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LA FOTOGRAFIA PAS A PAS

LA  CÀMERA  CONFIGURACIÓ - FUNCIONS AUTOMÀTIQUES
FUNCIONS MANUALS - PRÀCTIQUES
LLUM i COLOR  – IL·LUMINACIÓ
COMPOSICIÓ DE L´IMATGE

ELABORACIÓ DE L’ESTIL (Ej. EL RETRAT)

SORTIDA de PRÀCTIQUES



EL RETRAT FOTOGRÀFIC



QUINA DE LES DUES ÉS MILLOR?



QUINA DE LES DUES ÉS MILLOR?



EL RETRAT CLÀSSIC

YOUSUF KARSH
(Mardin 1908 – Boston 2002)

LA IL.LUMINACIÓ ESTIL HOLLYWOOD 
EL POSAT MOLT ESTUDIAT.
LA FORÇA EN EL CAP I LES MANS.
L´HABILITAT TÈCNICA.
EL CARÀCTER.



“EM VAN ENSENYAR A MIRAR. FER FOTOGRAFIES NO ÉS NOMÉS 
APROFITAR LES NOSTRES EINES TÈCNIQUES, S´HA D´ESMICOLAR 
LA IMATGE PER TAL DE PODER TROBAR LES EMOCIONS.”

…QUAN ELS FAMOSOS COMENCEN A PENSAR EN LA 
INMORTALITAT; TRUQUEN… A KARSH



Yosuf Karsh, és el més cèlebre
representant de la tradició clássica
del retrat d´estudi. Els seus retrats,
gairebé mai són naturals, si no,
formals i altament estudiats. Els
seus treballs són d´estudi, amb
il.luminació artificial, amb posat, i
sense “attrezzo”.

La seva obra, més ben dit, “el seu
estil,” es caracteritza per una
il.luminació clássica hollywoodiana.
Llums brillants, detall extrem,
textures riques i profunditat.
Se centra especialment en el cap del
subjecte, o al cap i les mans;
il.luminant de manera que amb un
fons molt fosc ressaltin molt més.
Això produeix en els seus retrats la
força, la grandesa i la dignitat que li
han donat fama.



El seu estil ha influït notablement a altres “retratistes”, sobretot durant les dècades 40-50.
Encara que els seus crítics diguin que la interpretació idealista que fa del caràcter, és
negativa i que imposa la seva filosofia al subjecte, és innegable que els seus retrats están
executats amb una habilitad inusual.



El preocupa més captar la ment i l´ànima que l´aspecte.
Quan el fotògraf registra “el poder interior” que brolla de la grandesa del subjecte
trancorre “un instant de veritat”



Durant la seva vida fotográfica va
fer 15.000 sessions, amb més de
100.000 negatius, dels quals
17.000 eren retrats. La majoria
realitzats als homes i dones més
influents del segle XX.



EVE ARNOLD   (21/4/1912  - 4/1/2012)

EL RETRAT PER SORPRESA

LA CURIOSITAT.
LA ÈTICA.
LA SENSSIBILITAT.
EL FOTOPERIODISME.
EL FEMINISME.



“VAIG SER POBRE I VAIG VOLER DOCUMENTAR LA POBRESA.
VAIG PERDRE UN FILL I EM VAIG OBSESSIONAR AMB ELS NAIXEMENTS.
ESTAVA INTERESSADA EN LA POLITICA I VAIG VOLER SABER COM AFECTAVA A LES
NOSTRES VIDES.
SÓC UNA DONA I VOLIA SABER SOBRE LES DONES.”



“UNA SESSIÓ D´ESTUDI OFEREIX MOLTES POSSIBILITATS, PERÒ A MI EM DESAGRADA LA 
FOTOGRAFIA D´ESTUDI I LES IMATGES ARTIFICIALS QUE  GENEREN.”



Es en les seves fotografies d´estrelles de Hollyvood com, Marilyn Monroe, i Joan Crawford
en que Eve Arnold es va fer famosa, fuig dels retrats convencionals idealitzats, o sigui que
treballa al revés que Karsh que decidia en tot moment el posat i la il.luminació més
afoveridora. Arnold, sorpren a les estrelles quan están desprevingudes, sense maquillatge.

Va fer fulls de contacte amb imatges que Marilyn no volia que fossin publicades, i ho va
respectar.
A Joan Crawford, li va enviar els negatius dels seus nusos per tal d´evitar indiscrecions.



En els seves imatges, 
sempre i és present l´èsser humà.    

“Si vas en compte amb la gent i
respectes la seva privacitat ,t´oferiran part
d´ells mateixos que tu podràs fer servir”



Les seves fotografies són a la vegada, tendres,
provocadores i directes.

“Dones sense retocar” una sèrie d´estudis
sobre la dona en la vida i al treball quotidià,
tema preferit de Eve Arnold.



CECIL BEATON  (Londres 1904 – Salisbury 1980

EL RETRAT i L´ESCENARI

PERFECCIÓ.
SENSSIBILITAT.
BELLESA.
SNOBISME.
GLAMOUR.
TEATRALITAT.



Per la majoria de la gent, el seu nom està associat sobretot a la seva activitat com a
fotògraf de l´alta societat i com a creador de l´escenografia i vestuari de la versió
cinematogràfica de “My Fair Lady”, Cecil Beaton va ser també escriptor i crític, un
incomparable organitzador d´exposicions, un artista capaç d´expresar-se amb la mateixa
força tant literària com gràfica; un decorador de gust exquisit i un brillant conversador.
Era un dandy i un esteta, dotat d´un toc gairabé màgic. El culte a l´elegància i la bellesa era
la base de la seva actitud tranquila, gairabé indiferent.



Treballador infatigable i tenaç, les seves obres un cop acabades no revelaven cap
esforç, semblaven fàcils i espontànias.



Considerat com un dels pioners per utilitzar la fotografia en el món de l´art.
Es guanya l´admiració popular amb els seus glamourosos i innovadors retrats, en els que
utilitzava inusuals posats, accesoris teatrals, vestuari; i també dobles i triples exposicions
aconseguint efectes únics.
Alguns crítics, trobaven el seu treball, fràgil, preciosista i al mateix temps enginyós i
provocador.



“Escoltar com descriu Beaton, amb
termes estrictament visuals; a una
persona, un lloc o un paisatge, és
assistir a una representació
divertida, preciosa o brutal, però
sempre brillant. És justament això
l´extraordinària intel.ligència i
comprensió visual de les seves
fotografies, el que fan que la seva
obra sigui única.”

Truman Capote



La década dels 30 li encarreguen una sèria de fotografies de la Reina Isabel.
Posteriorment esdevindria el retratista oficial de la Familia Real Britànica.

Durant la II Guerra Mundial fou el fotògraf oficial del Govern Britànic i de diverses
agències militars. La seva carrera va fer un gir més serios. Crea un registre històric de la
devastació de Londres per l´aviació alemana.



Després de la Guerra, torna als
orígens, amb dissenys exuberants i
extravagants per els teatres de
Broadway i Londres. Per el seu
treball en pel.licules com “Gigi” i
“My Fair Lady” on aconsegueix un
Oscar.

Aquests honors, juntament amb les
fotografies de la familia Real li
porten la seguretat financera que
tant havia anhelat, juntament amb el
títol de Sir.



Es va convertir en el fotògraf oficial de 
Vanity Fair i Vogue







JAN SAUDEK   (Praga 1935)

PROVOCACIÓ

EMOCIONS.
SEXE.
DESIG.
ENVELLIMENT.
PASSIONS  HUMANES.
OBSESSIONS.
ATRACCIÓ – REPULSIÓ.
INSTINT.

“Hi ha persones que em pregunten perquè faig això i no 
allò;  què significa aquesta foto  - jo no ho sé - ; jo només
la faig i em guio per l´instint”





La perfecció de les formes no importen, per això, la
majoria de les seves fotografies tenen un aspecte
inquietant, sexual fins a límits obscents. Busca les
textures i els ambients dels seus decorats per tal de
crear climes tancats, d´aspecte ruinós creant escenes
d´un asfixiant clima violent i extremadamnet expresiu.

EL 1951 COLOREJA LA SEVA PRIMERA FOTOGRAFIA



HISTÒRIA D´UN SOLDAT                  1



HISTÒRIA D´UN SOLDAT                  2



HISTÒRIA D´UN SOLDAT                  3



No els retrata 
desprevinguts. 
No hi ha atzar.
Fa servir la màquina
fotogràfica com a 
testimoni d´escepció i 
la fotografia com a 
sèrum de la veritat.
Pràctic fora de sèrie, 
se situa entre els
nauralistes partidaris
de la fotografia pura i 
els intervencionistes.
No fotografia ni 
senzilles escenes del 
carrer, ni 
composicions
gràfiques ni 
fantàstiques posades
en escena. Vol fer “tal 
com ho sent” i 
conservar el que li
convé.



“No estic segur què significa erotisme. Als començaments vaig inspirar-me en Lewis Carroll, 
en l´actualitat, en ningú”.



Traballa amb rodets i paper, amb les 
digitals només ha fet proves.



La mirada de Saudek, és complexa, fosca, pertorbadora en tots els aspectes.
Sexe, desig, mort, innocència, luxúria, ironia, bellesa…
Introduir-se en el firmament Saudek, resulta una experiència inquietant, un “anar i
tornar” entre l´atracció i la repulsió.
Unes imatges en constant conflicte entre l´alegria, l´esperança, la tragedia i la
desesperació; de vegades a la mateixa obra.


