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La mirada de les coses

Fotografia japonesa entorn de Provoke

Shōmei Tōmatsu, Oh! Shinjuku, 1969. © Shōmei Tōmatsu – interface

Entre els anys 1957 i 1972 hi hagué al
Japó una transformació radical en el llenguatge fotogràfic per mitjà d’un grup de
fotògrafs que va començar a dur a terme el seu treball durant la postguerra.
Una renovació que va ocórrer en paral·lel
amb els grans canvis econòmics, culturals i psicosocials del període, uns anys
marcats per enfrontaments socials, principalment contra l’herència americana
de l’ocupació.
L’exposició La mirada de les coses.
Fotografia japonesa entorn de Provoke
< Eikoh Hosoe, Calvari de roses #32, 1961. © Eikoh Hosoe

reuneix una selecció d’imatges de Toyoko
Tokiwa, Ikkō Narahara, Shōmei Tōmatsu,
Eikoh Hosoe, Akira Satō, Kikuji Kawada,
Hiroshi Hamaya, Takashi Hamaguchi,
Nobuyoshi Araki, Yutaka Takanashi,
Takuma Nakahira, Daidō Moriyama,
Tamiko Nishimura, Ishiuchi Miyako i Kōji
Enokura.
Toyoko Tokiwa va participar en 1957 en
l’exposició The Eyes of Ten [Els ulls de
deu] junt amb els fotògrafs que formarien l’agència vivo (1959-1961): Eikoh
Hosoe, Shōmei Tōmatsu, Kikuji Kawada,

Akira Satō, Ikkō Narahara i Akira Tanno.
Este grup de fotògrafs que es va inspirar
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, plantejant nous rols i maneres
més subjectives d’entendre el mitjà fotogràfic. Allò real ja no era, per als fotògrafs esmentats, una successió de llocs
i moments, sinó que es constituïa en un
espai abstracte i concret obert a l’experimentació fotogràfica com a expressió subjectiva de l’artista.
Una nova sacsejada del llenguatge de
la fotografia es va produir en 1968 amb
la revista Provoke. Fundada per Takuma
Nakahira i Kōji Taki en 1968 junt amb
Takahiko Okada i Yutaka Takanashi (i la
col·laboració de Daidō Moriyama a partir del segon número), es realitzaren tres
números fins a 1970. La publicació es va
caracteritzar per un estil molt marcat,
conegut col·loquialment com a are-bure
-boke (granulós, borrós, desenfocat).
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.

Ishiuchi Miyako, Història de Yokosuka #6, 1977.
© Ishiuchi Miyako

Yutaka Takanashi, Toquiotes, 1965. © Yutaka Takanashi

Provoke s’acostava a la realitat en considerar la fotografia com a acte, en el qual
no només estan implicats mirada i pensament, sinó tot el cos. Fer fotografies
«prestant el cos al món», en paraules de
Taki; posar en moviment el cos per a poder fer una imatge que agarre el món;
percebre’l com a «evidència», com a
existència que ens afecta, intentant arribar a allò que la raó i el llenguatge no
poden agafar.

L’exposició, comissariada per Nuria Enguita i Vicent
Todolí, va acompanyada d’un catàleg coproduït amb
La Fábrica i inclou textos de Miryam Sas i Akihito Yasumi. Totes les obres incloses en la mostra pertanyen
a la Col·lecció Per Amor a l’Art, excepte les obres de
Toyoko Tokiwa (Museum of Yokohama Urban History)
i la sèrie Nit sense fi d’Ishiuchi Miyako (Colección
inelcom Arte Contemporáneo).

