
C A I X A 
D E  F E R R A -

M E N T E S

R
O

L
A

N
D

 F
IS

C
H

E
R

«
H

IP
E

R
E

S
P

A
IS

»

F
A
Ç
A
D
E
S



A C T I V A

El cel es 
trenca pel cap 
dels edificis 
que s’alcen 
des del terra. 
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Masses de persones 
que es freguen, 

vehicles que expulsen 
fum i edificis  

que s’aglomeren 
entre ells.

Entre tot eixe 
tumult d’objectes, 

gestos i cossos, 
una persona trau 

la càmera, apunta 
cap a un gratacel 

i fa una fotografia.



C O N E I X
«Quan vaig descobrir els gratacels com a objectiu fotogràfic em va 
entusiasmar la capacitat que tenen de reflectir l’ambivalència inherent al 
mitjà de la fotografia. En la sèrie Façades, he disposat la imatge individual 
de manera que ressalten plenament dos aspectes: l’aspecte estètic i l’aspecte 
documental. L’ull de l’espectador oscil·la entre la visió d’un joc cromàtic i 
compositiu i la referència que allò que veu és la frontera d’un edifici.»

Roland Fischer
Bank of China
De la sèrie Façades on Paper I 
2001
Serigrafia fotogràfica
73,5 x 51,2 cm
© Roland Fischer / VEGAP, Valencia, 2020

Roland Fischer
Bank of China #2
De la sèrie Façades on Paper IV 
2012
Serigrafia fotogràfica
73,5 x 51,2 cm
© Roland Fischer / VEGAP, Valencia, 
2020

Així descriu Fischer la sèrie de fotografies 
Façades. Una obra en la qual el fotògraf 
alemany recorre diferents ciutats del món 
per a retratar gratacels. A l’artista li interessa 
que en una primera mirada no es descobrisca 
a què pertanyen les imatges, però que, 
si es continua contemplant l’obra, s’hi 
reconeguen les façanes de diferents edificis.

«Des del punt de vista polític, 
el que m’atrau és que són 
edificis que pertanyen, en la 
major part, a multinacionals, 
bancs o asseguradores, i per 
això són la representació 
i els representants de la 
globalització dels anys 
noranta. La identitat estètica 
que tenen és també un fet 
polític que es projecta en la 
mateixa construcció.»



C O N E I X

Roland Fischer, OIO Melbourne
De la sèrie Façades on Paper IV, 2012
Serigrafia fotogràfica. 73,5 x 51,2 cm
© Roland Fischer / VEGAP, Valencia, 2020

Roland Fischer, Metropolitan Plaza
De la sèrie Façades on Paper III, 2008
Serigrafia fotogràfica. 73,5 x 51,2 cm
© Roland Fischer / VEGAP, Valencia, 2020

Roland Fischer, Odaiba
De la sèrie Façades on Paper II, 2005
Serigrafia fotogràfica. 73,5 x 51,2 cm
© Roland Fischer / VEGAP, Valencia, 2020

Roland Fischer, Black Forest
De la sèrie Façades on Paper IV, 2012
Serigrafia fotogràfica. 73,5 x 51,2 cm
© Roland Fischer / VEGAP, Valencia, 2020

Roland Fischer, NAB Melbourne
De la sèrie Façades On Paper IV, 2012
Serigrafia fotogràfica. 73,5 x 51,2 cm
© Roland Fischer / VEGAP, Valencia, 2020

Roland Fischer, Edorado
De la sèrie Façades on Paper III, 2008
Serigrafia fotogràfica. 73,5 x 51,2 cm
© Roland Fischer / VEGAP, Valencia, 2020

Façades On Paper és una 
sèrie de Roland Fischer 
que forma part de 
l’exposició «Hiperespais. 
Col·lecció Per Amor 
a l’Art», que exhibeix 
Bombes Gens Centre 
d’Art des del 13 de febrer 
del 2020 fins al 2 de maig 
del 2021. L’exposició 
planteja com la reflexió 
sobre l’arquitectura 
està en l’origen de 
nombroses obres d’art 
que construeixen espais, 
a partir d’imaginaris 
perceptius, mentals i 
afectius



C R E A / C O M P A R T E I XIMATGE 

Roland Fischer recorre els carrers de les grans 
ciutats del món. Hi busca les torres que en fan la 
silueta urbana. Mentre apunta amb la càmera es 
pregunta quins elements estètics projecten les 
fronteres dels gratacels. Amb les fotografies que 
fa arriba a separar un tros de la pell de l’edifici. 
Una fotografia que només mostra un fragment 
que fa que oblidem la totalitat del gratacel. 

Agafa el teu dispositiu i viatja per les 
ciutats del món. A través d’Internet 
recorre els carrers de diverses ciutats, 
troba els gratacels que hi ha i fes-ne una 
captura. Tracta de recopilar captures de 
tants edificis com pugues, però recorda a 
quin lloc correspon cada una de les imatges.

Quan tingues les teues façades, mira-les 
i compartix-les en el grup o xat de la 
classe, junt amb el nom de la ciutat de 
procedència. En el conjunt, pensa què es 
repetix. Quines semblances hi ha? I quines 
diferències?

Els gratacels són edificis construïts, en la 
major part, fa poc. Han suposat un canvi 
en la imatge de les ciutats on s’han edificat. 
Tracta, o tracteu en col·lectiu, de pensar 
com es relaciona l’arquitectura d’altres 
èpoques d’eixa mateixa ciutat amb la del 
gratacel: era semblant?, era diferent?, tenen 
relació estètica o històrica?



C R E A / C O M P A R T E I X

Mirant les fotografies de Roland 
Fischer, escolta què ens ressona quan 
les observem. Recopila de la xarxa 
diferents vídeos, cançons o sorolls que 
et desperten les imatges. Encara que la 
imatge siga abstracta, basa’t en l’origen, 
pensa en les seues repeticions i  
si tenen cap semblança amb alguna 
composició musical.

Reflexiona sobre la lectura política  
que fa Fischer de l’edifici:

«Des del punt de vista polític, el 
que m’atrau és que són edificis 
que pertanyen, en la major part, a 
multinacionals, bancs o asseguradores, 
i per això són la representació i els 
representants de la globalització dels 
anys noranta»

Pot tindre la dita declaració política 
una traducció musical? 

Amb els sons o cançons que trobes en 
les imatges construirem un paisatge 
sonor. Tracta de donar una forma 
i narrativa a la seqüència de sons 
que hages recopilat. Fes una llista 
de reproducció pensant el perquè de 
l’orde, què es conta a través de la relació 
de cançons, com es poden traduir les 
imatges de l’artista a un fil musical, etc. 

SO

La fotografia és un mitjà visual. Un paquet 
de dades que descomprimim amb els ulls. No 

obstant això, intentarem forçar-ne l’escolta. 
És possible donar so a les imatges mudes?



C R E A / C O M P A R T E I X

PARAULA

Wan Chai, World Trade Center, Beijing Zhan, Shennan Road,  
Bank of China, Pudong, Sheung Wan, Tsim Sha Tsui East,  

Williams Tower, Cecil Street, Le Defense II, Odaiba, Signal Box,  
Bank of Bangkok, Nikko, Pittsburgh Plate, TienheLu, Eldorado, 

City Hall, Berrini, Metropolitan Plaza, N-2, Mindray, Plaza Tower, 
Birmingham (Night), OIO Melbourne, Bank of China #2,  

Black Forest, Museum Munich #2, Surf Parade Gold Coast,  
NAB Melbourne, Wukesong Beijing.

Quina vida interior tenen els gratacels de 
Façades? Agafa algun dels noms que hi ha 
adjunts a les fotografies de Roland Fischer 
i investiga què amaga davall de la pell. Què 
hi ha darrere de les façanes dels gratacels? 
Quin tipus d’activitats econòmiques hi ha 
generalment dins dels edificis? 

Creua les dades trobades. Tracta de posar en 
relació les activitats interiors dels diferents 
edificis amb la imatge exterior que projecten.

Escriu un guió, diari o descripció breu de 
dos persones que treballen en dos edificis de 
la llista de noms de Roland Fischer. Tracta 
d’imaginar-ne les diferències i les similituds; 
quins gestos, accions i circumstàncies 
repetixen, com es diferencien les seues vides.



C R E A / C O M P A R T E I X

Com a imatge moderna i 
icona de l’arquitectura, quan 
apareixen els gratacels en la 
història? Busca els primers 
edificis i quin origen tenen. 
Troba’n imatges i informació. 
On van aparéixer? Quina 
funció tenien? 

Com a imatge consolidada 
dins del present de les nostres 
ciutats, troba informació i 
imatges dels gratacels de la 
ciutat on vius o de la ciutat que 
hi ha més prop. Quina funció 
tenen? Quina semblança o 
diferència guarden amb els 
anteriors?

Com a imatge de futur, quines 
ciutats, de les ficcions de futur, 
han utilitzat els gratacels com 
a icona? Busca en pel·lícules, 
sèries o llibres. 

Amb totes les imatges 
passades, presents i futures 
tracta d’elaborar un mapa 
conceptual en el qual poses 
en relació els gratacels que 
has col·leccionat. Tracta 
de relacionar-ne la funció, 
l’estètica, la posició urbana, 
què tenen al voltant i com 
són les ciutats a les quals 
pertanyen.

ARQUEOLOGIA

L’arquitectura moderna va fer del gratacel una de les 
seues grans icones. La imatge d’un edifici arribant fins 

a quasi rascar el cel és una de les fantasies que més 
anhelen les nostres ficcions futures.


