
FOTOLLIBRE
 
Introducció al Fotollibre
  

 «Llibres que són fotos, fotos que són llibres»

Jana Romanova. Shvilishvili, 2013

PETITES EXPERIÈNCIES FOTOGRÀFIQUES

CliCme



Mira· Observa· Pensa· Enfoca· Dispara· Edita 

Què mostren les imatges? Què amaguen? Les podem llegir?
Tota fotografia és narrativa, conté en ella mateixa una o més històries. A partir del que 
mostra i del que amaga, requereix la lectura de l’espectador per ser interpretada.

Com expliquem històries visuals? Com les llegim?
Quan fotografiem expliquem històries. Llegir una fotografia significa mirar-la amb 
deteniment, escoltar-la visualment, analitzar cadascun dels detalls que la formen, i 
descobrir coses que al primer cop d’ull ens amagava.

Un fotollibre és un llibre que conté un conjunt d’imatges fotogràfiques amb un 
cert ordre i relació, que crea un tipus de relat visual en el qual pot existir text o no. 
Ha d’existir un discurs fotogràfic, una intenció de narrar, d’explicar o manifestar 
algun tema concret. El llibre té un principi i un final. Així doncs, fins i tot si només 
es miren algunes fotos, ha d’existir sempre una narrativa que guiï el lector a 
través del significat, que ajudi a comprendre’l.   

Wolfgang Tillmans, Utoquai (TBW Series 4, Book 4). 2016
 

Les imatges són les protagonistes de la narració, disposades de manera que dialoguen 
les unes amb les altres.

El fotollibre es una forma diferent d’explicar històries amb imatges. Té com a objectiu 
«presentar, comunicar i llegir fotos». És a dir, és un mitjà d’expressió i, per tant, també 
un llenguatge narratiu.

A vegades els fotògrafs necessiten més d’una imatge per explicar una historia, pensen 
la seva obra en forma de sèrie i utilitzen el fotollibre com la forma idònia per a la 
narrativa fotogràfica.



Us animem a observar alguns fotollibres per inspirar-vos 
i apropar-vos a la multitud de formats que pot tenir un 
fotollibre.

Edward Ruscha. Sunset Boulevard in 1966 Hans-Peter Feldmann. Bilder, 1968-1971

Vari Caramés. Lugares, 2019 Ricardo Cases, Paloma al aire, 2017

 Masao Yamamoto. Nakazora,  2002 Kiyoshi Koishi, 
Early Summer Nerves, 1933



Sabíeu que la confecció de la maqueta és molt important en el procés de creació 
d’un fotollibre?  És un temps per assajar amb els materials i el disseny, i quan 
endrecem les fotografies, decidint l’ordre de la història i el seu aspecte visual, 
com a objecte artístic.

Mariela Sancari ens mostra com plantejar la maqueta del seu fotollibre “Moisés”

Veiem el vídeo del  procés de preparació de la maqueta?
https://www.youtube.com/watch?v=NRK8XFtvjW0&feature=youtu.be

 
Observeu la plasticitat del llibre... Penseu que és un fotollibre o es tracta d’una 
escultura? Heu vist quantes fotografies pot contenir? Les imatges són a dins 
del llibre, guardades en finestres que es despleguen per mitjà d’un origami. Es 
poden veure una a una, o obrir i mirar-ne diverses al mateix temps. Aquest es un 
bon exemple de fotollibre objecte “Bejing Silvermine” de Thomas Sauvin, mirem 
el vídeo?

 http://www.beijingsilvermine.com/xian

https://www.youtube.com/watch?v=NRK8XFtvjW0&feature=youtu.be
http://www.beijingsilvermine.com/xian
 http://www.beijingsilvermine.com/xian
https://www.youtube.com/watch?v=NRK8XFtvjW0&feature=youtu.be


Les exposicions són efímeres, els llibres, en canvi, són un objecte permanent, que 
sempre podem mirar, llegir i revisar.

Aquí podeu veure una fotografia de la biblioteca de la Fundació Fotocolectania, 
que té com a  objectiu difondre la fotografia i donar-la a conèixer en l’àmbit 
social, artístic i en l’educatiu, i disposa de gran quantitat de llibres de fotografia 
i fotollibres que hi podeu consultar ...


