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Membre del Shirayuri Camera Club, una societat fotogràfica 
amateur femenina, Toyoko Tokiwa estava particularment 
interessada a retratar dones treballadores. La seua primera 
exposició individual en una galeria de Tòquio en 1956 tenia com 
a títol precisament Working Women  [‘Treballadores’], i mostrava 
infermeres, esportistes, lluitadores professionals, models o 
prostitutes. En 1970 va publicar el seu llibre més conegut, Kiken 
na adabana [‘Perilloses flors sense fruit’], en el qual documentava 
les condicions del barri de la prostitució de la ciutat de Yokohama. 
Un barri que es trobava prop d’una base militar dels Estats Units i, 
de fet, algunes de les primeres imatges que va fer Tokiwa van ser 
del moll de Yokohama, on atracaven les naus estatunidenques. 
Ella mateixa apareix en la publicació al costat de la càmera en 
una època en la qual la fotografia era una activitat essencialment 
masculina. El llibre mostra també la relació dels estrangers amb 
les jóvens de la ciutat o les filles dels militars estatunidencs, i ha 
sigut considerat com un dels treballs amb més força i empatia fet 
per una dona fotògrafa en aquells anys.

Tokiwa va participar en 1957 en la històrica exposició 
The Eyes of Ten [‘Els ulls de deu’] en una galeria de Tòquio 
amb fotògrafs com Yasuhiro Ishimoto, Shun Kawahara i Masaya 
Nakamura, així com els que formarien l’agència VIVO dos anys més 
tard: Eikoh Hosoe, Shōmei Tōmatsu, Kikuji Kawada, Akira Satō, 
Ikkō Narahara i Akira Tanno. Entre els anys cinquanta i setanta va 
presentar el seu treball en nombroses exposicions i revistes, com 
ara Asachi Camera o Camera Mainichi.

Entre 1962 i 1965, Tokiwa va produir una sèrie de televisió 
dedicada també al tema de les dones treballadores. En els anys 
setanta va fotografiar llocs d’altres països ocupats per bases 
militars estatunidenques, com ara la Unió Soviètica, Taiwan 
o Malàisia. Des de 1985, l’artista se centra a fotografiar motius 
relacionats amb la vellesa.

Toyoko Tokiwa
(Yokohama, 1930)

Perilloses flors 
sense fruit, 1957

Es va graduar en Dret en 1954 a la Universitat de Chuo i, 
més tard, l’interés per l’art i la literatura –temes pels quals s’havia 
interessat des que en 1946 començara a fotografiar– el va portar 
a especialitzar-se en Història de l’Art per la Universitat de Waseda.

En 1955 es va incorporar al grup artístic Jitsuzaisha 
[‘Existència verdadera’], liderat per Masuo Ikeda i Ay-o, en el qual 
va tindre l’oportunitat de conéixer en profunditat artistes com ara 
Tatsuo Ikeda i On Kawara. Es va donar a conéixer amb el seu 
primer projecte com a fotògraf, Ningen no tochi [‘Terra humana’], 
que va exposar en una galeria de Tòquio en 1956. El van rebre amb 
molta expectació jóvens fotògrafs i crítics que veien en les seues 
imatges el resultat d’una intenció clara de crear un «document 
personal». En la segona exposició, al Fuji Photo Salon (1958), 
va presentar la sèrie de fotografies Okoku [‘Dominis’], en la qual 
retrata un monestir trapenc a Tobetsu (Hokkaido) i una presó per 
a dones a Wakayama. 

Va participar en 1957 en l’exposició The Eyes of Ten, i 
més tard fundaria amb els seus integrants l’agència VIVO (‘Vida’ 
en esperanto), un grup de fotògrafs que es va consolidar en 1959 
inspirant-se en l’agència Magnum Photos, amb l’objectiu comú de 
forjar una fotografia crítica, en oposició a les convencions establides 
–a la considerada fotografia directa i objectiva, en definitiva–, 
plantejant nous rols i maneres més subjectives d’entendre el mitjà 
fotogràfic. El col·lectiu va sorgir com a resposta a les polítiques 
institucionalitzades i a la resistència a l’americanització que es 
va viure després de la Segona Guerra Mundial, la qual cosa va 
suposar que la temàtica central entre els integrants fora el Japó de 
la postguerra: la identitat, la modernitat i el passat.

En els anys seixanta, Narahara va viure a Europa. Hi va 
continuar amb la seua investigació sobre el concepte de construcció 
artificial, contrari a l’esperit naturalista japonés. Va publicar en 1967 
el seu primer llibre de fotografia, titulat Ioroppa: seishi shita jikan 
[‘Europa: on el temps es para’], que el mateix Narahara considera 
«el seu monòleg sobre Europa», i pel qual li van atorgar diversos 
premis nacionals. Anys més tard, entre 1970 i 1974, es va traslladar 
als Estats Units, on duria a terme el projecte Shometsu shita jikan 
[‘On el temps desapareix’].

Ikkō Narahara
(Prefectura 
de Fukuoka, 1931)

Europa: on el temps 
es deté, 1967



17

Va començar com a fotògraf independent en els anys 
cinquanta, va reflectir l’impacte de l’ocupació militar estatunidenca, 
la bomba atòmica a Nagasaki i les revoltes estudiantils, temes als 
quals dedicà diversos llibres durant la dècada dels seixanta.

Tōmatsu va participar en 1957 en l’exposició The Eyes 
of Ten, va obtindre molt ràpidament reconeixement en forma de 
premis diversos, i en 1959 va ser un dels membres fundadors de 
l’agència VIVO. Amb Tōmatsu hi ha un canvi fonamental en la 
fotografia japonesa: enfront de la generació anterior, per a la qual el 
relat està per damunt de la imatge, el grup VIVO –amb Tōmatsu al 
davant– defensa la forma fotogràfica com a portadora de significat, 
independentment del relat. La fotografia és, abans de res, un mitjà 
d’expressió individual amb un gran potencial artístic, com revelaria 
l’artista en el llibre Oh! Shinjuku (1969).

Tōmatsu va convidar Kōji Taki i Takuma Nakahira per a la 
investigació de l’exposició dirigida per Hiroshi Hamaya 100 Years of 
Photography: A History of Japanese Photographic Expression [‘100 
anys de fotografia: història de l’expressió fotogràfica japonesa’] 
en 1968, que es va fer a Tòquio amb el patrocini de la Japan 
Professional Photographers Society, i uns anys després, en 1974, 
va participar en l’exposició del MoMA de Nova York New Japanese 
Photography [‘Nova fotografia japonesa’]. En els anys seixanta i 
setanta va treballar com a professor universitari i, a principis dels 
setanta, es va establir a l’illa d’Okinawa, i continuà amb la docència 
fora de les universitats. Okinawa arribaria a ser un dels temes més 
representats en les imatges de Tōmatsu, particularment reflectit 
en el treball Taiyo no Enpitsu [‘El llapis del sol’] (1975). L’interés 
constant per les causes i els efectes de la transformació cultural 
que vivia la societat japonesa, la manera innovadora de plantejar 
els llibres de fotografia o els assajos fotogràfics i els textos que 
publicava junt amb les fotografies el van convertir en una figura clau 
i molt influent per a tota una generació d’artistes, entre els quals 
els membres de la revista Provoke. També amb Nakahira, va editar 
imatges del treball I am a King [‘Soc un rei’] en la revista Gendai no 
me. En el llibre del mateix títol, publicat en 1972, Tōmatsu mostra 
una sèrie de fotografies que són reflex de la desolació davant d’una 
societat de «morts vivents» encara danyada per la guerra, imatges 
que, no obstant això, denoten una bellesa extraordinària, i que en 
general es revisten d’una estètica molt cuidada per a expressar 
una temàtica contemporània i compromesa.

Eikoh Hosoe
(Yonezawa, prefectura  
de Yamagata, 1933)

Home i dona, 1961

Shōmei Tōmatsu
(Nagoya, 1930 -  
Naha, prefectura  
d’Okinawa, 2012)

Oh! Shinjuku, 1969

Va començar a treballar com a fotògraf independent després 
de graduar-se en 1954 en el Tokio College of Photography. Està 
considerat com un dels fotògrafs més internacionals i reconegut com 
a pioner en l’avantguarda de la fotografia japonesa expressionista 
immediatament posterior a la Segona Guerra Mundial. Eikoh Hosoe 
basa la seua carrera de més de cinquanta anys en l’anàlisi dels 
caràcters físics del cos humà, a manera de revelació d’un paisatge 
interior de somnis i desitjos.

Hosoe, que va formar així mateix part de l’exposició The 
Eyes of Ten i de l’agència VIVO, va produir entre 1959 i 1960 la 
sèrie Otoko to Onna [‘Home i dona’], inspirada en l’artista Tatsumi 
Hijikata –creador de l’ankoku butō (‘dansa de la foscor’)–, en la qual 
mostra imatges fosques de cossos nus. Utilitzant com a models 
el mateix Hijikata i altres ballarins, Hosoe medita sobre la vida 
i la mort en reflectir les tensions que naixen de les mirades i les 
interaccions dels cossos de tots dos sexes. Eixa sèrie establí les 
bases de l’estil que ha definit l’artista en els treballs posteriors, 
combinant el documental amb una estètica dramàtica i barroca. 

En 1961, va col·laborar amb el novel·lista Yukio Mishima en 
la sèrie Barakei [‘Calvari de roses’], amb Daidō Moriyama com a 
assistent. Es tracta d’una sèrie de retrats surrealistes de Mishima, a 
la manera d’una performance en la qual exposa el polèmic escriptor 
com a iconoclasta i figura mitològica.

A través de la seua relació amb Hijikata, Hosoe va començar 
a fotografiar l’altra figura fonamental de la dansa butō, Kazuo Ohno, 
un treball que va culminar amb la publicació de The Butterfly Dream 
[‘El somni de la papallona’]. 

Hosoe es va acostar també al cinema experimental, en el 
qual destaca el curt Heso to genbaku [‘Melic i bomba atòmica’] 
amb la col·laboració de Hijikata i Ohno, una rondalla sobre els 
bombardejos nuclears. En el projecte fotogràfic Hoyo [‘Abraçada’] 
(1969-1970) reprén el tema recurrent del cos des d’una mirada 
poètica commovedora, a partir de formes pures i expressives, 
resultants de juxtaposar els músculs dels models, que creen formes 
lleugeres, abstractes i harmòniques.
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Va iniciar la carrera fotogràfica a la fi de la dècada dels 
cinquanta en un grup de premsa i, influït per Richard Avedon, va 
aconseguir reconeixement amb els seus treballs per a revistes de 
moda. En experimentar amb les tècniques de la fotografia de moda 
va investigar sobre la psicologia humana. Akira Satō va ser durant 
tota la seua carrera un artista lligat a les noves tendències de la 
fotografia contemporània. En 1957 va participar en l’exposició The 
Eyes of Ten i va formar part de l’agència VIVO (1959), que, si bé 
es va mantindre activa únicament durant dos anys –es va dissoldre 
en 1961–, els membres van donar forma al que posteriorment es va 
conéixer com a Eizō-ha [‘Escola de la imatge’]. Un moviment que va 
ser important per la qualitat artística del treball dels membres, però 
també com a referència per a col·lectius posteriors com Provoke, 
o per a artistes de la generació posterior. Satō va ser un dels 
membres del col·lectiu que van contribuir a forjar un discurs que 
pretenia qüestionar la relació entre la fotografia i les revoltes socials 
i polítiques del país: el rol de la fotografia entre el documental i 
allò artístic, i el debat entre el realisme objectiu i subjectiu. De 
fet, el propòsit no era tant documentar com expressar, interpretar 
les imatges com a experiències en si mateixes, accentuant el 
simbolisme i amb un fort sentit de la composició i l’enquadrament. 

En 1961 fa una exposició monogràfica al Fuji Photo Salon 
amb el títol Women [‘Dones’]. Satō va obtindre reconeixement 
per les seues fotografies icòniques i experimentals de dones, 
com la sèrie Cyclopean Eye [‘Ull ciclopi’] –publicada en la revista 
Camera Mainichi en 1962– o el llibre Woman [‘Dona’] (1971), on 
també apareixen obres de la sèrie Sunset [‘Posta de sol’], que 
havia publicat en Nihon Camera en 1960. En els anys seixanta 
va viatjar pels Estats Units i Europa; posteriorment va romandre 
a Tòquio fins que morí. Des dels inicis la crítica el va lloar com 
un dels fotògrafs de moda més intransigents i tenaços, ja que les 
seues imatges s’escapaven de les categories convencionals de la 
fotografia comercial.

Va començar la seua carrera com a fotògraf a la casa 
editorial Shinchosha, la qual abandonà per a formar part de 
l’agència VIVO en 1959 després d’haver participat també en 
l’exposició The Eyes of Ten. Els fotògrafs del dit col·lectiu se sentien 
inspirats per la fotografia estatunidenca i europea contemporània, 
però també per la tradició anterior a la guerra al Japó, tant en 
l’àmbit del fotoperiodisme com de la fotografia surrealista. El seu 
treball es distingia del de les generacions de fotògrafs documentals 
anteriors per l’intent de descriure l’experiència immediata: ja no 
consideren les imatges com a comentaris sobre l’experiència, sinó 
que passen a tractar-les com l’experiència en ella mateixa. A través 
de la representació de conceptes clars, composicions meticuloses, 
enquadraments molt estudiats i un sentit fort d’allò simbòlic, els 
artistes de VIVO pretenien expressar –i no limitar-se a documentar– 
la discordança visual i existencial que es feia evident en la vida 
quotidiana. 

El primer gran projecte de Kawada, Chizu [‘El mapa’], 
prové de l’any 1965. En el treball combina imatges de la Cúpula 
de la Bomba Atòmica –actual Memorial de la Pau d’Hiroshima– 
amb fotografies simbòliques que aborden les ruïnes físiques i 
psicològiques de la Segona Guerra Mundial i l’ocupació americana 
subsegüent. Ja en 1961 algunes de les fotografies de la sèrie 
s’havien exposat en el Fuji Photo Salon de Tòquio i havien aparegut 
en diverses revistes, però el projecte no es va publicar en forma 
de llibre fins a 1965, concretament el 6 d’agost, coincidint amb els 
vint anys transcorreguts des del dia del bombardeig d’Hiroshima. 
En l’actualitat, Chizu està considerat com una de les publicacions 
de fotografia més importants del període de postguerra japonés. 

L’esperit antinaturalista que Ikkō Narahara va cercar a 
Europa és encara més fort en l’obra de Kawada. La seua estètica, 
que es considera grotesca i amb una gran fixació per la textura i 
el negre o la foscor, el va portar a fer treballs com Seinaru Sekai 
/ Sacré Atavism [‘Atavisme sagrat’] (1971), Cosmos of the Dream 
King [‘Cosmos del rei somni’] (1979) o un projecte de durada llarga, 
The Last Cosmology [‘L’última cosmologia’], amb imatges fetes 
entre 1980 i el 2000.

Akira Satō
(Azabu, Tòquio,  
1930–2002)

Dona, 1971

Kikuji Kawada
(Tsuchiura, prefectura  
d’Ibaraki, 1933)

El mapa, 1965
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Va començar la carrera en el camp de la fotografia aèria, en 
els anys trenta del segle passat. A partir d’eixa dècada, va treballar 
com a fotògraf independent, retrata la vida rural i el folklore de 
diferents racons del país. Està interessat en la relació entre les 
persones, la cultura que tenen i l’entorn, així com en la mescla 
de la tradició amb la modernitat, que començava a arribar a certs 
barris de les ciutats. Hamaya va estar en la primera línia de la 
modernitat fotogràfica al Japó i va col·laborar en la fundació de 
l’Associació de Fotografia Avantguardista. Després de la Segona 
Guerra Mundial, va guanyar reconeixement i el seu treball es va 
incloure posteriorment en la mostra The Family of Man [‘La família 
de l’home’] (1955) d’Edward Steichen en el MoMA de Nova York.

En 1960, Hamaya va fer un gir temàtic en prendre la decisió 
de cobrir les manifestacions a la ciutat de Tòquio i, en concret, la 
revolta contra la renovació del Tractat de Seguretat entre els Estats 
Units i el Japó. Les imatges mostren les protestes amb detall i una 
gran complicitat amb els manifestants. Com faria deu anys després 
Takashi Hamaguchi, Hamaya va publicar un llibre amb les imatges 
de la revolta amb el títol Ikari to kanashimi no kiroku [‘Una crònica 
de dolor i ràbia’] (1960).

El mateix any, Magnum Photos va recórrer a Hiroshi 
Hamaya, que es va convertir en el primer membre asiàtic a formar 
part de l’agència. De fet, Magnum va contribuir a la gran difusió que 
va tindre Ikari to kanashimi no kiroku a Europa i Amèrica del Nord, 
fent-ne possible la divulgació en diferents revistes i exposicions i 
organitzant visites del fotògraf a universitats occidentals.

En 1968 va dirigir la investigació per a l’exposició 100 Years 
of Photography, on es van analitzar més de mig milió de fotografies 
de les quals es van seleccionar 1.640 imatges fetes entre 1840 i 
1945, és a dir, des de l’inici de la història de la fotografia al Japó 
fins a la fi de la Segona Guerra Mundial.

L’artista va tornar a centrar-se en la temàtica de la vida rural 
i els costums japonesos després de desil·lusionar-se amb el resultat 
de les protestes i amb el sistema polític japonés. Posteriorment, va 
començar a fotografiar paisatges naturals des d’una perspectiva 
científica en llocs com el Pol Sud o el desert del Sàhara, analitzant 
sempre el vincle entre naturalesa i ésser humà i qüestionant, en 
definitiva, la relació entre fotografia i societat.

L’interés per la fotografia de Takashi Hamaguchi va 
començar a partir del seu treball en una botiga de subministraments 
fotogràfics a la regió de Kansai. En 1955 es va traslladar a 
Yokohama, on va iniciar el seu negoci de càmeres fotogràfiques, 
i en 1956 es va registrar en l’associació de fotoperiodistes Nihon 
Hodo-Shashin Renmei, creada per la revista Camera Mainichi 
amb l’objectiu de millorar la cultura del país donant suport al 
treball d’autors aficionats. Durant eixe període, Hamaguchi va 
desenvolupar les seues pròpies tècniques fotogràfiques i va 
aconseguir donar-se a conéixer a través d’una de les seues imatges 
publicada en una revista (concretament, la fotografia d’un estudiant 
llançant una pedra al carruatge de bodes del príncep hereu 
Akihito). Durant nou anys, es va dedicar a fotografiar diferents fets 
sociopolítics relacionats amb les bases militars estatunidenques, el 
terratrémol de Nigata, les manifestacions estudiantils o les revoltes 
de Sanrizuka. 

Les imatges de Hamaguchi permeten comprendre l’ambient 
i les condicions socials i polítiques de diferents llocs del país, 
s’acosten a les preocupacions d’una societat de postguerra. En 
1968 va dur a terme una exposició individual a la galeria Nikon 
Salon amb el projecte Kiroku to Shunkan [‘Registre i instant’], que 
es convertiria un any més tard en una publicació –Daigaku Tus 
Nanaju-nen Ampo (Anpo) E [‘Revolta universitària contra el Tractat 
de Seguretat entre els Estats Units i el Japó en 1970’]– amb la qual 
aconseguiria cridar l’atenció del públic. En 1978 va publicar The 
Shudders of Narita Airport [‘Els sotracs de l’aeroport de Narita’], 
llibre que arreplegava la sèrie Sanrizuka Struggle [‘Revolta de 
Sanrizuka’], un projecte de més de dotze anys de treball. 

L’obra de Hamaguchi té interés més enllà de la publicació 
com a reportatge i com a document històric, i de fet està considerat 
com un dels fotògrafs més compromesos del moment. El seu 
objectiu va ser sempre documentar i divulgar la informació sobre els 
fets d’aquelles dos dècades de protestes al Japó sense deixar-se 
influir per cap ideologia, interpel·lant, més enllà de les emocions, la 
raó de l’espectador, al qual convida a qüestionar-se la seua pròpia 
presa de posició davant dels fets objectius.

Hiroshi Hamaya
(Tòquio, 1915-1999)

Takashi Hamaguchi
(Shizuoka, 1931 -  
Tòquio, 2018)

Una crònica de dolor 
i ràbia, 1960

Revolta universitària contra  
el Tractat de Seguretat  
entre els Estats Units  
i el Japó en 1970, 1969
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Araki és un dels fotògrafs japonesos més reconeguts 
internacionalment. La seua ciutat natal, Tòquio, és un motiu que 
sovint representa, així com el cos femení i tot un seguit d’imatges 
relatives al sexe o la mort. Els seus primers treballs ja mostren una 
ruptura amb el grup VIVO: en la sèrie Theater of Love [‘Teatre de 
l’amor’] –de vora cent fotografies fetes entorn de 1965– investigava 
amb les tècniques d’impressió o revelat retratant dones i llocs de 
l’època. Va treballar en els inicis en una agència de publicitat, en la 
qual, en 1970, frustrat pels límits de la fotografia comercial, publicà 
el seu primer llibre de fotografia, Zerokkusu Sashincho [‘Àlbum 
fotocopiat’], fent servir la fotocopiadora de l’empresa. Amb eixa 
«estètica de la pobresa» tornaria a experimentar en Senchimentaru 
na Tabi [‘Viatge sentimental’] (1971), un projecte en el qual 
documentava la seua lluna de mel a manera de confessionari i 
de diari. Desenvolupava així el concepte de «I-photography» 
o fotografia en primera persona, basat en la forma literària 
japonesa de ficció «I-novel», molt popular a principis del segle 
passat. Anys més tard, en 1991, Senchimentaru na Tabi / Fuyu 
no Tabi [‘Viatge sentimental / Viatge d’hivern’] reafirmaria l’amor 
com a tema recurrent de la seua obra fotogràfica, combinant les 
imatges de la lluna de mel amb les de la malaltia de la dona, morta 
prematurament en 1990. 

Al llarg de la seua carrera, Araki s’ha centrat en la temàtica 
del sexe i la mort, a partir del retrat de nus, però també de natures 
mortes de menjar o flors. Així, Kakyoku [‘Rondó de flor’] (1997) 
mostra primers plans de flors dotats d’un caràcter sexual i decadent, 
a manera de símil de la joventut que amb el temps es merceix. 
La seua particular forma de representar escenes de carrer de la 
ciutat de Tòquio i la fascinació pels genitals femenins i els cossos 
de les dones han fet que la seua obra siga considerada com un 
desafiament a les convencions japoneses, mostrant la bellesa d’allò 
que tradicionalment s’ha considerat com a obscé. Araki atorga una 
importància decisiva a la seua relació amb el model, i aspira a fer 
que les seues imatges siguen compreses com una col·laboració 
entre el fotògraf i el subjecte fotografiat.

Es va graduar en 1953 en la Tokio Metropolitan Aoyama 
High School i va entrar en el departament de fotografia de la 
Universitat de Nihon. Posteriorment, i després de la trobada amb 
el professor i artista multimèdia Kiyoji Otsuji, va ingressar a l’Escola 
de Disseny Kuwasawa en 1959, on es gradua en 1961.

Takanashi desenvolupa un vocabulari fotogràfic propi, 
marcat per un fort sentit del detall i per la intenció de captar 
moments suspesos, com desapegats del temps continu de la 
vida. Tòquio i la seua constant transformació és el tema central 
de l’obra de Takanashi, que planteja un acostament a la ciutat 
des de la llunyania, però també des de distàncies més curtes, en 
què accentua les figures humanes. El seu primer treball fotogràfic, 
Tokio-jin [‘Toquiotes’], publicat en 1966 en la revista Camera 
Mainichi, pretenia reflectir els grups socials i la situació caòtica 
de la ciutat mitjançant imatges urbanes i activitats quotidianes que 
parlen del ritme de treball i consum i manifesten un sentit polític 
del temps. 

Takuma Nakahira –qui, junt amb Kō ji Taki, va ser el 
responsable del discurs de la revista Provoke– va convidar a 
Takanashi a formar-ne part pel seu treball experimental i per 
considerar que la fotografia tradicional necessitava un enfocament 
nou capaç de reflectir una altra manera d’entendre el món. 
L’objectiu era aportar noves perspectives i reflexionar sobre les 
relacions entre llenguatge i fotografia, i entre art i resistència 
política, entenent la fotografia com un llenguatge alternatiu. No 
obstant això, el treball de Takanashi sempre s’havia diferenciat 
del dels altres membres de Provoke, revelava un component més 
racional, més intel·lectual, sense cedir a l’estètica borrosa, poc 
convencional i una miqueta romàntica de la revista. 

El seu primer llibre, Toshi-e [‘Cap a la ciutat’] (1974) –una 
combinació dels seus treballs anteriors que es considera l’epíleg 
de Provoke–, mostra l’interés per Tòquio, pels ritmes, el tempo i els 
habitants. La ciutat és el medi principal que canalitza la transició 
d’una societat agrària a una d’industrial, i Takanashi no només 
parla de l’alienació del Japó modern, sinó de la pèrdua inevitable 
de tradicions mil·lenàries. 

En la publicació següent, Machi [‘Ciutat’] (1977), Takanashi 
treballa amb una càmera de gran format i en color, abandona 
definitivament la imatge poètica dels primers treballs i s’interessa 
per una altra de més directa, més frontal.

Nobuyoshi Araki
(Tòquio, 1940)

Yutaka Takanashi 
(Tòquio, 1935)

Un viatge sentimental, 1971

Cap a la ciutat, 1974
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Takuma Nakahira entenia la fotografia com un simple 
document mecànic de la seua percepció subjectiva. El seu treball 
rebutja les normes del fotoperiodisme i l’obstinació per representar 
els fets de manera objectiva, i se centra en la crítica als mitjans 
de comunicació massius que impregnaven la societat japonesa de 
consum i projectaven una realitat fictícia.

Nakahira va quedar prompte impressionat per les fotografies 
de Shōmei Tōmatsu, a qui va conéixer a principis dels seixanta 
durant el seu treball com a editor en la revista Gendai no me. Va ser 
precisament Tōmatsu qui el va animar a publicar les seues pròpies 
fotografies. A partir de llavors, va començar a exercir com a fotògraf 
i crític cultural. En l’exposició 100 Years of Photography va conéixer 
el crític Kōji Taki, amb qui va fundar la revista Provoke en 1968 
junt amb Takahiko Okada i Yutaka Takanashi. La publicació es 
va caracteritzar per un estil ben marcat: are-bure-boke (granulós, 
borrós, desenfocat). Nakahira es va convertir en una de les 
veus més respectades de la seua generació; va documentar i va 
qüestionar la cultura japonesa durant els anys seixanta i setanta, 
i en 1970 va publicar el seu primer llibre de fotografia, Kitarubeki 
kotoba no tame ni [‘Per un llenguatge per vindre’], rebut per la 
crítica com una fita. En 1971, va participar en la setena Biennal de 
París amb Circulation: Date, Place, Events [‘Circulació: data, lloc, 
esdeveniments’], una sèrie de fotografies fetes a la ciutat cada dia 
de la biennal: cada nit produïa imatges que fixava en un panell, 
descartava les del dia anterior, que deixava disseminades per terra. 
Creava així cada dia una instal·lació amb centenars d’imatges, i 
fins i tot una altra instal·lació diferent en el paviment, reflectint la 
seua visió artística i qüestionant la seua pròpia manera d’expressió.

Després de la publicació del llibre Naze, shokubutsu 
zukan ka [‘Per què un diccionari il·lustrat de botànica?’], en 1973, 
Nakahira va percebre el llenguatge de Provoke com un fracàs, 
que no només no havia provocat cap canvi substancial, sinó que 
a més la publicitat i el màrqueting l’havia adoptat en una societat 
ja obertament consumista. Una depressió el va portar a cremar 
quasi tots els negatius en 1973, fet que donà pas a una època de 
crisi personal i creativa en la qual va reprendre una fotografia no 
emocional, un intent de representar «les coses tal com són».

El seu llegat és, no obstant això, fonamental per a entendre 
els debats entorn de la imatge que hi hagué al Japó en les dècades 
posteriors a la Segona Guerra Mundial i que han amerat els 
significats de la fotografia des de llavors.

En els començaments, Daidō Moriyama va treballar com 
a dissenyador industrial, i als vint-i-un anys es va traslladar a 
Tòquio amb l’esperança de treballar amb l’agència VIVO. La ràpida 
dissolució de l’agència, en 1961, va impedir que en formara part. Va 
arribar, no obstant això, a col·laborar com a assistent amb un dels 
membres, Eikoh Hosoe –de qui va aprendre tècnica fotogràfica–, i a 
conèixer Shōmei Tōmatsu –un referent quant a la manera d’explorar 
el món, de relatar la ciutat– i Takuma Nakahira. Tots ells van ser clau 
en la primera obra de Moriyama, un projecte en el qual mostrava els 
carrerons i els baixos fons de Tòquio, sempre en blanc i negre i amb 
un gra excessiu. En general, el seu treball és el reflex d’una ciutat 
en la qual el sexe i l’erotisme tenen un rol primordial. Una de les 
característiques de la seua obra fotogràfica és la foscor, un concepte 
que al Japó –al contrari del que ocorre a Occident, on sempre s’ha 
associat amb la mort– es relaciona amb la idea de bellesa.

A pesar de no ser fundador de la revista Provoke ni haver 
compartit amb ells l’activisme polític, Moriyama es va convertir en 
un dels fotògrafs més reconeguts de la generació pel domini del 
mitjà fotogràfic. 

En 1968 va publicar un dels seus llibres més coneguts, 
Nippon gekijo shashincho [‘Japó: un teatre fotogràfic’], on 
documentava la nova urbanització de Tòquio després de la Segona 
Guerra Mundial, revelava la part més fosca de la vida urbana i 
la demolició dels valors tradicionals, la mateixa temàtica que en 
publicacions posteriors com ara Shashin yo sayonara [‘Fotografia 
de comiat’], de 1972. 

El mateix any –1968–, Nakahira el va convidar a participar en 
la segona publicació de Provoke, amb la qual cosa se’n va convertir 
en membre. Va publicar llavors una sèrie de nus eròtics difuminats 
localitzats en una habitació d’hotel, que encaixaven amb la temàtica 
Eros de l’edició de 1969. Per a Provoke 3, Moriyama va produir una 
sèrie d’imatges de supermercats inspirades en Warhol, mostrava 
productes estatunidencs amb fotografies d’alt contrast, granulades 
i aspres, molt diferents de la fotografia comercial o publicitària. 

Després de la fi de Provoke, Moriyama va continuar forçant 
els límits de la càmera i viatjant per llocs com Shinjuku o fins i tot 
Nova York, sense una destinació específica –inspirada per Jack 
Kerouac–, experimentant amb la fotografia com a hereu d’eixa nova 
manera d’entendre les imatges i explorant el seu món d’excessos 
personals. La vida urbana es veu reflectida també en les fotografies 
que fa en color, més conegudes a partir de l’ús de càmeres digitals, 
com la sèrie Color (2016).

Takuma Nakahira 
(Tòquio, 1938 - Yokohama,  
prefectura de Kanagawa,  
2015)

Daidō Moriyama
(Ikeda, prefectura  
d’Osaka, 1937)

Per un llenguatge  
per vindre, 1970

Fotografia de comiat, 1972
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Com a estudiant de fotografia, Tamiko Nishimura va 
començar a fer fotografies en una companyia teatral alternativa 
entorn de 1968. Després de graduar-se, va treballar per a diferents 
revistes i viatjà per tot el país.

Entre 1969 i 1972, va viatjar a diferents regions del Japó a 
la recerca d’imatges que reflectiren escenes de pel·lícules i frases 
de cançons, i autopublicà el llibre Shikishima (1973). L’artista va 
treballar en la selecció d’imatges, l’edició i el disseny editorial de la 
publicació, el títol de la qual prové de l’antic nom del Japó utilitzat en 
la poesia waka. Durant els viatges, Nishimura va quedar fascinada 
pels paisatges nevats i els festivals del país, però també per la llum 
i les olors, per les sensacions corporals més enllà de la perspectiva 
visual. No es tractava, segons el seu criteri, d’observar una cosa 
nova cada dia, sinó de descobrir les diferents perspectives d’un 
mateix camí depenent de la llum o d’una trobada casual.

Les imatges del catàleg es van fer entre 1970 i 1971, i 
són tres preses emotives de sengles regions diferents: les vies 
ferroviàries de l’illa Hokkaido (1971) que va fotografiar seduïda pel 
paisatge obert i les vies desertes; el retrat d’una dona fet des d’un 
taxi com un moment fugaç a la regió de Tohoku (1970) en una única 
i definitiva presa, i un paisatge marí quasi abstracte a Hokuriku 
(1970), lloc que va visitar per a conéixer les restes d’un camp de 
tir utilitzat per les tropes americanes a principis dels cinquanta. 
Les tres imatges es van imprimir a Tòquio, en tornar en 1971, i 
les va posar a la paret de sa casa, de manera que cada impressió 
conserva encara els forats corresponents.

A principis dels setanta, va ser assistent de Daidō Moriyama, 
precisament en un dels moments més prolífics de la carrera de 
l’artista. El llenguatge de Nishimura, que continua en l’actualitat 
treballant amb la fotografia analògica en blanc i negre, és molt 
singular, caracteritzat per una cerca poètica i espiritual.

Criada en una xicoteta ciutat portuària, Yokosuka, entre els 
anys cinquanta i seixanta, després d’una època com a estudiant 
a Tòquio, on va viure un clima polític radical, Ishiuchi Miyako va 
tornar a aquella regió –que no ha dubtat a qualificar com un lloc de 
por, pena, ressentiment i desorientació– en 1976. El resultat va ser 
Yokosuka Story [‘Història de Yokosuka’] (1977), un treball fotogràfic 
que mostra la ciutat com un lloc en el qual l’ocupació militar com 
a base naval estatunidenca havia deixat l’empremta cultural. Les 
fotografies de l’artista són un reflex del desconcert pel que fa a 
la identitat del país: la lluita entre allò tradicional o autòcton i un 
present incert. En les imatges s’observen diverses perspectives del 
lloc, des de carrers estrets de vivendes residencials fins a detalls 
arquitectònics o vistes del port o de l’oceà. Ishiuchi va documentar 
Yokosuka després de la guerra durant deu anys, projectant una 
mescla de consciència personal i política en el que considera un 
autoretrat, un reflex de la seua història personal. Fet a l’hivern de 
1977, es considera el primer treball en el qual explora els «rastres 
del temps», així com la primera sèrie d’una trilogia formada per 
Apātomento [‘Apartament’] (1979) i Renya no machi [‘Nit sense fi’] 
(1981). A diferència dels dos treballs posteriors, Yokosuka Story 
conté imatges de persones, que apareixen representades en la 
seua vida quotidiana.

El treball d’Ishiuchi mostra una estètica molt propera a 
l’«estil Provoke». De fet, va treballar junt amb Shōmei Tōmatsu 
–el mentor– i Daidō Moriyama, amb els qui compartia l’objectiu 
d’experimentar amb les tècniques fotogràfiques per a explorar el 
significat de ser japonés en una època tan convulsa.

En 1987, amb quaranta anys, va produir la sèrie titulada 
1.9.4.7, en la qual fotografia les mans i els peus de dones de la seua 
mateixa edat. Després de finalitzar la sèrie, va continuar fotografiant 
cicatrius i primers plans de cossos de dones. Actualment, continua 
registrant la memòria a partir del cos humà, però també d’objectes 
quotidians i personals que són reflex del pas del temps (guants, 
ulleres, pintallavis i inclús dentadures), com en Mother’s [‘De la 
mare’] (2002) –projecte amb el qual va representar el Japó en la 
Biennal de Venècia del 2005– o Frida –encàrrec del 2013 en el qual 
fotografia les possessions de l’artista Frida Kahlo. En el 2014 va 
ser premiada amb el Hasselblad Foundation International Award 
in Photography; la primera dona asiàtica que ha rebut el guardó.

Tamiko Nishimura 
(Tòquio, 1948)

Ishiuchi Miyako
(Kiryo, prefectura  
de Gunma, 1947)

Shikishima, 1973

Història de Yokosuka, 1979
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Va pertànyer al grup d’artistes Mono-ha [‘Escola de les 
coses’], col·lectiu dels anys seixanta que es va donar a conéixer 
per l’ús de materials naturals i industrials (pedres, làmines de 
metall, cristall, cotó, fusta, cable, cordes, pell, aigua, etcètera) per a 
centrar-se en l’experiència directa o la trobada fenomenològica més 
que en la representació simbòlica. Després d’haver estudiat pintura, 
Enokura va decidir provar amb l’art de la instal·lació i la fotografia, 
trobà en la càmera l’instrument idoni per a treballar la relació 
entre el cos i l’espai que l’envolta. En la sèrie P.W. (Photographic 
Works) [‘Treballs fotogràfics’], iniciada en 1972, l’artista utilitzava la 
fotografia com una eina auxiliar en la performance que li permetia 
capturar les formes efímeres que s’anaven creant o la relació del 
cos amb els materials externs. Moltes de les fotografies mostren, 
a més, objectes quotidians com ara finestres o taules, tant del seu 
entorn com d’espais expositius. La posició, l’enquadrament o la 
retallada que creen les ombres dels objectes subratllen els límits 
de les coses quan prenen contacte amb altres coses i l’entorn. 

En 1970, Enokura va participar en la desena Biennal 
de Tòquio, amb el títol Between Man and Matter [‘Entre l’home 
i la matèria’], comissariada per Yusuke Narahara i amb artistes 
com ara Richard Serra, Christo o Carl Andre. Un any més tard, 
en 1971, va formar part de la setena Biennal de París junt amb 
Takuma Nakahira, entre altres. La revista Provoke va influir molt 
la seua obra en la cerca d’una fotografia conceptual que reflectira 
la confrontació entre la matèria i l’existència.

En la dècada dels huitanta es va iniciar una de les obres 
més importants, la sèrie Intervention [Intervenció]: treballs 
bidimensionals fets amb teles de cotó com a suport i amb oli, tinta, 
oli o aigua com a materials. Enokura treballava des de principis dels 
anys setanta amb materials com el fang, l’aigua o el petroli per a 
les instal·lacions, però en Intervention eixos materials són el suport 
de l’obra, en un intent que l’espectador prenguera consciència del 
contacte del cos amb les coses.

Les seues instal·lacions, com la peça Print (Story and 
Memory No. 1) [‘Imprimir (Història i memòria, núm. 1)’], de principis 
dels noranta, mostren una transgressió de l’àmbit pictòric a partir 
de nous materials.

Kōji Enokura
(Tòquio, 1942-1995)

Kōji Enokura. Fotografia:  
Takuma Nakahira

Traducció: Juli Jordà


