
CatGarry
Winogrand
del 11.06 al 05.09.2021



Garry Winogrand va néixer al barri novaiorquès del Bronx 
l’any 1928. Després d’estudiar a la Universitat de Columbia, 
on va tenir com a company d’estudis el fotògraf documental 
George S. Zimbel, amb qui va fer amistat, va incorporar-
se com a fotoperiodista a Pix Inc., una agència que 
proporcionava imatges a revistes il·lustrades de notícies. A 
partir del 1954, sota la tutela de l’agent Henrietta Brackman, 
l’artista va començar a vendre les seves fotografies a revistes 
d’oci com Collier’s, Look, Pageant i Sports Illustrated. Amb 
una càmera de 35 mm i un flaix solia captar esportistes en 
acció i músics o actors durant les seves actuacions, com 
també l’energia de la vida nocturna a Nova York. A partir del 
1955, empès per un interès personal, va fer diversos viatges 
de cap a cap dels Estats Units. Va recórrer Los Angeles, 
San Francisco, Dallas, Houston, Chicago, Ohio, Colorado i el 
sud-est del país. En les seves obres recull les manifestacions 
i els moviments pacifistes i contraculturals dels anys 
seixanta, derivats de la guerra del Vietnam o la crisi dels 
míssils, i reflecteix en les seves fotografies un sentiment de 
desintegració nacional.

A partir del 1959 gairebé va abandonar tot tipus de 
treball comercial per dedicar-se per complet a la seva carrera 
com a artista, que combinava amb la de docent. El 1973 
va traslladar-se a Austin (Texas) per fer de professor de 
fotografia a la universitat local, i només va tornar a Nova York 
de visita. El 1978 va obtenir la seva tercera beca Guggenheim 
i es va instal·lar a Los Angeles, on va viure sis anys. Al febrer 
del 1984 se li va detectar un càncer de la vesícula biliar i va 
morir al cap de dos mesos amb només 56 anys. 

El seu treball d’aquest darrer període sembla visualment 
més senzill que l’anterior, conté menys moviment i menys 
desordre. Algunes imatges fetes a Los Angeles eviten, per 
exemple, els esdeveniments multitudinaris tan significatius en 
aquella època i se centren en una única persona o dues, tot 
sovint concentrades en si mateixes. 

 Garry Winogrand, Exposició Universal de la Ciutat de Nova York, 1964. 
Col·lecció Fundación MAPFRE, Madrid



Garry Winogrand, Zoo de Central Park, Ciutat de Nova York, 1967. 
Col·lecció Fundación MAPFRE, Madrid

Garry Winogrand, Zoo de Central Park, Nova York ca. 1963. Col·lecció particular, Granada



Des del 1971, Winogrand havia deixat d’editar les seves 
fotografies confiant que ho faria quan tornés a Nova York. 
Com que no hi va tornar mai, en morir va deixar 4.100 rodets 
revelats sense passar a fulls de contactes i 2.500 sense 
revelar. Tot i que l’artista és més conegut per la seva obra  
en blanc i negre, des de finals dels anys cinquanta i durant  
els seixanta va fer més de 45.000 diapositives en color.  
És una part de la seva producció poc coneguda i, a través  
de tres projeccions, es presenta per primera vegada a 
Espanya en aquesta exposició. 

La seva manera de treballar, gairebé de forma 
compulsiva, mostra una producció centrada en petits detalls 
o en motius que a primera vista podrien sembla irrellevants, 
com si l’artista s’interessés més en les imatges per la manera 
com transmeten el món que no pas pel que n’expliquen. El 
1963, en la sol·licitud de la seva primera beca Guggenheim, 
assenyalava: «He estat fotografiant els Estats Units per 
intentar […] esbrinar qui som i com ens sentim, observant la 
nostra aparença mentre la història es produïa i es continua 
produint al nostre voltant en aquest món», i expressava, 
alhora, la consternació que sentia en descobrir que els 
somnis dels nord-americans són «barats i trivials» i estan 
construïts sobre «aparences i fantasies».

Les 169 fotografies que formen l’exposició Garry 
Winogrand, que presenta Fundación MAFRE al seu centre 
de fotografia KBr de Barcelona, posen de manifest les 
contradiccions d’una societat al llarg de tres dècades: l’encís 
i el desencís, l’estranyesa i l’alegria, la velocitat i el moviment, 
la ironia i el dubte. Un treball pel qual va ser considerat «el 
fotògraf central de la seva generació», segons va expressar-
ho John Szarkowski, que va ser conservador de fotografia del 
Museum of Modern Art (MoMA) de Nova York des del 1962 i 
una de les personalitats més influents en la formació del gust 
fotogràfic contemporani, en el catàleg de l’exposició Mirrors 
and Windows, organitzada en aquest museu l’any 1978.

Garry Winogrand, Nova York, 1970. Col·lecció particular, San Francisco (Califòrnia)



KBr Fundación MAPFRE
Av. del Litoral, 30
08005 Barcelona 
Tel. (+34) 932 723 180
infokbr@fundacionmapfre.org

Dates
De l'11 de juny  
al 5 de setembre del 2021

Comissariat
Drew Sawyer

Horari
Dilluns: tancat
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: 17-20 h
Divendres i dissabtes:  
12–14 h, 17–20 h
Diumenges i festius: 12–14 h
(Información a recepció. No 
disponible durant el mes d'agost)

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: #KBrGarryWinogrand

kbr.fundacionmapfre.org/
exposicions/KBrWinogrand

Portada:  Garry Winogrand, Park Avenue, Nova York, 1959. 
Col·lecció particular, San Francisco (Califòrnia)
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