DOSSIER DE PREMSA

‘Face Control’
Del 3 de desembre de 2021 al 20 de març de 2022

Tracked, a self-portrait. 2019 © Shu Lea Cheang / Cortesia de l’artista
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Foto Colectania presenta “Face Control”,
un inquietant recorregut sobre el control del rostre


L’exposició, comissariada per Urs Stahel, planteja una reflexió
crítica i provocativa sobre les conseqüències socials, polítiques i
culturals derivades del control que s’exerceix i que nosaltres
mateixos exercim sobre els nostres rostres



La mostra reuneix diferents aproximacions al tema, des de l'obra de
reconeguts autors com Diane Arbus, Thomas Ruff o Richard
Hamilton, a les noves pràctiques creatives i tecnològiques, com són
les de Trevor Paglen, The Late Estate Broomberg & Chanarin o Shu
Lea Cheang, passant per les d'artistes emergents, i les propostes
extretes directament d'internet i les xarxes socials



L’exposició s’ha organitzat gràcies a la col·laboració principal de la
Fundació Banc Sabadell

La Fundació Foto Colectania, gràcies a la col·laboració principal de la Fundació Banc
Sabadell, presenta l'exposició Face Control, produïda per Foto Colectania i
comissariada per Urs Stahel, que s'exposa des del 3 de desembre del 2021 fins al 20
de març del 2022.
“La història del rostre comença amb les màscares de l’edat de pedra i acaba, de
moment, amb els retrats generats pels algorismes i els mitjans de masses digitals. La
vida del rostre, en canvi, comença quan ens trobem amb els altres, cara a cara. Quan
estem sols, no ens mostrem; quan estem sols, no ens veuen. Al capdavall, el conflicte
amb la cara es manifesta, com sempre ho ha fet, en el contrast entre l’interior i l’exterior,
entre la imatge que tenim de nosaltres mateixos i la imatge que tenen de nosaltres els
altres i, més recentment, entre el rostre real i el digital, entre el reconeixement, la
conservació i la recollida del rostre amb ajuda de programari de reconeixement facial”,
assenyala Urs Stahel.
Face Control és una exposició col·lectiva que parla sobre el control del rostre des de
dos punts de partida: el que fem des de dins cap a enfora, incidint en com volem que
se'ns vegi; i el que exerceixen des de fora sobre nosaltres, grups amb interessos
econòmics i polítics, a fi de reconèixer, conservar i recopilar dades per satisfer els seus
objectius.
Amb diversos materials gràfics i la participació de més de 20 artistes de diferents
èpoques, la mostra inclou fotografies, instal·lacions multimèdia, vídeos i llibres, portant
l'espectador a qüestionar-se: d'una banda, quin és el límit entre entre allò que és privat
i allò que és públic; i de l'altra, on s'estableixen les fronteres entre la història, la ciència,
la política i la ideologia, en una societat sotmesa a la dictadura dels prejudicis i
l'algoritme.
Tal com formula Urs Stahel: “Si l’interior i l’exterior esdevenen inseparables, si el singular
i el plural, el que és privat, públic o polític es fusionen, poden sorgir zones de perill,
d’amenaça. L’exposició incessant, la fama, l’atenció constant, l’afermament són
esgotadors. El món es converteix en un camp de batalla. És l’era de la prevenció, de la
dissimulació, de l’ocultació, també de la transformació. L’era de la retirada per
necessitat. El rostre, el rostre únic i inconfusible, està en perill”.
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Pepe Font de Mora, director de Foto Colectania, afirma que “Face Control reforça
l'aposta de Foto Colectania per les exposicions que ens apropen i entren en fricció amb
temàtiques d'indubtable interès social, sempre a través del medi fotogràfic i visual. En
aquesta ocasió celebrem haver comptat amb Urs Stahel, un dels comissaris de
referència en el panorama internacional de la fotografia”.
L’exposició
La mostra està formada per una seixantena de fotografies, una desena de vídeos,
tres instal·lacions, diversos materials gràfics i llibres.
Les fotografies i vídeos que formen part de la selecció pertanyen a: Diane Arbus, James
Bantone, The Late Estate Broomberg & Chanarin, Daniele Buetti, Shu Lea Cheang,
Paolo Cirio, Eli Cortiñas, J.H. Engström, Adam Ferriss, Tina Hage, Richard Hamilton,
Alma Haser, Lynn Hershman Leeson, Roni Horn, Tommy Kha, Fabiola Larios, Eva
O’Leary, Maria Mavropoulou, Simone C. Niquille, Trevor Paglen, Willem Popelier,
Thomas Ruff i John Yuyi.
D’altra banda, entre el material gràfic i bibliogràfic present a l'exposició, s'hi inclouen
llibres de Giambattista della Porta, Johann Caspar Lavater, Duchenne de Boulogne,
Alphonse Bertillon, Francis Galton i Léopold Szondi; així com les targetes “Shirley” de
Kodak (targetes creades per Kodak per captar bé els tons de pell clars en els retrats
fotogràfics); mugshots o fitxes policials; i The Average Faces of Fashion (Vogue),
una sèrie d'imatges obtingudes mitjançant un software que amitjana els rostres publicats
a la portada de Vogue de diferents països, durant els darrers 25 anys.

Patient #1, 2016. © Alma Haser / Col·lecció d’Art Vontobel, Suïssa
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TEXT D’URS STAHEL
La història del rostre comença amb les màscares de l’edat de pedra i acaba, de moment,
amb els retrats generats pels algorismes i els mitjans de masses digitals. La vida del
rostre, en canvi, comença quan ens trobem amb els altres, cara a cara. Quan estem
sols, no ens mostrem; quan estem sols, no ens veuen. Al capdavall, el conflicte amb la
cara es manifesta, com sempre ho ha fet, en el contrast entre l’interior i l’exterior, entre
la imatge que tenim de nosaltres mateixos i la imatge que tenen de nosaltres els altres
i, més recentment, entre el rostre real i el digital, entre el reconeixement, la conservació
i la recollida del rostre amb ajuda de programari de reconeixement facial per encàrrec
de grups en línia o d’estats autoritaris. El rostre és l’eterna costura entre el «tu» i el «jo»,
entre interior i exterior, privat i públic.
L’obsessió per la cara s’intensifica amb les icones medievals, les imatges de sants i
els retratistes del Renaixement. Per primer cop, es plantegen qüestions sobre
l’individualisme i la identitat, sobre igualtat i diversitat, sobre autenticitat i
intercanviabilitat. Quan el rector suís Johann Caspar Lavater va publicar una separata
de la seva ponència sobre la fisiognomia davant la Societat de Naturalistes el 1772, no
podia imaginar l’allau que desencadenaria amb la seva obra mestra Physiognomische
Fragmente, zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe (Fragments
fisiognòmics per fomentar el coneixement humà i la filantropia). En els seus quatre
volums donava instruccions detallades per reconèixer diferents caràcters en funció dels
trets facials i les formes corporals. Segons ell, fins i tot la silueta revela informació
decisiva sobre l’interior.
Hi va haver detractors d’aquesta teoria, per exemple, poetes i filòsofs alemanys com
Herder, Schiller i Lichtenberg, però els seguidors van ser-ne més; entre ells, alguns de
perillosos. Poc es podia imaginar Lavater que metges com l’alemany Franz Joseph Gall,
biòlegs com Charles Darwin, el criminalista Alphonse Bertillon, el fisiòleg Guillaume
Duchenne, el naturalista i escriptor anglès Francis Galton (i molts altres) mostrarien un
interès viu per aquest tipus de coneixement de les persones. La tipificació de
delinqüents de Cesare Lombroso en funció de les característiques corporals externes
va servir més endavant als nazis com a model per a les seves teories de biologia de les
races.
Per fisiognomia s’entenen els intents de treure conclusions sobre les propietats
espirituals d’una persona –en especial els trets del caràcter i el temperament– a partir
de l’aspecte fisiològic del cos i, en especial, del rostre. Era un saber que s’havia
transmès en secret des de l’Antiguitat, però durant la Il·lustració es va popularitzar.
Giambattista della Porta estava totalment convençut que el món és una xarxa
d’analogies ocultes: les similituds entre formes del regne vegetal, del regne animal i del
cos humà apunten a certes propietats emparentades. Una persona amb una cara que
s’assembla a un xai també tindria, en conseqüència, el caràcter d’un xai. A finals del
segle XIX, es va utilitzar com a base pseudocientífica per al racisme i l’eugenèsia. I
avui es reactiva intensament amb l’ús de la intel·ligència artificial.
Si bé la vida és, en última instància, irrepresentable i sorprenentment resistent a moltes
normes i clixés, torna a ressorgir una vegada i una altra en la imatge, especialment del
rostre. En els darrers anys, en una proporció i amb una intensitat i una contundència
com mai abans en la història de la humanitat. L’exposició «FACE CONTROL» pretén
plantejar-se aquesta situació seguint dues línies: en primer lloc, la línia del creixent
control del rostre des de l’exterior, els constants intents d’apoderar-se del control polític
o econòmic de cada individu i del màxim nombre possible de persones mitjançant el
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mesurament i la comparació, mitjançant la catalogació de rostres. Amb les noves eines
digitals i amb ajuda de la intel·ligència artificial, es xifren en milers de milions els
seguiments i les cerques, així com les avaluacions de persones, per exemple, durant
entrevistes de feina per mitjans electrònics.
La segona línia és el control del rostre des de dins. Moguts per la nostra presència a les
xarxes socials, volem aconseguir un control tan absolut com sigui possible del nostre
aspecte en el retrat fotogràfic o videogràfic. Estem disposats pràcticament a qualsevol
cosa per tal d’idealitzar el nostre rostre radicalment per optimitzar-lo amb vista a la seva
aparició a internet. Les tècniques de filtres digitals, Photoshop i la cirurgia plàstica
últimament es donen la mà. Fins i tot encara que al final potser acabem assemblant-nos
a la resta, fins i tot encara que amb la nostra intervenció creuem els límits de l’abisme i,
al final, acabem per no saber quina persona existeix realment i quina ha estat creada
mitjançant intel·ligència artificial.
Si l’interior i l’exterior esdevenen inseparables, si el singular i el plural, el que és privat,
públic o polític es fusionen, poden sorgir zones de perill, d’amenaça. L’exposició
incessant, la fama, l’atenció constant, l’afermament són esgotadors. El món es
converteix en un camp de batalla. És l’era de la prevenció, de la dissimulació, de
l’ocultació, també de la transformació. L’era de la retirada per necessitat. El rostre, el
rostre únic i inconfusible, està en perill. Els manifestants encaputxats de Tina Hage,
les cares de pallasso difuminades fins a ser irreconeixibles de Roni Horn, les persones
que s’amaguen darrere de màscares de James Bantone i els retrats d’Alma Haser,
que semblen portar cristal·litzat l’interior al mateix front, reflecteixen diferents estats de
permissivitat i protecció. Filtres que fan invisible la imatge real i la digital per als
programes de reconeixement i les forces que els utilitzen.
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URS STAHEL

Urs Stahel. ©Dan Cermak, 2003

Urs Stahel (1953, Zuric) és escriptor independent, comissari, conferenciant i consultor.
Juntament amb l'editor Walter Keller i el col·leccionista i mecenes George Reinhart funda
el 1993 el FotoMuseum Winterthur (Suïssa): un dels llocs més significatius per a la
fotografia internacional, on Stahel va exercir amb èxit com a director i comissari durant
vint anys (entre 1993 i 2013).
Actualment, és comissari de MAST - Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia
(Bolonya), consultor de la col·lecció MAST de fotografia industrial, assessor de Foto
Colectania (Barcelona), i de la Col·lecció d’Art Vontobel (Zuric). Viu i treballa a Zuric.
https://ursstahel.ch/
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IMATGES PER PREMSA I LES SEVES HISTÒRIES

Imatges disponibles a https://cutt.ly/vRKIge1

L’ús d’aquestes fotografies queda restringit a la il·lustració de l’exposició a Foto
Colectania. Preguem no ometre la referència al copyright de les imatges.

ALMA HASER
Patient #1, 2016.
© Alma Haser / Col·lecció d’Art Vontobel,
Suïssa
Origami sobre impressió digital.
Alma Haser combina la fotografia, el collage i
l'origami. Crea retrats doblegant fotos en
estructures d’origami i fotografiant-les després de
nou sobre els retrats fotogràfics originals. El resultat
altera els paràmetres del retrat tradicional, desafiant
la nostra percepció de la identitat.

SHU LEA CHEANG
Tracked, a self-portrait. Avatar 3D i rastreig
facial, 2019.
© Shu Lea Cheang / Cortesia de l’artista
Fotografia impressió digital
Shu Lea Cheang presenta un avatar rastrejat del
seu rostre, tornant la tecnologia del rastreig facial
contra si mateixa, desafiant així l’estètica del
capitalisme global d’Internet i la política de
construcció de la identitat alimentada pels mitjans
socials, i explotada pel màrqueting i el control
polític.
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DANIELE BUETTI
Are You Talking to Me? – L.P., 2019.
© Daniele Buetti / Cortesia de l’artista
Fotografia impressió digital
En el centre del retrat el no-res. No, un espai buit.
L’artista ha retallat la cara i hi ha inserit un mirall a
l’espai buit. Si ens poséssim davant, ens hi veuríem
reflectits.
Amb la seva obra, Buetti pretén reinventar la forma
de veure els retrats fusionant el subjecte amb
l’espectador, donant un nou significat al terme
"autoretrat".

EVA O’LEARY
Korell, 2017.
© Eva O’Leary / Col·lecció d’Art Vontobel,
Suïssa
Fotografia impressió digital
Eva O’Leary fotografia adolescents a través d’un
mirall transparent. Així capta genuïnament les
expressions i poses amb les quals elles volen ser
fotografiades.
Amb aquesta sèrie, i el vídeo, Eva O’Leary ofereix
l’oportunitat a noies joves de mostrar-se com volen
ser vistes i que les vegin els altres. L’artista les
fotografia al seu estudi, des de l’altra banda del
mirall, que és transparent, mentre elles s’arreglen.
És gairebé com si nosaltres, els observadors, ens
fiquéssim a l’altra banda del mirall al matí i miréssim
com a poc a poc es va preparant una selfie, amb
autocontrol, per després fer-se pública.
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J.H. ENGSTRÖM
Portraits. Extractes de 'The Frame', 2021.
© J.H. Engström / Cortesia de l’artista
Vídeo de 2'40"
Amb 'The Frame', J.H. Engström examina, a través
d'un extens autoretrat, la imatge i la noció del que
és masculí, i explora aspectes menys abordats i
formulats del marc dins del qual s'ha definit els
homes: la vulnerabilitat i la feblesa. Es tracta d’una
interrogació visual de la identitat.

JOHN YUYI & FABIOLA LARIOS
yuyiGAN III, 2021.
© John Yuyi & Fabiola Larios / Cortesia de
les artistes
Fotografia impressió digital
Fabiola Larios i John Yuyi exploren amb la sèrie
yuyiGAN l'aprenentatge automàtic a través de la
història dels autoretrats i selfies contemporanis,
creant obres que reflexionen sobre la vigilància a
través d'internet i la censura a les xarxes socials.

WILLEM POPELIER
Do It Yourselfie Guide 'The Ultimate Selfie
Guide to Capture the Best Version of
Yourself', 2014.
© Willem Popelier
Llibre
Willem Popelier ha analitzat desenes de milers de
selfies, milers de consells i dotzenes d'articles de
recerca sobre selfies per a elaborar la guia definitiva
de selfies, compilada en aquest llibre.
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MARIA MAVROPOULOU
The Average of Everything, de la sèrie
'Image Eaters', 2020.
© Maria Mavropoulou / Cortesia de l’artista
Fotografia impressió digital
En el vocabulari de l'era de postinternet existeix una
correlació entre imatges i menjar: a les xarxes
socials s'anomena "feed" a les imatges publicades
per un perfil, o es diu que la Intel·ligència Artificial
“ha de ser alimentada amb imatges per ser
entrenada". Alguns tipus d’IA es basen en imatges
per evolucionar i, per tant, sobreviure. Atès que
aquests sistemes d’IA cada cop influeixen més en
les nostres vides, nosaltres també depenem de les
imatges, de maneres que encara no ens hem
adonat.
La sèrie “Image Eaters” se centra en la creació i
distribució d'imatges en una era dominada per elles,
alhora que qüestiona la relació bidireccional entre
els creadors i els distribuïdors d'imatges, els
humans i els algoritmes.

PAOLO CIRIO
Capture, 2020.
© Paolo Cirio / Cortesia de l’artista
Vídeo de 10”
La sèrie Capture està formada per fotos de rostres
de policies francesos, fetes durant protestes a
França i processades amb un software de
reconeixement facial.
Capture parla dels possibles usos deguts o indeguts
del reconeixement facial i la intel·ligència artificial,
qüestionant així l'asimetria del poder. La manca de
lleis de protecció de dades que regulin aquesta
tecnologia es torna finalment contra les mateixes
institucions que insten a utilitzar-la.
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TINA HAGE
De la sèrie 'Gestalt' (#025), 2012.
© Cortesia de Thomas Rehbein Gallery i
Tina Hage
Impressió fotogràfica
Fins fa poc, les protestes solien estar
organitzades per endavant amb líders i agendes
polítiques definides. Però darrerament, existeix un
moviment de masses no planificat, amb mentalitat
d'eixam, que fa servir els mitjans socials i les
xarxes per comunicar-se. El resultat és una
presència física gairebé espontània al carrer. Els
manifestants són majoritàriament anònims; no hi
ha un líder confirmat i la majoria de vegades els
rostres que veiem als mitjans de comunicació
estan completament coberts. El llenguatge que
emergeix d’aquestes noves protestes representa
l’anonimat i el caos viral.

TOMMY KHA
Assemblies I to III (or Me Crying in Three
Takes), 2020.
© Tommy Kha / Cortesia de l’artista
GIF
El treball de Tommy Kha està lligat a la idea de la
fragmentació i la identitat. En aquest GIF
experimenta amb un autoretrat reconstruït, de
manera inexacta, en un trencaclosques. El seu
objectiu és estar a cavall entre “la naturalesa
morta, el retrat i l'autoretrat”. Ho fa sense cap
manipulació fotogràfica posterior.
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FUNDACIÓ FOTO COLECTANIA
Foto Colectania és una entitat sense ànim de lucre, creada a Barcelona l’any 2002, amb
l’objectiu de difondre la fotografia i donar-la a conèixer en l’àmbit social, artiś tic i educatiu
del nostre paiś . Els programes que es porten a terme, des d'exposicions fins a activitats
i publicacions, es basen en la creació d’un projecte innovador i participatiu que tingui
com a eix principal el pensament al voltant de la imatge.
Amb seu al Passeig Picasso 14, en ple barri del Born, Foto Colectania s’ha consolidat
com un centre de referència en el camp de la fotografia que acull una col·lecció
fotogràfica de més de 3.000 obres de 80 autors espanyols i portuguesos, a més de l’arxiu
del fotògraf Francisco Gómez i d’altres fons de diversos col·leccionistes privats. A banda
de l’espai expositiu, la nova seu compta amb una càmera de conservació per preservar
la seva col·lecció de fotografia, una biblioteca i una sala audiovisual.

FUNDACIÓ BANC SABADELL
La Fundació Banc Sabadell és el col·laborador principal de Foto Colectania i participa
en l’exposició Face Control. La Fundació Banc Sabadell es va constituir com a fundació
privada l'any 1994 amb el propòsit d'estimular l'excel·lència i promoure el saber i la
cultura.
L'objectiu de la Fundació és promoure activitats de divulgació, formació i investigació en
els àmbits educatiu, cientif́ ic i cultural, així com fomentar i donar suport al talent jove. Al
llarg de la seva trajectòria, ha contribuï t a impulsar activitats en aquests àmbits i també
s'ha consolidat com a organitzadora dels prestigiosos guardons Premi Fundació Banc
Sabadell a la Investigació Biomèdica, Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació
Econòmica i Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i l’Enginyeria.
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INFORMACIÓ PRÀCTICA
Face Control
Del 3 de desembre de 2021 al 20 de març de 2022
Roda de premsa: 2 de desembre, 12.30 h
Imatges disponibles a: https://cutt.ly/vRKIge1
Fundació Foto Colectania
Passeig Picasso 14
08003 Barcelona
www.fotocolectania.org
Horaris:
De dimecres a dissabte: 11 – 14,30 i 16 – 20 h
Diumenge: 11 – 15 h
Tancat: dilluns, dimarts i festius
*Entrada general: 4 €. Entrada reduïda: 3 €. Entrada gratuïta: 1r diumenge de mes.
*Entrada conjunta amb l'exposició 'La màscara no menteix mai' al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona, CCCB.
Col·laboradors de l’exposició:

Foto Colectania compta amb el suport de:

Per més informació:
Marta del Riego / mdelriego@mahala.es + 34 654 62 70 45
Patricia Fernández-Deu / patricia@mahala.es / + 34 659 46 75 45
www.mahala.es
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