
Àmpliament considerat com un dels fotògrafs més influents 
del segle xx, Garry Winogrand (Nova York, 1928-1984) 
va fer una crònica visual ben poètica de la crua vida 
quotidiana i pública dels Estats Units de la postguerra, 
retratada als carrers i a les autopistes, a les ciutats i a la 
perifèria, en fires, parcs nacionals i estadis esportius. Jueu 
americà de primera generació i criat en una família de 
classe treballadora del Bronx, Winogrand va desenvolupar 
un enfocament subjectiu envers la fotografia que qüestionava 
els usos narratius del mitjà, i va introduir en l’art 
contemporani l’«estètica de la instantània», de la qual va 
ser pioner.



Aquesta exposició repassa la carrera de Winogrand en 
ordre cronològic, des dels seus primers treballs per a 
revistes als anys cinquanta fins als esdeveniments mediàtics 
i els rodeos que va fotografiar a la dècada dels setanta, 
passant per les escenes de carrer i els viatges per carretera 
durant els anys seixanta. 

En morir prematurament el 1984, després de viure a Texas 
i Califòrnia durant gairebé una dècada, Winogrand va 
deixar milers de rodets de pel·lícula sense revelar o sense 
editar. A l’exposició també es pot veure una selecció de 
les còpies fetes a partir d’aquells negatius, que John 
Szarkowski, conservador del Museum of Modern Art 
(MoMA) de Nova York entre el 1961 i el 1991, va ajudar 
a revelar i imprimir per a la primera exposició retrospectiva 
de Winogrand el 1988. S’ofereix així una visió més 
completa de l’àmplia i complexa producció del fotògraf.

L’exposició presenta així mateix una instal·lació amb 
projeccions de fotografies en color realitzades per 
Winogrand que han estat mostrades molt poques vegades. 
Tot i que el fotògraf és conegut gairebé exclusivament per 
les seves imatges en blanc i negre, va fer més de 45.000 
diapositives en color entre principis dels anys cinquanta i 
finals dels anys setanta. Presentant l’obra en color juntament 
amb les imatges en blanc i negre més conegudes, aquesta 
exposició aporta una nova perspectiva sobre la carrera 
d’un artista fonamental de la postguerra i de la història de 
la fotografia en color als Estats Units.



Primeres obres

Després d’estudiar a la Universitat de Columbia (entre el 1949 i el 1951), on 
va conèixer el seu company d’estudis i fotògraf George S. Zimbel, Winogrand 
va començar a treballar com a fotoperiodista per a Pix, Inc., una agència 
fotogràfica que proveïa imatges a revistes il·lustrades. A partir del 1954, 
sota la tutela de l’agent Henrietta Brackman, va començar a vendre fotografies 
comercials a revistes com Collier’s, Look, Pageant i Sports Illustrated. Amb 
una càmera de 35 mm i un flaix, solia captar atletes en acció i músics o 
actors en plena actuació, com també l’energia de la vida nocturna de Nova 
York, en imatges que sovint servien per il·lustrar un text o intentaven construir 
una narració sobre els personatges retratats.

Tot i que Winogrand va desenvolupar la major part del seu treball comercial 
durant la dècada del 1950, aquestes primeres imatges demostren que ja era 
conscient del poder simbòlic o poètic de la fotografia com a mitjà descriptiu. 
En aquesta època també va produir moltes imatges per a fins propis, tant a 
la ciutat de Nova York com durant els seus viatges. En una gran part d’aquestes 
fotografies explotava l’estètica del fotoperiodisme, però tot sovint eludint el 
component narratiu. Aquest rebuig de la narrativitat en el seu treball era 
potser una reacció davant la manera com solien presentar-se les seves 
fotografies a les revistes.



Metropolitan Opera, New York 
1952

Col·lecció SFMOMA, San Francisco

Winogrand va perfeccionar el seu talent com a fotògraf de carrer treballant per a les 
revistes Harper’s Bazaar, Collier’s, Pageant i Sports Illustrated. Com passa en les seves 
imatges d’atletes, en aquesta fotografia d’una parella al Metropolitan Opera House 
de Nova York explota la idea de la instantània: centrant-se en els rostres i els gestos 
reveladors dels personatges, Winogrand introdueix un nou estil de fotografia en 35 
mm, un estil directe i invasiu però amb una coreografia intuïtiva que va ser extremament 
polèmic.



Coney Island, New York 
1960

Col·lecció Fundación MAPFRE

Winogrand va fer algunes de les seves primeres fotografies a les platges de Coney 
Island, fent servir tant pel·lícula en blanc i negre de 35 mm com pel·lícula en color. Les 
imatges en blanc i negre van ser les primeres que es van publicar i exposar: la fotografia 
d’una parella saltant damunt les onades es va incloure a The Family of Man, la cèlebre 
exposició del 1955 organitzada al Museum of Modern Art (MoMA) de Nova York i al 

llibre que l’acompanyava, com també en un assaig fotogràfic per a la revista Collier’s.



John F. Kennedy, Convenció Nacional Demòcrata
1960 

Col·lecció privada, San Francisco

El 1960, Winogrand va cobrir la Convenció Demòcrata de Los Angeles, on va fer 
aquesta fotografia, una de les més icòniques de la seva producció. Hi apareix John 
F. Kennedy dirigint-se a un grup de càmeres, més que no pas als assistents a l’acte. 
Vist d’esquena, Kennedy comparteix l’escenari amb el seu doble electrònic: un petit 
televisor que retransmet el seu discurs, segurament per als periodistes que són darrere 
l’escenari. Només li veiem la cara a la pantalla, una ironia que no se li va escapar al 
fotògraf, que després va continuar explorant els efectes dels mitjans de comunicació en 
la societat americana dels anys seixanta i setanta. La imatge també reflecteix el fet que, 
a finals dels anys cinquanta, la televisió estava desplaçant progressivament les revistes 
i el fotoperiodisme.



Nova York
1961

Col·lecció privada, San Francisco

Cap al 1960, quan el matrimoni amb la seva primera esposa, Adrienne Lubow, es 
deteriorava, Winogrand va començar a fotografiar dones amb més freqüència. El 
tema va continuar essent una dèria personal fins al 1965, quan va conèixer la seva 
segona esposa, Judy Teller. Fotografiava dones tant joves com grans, soles o en grups, 
caminant pels carrers de les botigues de moda, prenent el sol a la platja o reunides en 
esdeveniments.

Fotografiant al llarg dels anys seixanta la presència de la dona als carrers i en altres 
espais públics, Winogrand va captar algunes de les transformacions més radicals que 
van produir-se durant aquella dècada. Les seves imatges documenten no solament 
la percepció i les premisses d’una certa mirada masculina, sinó també els estils, les 
activitats, els gestos i el poder de les dones a l’era de la segona onada del feminisme i 
de la revolució sexual.



Al carrer

Winogrand solia dir que no va ser un fotògraf seriós fins als volts del 1960, 
l’any que es va presentar la seva primera exposició individual. Més o menys 
a l’inici d’aquesta dècada va començar a desenvolupar estratègies 
fotogràfiques per captar la vida als carrers de Nova York, com l’ús del gran 
angular i d’un pla inclinat en què la línia de l’horitzó queda torta. Sobre 
aquest període va afirmar: «Vaig començar a viure dins del procés fotogràfic». 
Aleshores solia fotografiar al Midtown de Manhattan, especialment al llarg 
de la Cinquena Avinguda.

Quan va deixar de treballar regularment per a revistes il·lustrades com 
Collier’s, que va tancar el 1957, Winogrand va renunciar progressivament 
a la capacitat d’explicar històries de la fotografia i al seu paper en el 
periodisme. Les seves imatges d’aquesta època que retraten la vida als carrers 
solen incloure diverses figures i poques vegades expliquen una única història. 
Són captivadores tant pels personatges que hi apareixen en primer pla com 
pels que se situen als marges. Fins i tot quan són plenes de gent, sovint 
expressen una sensació d’aïllament i suggereixen l’existència d’un rerefons 
més obscur sota la superfície d’aquella tumultuosa dècada.



Zoo de Central Park, Nova York
1967

Col·lecció Fundación MAPFRE, Madrid

Des que Winogrand va fer aquesta instantània d’una dona blanca i un home negre, 
cadascun amb un ximpanzé als braços vestit amb roba d’infant, a Central Park, a Nova 
York, molts crítics han destacat la deliberada ambigüitat de la imatge, no solament 
respecte de les circumstàncies que van dur a aquell lloc aquestes figures, sinó també 
a la manera com Winogrand va decidir enquadrar-les amb la seva càmera, eliminant 
una gran part del context circumdant. Com han d’interpretar els espectadors aquesta 
imatge, feta el mateix any que la Cort Suprema va dictaminar que les lleis estatals que 
prohibien el matrimoni interracial violaven la Constitució dels Estats Units?

Durant els anys seixanta, Winogrand va mostrar-se cada cop més reticent a parlar del 
«significat» de les seves fotografies i, malgrat el gran potencial narratiu que tenien, ell 
preferia centrar-se en els aspectes formals i tècnics. Era, potser, una reacció enfront 
del seu treball fotoperiodístic i publicitari, que tot sovint tenia un caràcter il·lustratiu. 
Winogrand solia citar l’influent assaig de Susan Sontag Against Interpretation (1966), 
en què l’autora deplorava la tendència creixent en aquella època a reduir les obres 
d’art al seu contingut per obligar-les a tenir un significat. Sontag, com Winogrand, 
defensava el plaer i la poesia de la mirada.



New York 
1969

Col·lecció Fundación MAPFRE, Madrid

Aquesta imatge, que va ser la coberta del llibre de Winogrand Women Are Beautiful, 
del 1975, reflecteix l’enfocament polivalent del fotògraf envers la fotografia de carrer. 
És potser una de les seves imatges més conegudes gràcies justament a aquest llibre i al 
portafolis elaborat posteriorment. Hi ha una dona que riu amb un cucurutxo de gelat a 
la mà davant d’un aparador. Riu potser amb o del fotògraf, a qui veiem reflectit al vidre 
en juxtaposició a un elegant maniquí masculí.

Tot i que Winogrand va rebutjar les interpretacions explícites de les fotografies del llibre 
i del llibre mateix, qualsevol lectura de Women Are Beautiful ha de tenir en compte el 
fet que va ser concebut i publicat en un moment en què els mitjans de comunicació de 
masses popularitzaven la revolució sexual, tot sovint eliminant-ne tot contingut polític 
i presentant-la com una mera qüestió d’estil. Durant aquest període, el fotògraf va 
interessar-se cada vegada més pel paper de la fotografia i els mitjans de comunicació 
a l’hora d’afaiçonar no solament la nostra imatge del món, sinó també les nostres 
experiències quotidianes.



Els animals

Als anys seixanta, Winogrand va fotografiar amb freqüència en zoològics i 
aquaris de la ciutat de Nova York. En aquella època els freqüentava amb els 
seus fills, Laurie y Ethan, després de la separació i el posterior divorci de la 
seva primera esposa, Adrienne Lubow. El 1969, el Museum of Modern Art 
(MoMA) de Nova York va publicar The Animals, amb 46 fotografies, i el 
conservador del museu, John Szarkowski, en va presentar 37 en una exposició 
que duia el mateix títol que el llibre. En moltes d’aquestes imatges, Winogrand 
va desdibuixar les fronteres entre l’espectador i el motiu fotografiat, mostrant 
els paral·lelismes naturals, i sovint humorístics, entre comportaments humans 
i animals. El retrat de la captivitat es pot interpretar aquí com una metàfora 
de la segregació racial i de gènere, omnipresents i pròpies de l’època, i 
alhora serveix per examinar críticament els modes d’entreteniment públic i el 
voyeurisme. En un text breu del llibre, Szarkowski analitzava les fotografies 
centrant-se en les característiques formals i afirmava com a conclusió que el 
zoològic de Winogrand «és una Disneylàndia surrealista on éssers humans 
improbables i animals fastiguejats amb pretensions es miren a través d’uns 
barrots exhibint males maneres i una incapa-citat mútua per reconèixer la 
ridiculesa de la seva situació».



1964

El març del 1964, Winogrand va rebre la seva primera beca de la John 
Simon Guggenheim Memorial Foundation per fer «estudis fotogràfics de la 
vida americana». La prestigiosa beca li va permetre viatjar aquell estiu per 
tot Estats Units, travessant disset estats, en un Ford Fairlane del 1957 que li 
havia deixat el seu amic i company de professió Lee Friedlander. Les fotografies 
resultants d’aquest periple reflecteixen les impressions d’un novaiorquès de 
naixement i jueu americà de primera generació enlluernat per la resta del 
país, tot i que també amb una actitud ambivalent, en especial després de 
l’assassinat de John F. Kennedy, en plena guerra del Vietnam i en l’apogeu 
del moviment pels drets civils. En la seva sol·licitud per a la beca, Winogrand 
resumia així la seva actitud envers el país i envers la seva pròpia contribució 
a la manera de representar-lo:

Miro les fotografies que he fet fins ara i em fan sentir que simplement 
tant és el que som, el que sentim o què serà de nosaltres. Les nostres 
aspiracions i els nostres èxits han estat insignificants i mesquins. 
Llegeixo els diaris, les columnes d’opinió, alguns llibres, miro algunes 
revistes (la nostra premsa) i tots trafiquen amb il·lusions i fantasies. 
L’única conclusió que en puc extreure és que estem perduts, i que la 
bomba ho pot acabar tot de manera definitiva, i senzillament no 
importa, no hem estimat la vida.

Winogrand va provar de fer visible el que ell considerava una representació més 
honesta dels Estats Units fotografiant l’aïllament, el consumisme, els prejudicis 
racials i de gènere i el complex militar-industrial. Va fotografiar els efectes 
d’aeroports, centres comercials i urbanitzacions, i va observar els nous i 
peculiars rituals que inspiraven aquests llocs. Moltes de les fotografies va fer-
les des del cotxe, tot sovint emmarcant la imatge amb el parabrises com a 
guia o amb els marcs de les grans finestretes laterals.



Dealey Plaza, Dallas 
1964

Col·lecció SFMOMA, San Francisco, adquirida mitjançant donació de la Judy Kay Memorial Fund

Al llarg de la seva carrera, Winogrand va ser un observador entusiasta dels rituals 
de la vida americana i de les seves connotacions polítiques i històriques. En aquesta 
fotografia feta a la Dealey Plaza de Dallas es veu un grup de turistes proveïts de les 
seves càmeres a l’indret on el president John F. Kennedy havia estat assassinat tot just 
un any abans. L’espectador s’enfronta a una barreja de gestos, formes i expressions 
que maregen i que reflecteixen l’ansietat de tota una nació.

Winogrand no va fotografiar l’assassinat en si, sinó el fet que s’havia convertit en una 
nova destinació turística: va reflectir que América tot sovint transforma la catàstrofe en 
negoci. La imatge constitueix, a més a més, un comentari sobre la fotografia mateixa 
i sobre com mediatitza les nostres experiències i els nostres records. Al centre de la 
imatge, l’edifici del Texas School Book Depository on treballava l’autor dels trets, Lee 
Harvey Oswald, ha estat substituït per la seva representació fotogràfica. En comptes de 
captar un esdeveniment d’interès periodístic, Winogrand va aconseguir que un moment 
que altrament seria intranscendent adquireixi una rellevància inesperada.



COLOR

Winogrand va començar a utilitzar pel·lícula de diapositives en color de la 
marca Kodachrome a principis dels anys cinquanta, quan treballava per a 
revistes com Collier’s i Sports Illustrated. Paral·lelament va trobar la manera de 
fer servir el color com a eina artística, transformant els usos comercials i 
amateurs del mitjà amb imatges espontànies que van ampliar l’horitzó del 
que aleshores s’acceptava com a fotografia artística. Al llarg dels anys 
cinquanta i seixanta solia portar dues càmeres, una amb pel·lícula en blanc 
i negre i l’altra amb pel·lícula en color. En alguns casos, agafava la càmera 
de color tot just uns segons abans o després de fer una de les seves imatges 
icòniques en blanc i negre.

Amb el llançament de pel·lícules més ràpides, com la Kodachrome II (1961) 
i la Kodachrome X (1962), va augmentar la seva producció d’imatges en 
color que reflectien l’activitat als carrers. Fotografiava principalment als 
parcs, als voltants dels edificis d’oficines, a les places públiques i als carrers 
del Midtown a l’illa de Manhattan. Les seves imatges diferien radicalment de 
les dels fotògrafs comercials i artístics de l’època, que sovint feien servir el 
color d’una manera sensacionalista. Winogrand tractava el color com un 
element més de la imatge.

Com a jueu americà de primera generació procedent d’una família de classe 
treballadora del Bronx i actiu en un moment en què les fotografies tenien poc 
valor de mercat, Winogrand no tenia prou recursos econòmics per fer 
impressions en paper de les seves diapositives en color, que podien arribar 
a ser molt més cares que les còpies en blanc i negre. En comptes d’imprimir-
les, les presentava en projeccions de diapositives. L’últim cop que les va 
mostrar va ser a la cèlebre exposició New Documents, organitzada al Museum 
of Modern Art (MoMA) de Nova York el 1967.



A l’Arxiu Winogrand del Center for Creative Photography de Tucson, 
Arizona, es conserven més de 45.000 diapositives en color. Les imatges que 
es presenten aquí han estat seleccionades en funció  
de diversos criteris, alguns dels quals proporcionats pel mateix  
Winogrand, que firmava, marcava o segellava els marcs de cartró de les 
diapositives que li interessaven (com feia amb els seus negatius en blanc i 
negre). En altres casos, en feia duplicats que ara estan repartits entre centenars 
de caixes. 

Els fons ingents que conserva l’Arxiu Winogrand han dificultat la tasca dels 
historiadors i conservadors de la seva obra. El fotògraf no solament va ser 
extremament prolífic, sinó que va deixar un gran volum de treball «inacabat». 
A més de les 45.000 diapositives en color, es conserven uns 6.500 rodets de 
pel·lícula en blanc i negre que Winogrand mai no va arribar a revelar ni a 
veure en forma de proves o fulls de contactes. Si bé els seus limitats recursos 
van impedir-li de vegades imprimir els negatius, fa la sensació que li 
interessava més el procés de fer fotografies que no pas el d’editar-les i 
imprimir-les: sovint deixava que fossin altres que seleccionessin les imatges 
per publicar o exposar. 

Revisar aquest material no tan sols ens ajuda a entendre millor el seu art, 
sinó que també amplia la nostra comprensió de la fotografia en color feta 
abans dels anys setanta, dècada en què el mitjà va tenir una acceptació més 
àmplia en el món de l’art.



Viatge

Als anys seixanta es va començar a viatjar a una escala mai vista. Winogrand 
va aprofitar la revolució dels mitjans de transport per creuar el país mentre 
els nord-americans gaudien de noves oportu-nitats per practicar el turisme 
domèstic. Durant els nombrosos viatges que va fer, sovint va fotografiar 
automòbils, vaixells i avions, símbols de prosperitat i mobilitat als anys de 
postguerra.

Tot i que el terroritzava viatjar en avió, Winogrand va captar nombroses 
escenes en aeroports. Hi mostrava grups de persones ben mudades; no en 
va, agafar un avió en aquells anys era una activitat de prestigi i aquella 
imatge de sofisticació es potenciava en anuncis, diaris i revistes plens de 
fotografies brillants de personatges famosos volant arreu del món. Winogrand 
va centrar-se en els moments més banals dels viatges en avió i va retratar 
com passaven l’estona els viatgers mentre esperaven els seus vols, l’equipatge 
i els seus éssers estimats.



La societat de l’espectacle

Winogrand va començar a treballar en les obres que formen  
aquesta secció l’any 1969, després d’aconseguir la segona beca 
Guggenheim per fotografiar el que va descriure com «l’efecte dels mitjans de 
comunicació en els esdeveniments». Aquest projecte, realitzat principalment 
entre el 1969 i el 1973, s’allunyava en gran mesura de la producció que 
havia fet fins aleshores, aparentment apolítica i centrada en vianants, gent 
de festa i animals al zoo. Moltes de les fotografies que el componen mostren 
manifestacions, i n’hi ha d’altres de temes polítics, com la roda de premsa 
dels candidats presidencials del 1971; l’alcalde de Nova York, John Lindsay, 
en acció, o la celebració de la victòria de Richard Nixon el 1972. L’any 
1977, el fotògraf Tod Papageorge, amic de Winogrand, va organitzar-li 
una exposició al Museum of Modern Art (MoMA) de Nova York amb el títol 
Public Relations i va editar el llibre del mateix títol que va acompanyar la 
mostra.

Les imatges mordaces d’aquest projecte cobreixen esdeveniments polítics 
organitzats —sia marxes patriòtiques, actes de la política oficial o veritables 
espectacles mediàtics—, que Winogrand desconstruïa mostrant els cables, 
els llums i els equips de gravació. Les fotografies es presenten principalment 
sota dues formes: d’una banda hi ha les d’esdeveniments dissenyats, si més 
no en part, per ser captats i publicitats mitjançant la fotografia; d’altra banda, 
les imatges que capten els participants i els periodistes amb els seus equips 
d’enregistrament, revelant així com la premsa canalitza aquests actes i els 
presenta com una successió d’oportunitats fotogràfiques, entrevistes i altres 
moments espectaculars. En aquest sentit, Winogrand actuava com els mateixos 
mitjans de comunicació (com ja havia fet als anys cinquanta) i alhora feia 
una crítica dels seus efectes en la vida pública.



Texas i Califòrnia

Després de la dècada del 1960, una gran part de la vida de Winogrand va 
transcórrer a Texas i a Califòrnia, on va fer diverses sèries de fotografies. El 
1970, després de la nul·litat del seu segon matrimoni amb Judy Teller, va 
marxar de Nova York, i els set anys següents va acceptar diverses places de 
professor per tot el país, fins que finalment es va instal·lar a Austin (Texas) el 
1973 per impartir classes a la universitat. Allà va acabar els llibres Women 
Are Beautiful (1975) i Public Relations (1977). També hi va fotografiar els 
rodeos, que es van convertir en la base del seu darrer llibre, Stock  
Photographs: The Forth Worth Fat Stock Show and Rodeo (1980).  
El 1978 va obtenir la seva tercera beca Guggenheim i, aquell mateix any, es 
va traslladar a Los Angeles, on tenia la intenció de dur a terme un estudi 
fotogràfic de l’estat al qual havia viatjat diverses vegades al llarg dels darrers 
trenta anys. 

A Texas i a Califòrnia, Winogrand es va plantejar el repte d’intentar crear 
nous tipus d’imatges. A diferència del que passava a Nova York, la vida als 
carrers d’aquelles altres ciutats transcorria als cotxes, i moltes de les fotografies 
les va fer des del seient del davant d’un automòbil. Aquestes imatges semblen 
fins i tot més desor-ganitzades i enigmàtiques que les més complexes que va 
fer a Nova York i, a més, releguen els éssers humans a una distància llunyana 
o mostren vianants solitaris en comptes de multituds.



Fort Worth  
1975

Fraenkel Gallery, San Francisco, Llegat Garry Winogrand

El 1975, el Fort Worth Art Museum de Texas va encarregar a Winogrand una sèrie 
de fotografies per a l’exposició The Great American Rodeo, que va inaugurar-se l’any 
següent amb obres de Red Grooms i Robert Rauschenberg, entre d’altres. Winogrand 
ja havia assistit a rodeos i a fires de bestiar a Texas durant el seu viatge del 1964, en 
el decurs del qual va fer algunes de les seves imatges més conegudes d’aquella dècada 
com a continuació del seu interès pels rituals americans i per les relacions, sovint cò-
miques, entre animals i humans. El 1980 va publicar un altre llibre sobre aquest tema, 
Stock Photographs: Fort Worth Fat Stock Show and Rodeo, que, a més a més, va ser el 

seu darrer llibre.



Fort Worth 
1974 

Gentilesa de l’Estate of Garry Winogrand i la Fraenkel Gallery, San Francisco

Tot i que les seves fotos de dones han centrat l’atenció crítica, Winogrand sovint també 
va fotografiar homes. Els seus subjectes solien ser homes blancs elegantment vestits, 
i normalment captats en grup enmig del carrer, o bé vaquers de l’Oest americà. El 
fascinaven aquests dos arquetips de masculinitat característics de l’Amèrica de 
postguerra: un representava la conformitat corporativa i de classe mitjana, l’altre 
l’individualisme rude.

El mateix Winogrand va integrar-se en la florent classe mitjana a la dècada del 1950 
gràcies a la seva feina regular per a les grans corporacions de mitjans de comunicació. 
Això no obstant, com a artista i com a jueu americà de primera generació, no sempre 
s’ajustava a les expectatives culturals dominants als Estats Units en aquell moment. A 
principis dels anys seixanta va abandonar la seva carrera de fotògraf per a les revistes 
per dedicar-se al seu art a temps complet, i va haver de lluitar tant en el terreny econòmic 
com en la vida familiar. Va viatjar diverses vegades a Texas, on solia fotografiar homes 
amb barret de cowboy a fires estatals, corrals i rodeos. Finalment, el 1973 es va 
traslladar a Austin (Texas), on va impartir classes de fotografia fins al 1978.



Huntington Gardens 
1980-1983

Col·lecció SFMOMA, San Francisco 

Aquesta imatge prové d’un dels milers de rodets que Winogrand va deixar sense revelar 
o sense editar quan va morir de càncer de vesícula el 1984. La majoria corresponen 
a la seva estada al sud de Califòrnia. L’any següent a la seva mort, el conservador de 
fotografia del Museum of Modern Art (MoMA), John Szarkowski, va poder encarregar 
a Thomas Consilvio, gràcies a una beca de la Springs Industries, Inc., que processés 
i imprimís més de 2.500 d’aquells rodets sense revelar. Ja se n’havien revelat 4.000 
més, tot i que no s’havien imprès les fotografies que contenien, una tasca de la qual 
va encarregar-se el mateix Szarkowski, amb l’ajuda de Sarah McNear, ajudant de 
conservació del MoMA, i dels fotògrafs Tod Papageorge i Thomas Roma. Algunes 
d’aquelles imatges han estat després publicades i s’han inclòs en diverses exposicions.


