partir de la recreació d'instants de la vida.

Christian Boltanski, Départ-Arrivée, Marian Goodman Gallery, París, 2015. <https://www.mariangoodman.com/artists/christian-
boltanski>

Christian Boltanski, Départ-Arrivée, Marian Goodman Gallery, París, 2015. <https://www.mariangoodman.com/artists/christian-
boltanski>

Daniel Canogar utilitza tot tipus de suports (inclosos els digitals) en les seves

indagacions fotogràfiques. S'ha interessat per tecnologies obsoletes que van

definir la nostra existència, «ja que els objectes dels quals ens despullem són

un retrat precís del que hem estat», tal com indica en el seu manifest (Cano-

gar, 2018, pàgina web de l'artista): cintes de VHS i de 35 mil·límetres, discos

http://www.mariangoodman.com/artists/christian-boltanski
http://www.mariangoodman.com/artists/christian-boltanski
http://www.mariangoodman.com/artists/christian-boltanski
http://www.mariangoodman.com/artists/christian-boltanski
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durs i CD, són algunes de les tecnologies que ha utilitzat en les seves peces.

També ha projectat animacions de vídeo a gran escala en monuments i edificis

emblemàtics de ciutats de tot el món.

«M'agrada trencar els límits de la pantalla i crear instal·lacions tridimensionals que con-
ceptualitzin els nous mitjans com a escultura. Les meves pantalles de LED són exemples
clars d'aquest enfocament. Després d'anys de recerca, he desenvolupat un “tile” de LED
flexible que em permet crear pantalles amb formes corbes complexes perquè responguin
a les característiques de l'espai que les conté», indica l'artista en la declaració de la seva
pàgina web.

Daniel Canogar, Sikka Magnum, 2013. Imatge cortesia de la galeria Max Estrella per a Arte Informado. <https://
www.arteinformado.com/agenda/f/sikka-magnum-160216>

Vik Muniz va començar recreant imatges històriques amb petits elements.

Sovint, s'apropia les imatges d'obres d'altres artistes de renom, que serveixen

com a base per a les seves obres d'art.

En l'obra Double Mona Lisa, Muniz utilitza gelea i mantega de maní apropi-

ant-se la Mona Lisa d'Andy Warhol, que, al seu torn, era una apropiació de la

Mona Lisa de Leonardo da Vinci.

Vik Muniz, Double Mona Lisa, after Warhol, 1999. <https://elpais.com/cultura/2013/10/04/
actualidad/1380914193_444551.html>

En l'art contemporani ja no hi ha fronteres.

https://www.arteinformado.com/agenda/f/sikka-magnum-160216
https://www.arteinformado.com/agenda/f/sikka-magnum-160216
http://elpais.com/cultura/2013/10/04/actualidad/1380914193_444551.html
http://elpais.com/cultura/2013/10/04/actualidad/1380914193_444551.html
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Amb la frontera de la fotografia dinamitada, qualsevol suport és vàlid per a

crear una imatge.
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