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Entrevista amb Gabriel Lacomba

L
a fotografia va
revolucionar el
concepte d'art

-Jo crec que basica·
ment comercials, no sé
fins a quin punt la gent
pintaria si no hi hagués
un mercat important al
darrera.

-Quina creus qua és
la influencia deIs video
clips an els artistes de
video?

-L'estética del video
clip és molt determinada
a base da trenta-mil
imatges una darrera l'a'l
tra, seguint al ritma
d'una canqó i és un
muntatge molt especific
que té poc a veura amb
allres tipus de produc·
cions, és un treball real
ment d'encarrec, I'este
tica es fa cada vagada
més homogenia. Jo
m'estim més deixar-me
influenciar pel cinema,
per exemple.

-S'ha dit que a la
cultura postmoderna ja
flO hi ha ideologies vali
des ni éliques ni esteti-

ques, i que I'unlc criteri
dA valoració i legilimit
zació és el mercat, qui
nes vies alternativas hi
pot haver per als mitjans
audiovisuals?
~Crec que tots els

mitjans audiovisuals van
una mica en contra dal
fetixisme deis objeetes
que es dóna a la pintu
ra, per exempla. En fo
tografia, la publicaci6 de
lIibres pot representar
una via.. , mentre que en
video ho podria repre
sentar fer espais televi
sius, anar amostres,
festivals,.,

-Amb la dotaeió dal
premi aconseguit a la
Biennal de video de Bar
celona, ja tens previstes
aUres obres?

-Sí, la producci6
d'un nou video.... Tracta
una mica sobre les mul
tituds, la reaceló de I'in
dividu enfront d'eUes. En
fotografia tenc la imen
ció des de fa temps de
publicar un lIibre de fo
tografies estenopeiques
de Palma i que es titula
Postals estenopeiques.

la pena... cedir en sa
gons quins temes com
en el creatiu ... crec que
el tema comercial condi
ciona molt el fet artistic,
sobretot en pintura i es
cultura.

-Pareixia qUé en el
període conceptual deis
anys seixanta i setanta,
lanl el video com la foto
grafia havien de substi
tuir les arts tradicionafs
de la pintura o l'escultu
ra... Ja N.J. Paik el 1965
afirmava que, da la ma
leixa manera que el ea
lIage havia substituit
I'oli, el raig catódic ho
faria amb la tela. Pareix
que no s'ha complit
massa aix6, ja que hem
observat en aquasts
anys vuitanta una volla
a I'escultura i a la pintu
ra...

-Das de que ha nas
cut, la fotografia es una
espécie de milja inferior
perqué jo eree que se Ii

e

té bastant de por a n'es
fet fologralic... la cam
bra fosca es coneix des
da fa segles, peró crec
que diu bastant el fet de
que fins al segle passat
no s'hagi posat un
paper o una placa sen
sible que captas aques
la imatge que es repro
dueix amb la cambra
fosca.. La fotografia va
revolucionar el concep
te d'art i la reivindicació
de la pintura per la pin
tura jo crec que és un fet
purament de mercat i de
comercialització. No hi
ha uns circuits artlstics
com el de la pintura...
que esta destinada a les
sales d'exposicions i, en
canvi, el video requereix
un visionat com el cine
ma. Amb- la reproducti
bilitat de la fotografia es
perd el caracter unic
deis quadres, La foto
grafia pareix que esta a
I'abast de tothom i aixo
influeix en el reeoneixe
ment al1ísticde la gen1.

-1 la tornada a la pin
tura i a I'escuitura creus
que respon a interessos
expresius o comercials?

periancia vital amb un
esquema el més simple
possible a base d'skel
ehs que podrien ser els
més representatius.

-La mor!...
-La mort.. com el

naixement, vull dir de la
mateixa manera que
neixes el marso

-La formació de la
personalita!. .

-Aixó era un mica
jugar amb I'aspecle de
la mascara... d'actituds
davant la gen1.

-El culle de I'ull?
-Es eviden!... fer

feina a través de la imat
ge, la importancia que
té la visió dintre del món
actual...

-Sobretot a la serie
fotografica d'aulorre
trats, cerques la pena
Iraci6 psicológica del
personatge G. Lacom
ba?

-SI, hi ha aquest joc
evident d'adoplar mas-

cares.. Es un joc una
mica de mirar-se un ma
teix, d'una manera bas
tan! humorística, riure
se'n una mica i no pren
dre's massa seriosa
men1.

-Quan hi ha coses
interessants a dir els
medis es poden conver
tir en quelcom secunda
ri. .. Qué en penses?

-No es que siguin
secundaris sin6 que
també ajuda a que hi
hagi un resultat determi
nat segonS'1 el milja. En
fOlogralla el mateix fet
fotografie no ha de me
nester necessariament
la sofisticació de lenls
etc. Es una opció esco·
lIida utililzar aquest mi
nimalisme folografic o
de mitjans.

-No el sents temptat
de fer pintura o escultu
ra, sobretot ho dic per
qué els mitjans que Uli
litzes tenen, desgracia
dament, poques sorti
des comercials?

-Realment és una
temptació, peró la part
que representa d'assu
mir certes coses no val

rec que tots e/s mitjans audiovisuals
van una mica en contra del

fetixisme de ls objectes que es
dóna a la pintura per exemple

""La 10109,,';a
" és una Bina
par traclar amb coses
que tothom coneix pero
de les quals n¡ngu en fa
caso Les mavas fotogra
líes es propasen repre
sentar quelcom que
vostés no veuen",
Emmet Gowin cita a
Sobre la fotografía de
Susan Sonla9.

Em pareix oportu es
criure aquestes líníes
amb el pensament
cercar suggeréncies
produides per les foto
grafías de G. Lacomba.
I m'ha parescut esplén
did que ens hagi acosta!
amb les savas imatges,
amb les sevas distor
sions, a un ¡men! de fer
nos fixar amb petits i in
trascendents detalls
que l'han captivat. M'ha
semblat curiós també el
seu proposit de captar
el Te.mps, fent una ra
nuncia de I'instantanea
tant d'ús general avui en
día. L'opci6 d'agafar i
retenir aquest temps no
tant mitjanqant el movi
ment sinó, al contrari,
amb la lentitud d'exposi
ció del model. Es aixi
como s'estableix un si

lenciós 'dialeg entre
aquest simple mecanis
me de la cambra fosca i
rimmobil model que es
sent nu davant tan sim
pie mirada.

En un moment com
I'actual, d'una densifica
ció iconografica mai vis
cuda, recuperar la cam
bra fosca que tan impar·
tant paper va tenir en el
Renaixement per a rela
boració del sistema de
perspectiva centralitza
da i recuperar el proce
diment del calotip, pa
tentat el 1841 per Fox
TalOOt, ti permet captar i
reproduir unes imalges
plenament aetuals i sug
geridores d'inquietud in
vestigadora.

Pel que fa al video
Autorretrato, cal desta
car, apart de rexpolora
ció del cicle vital que
suggereix, raspecte fa·
namenta1 per a mi d'una
demostració d'idees in
teressants per expre
sar-hi plantejaments
inteHigents, per donar
los suport, i tot aixo amb
una simple camera de
super8,

-En el video Autorre
trato has fet un treball
sobre un cicle vital a on
has destacat una série
d'aspectes que m'agra
daria que comentassis,
como per exemple la
percepció del temps..

-Es un tema que tant
en video com en foto
grafia m'interessa bas
tant, I en el cas del video
es traetava de resumir
el que podia ser una ex-


