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MARTÍN CHAMBI I ELS SEUS CONTEMPORANIS
ELS ANDES FOTOGRAFIATS
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El indio y su llama. Ca.1923 © Martín Chambi / Colección Jan Mulder
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Foto Colectania presenta una antologia
del gran fotògraf peruà Martín Chambi
i els seus contemporanis
•
Martín Chambi va fotografiar durant anys Machu-Picchu i els Andes
peruans convertint-se en un emblema de la fotografia contemporània i
documental d'Amèrica Llatina en la primera meitat del segle XX
•
A la mostra, les fotografies de Chambi dialoguen amb obres d’Irving
Penn, Eugene Harris, Werner Bischof, Robert, Pierre Verger, Max T. Vargas,
Luigi Gismondi i Manuel Mancilla, entre d’altres, que van visitar les zones
de l'altiplà peruà en el mateix període que Chambi
•
L'exposició s'ha organitzat gràcies a la col·laboració principal de la
Fundació Banc Sabadell
La Fundació Foto Colectania, gràcies a la col·laboració principal de la Fundació Banc
Sabadell, presenta a partir de l'1 d'abril l'exposició Martín Chambi i els seus
contemporanis. Els Andes fotografiats, comissariada per Andrés Garay i Stefano
Klima.
Martín Chambi representa un punt d'inflexió a la fotografia llatinoamericana de la primera
meitat del segle XX. Va dedicar tota la seva vida a la fotografia i la seva obra ha estat
àmpliament reconeguda, tant al seu temps com al nostre.
D'origen indígena, Chambi (Coaza,1891- Cusco, 1973), va fotografiar durant anys els
Andes peruans, reivindicant el passat prehispànic a través d'imatges de ruïnes incaiques
i el retrat de la vida de les comunitats andines a principis del segle XX. D'aquesta
manera, Chambi incorpora a la fotografia local de l'època una nova perspectiva,
proposant una mirada unificadora del Perú i donant-hi llum a discursos indigenistes que
començaven a cobrar força en aquest territori.
El 1924 fotografia Machu-Picchu, sent el segon a realitzar-lo després d’Hiram Bingham,
qui ho havia fet el 1913 per a la revista National Geographic. A partir d'aquesta
experiència, el seu treball entra en una nova etapa on el control de la llum, la forma,
l'espai i la textura, sumat a una manera molt particular d'enquadrar, el converteixen en
un emblema de la fotografia contemporània i documental al Perú i Amèrica Llatina.
En aquesta exposició, les fotografies de Martín Chambi dialoguen amb obres dels
fotògrafs Irving Penn, Eugene Harris, Werner Bischof, Robert Frank, Pierre Verger,
Max T. Vargas, Luigi Gismondi i Manuel Mancilla, entre d’altres, que van visitar les
zones del sud Andes peruà durant el mateix període que Chambi. La confrontació de
totes aquestes mirades amplia la construcció de l'imaginari col·lectiu sobre la mil·lenària
cultura andina d'aquesta època, al mateix temps que mostra l'important llegat que va
marcar la producció fotogràfica dels seus predecessors.
L'exposició reuneix més de 100 fotografies d'època procedents de la Col·lecció Jan
Mulder, el major llegat de fotografies originals d'època de Martin Chambi.
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TEXT DELS COMISSARIS
MARTÍN CHAMBI I ELS SEUS CONTEMPORANIS
ELS ANDES FOTOGRAFIATS
Quan a inicis del segle XX van començar a circular imatges de cultures i civilitzacions
antigues situades en els confins del continent americà —que es coneixien
tradicionalment mitjançant cròniques, gravats i relats de viatgers—, Cusco i la seva
història mil·lenària es van convertir en protagonistes universals gràcies a Martín Chambi
i als seus contemporanis. La possibilitat de reproducció que oferia la fotografia va facilitar
la difusió massiva del que en altre temps es coneixia com Nou Món, ara amb els Andes
cusquenys com a epicentre.
Quítxuaparlant i indígena, amb una sofisticada formació tècnica i estètica en fotografia,
Chambi va revelar al context modern les complexitats de la cultura andina a través
d'exposicions, publicacions de diferent abast, venda de vistes (còpies en format clàssic
de 18 x 24 cm) i targetes postals. Si bé la seva activitat professional es va iniciar el 1908,
el seu treball es va concentrar a Cusco des de 1920 fins a la dècada de 1950. Durant
aquest temps, es va consolidar com el fotògraf més important del Perú i de
Llatinoamèrica mentre contribuïa al fet que l'antiga capital de l'imperi inca fos un destí
desitjat per diversos camps d'interès.
Va ser un fotògraf multifacètic, que va documentar àmpliament la vida andina: les
activitats rurals a les comunitats, el paisatge, els innombrables llocs arqueològics, les
festes populars i urbanes, l'arribada de la modernitat —avió, moto, carreteres,
fàbriques—, els grups i persones autòctones, i tot allò que ell va considerar significatiu
de la història, del present i les seves transformacions. El seu centre d'operacions va ser
l'estudi cusqueny, on va atendre la gran demanda de retrats artístics i encàrrecs, oficials
i privats.
Les mirades diverses i inquietants de Martín Chambi i dels seus contemporanis
primerencs —Max T. Vargas o Luigi Gismondi—, o de mitjan segle —Robert Frank,
Irving Penn i Pierre Verger, entre altres— es van trobar en un escenari comú: Cusco i
els Andes. Una selecció d'obres d'aquests fotògrafs es desplega en aquesta exposició
al costat de fotografies d'època de Martín Chambi, que pertanyen a la Col·lecció Jan
Mulder. Cada imatge permet aproximar-se al seu autor, perquè no sols emergeix
l'aspecte tècnic reeixit, sinó que a més deixa entreveure la comprensió sobre el
funcionament de la fotografia i les possibilitats expressives que va desenvolupar
cadascun d'ells.
Andrés Garay i Stefano Klima
Comissaris
Fotografies procedents de la Col·lecció Jan Mulder
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TEMES DE L'EXPOSICIÓ
L'exposició es divideix en cinc temes: Machu-Picchu, Retrat d'estudi, Gegants en estudi,
Gust pictorialista i Autoretrat.
Machu-Picchu
El descobriment de Machu-Picchu el 1911 —per l'estatunidenc Hiram Bingham— va
tenir una ressonància mediàtica i científica molt forta a tots nivells. Això va ocórrer
gràcies a l'auspici amb recursos materials i humans per part de la Universitat de Yale i
de la National Geographic Society amb el seu influent The National Geographic
Magazine. El 1913, aquesta publicació va dedicar un número sencer a Machu-Picchu
amb més de 240 fotografies.
En els anys següents, Machu-Picchu estava assenyalat com un atractiu destí, però d'alt
risc a causa dels precipicis, la selva, els animals salvatges i la falta de camins segurs.
Martín Chambi, no obstant això, va assumir els riscos i va fer el seu primer viatge a
aquest lloc el 1924 amb una petita comitiva. Si Bingham i els seus fotògrafs van registrar
el recinte a manera de constatació arqueològica, Chambi va ser qui ho va fer sota una
mirada estètica.
El 1928, un grup de cusquenys —antropòlegs, arqueòlegs, pintors, poetes, escriptors,
historiadors, indigenistes, periodistes i fotògrafs— van arribar a Machu-Picchu després
de superar algunes dificultats i van encendre una foguera al cim de la muntanya Huayna
Picchu com a símbol d'apropiació local sobre una de les meravelles de l'arqueologia
mundial. Machu-Picchu era la prova perfecta per a argumentar l'existència d'una
civilització antiga —aliena a occident— amb éssers humans que van ser capaços
d'organitzar-se i construir monumentals edificacions.
Martín Chambi va ser part d'aquesta expedició, i el fruit del seu treball va deixar
eloqüents panoràmiques i detalls dels espais del recinte, sense presència humana. Les
seves imatges van ser un subministrament inavaluable per a múltiples interessos. Cada
acte fotogràfic escapava d'un marc històric convencional o científic: ell sabia que MachuPicchu podia ser portat més enllà de la categorització que l'assenyalava com una de les
antiguitats del Nou Món. A les seves fotografies, havia de revelar-se la magnitud
arquitectònica de les restes d'una civilització desapareguda.

Vista panorámica de Machu-Picchu. 1928. © Martín Chambi / Colección Jan Mulder
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Retrat d'estudi
La formació de Martín Chambi en matèria de retrat fotogràfic a Arequipa és un punt que
no es pot defugir en l'intent de comprendre la dimensió del seu llegat. Va treballar en
dos dels més importants estudis fotogràfics: amb Max T. Vargas entre 1908 i 1912, i a
l’“Estudi d'Art Vargas Hermanos” entre 1912 i 1917. Nou anys d'un aprenentatge
altament tècnic, estètic i empresarial li van valer per conèixer la professió i tot el procés
del retrat d'estudi: el domini de la llum i de les ombres, la composició, l'ús de telons de
fons, el tracte personal amb els clients, la fotogènia, el subministrament de materials
fotogràfics i la selecció de treballadors.
El Centre Artístic d’Arequipa, una institució que des de 1890 fins a 1925 havia promogut
anualment concursos i exposicions fotogràfiques entre aficionats i professionals, va
encoratjar el fet que els fotògrafs exposessin, a més de paisatges, els millors retrats de
la societat arequipenya. Això va fer possible que el retrat, un producte artístic d'ordre
privat, es convertís en un objecte cultural de contemplació popular. El rol del retrat en la
consciència cívica, com va ocórrer a Arequipa, va contribuir al desig de reafirmar
l'estatus social dels clients en clau fotogènica i moderna. Per això, Chambi, des de la
seva posició d'artista del retrat, va aplicar a Cusco la riquesa formal i cultural d'aquest
gènere, distintius apresos a Arequipa. El seu bon fer li va procurar la fama.

Joven indígena en estudio. Ca. 1923. © Martín Chambi / Colección Jan Mulder
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Gegants a estudi
Les fotografies d'indígenes retratats en un estudi fotogràfic, un espai per crear imatges
afalagadores per a la burgesia del moment, resulten extraordinàries i pertorbadores. És
difícil imaginar que l'indígena hagi acudit a l'estudi amb l'expectativa d'obtenir una imatge
fotogènica de si mateix, perquè no necessitava reafirmar una posició individual i social
davant ningú.
L'expectativa va ser, llavors, únicament del fotògraf. L'indi centenari de Max T. Vargas
de 1903, per exemple, sembla un retrat antropomètric; però el pla tancat i joc de llums i
ombres a la conca dels ulls expliquen que va crear la imatge amb interpretació pròpia
per explotar-la en postals i publicacions amb la finalitat de projectar un model andí
representatiu d'una cultura mil·lenària.
Martín Chambi va retratar el gegant Sihuana el 1925 mogut per l'acromegàlia del
personatge. Aquesta malaltia dolorosa havia afectat el funcionament dels seus genolls
pel pes extraordinari del cos, raó per la qual no podia treballar, ni muntar a cavall, ni
desplaçar-se. Tot això omplia de tristesa la vida de Sihuana, com en donen compte les
publicacions de la seva història a la revista Varietats i al diari La Crònica de Lima d’aquell
any. Chambi no va utilitzar més aquesta imatge, ni en postals, ni en les seves
exposicions, ni en publicacions.
José Gabriel González va aconseguir un registre inèdit de l'expressivitat del rostre del
dirigent pagès Miguel Quispe, un personatge que va reivindicar els drets dels indígenes
en les seves comunitats. Pel seu costat, Irving Penn va quedar impactat per les
característiques físiques dels pobladors autòctons i els seus vestits, i no va dubtar a
llogar un vell estudi i convidar-los a ser retratats.
Com en tot retrat, hi ha una senyalització de l'altre i, com a tal, s'obre la possibilitat de
reconèixer les diferències entre qui veu i a qui veu, però també, segons es vulgui,
ressalta en ells la mateixa humanitat.
Gust pictorialista
Sense que existeixi evidència que Chambi s'hagi dedicat sistemàticament a produir
resinotípies o bromolis, procediments propis del pictorialisme tardà, les decisions
compositives i manuals de copiat i virats que existeixen sí que podrien associar-se a una
intenció de definir algunes de les seves imatges sota aquest gust visual.
A Cusco, no va haver-hi cap discussió sobre el pictorialisme: l'art fotogràfic va ser rebut
per la societat segons el que el professional oferia en matèria de paisatge i retrat. És a
dir, els gustos visuals estaven confiats a ell. Podríem inferir que Chambi va reivindicar
el gust pictorialista en alguns temes i escenes que va virar indistintament en diversos
tipus de paper i formats, i per haver recorregut a composicions i contrallums dramàtics
amb llum natural. La mateixa imatge original ampliada i virada per a exposicions, així
com copiada i virada en format de vista i postal, provaria que Chambi coneixia el nivell
d'acceptació d'aquesta mena de solucions visuals per part del públic.
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Autorretrato en la moto de Mario Pérez Yáñez, primera moto en Cusco. 1934 © Martín Chambi
Colección Jan Mulder

Autoretrats
Els autoretrats que es va fer al llarg de tota la seva trajectòria expliquen que Martín
Chambi va anar construint la seva obra fotogràfica amb una forta connotació de
descobriment i reafirmació personal. Aquestes imatges, per tant, també podrien llegirse com un relat íntim construït en secret: són molt poques les que va decidir convertir i
difondre en postals o vistes. D'observador agut, va passar a convertir-se en observat
per declarar el seu origen i la seva ubicació, la seva pertinença a un món andí tan
complex en el seu present i tan misteriós en la revelació del seu passat. En grup o en
solitari, en paisatges, carrers o llocs arqueològics, els seus autoretrats evidencien que
ell no va ser distant a cap dels motius que va triar fotografiar, sinó més aviat constaten
que, vestit amb variats vestits o muntat a la primera moto arribada a la ciutat, ell va
encarnar —com cap altre a la seva època— l'obertura a la modernitat, la pluralitat social,
i la diversitat cultural i ètnica del seu temps. Ell es trobava a l'avantguarda.
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MARTÍN CHAMBI
(1891 – 1973)
És considerat un dels màxims exponents de la fotografia del segle XX a Llatinoamèrica.
En vida, la seva obra va ser exposada a Arequipa, Lima, Puno, Bolívia, Espanya i Xile,
i es va publicar en diaris i revistes com La Crònica, Varietats i Mundial al Perú; La Nació
a l'Argentina; i National Geographic als Estats Units. La gran quantitat de postals i vistes
produïdes i venudes al seu estudi cusqueny va fer que les imatges circulessin
massivament, moltes de les quals van ser utilitzades en guies turístiques i llibres editats
sobre Cusco. La seva obra es va convertir en un referent per a les esferes públiques
d’àmbits local i nacional i, per descomptat, en una font inesgotable per a interessos molt
variats de les ciències socials. Gràcies al seu talent i mirada, en els quals el factor ètnic
va ser crucial, apareixen en la seva obra aspectes sensibles de la complexa cultura
cusquenya: les tensions socials, el progrés i la misèria, l'arqueologia i l'arquitectura
colonial, la novetat industrial i la naturalesa andina, el pintoresc i el documental,
l'espiritual i el banal, l'urbà i el rural, la tristesa andina i l'alegria col·lectiva. No hi ha una
explicació absoluta de la seva fotografia i el que representa.
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ELS COMISSARIS
Andrés Garay
Investigador i curador sobre fotografia peruana, contextualitza l'obra primerenca de
Martín Chambi en l'article “Un fotógrafo a la medida del Cusco” (Ed. RM, 2021). Ha
publicat el llibre Guillermo Montesinos Pastor. Fotografías, 1916 – 1924, en coautoria
amb Jorge Villacorta (KWY Edicions, 2020), com a resultat de l'exposició dedicada a
aquest fotògraf d’Arequipa en la Bienal de Fotografía de Lima (2014). El 2018 va ser el
curador de l'exposició “Cosmovisión andina en las fotografías de Martín Chambi”, Casa
del Lloat, Quito, l'Equador; i co-curador, amb Andrés Marroquín, de “Adelantos en los
Andes. Soportes y fotografías, 1886 – 1930”, Centro Cultural Inca Garcilaso, Lima, totes
dues exposicions amb obres de la Col·lecció Jan Mulder. El 2017 va publicar el llibre
Cusco revelado. Fotografías de Max T. Vargas, Max Uhle y Martín Chambi (Instituto
Iberoamericano de Berlín y Universidad de Piura). És doctor en Comunicació
(Universidad de Navarra, 2001) amb una tesi dedicada a Martín Chambi, i actualment
és docent i investigador en la facultat de Comunicació de la Universidad de Piura, al
Perú.
Stefano Klima
Fotògraf, investigador i gestor cultural format a l'escola Centro de la Imagen, a Lima, lloc
on ha exercit la docència i liderat el laboratori de producció fotogràfica digital 2014-2016.
Des de l'any 2016 és director de la Col·lecció Jan Mulder. Va ser co-curador amb Jorge
Villacorta en la mostra “Entender el mundo sin palabras” 2016, Sala SAM a Lima, cocurador amb Jorge Villacorta a la mostra “Pasado y Presente” 2018, Galería Ojo Ajeno
en Lima. Ha organitzat i produït exposicions de la col·lecció en museus a Mèxic,
l'Equador, el Perú i Espanya, així com publicacions editorials els últims anys.
Des de 2017 és consultor de la Feria Internacional de Galerías de Fotografía LimaPhoto.
Com a fotògraf té dues exposicions individuals (Aliança Francesa de Lima 2017) i
(Galeria BTH a Lima 2019). La seva obra ha estat exhibida en exposicions col·lectives
a Corea del Sud, el Perú, Espanya i l'Argentina. Finalista del Premi Nacional d'Art
Contemporani del ICPNA 2021, i el 2021 ha estat nominat a Foam Paul Huf Award del
FOAM Museum, entre d’altres.
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COL·LECCIÓ JAN MULDER
Iniciada l'any 2002 amb l'objectiu de promoure la fotografia d'autors contemporanis, així
com conservar i difondre la fotografia històrica del segle XIX i començaments del segle
XX, la Col·lecció Jan Mulder està enfocada en el context llatinoamericà, especialment
en el peruà, i inclou el treball de destacats fotògrafs dels Estats Units, Europa i Àsia. A
dues dècades de la seva creació, aquesta col·lecció s'ha convertit en una de les més
importants de Llatinoamèrica i la major i més activa del Perú.
Una part rellevant de la prolífica producció del fotògraf peruà Martín Chambi, d'inicis del
segle XX, es troba sota el resguard de la Col·lecció Jan Mulder, que destaca per contenir
el llegat més gran de fotografies originals d'època d'aquest autor.
La col·lecció ha estat exhibida a diferents espais vinculats a l'art com ara les Rencontres
d’Arles 2012, el Museo Rufino Tamayo de Arte Contemporáneo a Ciutat de Mèxic 2017,
el Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado a Quito 2018 i la Casa de América a
Madrid 2019, entre d’altres.
Recentment, el 2020, la Col·lecció Jan Mulder va presentar el seu primer catàleg de
fotografia contemporània. Conceptualitzat per Marta Gili, aquest catàleg conté una
selecció de 80 fotògrafs contemporanis de 20 nacionalitats diferents. Produït i distribuït
per l'Editorial RM a Barcelona, aquest volum realitza un recorregut a través de les
diferents facetes de la col·lecció, posant com a punt de partida la visita de Robert Frank
al Perú l'any 1948.
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IMATGES SELECCIÓ PER A PREMSA
Imatges disponibles en https://cutt.ly/WA6ym04
L'ús d'aquestes fotografies queda restringit a la il·lustració de l'exposició a Foto
Colectania. Preguem no ometin la referència al copyright de les imatges.

MARTÍN CHAMBI
El Barrio Oriental de
Machu-Picchu y, al fondo,
el Huayna Picchu. 1928
© Martín Chambi / Colección
Jan Mulder

MARTÍN CHAMBI
El Rodadero, Cusco.
Ca.1928
© Martín Chambi / Colección
Jan Mulder

MARTÍN CHAMBI
El indio y su llama.
Ca.1923
© Martín Chambi / Colección
Jan Mulder
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MARTÍN CHAMBI
Joven indígena en estudio.
Ca. 1923
© Martín Chambi / Colección
Jan Mulder

MARTÍN CHAMBI
Autorretrato en la moto de
Mario Pérez Yáñez,
primera moto en Cusco.
1934
© Martín Chambi / Colección
Jan Mulder

MARTÍN CHAMBI
Piedra de los doce
ángulos, Cusco. Ca. 1925
© Martín Chambi / Colección
Jan Mulder
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ROBERT FRANK
Perú. 1948
© Robert Frank / Colección
Jan Mulder

EUGENE HARRIS
Niño peruano con flauta.
1954
© Eugene Harris / Colección
Jan Mulder

MAX T. VARGAS
Balsas en Lago Titicaca,
Puno. Ca. 1900
© Max T. Vargas / Colección
Jan Mulder

LUIGI GISMONDI
Autorretrato en la Chulpa
Real, ruinas incaicas de
Sillustani, Puno. Ca. 1910
© Luigi Gismondi / Colección
Jan Mulder
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FUNDACIÓ FOTO COLECTANIA
Foto Colectania és una entitat sense ànim de lucre, creada a Barcelona l’any 2002, amb
l’objectiu de difondre la fotografia i donar-la a conèixer en l’àmbit social, artístic i educatiu
del nostre país. Els programes que es porten a terme, des d'exposicions fins a activitats
i publicacions, es basen en la creació d’un projecte innovador i participatiu que tingui
com a eix principal el pensament al voltant de la imatge.
Amb seu al Passeig Picasso 14, en ple barri del Born, Foto Colectania s’ha consolidat
com un centre de referència en el camp de la fotografia que acull una col·lecció
fotogràfica de més de 3.000 obres de 80 autors espanyols i portuguesos, a més de l’arxiu
del fotògraf Francisco Gómez i d’altres fons de diversos col·leccionistes privats. A banda
de l’espai expositiu, la nova seu compta amb una càmera de conservació per preservar
la seva col·lecció de fotografia, una biblioteca i una sala audiovisual.

FUNDACIÓ BANC SABADELL
La Fundació Banc Sabadell és el col·laborador principal de Foto Colectania i participa
en l'exposició Martín Chambi i els seus contemporanis. Els Andes fotografiats.
Fundació Banc Sabadell és l'expressió del compromís de Banc Sabadell amb el progrés
i el benestar de les persones. El seu objectiu és promoure activitats de divulgació,
formació i recerca en els àmbits educatiu, científic i cultural, així com fomentar el talent
jove i secundar-lo. Al llarg d'aquests anys, la Fundació ha contribuït a impulsar activitats
en aquests àmbits i també s'ha consolidat com a organitzadora dels prestigiosos
guardonis Premi Fundació Banc Sabadell a la Recerca Biomèdica, Premi Fundació Banc
Sabadell a les Ciències i l'Enginyeria, Premi Fundació Banc Sabadell a la Recerca
Econòmica i Premi Fundació Banc Sabadell a la Sostenibilitat Marina.
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INFORMACIÓ PRÀCTICA
Martín Chambi i els seus contemporanis. Els Andes fotografiats
Fundació Foto Colectania
1 d'abril – 12 de juny 2022
Fundació Foto Colectania
Passeig Picasso 14
08003 Barcelona
www.fotocolectania.org
Horaris:
Dimecres a dissabte: 11 – 14.30 h i 16 - 20 h
Diumenge: 11 – 15 h
Tancat: dilluns, dimarts i festius
Entrada general: 4 €. Entrada reduïda: 3 €. Entrada gratuïta: 1r diumenge de mes.
Col·laborador de l’exposició:

Foto Colectania compta amb el suport de:

Per a més informació:
Patricia Fernández-Deu / patricia@mahala.es / + 34 659 46 75 45
Marta del Riego / mdelriego@mahala.es + 34 654 62 70 45
www.mahala.es
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