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Foto Colectania presenta la provocadora obra del
gran fotògraf japonès Daido Moriyama



Les imatges de Moriyama reflecteixen una visió subjectiva de la
vida de la ciutat i del caos de l’existència quotidiana



Moriyama, un dels fotògrafs més rellevants del Japó, va ser
guardonat l’any 2019 amb el prestigiós Premi Hasselblad



L’exposició, produïda per la Fundació Hasselblad, 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, ha inaugurat el 12 de març l’exposició DAIDO MORIYAMA: A Diary,
entorn a la figura de l’icònic fotògraf japonès, guardonat l’any 2019 amb el prestigiós
Premi Hasselblad. La mostra ha estat organitzada per la Fundació Hasselblad
(Göteborg, Suècia) i comissariada per Louise Wolthers, comissària en cap de la
Fundació i Sara Walker, comissària independent que ha col·laborat amb la Fundació
en nombroses ocasions.
Daido Moriyama és un dels fotògrafs més reconeguts del Japó, elogiat tant pel seu
enfoc radical dels temes que tracta, com per la seva aproximació a la fotografia. Les
imatges de Moriyama reflecteixen una visió subjectiva i autèntica de la vida a la ciutat i
del caos de l’existència quotidiana i el seu treball ocupa un espai únic entre allò il·lusori
i allò real. Moriyama va esdevenir l’artista més destacat del moviment Provoke, que va
jugar un rol essencial a l’hora d’alliberar la fotografia de la tradició i interrogar la natura
del medi. El seu estil audaç i intransigent ha ajudat al reconeixement de la fotografia
japonesa en un context internacional.
Daido Moriyama es va guanyar des de ben jove la fama de fotògraf urbà provocador.
Cada dia sortia amb la seva càmera per copsar la cara més inhòspita de les grans
metròpolis del Japó, però la seva gran sensibilitat li fa incorporar trobades i estats
emocionals diferents, de la desesperació a la tendresa, de la lletjor a la bellesa, d’allò
brut a allò net. Les fotografies d’aquesta exposició són el resultat de gairebé cinquanta
anys de creació d’imatges, que no poden llegir-se de manera cronològica o en grups
temàtics.
Las fotografies d’aquesta exposició procedeixen de la Fundació Hasselblad, que ha
produït l’exposició amb motiu de la concessió del prestigiós Premi Hasselblad a Daido
Moriyama l’any 2019. El prolífic i influent artista japonès va aconseguir el premi,
considerat com el Nobel de la fotografia, l’any que la Fundació Hasselblad celebrava el
seu 40 aniversari.
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‘A DIARY’

© Daido Moriyama Photo Foundation

L'exposició que es presenta a Foto Colectania és un recorregut per l'obra d'aquest
autor que ha influït a posteriors generacions de fotògrafs de tot el món. A Diary és un
espai replet de nombrosos estrats d'una vida real: la vida d’en Daido Moriyama són les
seves imatges. Treballa obstinadament cada dia, recopilant allò que veu, allò que fa i
per on passa. Tota la seva vida ha estat un viatge, unes vegades sense allunyar-se
massa, fotografiant el seu barri a Tòquio, i d'altres, un desplaçament a destinacions
més llunyanes com Europa o Amèrica. Ha tractat les diferents parts de món amb la
mateixa honestedat, especialment amb aquest mateix moviment incessant cap
endavant. S'atura i pren una foto, continua. No hi ha una concepció jeràrquica en
l'elecció dels temes i això es veu reflectit en l'exposició. Algunes fotografies són crues,
dissolent-se gairebé cap a l'abstracció, però tot i així comparteixen una particular
expressió fotogràfica amb tranquil·les i contemplatives escenes de carrer o autoretrats
en habitacions d'hotel. És capaç de crear decadents natures mortes a partir dels
objectes més insignificants, dotant-los d’un caràcter gairebé fetitxista.
"La representació de la vida de Daido Moriyama no està censurada i no té por ni a la
lletjor ni a la bellesa. Es tracta veritablement d'un fotògraf innovador i una inspiració
per a persones de molts camps creatius, no només dins l'art i la fotografia.", afirmen
Sara Walker i Louise Wolthers, comissàries de l'exposició.
Per a Moriyama la reproducció de les seves fotografies és també important, algun cop
pren fotos de les seves pròpies fotografies, que al seu torn fotografia, creant quelcom
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que sembla un joc amb el conjunt de la seva obra. "Faig fotografies, però realment no
ho considero un art. A vegades m'agrada fer serigrafies. Busco diferents formes
d'expressió... també m'agrada veure les meves fotos impreses en samarretes",
assenyala l'autor en un vídeo gravat per presentar la seva obra, on queda reflectida la
influència del seu passat com a dissenyador gràfic.
L’exposició a Foto Colectania es completa amb una selecció d’algunes de les
publicacions més destacades de Daido Moriyama que es mostren a la biblioteca, així
com amb la col·lecció completa de la revista Record, de la que Daido Moriyama va
publicar 5 números entre 1972 i 1973, reiniciant la seva publicació el 2006, a un ritme
de dos o tres números per any. A data d’avui, la col·lecció consta de 42 números. Els
llibres i les revistes procedeixen de les col·lecciones de Victor Poll, l’Editorial RM i la
Botland Collection.

Daido Moriyama. Shashin yo sayonara (Bye, bye photography, dear / Farewell photography).
Primera edició, 1972. Col·lecció Editorial RM
“De tots els meus libres de fotografia, Bye, Bye Photography, Dear és el més proper al meu cor.
Fins i tot ara, quan fullejo les pàgines, uns trenta anys després d’haver-ho fet, el llibre em porta
instantàniament records viscuts dels anys seixanta... ¿Podria un mateix donar sentit a l’acte
sense sentit d’imprimir un simple marc en blanc i negre que per accident no va registrar res?
Potser l’autoritat del negatiu fallit, amb totes les seves possibilitats inherents, podria ser
restaurada. Vaig imaginar que podria construir un llibre –un llibre de pures sensacions sense
sentit– barrejant una sèrie d’imatges infantils en un conjunt harmoniós...”
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DAIDO MORIYAMA
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Daido Moriyama va néixer a Osaka, Japó, l’any 1938. Després d'estudiar disseny
gràfic, Moriyama va explorar la fotografia amb Takeji Iwamiya. Es va traslladar a
Tòquio el 1961 per convertir-se en ajudant del gran fotògraf japonès Eikoh Hosoe
mentre aquest últim estava treballant en la seva famosa sèrie Ordeal by Roses amb
l'escriptor Yukio Mishima. Moriyama va començar a treballar de manera independent el
1964. El seu primer llibre monogràfic, Japan, A Photo Theater (1968), va ser reconegut
immediatament per la comunitat artística. Després, seguiria una sèrie de llibres que es
van convertir en referències de la història de la fotografia, com Farewell Photography
(1972), A Hunter (1972), Another Country in New York (1974), Light and Shadow
(1982), A Journey to Nakaji (1987) i Lettre à St. Loup (1990), entre molts altres.
Moriyama ha publicat prop de 300 llibres fins avui dia.
El seu treball, sovint descrit com cru i problemàtic, va originar una nova pràctica de
fotografia en la qual l'artista passeja pel carrer, confrontant els espais públics.
Moriyama va començar a manipular la impressió serigràfica als anys setanta, utilitzant
aquesta tècnica per als seus llibres i exposicions. A més, va organitzar esdeveniments
interactius i instal·lacions com una forma d'adaptar el seu discurs a diferents espais i
situacions.
El treball de Moriyama ha tingut un impacte significatiu en tot el món. L’any 1974, el
Museu d'Art Modern de Nova York va presentar la seva obra com a part de la primera
gran exposició a Occident centrada en la fotografia japonesa. Des d’aleshores, les
seves fotografies s'han exposat en moltes exposicions importants: a la Tate Modern de
Londres (William Klein + Daido Moriyama, 2012); al Museu d'Art Modern de San
Francisco (Stray dog, 1999); al Museu Metropolità de Nova York (Hunter, 1999); al
Museu Nacional d'Art d’Osaka (On the Road, 2011); a la Fundació Cartier per l'Art
Contemporani a París (2003 i 2016); al FOAM d’Amsterdam (2006); i als Rencontres
d'Arles (Labyrinth + Monochrome, 2013).
L’obra de Moriyama forma part de les col·leccions de nombroses i destacades
institucions públiques, incloent-hi el Museu d'Art Modern de Nova York; el Museu d'Art
Modern de San Francisco; el Museu Metropolità d'Art de Nova York; Museu Getty (Los
Angeles); el Museu de Belles Arts (Boston); i el Centre Pompidou (París).
6

DECLARACIONS DE DAIDO MORIYAMA
PER FOTO COLECTANIA
5 de març de 2020

- Què ha significat per a vostè el premi Hasselblad?
- Va ser un gran honor rebre’l, tenint en compte els grans fotògrafs que l’han rebut
abans que jo.
- Va començar la seva carrera treballant en disseny gràfic. En quin moment va
néixer el seu interès per la fotografia?
- Quan anava a un estudi de fotografia, m’inspirava molt l’atmosfera esportiva, el
moviment. Estava fart de la meva feina d’escriptori com a dissenyador gràfic.
- Li van interessar les instantànies espontànies des del principi?
- Després de passar-me tres anys com ajudant d’Eikoh Hosoe, vaig començar a fer
instantànies i fins ara.
- Quin ha estat el record més viscut de la seva tasca darrera la càmera?
- Com a fotògraf, totes les fotografies que prenia eren úniques, però he de dir que
Stray Dog és molt especial per a mi.
- Què és el que l’empeny a prémer el botó de la càmera?
- Segueixo el meu instint i disparo.
- Com descriuria el seu estil de fotografia?
- “ No pensis, sent”, com diria Bruce Lee.
- ¿Què troba en els carrers del barri de Shinjuku a Tòquio, que l’empeny a
fotografiar-los tan sovint i que no pot trobar en cap altre lloc del món?
- Sento que Shinjuku és un estudi sobre el desig. He estat a moltes grans ciutats, però
no he trobat res similar a Shinjuku.
- Què significa la fotografia per a vostè?
- És la meva vida!
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CITES DE DAIDO MORIYAMA EN ELS TEXTOS DE SALA
“A mesura que em faig gran amb la càmera a la mà, me n’adono que tot allò que
mostro a les meves fotografies prové, en definitiva, dels records de la meva infantesa,
de les coses que he vist i viscut durant els anys de la postguerra, a principis dels
cinquanta. Els meus records de quan vaig deambular durant un temps d’una ciutat a
una altra després de la guerra s’han acumulat al fons de la meva consciència, i crec
que estan reflectits a la miríada d’imatges que he captat com a fotògraf de carrer,
responent al dit índex en soltar l’obturador de la càmera. En altres paraules,
independentment de si era conscient d’allò al moment i al lloc fer la fotografia, sembla
que la majoria de les meves fotografies representen una comunió instantània amb
l’aquí i l’ara que s’estableix a través d’una espècie de túnel del temps.
La gent sovint em diu que és difícil precisar quan es van fer les fotografies, i que no
poden identificar-les amb una certa època, el qual potser és un altre aspecte que
caracteritza el meu treball. Suposo que algunes de les imatges plasmades en les
meves fotografies sorgeixen dels meus records de paisatges i escenaris del Japó de
postguerra, i com van afectar per primer cop a un noi que encara havia de construir les
seves experiències vitals més transcendentals. El temps que anomenem «present»
sempre està relacionat tant amb el passat com amb el futur, i l’avui no és més que un
nexe d’unió entre l’ahir i el demà. Al cap i a la fi, fer una fotografia és un acte de retenir
accidentalment un determinat moment en un túnel del temps infinit”.
Publicat a RECORD n.º 38
“Quan faig fotos, el meu cos entra inevitablement en un estat de trànsit. Mentre
serpentejo ràpidament entre les avingudes, cada cèl·lula del meu cos es torna sensible
com un radar, susceptible a la vida del carrer... Si ho hagués d’expressar amb
paraules, diria: ‘No tinc elecció... Haig de fotografiar això... No puc deixar que un altre
ho faci... Ho haig de fotografiar... No tinc elecció.’ Un murmuri que es repeteix
incansablement”.
“Sempre he pensat que el món és un lloc eròtic...Per mi les ciutats són enormes
cossos formats pels desitjos de la gent. I mentre busco els meus propis desitjos entre
aquests, secciono el temps per captar el moment. Aquesta és la feina amb la càmera
que m’agrada”.
“Per mi copsar el que sento amb el meu cos és més important que els tecnicismes de
la fotografia. No és important si la imatge està moguda o desenfocada. La fotografia no
és únicament nitidesa”.
“Pot semblar que dirigeixo la càmera a allò que tinc just davant meu. No obstant,
intento fotografiar el que la gent veu i no percep, allò misteriós i desconegut de la vida
quotidiana”.
“Per mi la fotografia no és un mitjà per crear bellesa sinó l’única manera de trobar una
realitat genuïna on els enormes fragments del món, que mai puc abastar
completament amb la fotografia, coincideixen amb la meva inextricable situació”.
“Les fotografies són peces d’un món etern -la vida diària- i fòssils de llum i temps. Són
també fragments de pressentiment, inspiració, registre i memòria sobre els éssers
humans i la seva història, així com un altre llenguatge i un món que es torna visible i
intel·ligible en materialitzar la realitat a través de la càmera. Ens mostren bellesa i
tendresa, però de vegades també lletjor i crueltat, no com a resposta sinó sempre com
a una nova pregunta. Crec que les fotografies són peces d’un trencaclosques
incomplet. Per aquesta raó m’he dedicat i sempre em dedicaré a la fotografia”.
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FUNDACIÓN HASSELBLAD
La Fundació Hasselblad va néixer el 1979 d'acord amb els termes expressats en
l'última voluntat i el testament de Victor Hasselblad i la seva dona, Erna. El propòsit de
la Fundació és promoure l'educació científica i la recerca en els àmbits de les ciències
naturals i la fotografia. Un dels guardons concedits per la Fundació, el Premi
Internacional de Fotografia que es concedeix anualment a un fotògraf especialment
rellevant, es considera el guardó fotogràfic més important del món.
La Fundació té una col·lecció de fotografia centrada en els premis Hasselblad i en els
fotògrafs nòrdics. El Hasselblad Center és la sala d'exposicions de la Fundació
Hasselblad, situada al Museu d'Art de Göteborg. La Fundació participa activament en
el camp de la recerca acadèmica i artística a través de la publicació de llibres,
organització de simposis i col·laboracions amb universitats sueques i internacionals.

COMISSÀRIES
Louise Wolthers és doctora en Història de l’Art i és cap de
recerca i comissària de la Fundació Hasselblad, Göteborg.
Realitza investigacions en història, teoria i pràctiques
contemporànies de la fotografia. Lidera projectes
d’investigació col·laboratius que mostra en publicacions,
simposis i exhibicions, sovint en col·laboració amb la
Universitat de Göteborg, com WATCHED! Surveillance, Art
and Photography (2015-2017) i Thresholds: Interwar Lens
Cultures (2018-2021). Publica assiduament sobre
fotografia, art contemporani i cultura visual en llibres i
revistes com Journal of European Studies, Photography &
Society photographies.

Sara Walker va estudiar Història de l’Art i Filosofia a Estocolm, Suècia. El seu treball
anterior inclou la gestió de Galleri Riis a Estocolm 2011-2018. És escriptora i
comissària independent i actualment és directora a
l’organització sense ànim de lucre Associació Sueca
d’Art, a Estocolm. Juntament amb Louise Wolthers, va
ser comissària de les exposicions Encounters - Nordic
Photography Without Borders, Moonlight (amb
Melanie Vandenbrouck del Museu Real de Greenwich)
i Daido Moriyama – A Diary, tot el 2019 a la Fundació
Hasselblad de Göteborg, on va treballar com a
comissària adjunta. Va coeditar els llibres d’aniversari
sobre la història de la Fundació Hasselblad i la història
d’Erna i Victor Hasselblad. Està treballant en la
propera exposició grupal Space Works per el Museu
d’Art de Tampere/Backlight Photo Festival a Tampere,
Finlàndia.
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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.
Foto Colectania, amb seu al Passeig Picasso 14, en ple barri del Born, s’ha consolidat com
un centre de referència en el camp de la fotografia que disposa d’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 DE SABADELL
La Fundació Banc Sabadell és el col·laborador principal de Foto Colectania i participa a
l’exposició Daido Moriyama, A Diary. La Fundació Banc Sabadell es va constituir com a
fundació privada l'any 1994 amb el propòsit d'estimular l'excel·lència i promoure el saber i
la cultura. L'objectiu de la Fundació és promoure activitats de divulgació, formació i
investigació en els àmbits educatiu, científic i cultural, així com fomentar i donar suport al
talent jove. Al llarg de la seva trajectòria, ha contribuït a impulsar activitats en aquests
àmbits i també s'ha consolidat com a organitzadora dels prestigiosos guardons Premi
Fundació Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica, Premi Fundació Banc Sabadell a la
Investigació Econòmica i Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i Enginyeria.
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IMATGES DE PREMSA

Imatges disponibles a: https://bit.ly/2l4RsMP
L’ús d’aquestes fotografies queda restringit a la il·lustració de l’exposició a Foto
Colectania. Preguem que no ometin la referència al copyright de les imatges.
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INFORMACIÓ PRÀCTICA
DAIDO MORIYAMA: A Diary
Del 12 de març al 21 de juny de 2020
Fundació Foto Colectania
Passeig Picasso 14
08003 Barcelona
www.fotocolectania.org
Horaris
De dimarts a dissabte de 11 h a 20 h, diumenges de 11 h a 15 h
Entrada general: 4 € | Entrada reduïda: 3 € | Entrada gratuïta: 1er diumenge de mes
Exposició produïda por la Fundació Hasselblad:

Col·labora:

Per més informació:
Yolanda Jiménez / yolanda@mahala.es +34 609 61 62 01
Marta del Riego / mdelriego@mahala.es + 34 654 62 70 45
Barcelona +34 93 412 78 78 / Madrid + 34 91 826 17 22
www.mahala.es
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