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Pepe Cañábate

Pepe Cañábate és un reconegut operador de laboratori, espedalitzat en el tlratge manual en blanc
i negre, la qualltat i Taita exigencia del qual son valorades per molts fotògrafs que li confien les seves
¡matges. Tot i que eventualmenttreballa en el camp
comercial de la fotografia, autodidacta com molts
de la seva generado, també ha desenvolupat una
obra personal I creativa de gran interés.
Indagant les seves exposicions i publicaclons es
podría ¡ncloure el seu treball, fins al recent canvl
de segle, en la tradicló documental. Son ¡matges
del món exterior mes pròxim, escenes quotidianes,
sense manipulaclons ni efectismes, fotografíes directes que miren de forma crítica la vida sense dissimular la seva subjectivitat.
La sèrie d'autoretrats que Pepe Cañábate presenta en aquesta exposició s'assemblen a espectres, a fantasmes, a ¡matges irreals de si mateix
fruit d'aTIudnaclons o de Tefecte de les drogues.
Aqüestes fotografíes no cerquen fixar o definir la
seva persona, no son un instrument d'autodescobrlment, sino tot el contrari. El seu rostre apareix
fragmentât, dispers, mogut, difús, deforme, esdesdobla I parelx voler dissoldre's en Tobscuritat.
D'aquesta manera transporta Tespectador a un
món fose, estrany, tremendament ¡ntrospectlu, en
una metamorfosi incessant i plena. Aquest mirarse a si mateix només conduelx al dubte, a mes énigmes I a Testranyesa exlstencial.
És fácil enumerar reconeguts artistes contemporanis que plantegen el seu treball des de Tautoretrat: Francesca Woodman, Mapplethorpe,
Cindy Sherman, John Coplans, Yasumasa Morlmura, Lucas Samaras i un llarg etcétera. Però no seria
exacte relacionar Pepe Cañábate amb aquests discursos de la postmodernltat. Mes convincent seria
cercar nexes, punts en comú, amb les avantguardes historiques: amb Tangolxa vital deis rostres
d'Edvard Munch i Texpressionisme, amb el cubisme I la simultaneïtat, o amb fotògrafs de Tentorn
surrealista com Man Ray, Raoul Ubac, Frantisele Janousek o André Kerstész. Un dar précèdent podria
ser el poc conegut pintor, escrlptor I fotògraf polonés Stanislaw Ignacy Wltklewlcz, que en la segona década del segle XX "va enfocar Tobjectlu
sobre el seu rostre, i en va fer una finestra a través
de la qual alblrar la Inquietud de la seva ànima".
Els autoretrats de Pepe Cañábate desprenen un
desfiel pròxim a Tantropomorfisme esgarrat del teorie surrealista George Bataille, el qual, segons Georges Didl-Huberman: "Va voler lluitar de totes les formes possibles contra el que anomenava figura humana. Descompondré les formes tradlcionals de Tantropomorfisme, exasperar tota ¡matge de l'home per
destruir millor la Idea i, amb ella, la tradició, cristiana i Iconogràfica, de Tantropomorfisme divi matelx."

Exposició del 12 de novembre de 2004 al 8 de g e n e r de 2005

Xisco Bonnin. Fragment del text del catàleg
"Autoretrats" de Pepe Cañábate. CoHecció Fotògrafs a les liles, núm 16
Exposició a la Sala de Paper. Inaugurado dia 11 de
novembre a les 20 hores. Fins el 8 de gener de 2005.

