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Fundación MAPFRE presenta la primera exposició dedicada 
a l’obra de Claudia Andujar a Espanya. L’artista brasilera, que 
ha dedicat la seva carrera a defensar els més desfavorits a 
través de la fotografia, va iniciar el camí del fotoperiodisme 
moguda per l’interès a comprendre la vulnerabilitat humana. 
Ha consagrat una bona part de la seva trajectòria a la 
defensa i la protecció dels drets del poble ianomami, un dels 
grups indígenes més grans del Brasil. 

Nascuda a Suïssa el 1931, va créixer a Transsilvània, 
d’on va fugir amb la seva mare durant l’Holocaust. El pare 
i la família paterna van ser exterminats en els camps de 
concentració. Andujar va viure a Suïssa i als Estats Units,  
i el 1955 va instal·lar-se definitivament al Brasil, on va 
trobar en la fotografia la manera d’acostar-se als altres 
i de descobrir el nou país. Als anys seixanta va iniciar la 
sèrie «Famílias brasileiras», un projecte en què, al llarg 
de diversos mesos, va conviure amb famílies de diferents 
regions i estrats socials. Van ser uns anys, també, en què  
va fotografiar alguns dels col·lectius més vulnerables de  
la societat, com toxicòmans i prostitutes. 

El 1971, mentre treballava en un article sobre l’Amazònia 
per a la revista Realidade, l’artista va descobrir l’existència 
dels ianomamis. Fascinada per la cultura d’aquesta 
comunitat aïllada, va viatjar fins a la regió del riu Catrimani 
– situada a la zona propera a la frontera entre el Brasil i 
Veneçuela considerada el bressol d’aquest poble – buscant 
implicar-se més profundament en el seu treball fotogràfic. 
Amb l’ajuda de Carlo Zacquini, un dels missioners que 
s’havien establert a la zona als anys seixanta, els indígenes 
van acollir-la. Les seves imatges d’aquest període mostren 
un estil de vida tradicional en què les dones recol·lecten 
fruita mentre els homes cacen. Andujar fotografia el yano, 
la casa comunitària que agrupa múltiples famílies sota un 
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mateix sostre, i també els rituals funeraris i intercomunitaris 
anomenats reahu, que poden durar dies o setmanes en 
funció de la importància del difunt i de l’ofertori de menjar. 
Experimenta amb diverses tècniques fotogràfiques: 
aplica vaselina a l’objectiu de la càmera, fa servir pel·lícula 
infraroja, allarga els temps d’exposició i superposa preses 
per tal de plasmar la sensació de moviment a les imatges. 
Les escenes quotidianes es representen de manera que 
semblen transcendir la realitat: els raigs de llum irrompen 
a través de l’aire i el fum que envolta un jove reclinat en 
una hamaca el fa semblar un xaman. Andujar vol fer visible 
un món invisible, com si la fotografia pogués oferir una 
exploració metafísica de la visió del món dels ianomamis.

A principis dels anys setanta, la dictadura militar 
brasilera va iniciar un programa d’explotació de la regió 
de l’Amazones. A causa de la depredació forestal i minera, 
i de la propagació de malalties – que hi havien dut els 
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treballadors que havien emigrat des de les ciutats cap a 
aquest territori fins aleshores aïllat –, la vida diària de la 
comunitat ianomami va quedar greument amenaçada. Quan 
Andujar va denunciar la situació, se li va impedir l’entrada  
a la zona i, a partir d’aquell moment, va dedicar la seva vida  
i la seva obra a la defensa territorial i cultural d’aquest poble. 
El 1978 va fundar l’ONG Comissió Pro Ianomami (CCPY), 
juntament amb Carlo Zacquini i l’antropòleg Bruce Albert.  
A més a més, va començar a viatjar per tot el món amb el 
líder ianomami Davi Kopenawa. El 1989, el Govern brasiler 
va manar dividir l’àrea d’aquest poble indígena  
en dinou microreserves separades, la qual cosa va provocar 
un confinament de les comunitats que les hauria acabat 
asfixiant, ja que els ianomamis es desplacen sovint per 
garantir la renovació dels recursos naturals de la selva. 
L’objectiu era desposseir-los de les seves terres en favor  
de la colonització agrícola i l’explotació minera. En resposta 
a aquesta demarcació, Andujar i la CCPY van organitzar  
el 1989 l’exposició audiovisual Genocídio do Yanomami: 
morte do Brasil al Museu de Arte de São Paulo. La projecció, 
que ha estat recreada especialment per a aquesta mostra, 
presenta centenars d’imatges de l’artista en què es 
poden contemplar vistes aèries de la selva i que s’acaba 
amb les tràgiques conseqüències del contacte entre el 
poble indígena i la societat industrial: l’harmonia d’un món 
gradualment destruïda per la civilització blanca.

Als anys vuitanta, Claudia Andujar va endegar amb 
la CCPY una campanya de vacunació per defensar la 
salut dels indígenes. Com a part d’aquest programa va fer 
nombrosos retrats dels integrants del poble ianomami que, 
vistos en conjunt, revelen la diversitat de les comunitats  
que l’integren i els diferents graus de contacte amb la 
societat occidental. 

Cabana prop de la missió catòlica del riu Catrimani, estat de Roraima (Brasil), 1976. 
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A partir del 1993, després que l'any anterior, gràcies 
a la pressió nacional i internacional, el Govern brasiler 
finalment reconegués la demarmarcació del territori 
ianomami, l’artista es va anar retirant de l’escena política  
i recorrent només a l’art per mantenir la visibilitat de la 
causa ianomami. L’any 2000 va ser reconeguda amb el 
Premi a la Llibertat Cultural de la Lannan Foundation de 
Los Angeles. Els anys 1999 i 2012 va participar al festival 
PHotoEspaña, a Madrid. Avui dia, les seves obres formen 
part d’algunes de les col·leccions més importants del món, 
entre les quals les del Museum of Modern Art de Nova 
York o la Tate de Londres. Després de quatre anys d’una 
profunda recerca en els arxius de l’artista, Thyago Nogueira 
ha fet una acurada selecció de fotografies, documents, 
material audiovisual i dibuixos fets pels mateixos 
ianomamis, una selecció que integra aquesta exposició, 
originàriament concebuda per l’Instituto Moreira Salles  
del Brasil i que, com a part de la seva itinerància 
internacional, avui podem contemplar a les sales del  
KBr Fundación MAPFRE de Barcelona.

Actualment, el Govern brasiler torna a amenaçar  
amb la possibilitat de reconsiderar la demarcació del 
territori ianomami. La comunitat indígena està de nou en 
perill davant de la invasió de miners, fustaires i colons 
il·legals i encara s’hi suma l’arribada de la covid-19. Com 
assenyala el comissari al catàleg que acompanya la  
mostra: «La presència d’aquesta exposició en el continent 
europeu ens brinda l’oportunitat de reflexionar sobre 
els efectes persistents de les guerres sectàries i de 
la història del colonialisme [...], ens obliga a assumir la 
progressiva fragilitat de la nostra existència, agreujada 
per la destrucció que causem en imposar la nostra 
manera de viure als altres».

Naki uxima i Marokoi Wapokohipi thëri ballen i canten a la cabana. Catrimani,  
estat de Roraima (Brasil), 1974



Exposició organitzada per l’Instituto 
Moreira Salles en col·laboració amb 
Fundación MAPFRE, amb el suport de 
la Hutukara Associação Yanomami i 
l’Instituto Socioambiental del Brasil. 

KBr Fundación MAPFRE
Av. del Litoral, 30
08005 Barcelona 
Tel. (+34) 932 723 180
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Dates
Del 26 de febrer  
al 23 de maig del 2021

Comissariat
Thyago Nogueira  

Horari
Dilluns: tancat
Dimarts—diumenge
(i festius): 11-19 h
Últim accés: 18.30 h

A partir de l’1 d’abril
Dimarts—diumenge
(i festius): 11-20 h
Últim accés: 19.30 h

Les sales es desallotgen
10 minuts abans del tancament

Entrades
General: 5 €
Reduïda: 3 €
Gratuïta: dimarts (excepte festius)
Grups: 3 € / pax

Servei d’audioguia
Disponible en català,  
castellà i anglès

Visita comentada
(servei de mediació)
Dimecres i dijous: 16-19 h  
Divendres i dissabtes: 
12-14 h, 17-19 h
Diumenges i festius: 12-14 h  
 
A partir de l’1 d’abril
Dimecres i dijous: 17-20 h
Divendres i dissabtes: 
12-14 h, 17-20 h
Diumenges i festius: 12-14 h
(informació a recepció)

Llibreria
Llibreria KBr by Juan Naranjo
Tel. (+34) 933 568 021
libreria@juannaranjo.eu

fundacionmapfrecultura 
@kbrfmapfre 
@KBrfmapfre

Explica’ns què t’ha semblat 
l’exposició: #KBrClaudiaAndujar

kbr.fundacionmapfre.org/ca/
exposicions/claudia-andujar
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