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La fotografia de Robert Mapplethorpe (1946-1989): erotisme, bellesa i perfecció. 

Resum: Robert Mapplethorpe (Nova York 1946 - Boston 1989) fou un artista nord-

americà conegut per la seva producció fotogràfica transgressora i per l’impuls que va 

donar a gèneres tradicionals com el nu, el retrat o la natura morta, a més d’aportar una 

nova dimensió a aspectes ja tractats per la història de l’art com l’erotisme. El seu estudi 

permet també treballar assumptes com la censura artística. El treball té la intenció de 

mostrar per quina raó la producció de l’artista va destacar dins el seu context, quines són 

les seves constants i la heterogeneïtat de la seva obra.   

Paraules Clau: Robert Mapplethorpe, història de la fotografia, art contemporani, 

fotografia nord-americana del segle XX, erotisme. 

 

Robert Mapplethorpe’s photography (1946-1989): eroticism, beauty and perfection.  

Abstract: Robert Mapplethorpe (New York 1946 – Boston 1989) was an American artist 

known for his transgressor artistic production and for the impulse given to traditional 

genres such as nude, portrait and still life: he also gave a new dimension to aspects of art 

history such as eroticism. His study also allows working subjects such as artistic 

censorship. The purpose of the present paper is to show why his production stood out in 

its context, as well as to help discovering his traits and the heterogeneity of his work.  

Key Words: Robert Mapplethorpe, history of photography, contemporary art, 20th 

Century American photography, eroticism.  
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 Robert Mapplethorpe (Nova York, 1946 – Boston, 1989) va ser un fotògraf 

americà que va arribar a la fama per la polèmica que suscitaren les seves obres en el 

context nord-americà de la segona meitat del segle XX i perquè va donar un nou impuls 

a gèneres fotogràfics consolidats com el nu o la natura morta. 

 D’altra banda, es vist com a una figura representativa de l’art contemporani i, 

especialment, de la cultura alternativa novaiorquesa dels anys 70 i 80. Va tenir un paper 

important en la instauració del mercat fotogràfic artístic, fou un artista multidisciplinar 

perquè combinà àmbits creatius diversos, encara que per damunt de tot fotografia, va 

saber introduir en la seva obra un altíssim grau d’erotisme. 

 És per això que al llarg del treball la intenció principal és mostrar i explicar quins 

són els trets i les característiques que van fer de Mapplethorpe la figura que va arribar a 

ésser. 

 Hem establert una sèrie d’objectius per a poder cobrir els aspectes més importants 

de seva obra fotogràfica. A partir de la recerca bibliogràfica, el treball s’ha centrat en el 

coneixement del seu perfil biogràfic i, encara que breument, del context en el què va viure, 

per passar després a esbrinar quins són els seus trets més significatius, els aspectes tècnics, 

la vinculació de la seva obra (bidimensional) amb característiques pròpies de l’escultura 

(tridimensionals) i la importància del repertori de la història de l’art per entendre millor 

el seu treball.   

A això ho segueix l’anàlisi de la transformació del gènere dels models del fotògraf 

aplicat als seus retrats i nus, als seus models i a sí mateix, com a artista i com a maniquí. 

Per acabar, es tanca el cos del treball fent referència a un escàndol de censura al qual es 

va sotmetre a la seva obra. Les conclusions finalitzen el treball.  

Respecte a les problemàtiques cal dir que la gran majoria d’estudis de l’artista i 

d’altra bibliografia ha estat escrita en llengua anglesa per autors anglosaxons, sense 

traducció. En principi no ha estat un problema, tot i què la comprensió és més lenta i du 

un major esforç de concentració, malgrat la conseqüent traducció al català esdevé un 

procés que ha alentit el ritme de treball. Un altre inconvenient afegit ha estat la dificultat 

per aconseguir els catàlegs de les seves exposicions més carismàtiques, per la qual cosa 

sovint s’ha recorregut a bibliografia més senzilla. 

 He fet servir la Guia per a elaborar cites bibliogràfiques en format APA basada 

en la sisena edició del Publication manual of the American Psychological Association de 
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la Universitat de Vic en quan a cites, aspectes formals i referències bibliogràfiques i la 

seva corresponent alfabetització. 

 

 

2. OBJECTIUS I METODOLOGIA 

 

El propòsit principal del present treball és l’estudi de l’obra del fotògraf nord-

americà Robert Mapplethorpe en el context que va viure i establir una anàlisi de la seva 

tècnica i de la seva trajectòria. La intenció és conèixer i comprendre la seva producció, 

identificar i classificar els gèneres fotogràfics que desenvolupà i determinar-ne les seves 

característiques. Per això, el treball passa per diferents apartats, des d’aspectes biogràfics 

i contextuals, fins arribar a intentar posar en valor la seva obra i relacionar-la amb altres 

de la tradició de la història de l’art.   

Si bé no es tracta d’un treball biogràfic, la vida de l’artista és un condicionant 

essencial a la seva obra: per tant, ha estat imprescindible llegir i comprendre la seva 

biografia per a entendre la seva peculiar manera de treballar.  

La intenció és demostrar que Mapplethorpe no responia als adjectius pejoratius 

que l’encasellaren a l’inici de la seva obra com a proveïdor de pornografia homosexual. 

La producció del fotògraf va més enllà de les representacions sexuals. Un altre objectiu 

específic és veure quin tipus d’artista va ser, raonar sobre la seva situació personal i 

professional, justificar per quina raó no va respondre als cànons d’artista masculí 

establerts durant gairebé tota la història de l’art.  

També és important donar a conèixer la situació de censura a la que va estar 

sotmesa la obra fotogràfica una vegada morí l’artista i tota la problemàtica que gira entorn 

d’aquesta. 

 Aquest treball és el resultat d’una lectura acurada i interpretativa de la bibliografia 

principal sobre l’autor, que he recollit presencialment (biblioteques locals) i online (en 

xarxa i per préstec interbibliotecari). També s’ha fet ús de fonts literàries que 

indirectament parlaven de l’artista.  
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3. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
 
 

L’obra de Robert Mapplethorpe es va començar a estudiar en profunditat arran de 

la seva mort el 1989, principalment mitjançant catàlegs de les seves exposicions. Abans 

ja hi havia algunes publicacions (normalment catàlegs editats per ell mateix), però la 

producció creix exponencialment a partir de 1989, quan es comencen a fer retrospectives 

de l’artista arreu del món.  

A partir de cada retrospectiva, s’han fet catàlegs. En destaquem Robert 

Mapplethorpe: The Nymph Photography, de Germano Celant (Celant, 2004), crític d’art 

que coexistí al context de l’artista,  estudiant la seva obra des dels seus inicis. Del mateix 

autor, també en destacam Mapplethorpe (Celant, 1992), sobre una de les primeres 

retrospectives que es va dur a terme al 1992 a la Staatsgalerie a Stuttgart, Alemanya. 

 A nivell nacional, destaquem Robert Mapplethorpe: catalogo de exposición, 9 

abril – 31 mayo 1991, editat per la Galeria Weber, Alexander y Cobo de Madrid, els quals 

albergaren una exposició de l’artista a les dates anteriorment mencionades (Ribalta, 

1991). Un altre catàleg a destacar és el dut a terme al museu de Palma Es Baluard en 

col·laboració amb la Robert Mapplethorpe Foundation al 2009, on s’hi exposaren vàries 

obres de l’artista (Weiermair, Ros i Calvo, 2009). És cert que hi ha catàlegs més complets 

però el seu accés no es fàcil malgrat l’expansió en xarxa i sovint només s’han pogut 

consultar parcialment.  

Els temes més tractats a la bibliografia general són aquells que tenen relació amb 

la seva biografia i posterior impacte a la seva obra; els seus retrats i els diferents vessants 

d’aquest, i el tema de la transformació del gènere dels seus models aplicat als seus retrats. 

 A la dècada del 2000 també augmenten els articles de revistes amb un èmfasi 

especial cap a la seva privada i la seva ubicació dins els estudis de gènere. Sobre la seva 

vida personal, la principal publicació va ser una biografia autoritzada, escrita per Patricia 

Morrisroe (Morrisroe, 1996). És una font absolutament essencial a l’hora de poder 

escriure sobre l’artista i per a entendre tota la bibliografia. Dins els estudis de gènere, cal 

destacar el de Kelly McDowell, “Censorship and the Radicalization of the Body in the 

Photography of Mapplethorpe and Serrano” (McDowell, 2004), a més de “Leni 

Riefenstahl y Robert Mapplethorpe. Dos visiones distintas de objetivación del cuerpo de 

la mujer deportista” (Fontbona, 2017).  

El Getty Museum va editar i publicar el 2016 dos llibres d’especial importància 

que comprenen diversos temes de l’artista, tant biogràfics, com de característiques 
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tècniques i dels gèneres que l’artista creà: Robert Mapplethorpe: The Photographs 

(Martineau i Salvesen, 2016) i Robert Mapplethorpe: The Archive (Terpak i Brunnick, 

2016). Constitueixen, juntament amb la biografia abans mencionada, estudis essencials 

sobre la vida i les característiques tècniques de l’artista. Al Getty Museum hi trobem part 

de l’obra de Mapplethorpe, ja que als anys 80 van comprar una gran quantitat de 

fotografies de l’artista; a dia d’avui, també se n’encarreguen de la seva conservació.  

 No hem de deixar de banda una important font com la què constitueix Éramos 

unos niños, de Patti Smith  (Smith, 2012), ex-parella i millor amiga de l’artista, la qual 

ens proporciona un testimoni de primera mà sobre l’artista i, sobretot, una mirada cap als 

seus inicis i vida personal, de vital importància per a la seva obra posterior.  

 La informació trobada respecte als temes mencionats anteriorment pareix ésser 

bastant homogènia: no suscita assumptes de controvèrsia ni discussions entre autors. 

L’únic tema més sensible és el referent a la censura, del qual en parlo al desenvolupament 

del treball, tot i què la informació pareix haver estat escrita d’una manera neutral, fent 

únicament una crònica dels esdeveniments. Dustin Kidd, a principis dels anys 2000, 

escrigué varis articles sobre la censura a la obra l’artista, com són “The Transformative 

Role of Arts Controversies”  (Kidd, 2005) i “Mapplethorpe and the New Obscenity” 

(Kidd, 2003). Al final de la mateixa biografia de l’artista (Morrisroe, 1996) hi consta un 

apartat que es correspon amb una cronologia detallada del major episodi de censura que 

visqué la obra de l’artista. De manera excepcional, m’agradaria mencionar l’article “The 

Devil’s Beauty”, on es relaciona la suposada iconografia de l’artista amb el diable 

(Hearlson, 2016).  

 

 

4. PERFIL BIOGRÀFIC DE L’ARTISTA  

 
Robert Mapplethorpe destacà sobretot per les seves fotografies en blanc i negre 

de temes molt diferents entre sí i que generaren sovint una forta controvèrsia, com la seva 

fotografia eròtica.  

 Per pressió familiar, el 1963 es va matricular de disseny gràfic al Pratt Institute de 

Brooklyn a Nova York, la seva ciutat natal. No estant a gust amb aquests estudis, va 

passar dins el mateix centre a formar-se en dibuix i escultura. Fou la única formació 

adquirida.  Tampoc va mostrar originàriament interès artístic en la fotografia, però sí cap 
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al món de les belles arts, sent així la seva primera producció artística molt primerenca. 

Començà treballant el collage amb fotografies alienes, normalment de revistes, però no 

va ser fins a finals de la dècada dels 60 que començà a introduir Polaroids1 pròpies a 

aquests.  

Precisament a finals de la dècada de 1960 es va començar a interessar per diverses 

estratègies per manipular la imatge fotogràfica impresa i quasi entrant als anys 70 va 

començar a produir les seves primeres imatges fotogràfiques gràcies a un regal de Sandy 

Daley (artista amiga del fotògraf i de la seva parella del moment, Patti Smith) d’una 

càmera Polaroid, qui, a més, va ser la primera mentora de Mapplethorpe (Smith, 2010: 

114). La càmera que usava, la Polaroid Land 360, tenia una configuració limitada; 

tècnicament era senzilla, i no necessitava fotòmetre2, per tant, no calia tenir una formació 

específica ni complicada per a usar-la. Com que disposava d’escassos recursos i la seva 

economia era quasi precària, ho aprofitava tot: el cartutx per a crear marcs, les fotografies 

fallides per a manipular-les i fer-ne altres obres d’art, etc. (Smith, 2012: 205). 

Un altre motiu pel qual s’inicià dins el món de la fotografia, va ser quan, per 

primera vegada, va veure les obres originals de fotògrafs de principi del segle XX com 

Stieglitz i Steichen. Fins al moment, la seva experiència fotogràfica s’havia limitat a la 

consulta de les reproduccions que apareixien als llibres, però el fet de poder veure les 

còpies originals i estudiar la seva gama de tonalitats en blanc i negre, va fer que es 

replantegés la seva producció artística i va començar a considerar la fotografia com a 

forma d’art. Les va estudiar amb atenció: el paper, el revelat, la composició, la intensitat 

de les tonalitats negres. (Smith, 2012: 206).  

Segons Morrisroe (1996: 148), als inicis de la seva carrera anhelava ser un 

personatge més de l’escena pop: el seu gran desig era accedir al món al què pertanyia 

Andy Warhol, i introduir-se a l’ambient pop, però no convertint-se en part del seu seguici 

i tampoc actuar a les seves pel·lícules. Amb tot, amb els anys, l’actitud vers Warhol 

passarà de l’adulació a la competència. Començà a freqüentar locals com Max’s, on es 

reunien tots els artistes de la Factory, Warhol inclòs. Sandy Daley acompanyà a 

Mapplethorpe i a Smith per a intentar introduir-los dins l’escena artística del moment i 

ells van lluitar per fer-se un lloc dins aquesta. El fotògraf descrivia l’atmosfera de Max’s 

com a “dionisíaca”, perquè molts artistes que assistien a aquests llocs eren homosexuals, 

                                                
1 Tipus de fotografies resultants d’un tipus de càmera fotogràfica (Polaroid) de revelat instantani. 
2 Dispositiu que tenen les càmeres fotogràfiques amb la funció de midar la intensitat de la llum i 
determinar el temps d’exposició que es necessita. 
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com ell mateix: es va sentir lliure i acceptat (mai va arribar a confessar directament a la 

seva família la seva homosexualitat). Això va fer que s’animés a treballar el tema: 

començà a emprar pornografia gai als seus collages, i va començar una recerca a les 

llibreries de Times Square de vells exemplars de revistes del gènere que l’ajudessin a 

documentar-se sobre les línies generals de l’erotisme homosexual (Morrisroe, 1996: 80).  

 Es va iniciar al mitjà fent autoretrats, posant com aquells models de les seves 

revistes pornogràfiques; després va fer els seus primers retrats a Patti Smith. Vers 1971, 

va adquirir una càmera més professional, una Hasselblad de format mitjà, i començà a 

fotografiar tant a gent del seu voltant, com gent de l’alta societat. Uns pocs anys més tard, 

a causa d’un robatori al seu apartament, va aconseguir una càmera Graflex Speed Graphic, 

que l’acompanyà la resta de la seva carrera.  

A l’estiu del 1972, Mapplethorpe presentà una secció de Polaroids a Samuel J. 

Wagstaff Jr, un dels comissaris i col·leccionista més valorats de Nova York, qui es 

convertirà en el seu major mentor i principal ajuda econòmica al llarg de la seva carrera, 

a més de tenir una relació sentimental. Li proposà exposar les seves fotografies i al gener 

de 1973, Mapplethorpe va fer la seva primera exposició individual a la New York’s Light 

Gallery, una de les poques galeries de l’època dedicades a la fotografia contemporània. 

Harold Jones, el seu propietari, procurava reunir-se constantment amb joves artistes 

aspirants a fotògrafs per tal de descobrir nous talents. Al contemplar les seves Polaroids, 

es va sentir impressionat per la diferencia entre altres aspirants; si bé es centrava en motius 

poderosament carregats de sexualitat i erotisme, aquests eren tractats d’una manera 

“absent” (que recordava l’enfocament que Warhol feia servir a la seva obra), perquè tot i 

què els temes eren libidinosos, les fotografies eren fredes. Jones decidí exposar les seves 

obres a la sala experimental (Morrisroe, 1996: 136).  

 A meitat dels anys 70, Mapplethorpe va entrar dins l’escena artística rompent les 

barreres entre la pornografia i la fotografia artística amb els seus retrats eròtics 

homosexuals sadomasoquistes. Els galeristes rebutjaven exposar les seves obres degut al 

seu contingut homosexual, i varis d’ells el van arribar a aconsellar que si volia seguir 

triomfant, hauria de retirar aquest aspecte de les seves fotografies. Mapplethorpe no es va 

deixar endur per opinions alienes i es va mantenir fidel al seu estil. Entre el 1977 i el 1978 

seva la producció sadomasoquista arribà al seu punt culminant. Fou també l’època en la 

què es van produir aproximadament trenta imatges gràfiques que posteriorment 

s’agruparen i es vengueren editades amb el títol de X-Portfolio.   
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 Holly Solomon va ser la nova galerista i mentora de Mapplethorpe a finals dels 

anys 70. Un dels motius pels quals va accedir a representar-lo fou l’ingeni que mostrava 

davant la pintura i l’escultura contemporànies, i no únicament davant la fotografia. La 

majoria de fotògrafs entenien només el seu món laboral específic, però Mapplethorpe 

tenia una perspectiva contextual de l’art, en certa mesura adquirida gràcies als seus estudis 

inicials. Tot i això, no apreciava realment les seves fotos pornogràfiques. Per això, 

l’artista va organitzar al febrer de 1977 una mostra paral·lela a Kitchen, una sala 

alternativa del SoHo, on exposà les seves fotografies més eròtiques. A la Galeria Solomon 

hi mantingué els seus retrats. Les imatges pornogràfiques li proporcionaven notorietat, 

però els seus ingressos depenien dels seus retrats, i el fet de separar ambdós gèneres li va 

permetre arribar tant a un públic homosexual com a un heterosexual i més conservador 

(Morrisroe, 1996: 184). A partir de l’any 1978, començà a exposar nacional i 

internacionalment (arreu d’Europa). 

Vers al 1980, va canviar el focus cap als homes de color com a protagonistes de 

la fotografia de nus. Black Males es va inaugurar al maig a la Miller Gallery, i va ser la 

seva exposició de major èxit fins al moment. Tot i què consistia únicament en imatges de 

joves afroamericans nus amb cossos musculosos, va tocar una fibra sensible entre els 

compradors: la majoria es deixaven endur per les formes esculturals dels cossos 

(Morrisroe, 1996: 258).  

Malgrat la curiositat que la seva figura despertava entre el públic, les seves 

exposicions no li proporcionaren gairebé ingressos. Ell era conscient del reduït àmbit de 

mercat d’imatges sadomasoquistes. En un intent d’ampliar el seu abast comercial, va fer 

un esforç per a realitzar natures mortes (Morrisroe, 1996: 188).  

 Al  març de 1983 va realitzar una exposició múltiple, amb tres mostres diferents: 

retrats d’homes afroamericans, imatges de flors i motius eròtics a la Galeria Robert 

Samuel. Intentava desviar la seva atenció de les escenes sadomasoquistes i havia 

començat a fotografiar escenes pornogràfiques heterosexuals (Morrisroe, 1996: 275).  

A finals dels 80, va dominar l’escena artística amb el seu enfocament 

contemporani de gèneres tradicionals com natures mortes i nuus idealitzats. Com a 

transició entre les seves fotografies de caire eròtic i els altres gèneres mencionats, produí 

Lady: Lisa Lyon, una sèrie de retrats de la culturista femenina pionera als anys 70 als 

EEUU. Aquest segon gran projecte amb Lyon va arribar a temps per a sorprendre a tota 

la crítica que l’havia encasellat com a únic proveïdor de fotografies de caràcter sexual 

homosexual (Martineau i Salvesen,  2016: 5). A partir de la dècada de 1980, 
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Mapplethorpe va publicar activament la seva fotografia en llibres, un dels mitjans més 

importants per a establir la seva visió i configurar el seu treball. Els llibres que produí en 

aquesta època són d’una qualitat molt alta, elegantment dissenyats, i molt ben impresos 

(Martineau i Salvesen, 2016: 7). 

 El seu llegat és ric i complicat, desencadenant polèmica, polaritzant crítiques i 

inspirant a molts artistes que el van seguir. Ell no va tenir intenció de ser fotògraf: només 

cercava la fama com a artista. Tampoc tenia intenció de defensar els drets civils dels 

homosexuals, però el seu treball va ser clau per al tema i per a normalitzar-lo (Martineau 

i Salvesen, 2016: 1). 

 Una de les motivacions més fortes que tenia Mapplethorpe era la d’aconseguir la 

fama com a personatge públic. Cada any podia produir material suficient com per dur a 

terme vàries mostres, cosa que feia que hi hagués un major públic, que s’escriguéssin més 

crítiques i, per tant, es feia més publicitat. Com a artista visual, va comprendre la 

importància de crear una identitat pública, dinàmica, i ajustar adequadament la seva 

imatge per satisfer les seves necessitats. En part, el seu èxit com a artista es deu en 

l’interès que ell mateix com a personatge públic va suscitar (Martineau i Salvesen, 2016: 

3).  

 Les seves fotografies inicials, dins el seu context, es venien per un preu aproximat 

de cent dòlars, un preu assequible i gens elevat dins el mercat de l’art del moment, però 

no tenia molts compradors. Cal dir que tampoc hi havia un mercat establert per a la 

fotografia en general. Des de que Stieglitz fundes la seva Gallery 291 al 1905, foren pocs 

els galeristes interessats en exposar fotografia, i rara vegada es podia garantir beneficis 

econòmics. A ell el seguiren varis marxants que intentaren exposar fotografies de les 

primeres avantguardes, sense cap èxit de venda (Morrisroe, 1996: 138).  

 Si bé Mapplethorpe començà a comercialitzar la seva obra dins un món de l’art 

on la fotografia no tenia gaire projecció, abans de morir les seves imatges havien arribat 

a un punt màxim de ventes; la seva figura va créixer juntament amb la fundació i 

estabilització del mercat de la fotografia. 
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5. ELS TRETS SIGNIFICATIUS DE LA SEVA OBRA 

FOTOGRÀFICA 

 

5.1. CLASSICISME I INNOVACIÓ 

 
 Dos termes que podrien descriure perfectament l’obra de Robert Mapplethorpe 

són “ordre” i “caos”. Junts comprenen els extrems que resulten essencials per a conèixer 

la seva producció, per a aconseguir la tensió visual pròpia de l’artista. Ell mateix ho 

definia com a “màgia” i per això recomanava trencar les regles artístiques, no tenir por 

d’ofendre a l’hora de crear art (Martineau i Salvesen, 2016: 9). Mapplethorpe és un artista 

que sempre aposta pels pols oposats: totes les seves fotografies són en blanc i negre, sense 

excepció. Juga amb els seus models i amb la seva actitud, la seva presentació, el seu 

gènere: sempre oscil·lant entre els dos extrems contraris. Resulta difícil encasellar-lo: és 

un artista innovador en quan a temàtiques, gèneres i models, però a la vegada molt clàssic 

parlant de la seva manera de fotografiar i preparar les composicions. 

 Des del principi de la seva carrera va ser perfeccionista, i això no només s’aplica 

als seus primers collages, sinó a tota la seva producció. Les seves creacions de la dècada 

dels 80 es relacionen amb les composicions dirigides de la fotografia del segle XIX 

(Weiermair et al., 2009: 32). El fet d’haver començat com a un artista jove sense quasi 

recursos econòmics va fer que no es pogués permetre cometre errors per no desaprofitar 

el rodet: per aquest motiu, va desenvolupar una precisió i un ull ràpid; era precís i prudent, 

primer per necessitat, després per costum (Smith, 2012: 205).  

El seu mentor i introductor al món de la fotografia, Sam Wagstaff, al parlar de 

l’ús de la llum al treball de l’artista, revela que quasi sempre emprava il·luminació 

artificial, i aquesta era la seva única manera de “dramatitzar” les seves composicions. 

També hem d’afegir que el treball en estudi va jugar un paper essencial per a ell: la 

fotografia com a mitjà permet que el model es transformi i es converteixi en una altra 

persona (Weiermair et al., 2009: 32). 

 Les seves composicions es defineixen per ser totalment controlades, a voluntat de 

l’artista: hi trobem un treball anterior al resultat, no és casualitat; establia relacions de 

confiança entre ell i els seus models, hi havia d’haver un pacte de fidelitat entre ell i el 

seu procés de treball. Sempre i sense excepció procurava gaudir d’almenys quaranta-cinc 

minuts a soles amb els seus models, on intentava establir algun contacte amb ells a través 
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d’alguna afició o gust compartit (artístics, musicals) (Morrisroe, 1996: 271); veiem, per 

tant, que fins i tot la seva manera de crear segueix certes passes. Als seus retrats, seguia 

essencialment els cànons classicistes de la bellesa, el què donava com a resultat una 

objectivitat artificial, freda i distant (Weiermair et al., 2009: 31-34).  

Totes les seves imatges estan acuradament ordenades. No hi trobem,  fins a la seva 

producció més tardana, una innovació en quan a tècniques i recursos de fotografia. La 

seva inicial formació cap al disseny gràfic té a veure probablement amb aquest control de 

les seves composicions. 

 Crida l’atenció que l’artista cita com als seus models a seguir a retratistes com 

Nadar i August Sander, justificant que les seves fotografies revelen una gran connexió 

entre fotògraf i model (Terpak i Brunnick, 2016: 4): recorre a influències dels segles 

passats, fa una mirada enrere, intenta seguir la tradició clàssica.  

 Si bé les seves fotografies, com hem dit, seguien un control absolut, els seus 

mètodes de treballar no podien ser més desordenats: mai es preocupava de mesurar la 

llum, ni practicava l’escena prenent imatges prèvies dels seus models amb la Polaroid; es 

limitava a encendre el focus a plena potència i a ajustar l’apertura de la seva càmera a 

F16 (Morrisroe, 1996: 272). Així hi trobem de nou la polarització esmentada entre ordre 

i caos.  

Respecte a les característiques tècniques: a les seves còpies positives sempre havia 

emprat la gelatina de plata, però cap al 1985, als seus darrers anys de producció, va 

intentar innovar i cercar nous recursos: volia destacar les qualitats visuals de les seves 

fotografies i començà experimentant amb revelats a base de platí. D’aquesta nova manera 

es podien produir més tons entre el blanc i el negre. En lloc d’emprar paper comercial, 

les copies s’imprimien sobre paper d’aquarel·la banyat amb una emulsió de platí que 

s’enganxava quasi per complet a la fibra. El resultat final era més suau i vellutat, capaç 

de seduir a l’observador amb major eficàcia; tot i això, es tractava d’un procés complicat, 

i donat que no posseïa l’equip necessari, va encarregar-li aquesta feina a Martin Axon, un 

gravador anglès que residia a Nova York (Morrisroe, 1996: 293).   

A la tardor del mateix any, estimulat per l’èxit que van tenir les seves obres amb 

la tècnica del platí, Mapplethorpe presentà a la galeria Barbara Gladstone de Nova York 

cinquanta fotografies realitzades mitjançant catorze processos d’impressió distints, entre 

ells serigrafies, litografies i rotogravats (Morrisroe, 1996: 294).  

 Tot i què tenia fama de personatge perfeccionista i obsessionat pel seu treball, 

Mapplethorpe es mostrava sovint mandrós a l’hora d’innovar i concebre noves idees. 



   14 

Fotografiava qualsevol cosa que el seu assistent del moment li dugués (normalment flors, 

fruites o vegetals, per a fer les natures mortes tan sol·licitades). Considerava la seva vida 

social més important que la fotografia, i això feia que tingués una agenda difícil; era 

assidu a les festes i inauguracions de tot tipus (Morrisroe, 1996: 292).   

 A tot això, cal dir que les drogues i el sexe formaven part del seu ritual de creació: 

ell mateix afirmava que tenia un major control de la situació i crear millor producció si 

es trobava baix els efectes de les drogues. Respecte al sexe, reconeixia haver tingut 

relacions sexuals amb la majoria de models i que el seu criteri de selecció era l’atracció 

sexual que sentia envers a aquests.  

 Els seus resultats finals també tenen a veure amb el mode de treballar dins el 

context artístic del moment: els artistes s’arrisquen a concentrar-se en l’essència dels 

llenguatges artístics individualment, mitjançant un treball de síntesi i purificació, de 

rebuig i eliminant tot allò que no permeti l’accés a un llenguatge artístic pur, on la llibertat 

expressiva no apareixerà minvada per cap element. Apareix la noció de puresa com un 

dels seus nuclis reflexius més clau (Alberich, 1999: 82). La seva obra respon a aquestes 

característiques: la absència de fons a les seves fotografies, la intenció de centrar-se en la 

figura principal, sense elements que puguin fer perdre l’atenció de l’espectador cap a 

aquesta, la recerca d’una composició pura.  

 Mapplethorpe era perfectament conscient de que amb les seves fotografies de 

temàtiques sexuals rompia tabús, però la transgressió era un acte fonamental a la seva 

obra. Fer aquest tipus d’imatges de personatges que volien respectar l’anonimat li 

proporcionaven la sensació de control que tant anhelava a les seves composicions 

(Morrisroe, 1996: 199): la recerca del control esdevé, per tant, una característica bàsica.  

 El seu treball pretén escandalitzar i, d’aquesta manera, rompre la dinàmica 

cultural dels discursos patriarcals i heterosexuals dominants. Aconsegueix difuminar els 

límits entre art i pornografia, i aquí hi trobem una part més innovadora de l’artista: els 

temes representats; les fotografies de caràcter sexual (nus explícits) de la seva obra inicial 

són una novetat dins el món de la fotografia. Si bé fins aleshores aquest tipus de 

fotografies havien format part d’un àmbit privat, reservat, ara aquestes no estan destinades 

a ser consumides en la intimitat, sinó exposades públicament, amb intenció de compartir-

les als espectadors.  

Ell no era un voyeur més: sempre deia que havia de participar d’una forma 

autèntica a les obres que sorgien del seu interès pel sadomasoquisme; no feia les 

fotografies per sensacionalisme, ni s’atribuïa a ell mateix la missió de contribuir a 
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l’acceptació social d’aquest món: la seva intenció no era posar res de manifest, sinó 

documentar un aspecte de la sexualitat com a art, cosa que no s’havia fet fins aleshores 

(Smith, 2012: 251-252). Amb les seves imatges explícites (i a la vegada molt estilitzades) 

del cos humà, junta les pors i els desitjos inconscients de l’espectador així conformant 

una visió crítica de la censura, recuperant la veu dels col·lectius marginats del moment: 

la seva obra desafia les visions puritanes, patriarcals i heterosexistes de la cultura 

dominant (McDowell, 2004: 7-8).  

No respon als patrons clàssics d’artista masculí: no ocupa una posició de poder 

típica masculina que s’havia mantingut al món de l’art fins al moment. La seva 

homosexualitat fa que se l’encaselli dins una part de la societat del moment més 

marginada, menys important. De fet, durant la seva producció inicial, signava els seus 

dibuixos, collages i pintures amb una “X”, de manera anònima, com feien els artistes 

queer de la època (Terpak i Brunnick, 2016: 25).  

Per acabar, Mapplethorpe conta amb una característica que esdevé gairebé de les 

més importants: l’erotisme. Intentava erotitzar quasi tot el que fotografiava: no només ho 

veiem als nus i als retrats, sinó que es pot estendre a tots els gèneres, inclòs a les seves 

natures mortes. El fotògraf afirmava que les flors eren els òrgans sexuals de les plantes 

(Dunne, 1989: 2). 

 

 

5.2. ESCULTURA I COS 
 

En aquest apartat m’agradaria tractar tant la seva fotografia d’escultures clàssiques 

com el tractament escultòric dels cossos que retrata. Mapplethorpe sempre comentava 

que si hagués nascut a una època anterior hagués estat escultor: defensava que la 

fotografia era la manera més ràpida de fer escultura.  

Mapplethorpe també dedicà part de la seva carrera a fotografiar escultures: no hi 

ha un consens cronològic, sembla que ho va mantenir al llarg de tota la seva vida de 

manera esporàdica, però hi ha més producció contínua als seus darrers anys. Gairebé no 

s’hi ha indagat acadèmicament, i tampoc constitueix un dels seus gèneres més coneguts; 

tot i això, em pareix de vital importància fer-ne menció. A més de que a la seva pròpia 

pàgina web s’ha establert la estatuària com un dels seus temes principals, els seus nus 

tenen una clara influència del gènere. 
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Als seus darrers anys de vida, cap al 1985, a causa de la seva malaltia (VIH), va 

deixar de concentrar-se en la fotografia de nus. Va desviar la seva importància cap a les 

estàtues de marbre. Amb això, Mapplethorpe completava així una espècie de cercle: si 

abans havia destacat per la intenció de transformar als seus models a peces gairebé 

escultòriques, ara intentava donar-li vida a la pedra. La majoria d’estàtues que 

fotografiava eren reproduccions dels déus clàssics realitzades als segles XVIII i XIX, 

adquirides pels seus assistents a tendes d’antiguitats. El fotògraf volia específicament les 

reproduccions degut a que les figures antigues originals rarament es trobaven en perfectes 

condicions, i no li interessaven les escultures defectuoses (Morrisroe, 1996: 334-335).  

Gairebé totes les estàtues que fotografia són masculines, representant 

necessàriament cossos perfectes. Juga amb algunes, posant-les cadenes i juguetes sexuals, 

adaptant-les al seu estil, fent-les pròpies, com la fotografia Spartacus (1988) (Fig. 1). 

També fotografia fragments d’aquestes escultures, com Bronze Leg (1978), o el bust 

d’Apollo (1988). Tant a l’hora de fotografiar una persona com una estàtua, seguia les 

mateixes premisses: il·luminació, composició i angles; tenia un ull molt clàssic i la forma 

era sempre molt important per a ell (Hoberman, 2014). Fotografiava les escultures així 

com fotografiava cossos, els tracta d’idèntica manera.  

Abans de morir, va fer una exposició exclusivament de fotografies d’escultures a 

la Galeria Robert Miller de Nova York, en concret de busts i d’icones religioses; es van 

vendre amb una celeritat impressionant, però a Mapplethorpe no li va entusiasmar la idea, 

i no tenia intenció de tornar a fer aquest tipus d’exposicions (Morrisroe, 1996: 356).  

 De fet, ja mort, es va fer una exposició al Museu Rodin de París a la primavera-

estiu de 2014 on es comparaven 50 escultures de Rodin amb 102 fotografies de 

Mapplethorpe: es confrontaven dues formes d’expressió diferents, que acaben revelant la 

permanència dels temes i subjectes apreciats per els dos artistes. El fotògraf cerca la forma 

perfecta, les formes que adopten els cossos dels seus models no són espontànies, estan 

construïdes. Es van triar obres que servien de fil conductor per a comparar els dos artistes, 

formalment, temàticament i estèticament: en comú tenen el moviment i tensió, blanc i 

negre, llum i ombra, erotisme i damnació (Museé Rodin, 2014) . Són dos artistes que no 

comparteixen cronologia, ni geografia, ni cap context: l’únic que els uneix és la seva 

manera de crear. No es coneix cap referència de Mapplethorpe cap a Rodin.  

Respecte a la seva fotografia de nus seguiré la distinció de gèneres fotogràfics 

proposada a la seva pàgina web: no es classifiquen els nus com a retrats, hi ha una clara 

distinció entre fotografia de retrat i els seus nus. A l’hora de buscar models, els cercava 
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amb figures idealitzades, independentment del gènere, que escau deixar-lo de banda en 

aquest apartat. Els cossos que representa recorden de seguida les escultures gregues 

clàssiques, a la recerca d’un ideal de bellesa, distanciant-se de la resta d’humanitat. En el 

cas de Lisa Lyon, de la qual en parlaré en els propers punts, el seu cos perfectament 

musculat és estatuari, i és un exemple perfecte per a arribar al classicisme escultòric que 

l’artista cerca: transforma el vigor i la força del cos en una escultura, contenint-lo, 

controlant-lo, ordenant-lo, congelant-lo amb diferents postures. El solidifica, el manté 

baix control (Fontbona, 2017: 121). El resultat és una estètica ideal que fins i tot 

competeix amb els models grecs de masculinitat: la dona apareix orgullosa, desafiant, 

forta i bella (McDowell, 2004: 15). 

 Als primers anys de la dècada dels 80, es centra específicament amb els nus 

d’homes afroamericans: aquest motiu és clarament una tendència personal, de la seva 

pròpia sexualitat. La majoria de fotografies d’aquest tipus es centren únicament en parts 

concretes del cos, normalment glutis i torsos, perfectament musculats i definits, com si es 

tractessin de restes escultòriques clàssiques, de troballes; també, tot i què a la seva web 

no hi apareixen, hi trobem una gran quantitat de detalls de penis. Tots els seus nus estan 

tractats d’una manera freda i distant. Com a detall, dir que el fet d’aïllar els genitals 

pareixia contribuir a la idea de què els homes de color només existien en tan que objectes 

sexuals. El penis es converteix en la seva identitat, el què constitueix el clàssic estereotip 

recreat i presentat com a art dins el context de la perspectiva gai (Morrisroe, 1996: 255). 

 Emprava maquillatge moltes vegades, i focus molt potents per a aconseguir que 

la pell paregués marbre o bronze. Es solen retallar els rostres (per un tema exclusivament 

de privacitat, els representants no volien revelar la seva identitat). A les imatges de cossos 

complets, fa que els models adoptin postures molt forçades com les de les escultures 

gregues, que es marquin els músculs, que estiguin en tensió, com Derrick Cross (1982). 

Una de les que més respon a aquests preceptes clàssics és Thomas (1987): el seu cos 

apareix inscrit dins un cercle, adoptant una postura quasi impossible de torsió. 

 Els seus models mai apareixen sorpresos en actitud melancòlica o somiadora, com 

sol passar amb les escultures clàssiques sinó que pareixen estar molt segurs de sí 

mateixos; aquesta actitud fa que paregui que estan desafiant a l’espectador i que en 

qualsevol moment hagin de sortir de la composició i precipitar-se contra ell (Morrisroe, 

1996: 272).  

  M’agradaria establir una comparació entre alguns nus de Mapplethorpe i obres 

clàssiques amb les quals guarden aquesta similitud anteriorment expressada. El retrat de 
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Sonia Resika (1988) (Fig. 2) guarda un especial paregut amb la famosa Venus de Milo 

(130-100 a.C). Ambdues figures apareixen amb el tors despullat, cobrint-se les 

extremitats inferior amb un drap blanc. La llum juga un punt a favor als cossos, jugant 

amb el contrast amb les ombres, definint suaument les línies dels músculs i del pit, a més 

de les arrugues dels draps.  

En el cas de la fotografia de Mapplethorpe, es tracta d’una còpia a la gelatina de 

plata que data del 1988, amb unes dimensions de 58,8 x 49 cm (The J. Paul Getty 

Museum, s.d.). S’ha volgut jugar amb la postura en tres quarts i el gir del cap, sense 

oblidar el contrast que hi ha amb els cabells. És una obra estàtica, freda, no es cerca el 

moviment però sí el volum mitjançant el joc de llum i ombra.  

 A una de les moltes imatges de que va fer a Phillip Prioleau, n’hi ha una en concret 

del 1979 (Fig. 3) que té reminiscències importants amb el Discòbol de Miró (450 a.C). 

Els cos cossos apareixen en un moment de tensió: en el cas del Discòbol, es cerca mostrar 

l’instant abans de l’acció, del moviment. A la situació de Mapplethorpe, la posició del 

model no és casual ni representa cap intenció de moviment. En ambdues imatges, els 

cossos són musculats però sense ser extrems, més bé prims i amb els músculs suaument 

perfilats.  

 

 

5.3. RETRAT, NUS I TRANSFORMACIÓ DEL GÈNERE 
  

La fotografia permet que un subjecte es converteixi en un altre, que es pugui 

transformar i adaptar a la personalitat que es vulgui mostrar, i Mapplethorpe va saber 

aplicar aquest fet a l’extrem. Si bé a les característiques tècniques de l’artista s’ha parlat 

d’una dualitat, en quan als gèneres dels personatges no ho podem fer: abandonem els 

gèneres binaris, i ens veiem obligats a mirar més enllà, a no encasellar als models dins la 

seva condició establerta, i a veure la seva possible transformació. En una àmplia selecció 

de retrats de Lisa Lyon som testimonis de la seva transformació, de femenina a andrògina: 

va ser, juntament amb Patti Smith, una de les poques models femenines amb les quals 

Mapplethorpe treballà durant un llarg període de temps (Weiermair et al., 2009: 33).  

 Cap als anys 70, Mapplethorpe va entrar dins l’escena artística rompent les 

barreres entre la pornografia i la fotografia artística amb els seus retrats íntims 

d’homosexuals. Després, a finals dels 80, va dominar l’escena artística amb el seu focus 
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contemporani de temes tradicionals com natures mortes i la figura nua ideal. A la transició 

entre ambdós gèneres, Mapplethorpe produí Lady Lisa Lyon, una sèrie de retrats de Lisa 

Lyon, culturista femenina pionera als anys 70 als Estats Units. Dins aquesta sèrie, 

combina la crònica social dels seus primers retrats amb una estètica més clàssica, que 

definirà la seva obra tardana, coneguda per estar formada per un cos d’imatges que 

subratllen el contrast i la contradicció que era la model (Phillips NY, s.d.). Aquest va ser 

el seu segon gran projecte (essent el primer tots els retrats homosexuals de contingut 

sexual explícit), i com he mencionat anteriorment, no va ser casualitat, estava calculat per 

a sorprendre a tot aquell que l’havia encasellat dins un estil homosexual.  

 El projecte començà l’any 1980, després que Lyon guanyés el primer títol mundial 

de culturisme femení el 1979. Aquesta es retirà del món esportiu, ja que s’identificava 

més com a artista performance que com a atleta. Al mateix temps, Mapplethorpe 

començava a ampliar el seu repertori temàtic i amb Lyon trobà una personalitat molt afí 

a la seva; ambdós estaven disposts a transformar-se totalment per crear art. A més, gràcies 

a ella, Mapplethorpe aconseguí trobar el què estava cercant dins la fotografia: 

l’oportunitat de tractar temes relacionats amb l’androgínia, el classicisme i l’erotisme 

(Philips NY, s.d.). Junts van crear fins a 112 fotografies. 

 La seva relació va anar més enllà del professional fins a la mort del fotògraf l’any 

1989. Junts van començar un camí comú examinant representacions de la dona dins la 

història de la fotografia i de la història de l’art. Així com Mapplethorpe se centrava 

principalment en l’anatomia masculina, les imatges on apareix Lyon són úniques dins el 

seu enfocament exclusiu sobre la figura femenina. Aquestes la representen com una sèrie 

de personatges amb un conjunt de poses que van des del nus seductor sortint de l’aigua, 

passant per ella vestida de dominàtrix, arribant a la culturista que solia ser. Cada detall de 

cada personatge va ser decidit per ambdós (Philips NY,  s.d.).  

 Les imatges es poden veure com una transformació de personatges de bons a 

dolents, de passius a agressius, de femenins a masculins, amb elements aïllats amb un to 

humorístic. A cada fotografia, Lyon convenç a l’espectador perquè accepti i cregui la seva 

nova identitat, i fa que es qüestioni quina és la veritat. Ella tant podia aparèixer 

representada com l’epítom de la feminitat, com una model d’alta costura, però a la vegada 

estar ficada dins un món tan masculí com ho és el culturisme. El qüestionament de la 

veritat i la identitat fa que es posi èmfasi en la naturalesa canviant del gènere i de la realitat 

(Philips NY s/d). L’atleta tenia un cos que confonia els límits convencionals de gènere: 

el seu pit i la seva llarga cabellera al·ludien a la feminitat, mentre que el seu cos musculat 
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eren clarament considerats masculins. Aquest era el tipus de repte que havia estat cercant 

Mapplethorpe (Martineau i Salvesen, 2016: 123).   

Un bon exemple per veure el contrast entre masculinitat i feminitat a Lisa Lyon 

és un dels seus retrats de l’any 1980 (Fig. 4): una vegada més, és una còpia a la gelatina 

de plata, consta amb unes dimensions de 74,9 x 101 cm; està emmarcada i signada al 

revers (Christie’s, s.d.). La model apareix de perfil, amb un vestit i altres accessoris de 

festa, amb el cap velat. El braç és l’encarregat de rompre la visió femenina de la imatge: 

està molt musculat, en tensió, no pareix un braç de dona; la llum es centra principalment 

en aquest detall, es juga amb aquesta per a esculpir el cos i la definició dels músculs.  

 El fotògraf mateix també va ser un dels seus millors models: els primers 

autoretrats ens descobreixen a un jove Mapplethorpe posant, gestualitzant, i demostrant 

a un públic (encara sense definir) que ell també podia participar als escenaris que retratava 

amb altres models (Martineau i Salvesen, 2016: 14). Apareix sempre intentant encarnar 

diferents personatges: amb diferents vestimentes (masculines i femenines), amb 

accessoris diversos com pistoles o ganivets. 

 Els seus autoretrats serveixen per a escenificar les diferents fases específiques de 

la seva vida: la confusió sexual de les seves primeres Polaroids; la felicitat de la 

convivència amb Sam Wagstaff; la seva obsessió pels afroamericans i més recentment, 

abans de la seva mort, els retrats de sí mateix com a dandy de la alta societat novaiorquesa 

(Morrisroe, 1996: 304).  

Als autoretrats, ell mateix assumeix la posició objectiva de les dones o dels homes 

feminitzats, renunciant a la seva condició de fotògraf masculí dominant establerta. 

Ofereix un desafiament a la relació entre l’espectador poderós (home heterosexual) i el 

nus sense poder (dona o home homosexual). Els seus nus gais masculins trastoquen les 

nocions del nus clàssic femení: els seus nus interracials es poden veure com a una 

reconstrucció revolucionària del nu feminitzant davant la tradició dominant de 

representació; els seus models afroamericans adopten una posició femenina, posen 

eròticament especialment per al plaer de l’espectador, d’una manera passiva. Ens 

demostra que els nus no han de ser únicament opressius, també poden ser alliberadors per 

a la dona i altres identitats marginals (afroamericans, per exemple) (McDowell, 2004: 8-

15). 

 Pel que fa als seus retrats o nus femenins: en trobem nombrosos exemples que 

constitueixen contra-imatges de la subjectivitat femenina: aquests treballen per a 

deconstruir la definició típica de gènere, i aprofiten per a desestabilitzar l’ordre patriarcal 
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establert. S’arriba a crear fins i tot una sensació de malestar a alguns espectadors dels nus 

femenins de l’artista, resultat del xoc de la nova experiència, d’anar més enllà de 

l’establert; és un moment incòmode per a alguns quan es troben davant d’una dualitat de 

gènere, raça o sexualitat. En aquest cas, Mapplethorpe, als seus nus, ni les dones ni els 

homes que representa ocupen llocs de submissió o subordinació, sinó que s’alliberen de 

les seves etiquetes, de les seves barreres socials (McDowell, 2004: 13-15). 

Els cossos de les dones esportistes com és el cas de Lisa Lyon s’han arribat a veure 

com a monstruosos, ja que s’allunyen dels límits establerts pels estereotips de l’època, o 

fins i tot anant més enllà, a tota la història de la dona. Mapplethorpe aconsegueix rompre 

amb les imposicions de gènere en què es trobaven limitades. El fet d’haver nascut amb 

un gènere establert no va impedir al fotògraf que s’hagués de conformar amb aquest. El 

cos femení es trobava limitat a una mirada dominant, la masculina, i per tant, el cos de la 

dona nu, estereotipat, únicament tenia la missió d’acontentar a aquesta. Una de les formes 

de rebel·lia consistir en reconquistar el cos femení, per a aconseguir restablir el poder i el 

control de la dona, creant una nova identitat femenina amb una perspectiva més oberta, 

construir més identitats  (Fontbona, 2017: 107-110).   

Partim d’una estructura patriarcal que ha prioritzat la idea de binomis normatius; 

aquesta dualitat ha dut a la vegada a la creació d’una jerarquia i a una submissió. 

Mapplethorpe cerca rompre el vincle del cos de Lyon amb la feminitat: no hi ha una única 

manera de viure com a dona, sinó múltiples. En el cas d’aquesta, l’artista no ens mostra 

a una dona trista, dèbil, fràgil: sinó més aviat una dona ferme, segura de si mateixa, capaç 

de prendre decisions, poderosa, amb una força que s’exterioritza als seus músculs en 

tensió. Hi trobem una dona reconfigurada, sense voluntat de passar per damunt de l’home, 

sinó amb la intenció d’acabar amb les distincions de gènere i les seves connotacions, 

aconseguir recuperar el poder sobre el seu propi cos (Fontbona, 2017: 107-120). 

Mapplethorpe parteix d’un cos que generà controvèrsia, que representa una 

ruptura als estereotips de gènere en el seu context. A la sèrie fotogràfica de Lisa Lyon, tot 

està extremadament calculat, teatralitzat: la il·luminació, la posició del cos, la 

composició… les imatges es regeixen per un marc compositiu que acaba controlant i 

apagant la transgressió del mateix cos, i aquest acaba apareixent com un cos idealitzat. El 

fotògraf cerca incomodar a l’espectador, i la figura de Lyon no va deixar indiferent al 

públic (Fontbona, 2017: 120-123).  

  Si Patti Smith va ser el primer gran amor del fotògraf i amiga seva fins a la seva 

mort, Lisa Lyon era una actriu que, com ell als seus autoretrats, assumia diversos papers 
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en diferents espais, oberts i tancats. A vegades apareixia sorgint de les ones com una 

Venus; altres, com a una artista de circ. Realitzà una important exposició i un llibre amb 

ella com a model. Els retrats de Patti Smith són, per un altre costat, el testimoni d’una 

amistat i d’una estimació per a tota la vida (Weiermair et al., 2009: 33). També 

fotografiava a altres amics i amants seus: a aquests retrats, la proximitat entre aquests i el 

fotògraf es palpa en cadascuna de les imatges; no hem d’oblidar que aquest era 

precisament el tret que admirava de les seves influències dels inicis de la fotografia, 

anteriorment explicats. Si bé Patti Smith  encapçala els retrats d’amistats, David Croland 

ho és en quan als amants de l’artista: ambdós van ser essencials per a què Mapplethorpe 

aconseguís configurar una visió pròpia, un estil. Amb Croland, va poder convertir al seu 

amant real en tot allò que havia vist a les revistes pornogràfiques i desitjava imitar   

(Martineau i Salvesen, 2016: 14). 

 

 

6. ART, CENSURA I PORNOGRAFIA. LA POLÈMICA I EL SEU 

CONTEXT. 
 

Mapplethorpe va entrar dins el món de la fotografia rompent els esquemes 

establerts, mostrant un món que fins al moment havia estat ocult al públic general: el 

sadomasoquisme homosexual. El seu nom, des del principi, anava lligat a la controvèrsia 

de la seva obra, pel seu contingut sexual explícit i per la polèmica que suscitava el 

personatge que havia esdevingut. No es pot entendre la seva producció artística sense el 

debat.  

El fotògraf és conegut com un dels artistes que va dur a la National Endowment 

for the Arts (NEA)3 a la crisi coneguda com a “guerra de cultura de les arts”4. A causa 

d’això, Mapplethorpe es començà a associar i a jutjar com a fotògraf obscè. A tot això, se 

li ha d’afegir la mobilització contra la privatització de la cultura que es generà als anys 

80 i als 90, donant lloc a conflictes culturals als què s’hi afegiren reivindicacions 

identitàries, la crisi del VIH, lluites contra la censura i reaccions en front de la cancel·lació 

                                                
3 La NEA és una agència federal independent que finança, promou i enforteix la capacitat creativa de les 
diferents comunitats nord-americanes, proporcionant-les oportunitats per a la participació artística 
(National Endowment for the Arts, s.d.).  
4 Culture Wars of the Arts, literalment. 



   23 

de programes de la NEA (Ribalta, 2004: 10-11). Ens veiem davant un clima tèrbol al món 

artístic nord-americà.   

“Robert Mapplethorpe: The Perfect Moment”, la primera retrospectiva de 

l’artista, s’inaugurà al desembre de 1988 a l’Institute for Contemporary Art in 

Philadephia, quan l’artista encara era viu, tot i què a causa de l’estat avançat de la seva 

malaltia no va poder-hi assistir. Entre les cent cinquanta fotografies i altres objectes 

artístics de la producció inicial de l’artista, es troba “X-Portfolio”, la carpeta on hi ha 

tretze imatges d’homes immersos en actes sadomasoquistes; aquestes es van editar en una 

mida menor a la resta de fotografies de la exposició, com si volguessin passar, en certa 

mesura, desapercebudes (Morrisroe, 1996: 371). Finalitza al gener de 1989 sense cap 

incident, i es preparà el seu trasllat a les següents ciutats.  

Tota la polèmica es desencadenà quan a la primavera del 1989, just després de la 

seva mort, la American Family Association5 inicià una campanya de censura contra l’art 

“blasfem”, a la qual un mes més tard se li uniren fins a trenta-sis senadors, encapçalats 

per Jesse Helms, firmant una carta expressant la necessitat d’introduir modificacions al 

sistema de subvencions econòmiques de la NEA (Morrisroe, 1996: 371-372). Al mateix 

temps, l’Institute for Contemporary Art in Philadeplhia emprà 30000$ del fons de la NEA 

per a traslladar la retrospectiva sobre l’artista a Washington DC a la Galeria Corcoran. 

Davant aquest fet, Christina Orr-Cahall, directora de la galeria, decidí cancel·lar-la per a 

evitar que les futures subvencions de la NEA es posessin en perill al congrés: però això 

no va fer que la exposició desaparegués de la ciutat; el públic va aconseguir projectar 

diapositives sobre la façana de la Galeria Corcoran com a mode de protesta contra la 

cancel·lació de l’exposició, i al juliol del mateix any “The Perfect Moment” s’inaugurà 

al Projecte per a les Arts de Washington, organització creada i gestionada per artistes 

(Morrisroe, 1996: 372).  

Entre finals del 1989 i principis del 1990, la mostra va arribar a Hartford i a 

Berkeley, on va transcórrer sense incidents destacables. La pròxima destinació era 

Cincinnati, però les autoritats, grups anti-pornografia i altres empresaris van iniciar una 

campanya de pressió contra el Contemporary Art Center de Cincinnati (CAC) per a que 

no s’aconseguís dur a terme la mostra. Cal destacar que Cincinnati era una ciutat 

                                                
5 AFA. Grup activista conservador encapçalat pel reverend Donald Wildmon, de Missisippi. Se li coneixen 
antecedents al camp, com la denuncia a l’artista novaiorquès Andrés Serrano i la seva obra Piss Christ, que 
consistia en la imatge d’un crucifix submergit en un líquid groguenc (Morrisroe, 1996: 371).  



   24 

obertament declarada com conservadora, amb fortes lleis anti-pornogràfiques (Morrisroe, 

1996: 373).   

A tot això, se li ha de sumar l’extra de que altres grups religiosos es van indignar 

i mobilitzar davant del fet de que els museus d’art exhibissin obres d’aquesta naturalesa, 

que s’atrevís a què les obres obscenes de Mapplethorpe compartissin espai amb altres de 

tema religiós. La situació va anar més enllà quan es va començar a posar en dubte la 

legalitat de la pràctica de la NEA (Kidd, 2003: 4-5). Una selecció de les 175 fotografies 

que formaven part de l’exposició van ser objectiu central del judici celebrat a Cincinnati 

al mateix any, i finalment es va acusar al comissari i director del CAC, Dennis Barrie, de 

“vendre obscenitat”, i de mostrar il·legalment retrats de nens nus (obres com Honey and 

Rosie, de l’any 1976, que no tenien cap contingut no permès per la llei, ja que havien estat 

fetes amb el ple consentiment dels progenitors dels nens) (Kidd, 2005: 5). 

La exhibició es va aconseguir obrir a l’abril de 1990 al Contemporary Art Center 

de Cincinnati, però minuts abans de la inauguració la policia va paralitzar-ho i va revisar 

les obres: 7 de les 175 es van retirar per “inacceptables” (Kidd. 2005: 9). El CAC es 

converteix en la primera galeria d’art d’Estats Units en ser sotmesa a judici per l’art que 

s’exhibeix (Morrisroe, 1996: 374).   

Finalment, al mateix any, es van retirar els càrrecs per pornografia infantil; al 

final, tant Barrie com el CAC van ser absolts (Kidd, 2005: 9-10). El motiu de la absolució 

va ser gràcies a que Barrie es va defensar al judici amb el fet de què les obres 

suposadament inapropiades havien estat seleccionades per a l’exposició per la seva 

qualitat tècnica i formal (Kidd. 2005: 10). Robert Sobieszek, cap dels conservadors del 

Museu Internacional de Fotografia de la George Eastman House de Rochester a Nova 

York, qui formava part dels testimonis al judici, va comparar el caràcter angoixat de la 

obra de Mapplethorpe amb una recerca de comprensió pareguda a la de Van Gogh quan 

pintà el seu autoretrat amb la orella tallada: davant la situació general, el jurat es va 

mostrar unànime a l’hora de decidir que les obres de Mapplethorpe tenien un interès lasciu 

pel sexe i que a més d’això eren ofensives, però amb arguments d’aquest pes no van poder 

demostrar que les fotografies no tinguessin cap tipus de mèrit artístic, així procedint a 

retirar els càrrecs (Morrisroe, 1996: 374).  

Anteriorment a aquesta polèmica, les obres de Mapplethorpe no s’havien associat 

en cap moment amb la possibilitat de censurar-les: als anys 1970 i 1980, la seva fotografia 

es jutjava i es discutia en funció de la seva estètica, de la seva tècnica, de la seva habilitat 

com a fotògraf i de la seva forma de composició (Kidd, 2005: 1). 
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S’ha de dir que, si bé als seus inicis sí que hi va haver certa polèmica (no negativa, 

sinó simplement perquè la seva obra va resultar ser transgressora pel context en què 

s’inscrivia), una vegada el personatge de Mapplethorpe va estar establert i ben situat 

artísticament, es va deixar de banda. El màxim apogeu en contra de la seva obra va ser a 

partir del desenvolupament d’aquest conflicte, i no a partir de la dinàmica del seu treball: 

com ja hem pogut veure, no només va cultivar el gènere en el qual se’l va encasellar, a 

més de què els seus propis registres indiquen una inquietud per a incloure les seves 

fotografies sexualment explícites entre les col·leccions artístiques de la seva obra, com 

per exemple a les seves exposicions de temes diversos (Kidd, 2003: 5). La censura es va 

donar una vegada l’artista havia mort: no es va arribar a donar en el context en què 

produïa. 

No s’ha d’oblidar que la mateixa exposició que va ser tan perseguida i denunciada, 

mesos abans va tenir un rècord de visites a Filadèlfia, i una altra vegada a Chicago, i a 

ambdues ciutats no van tenir cap tipus de polèmica.  

A part del conflicte de la NEA, també una vegada morí, sectors conservadors el 

van acusar de ser un símbol de que tot havia començat a anar malament al món de l’art 

nord-americà, especialment la mateixa NEA. Una de les recriminacions més impactants 

és la d’invocar al diable mitjançant la iconografia que usava a alguns autoretrats: 

accessoris com a banyes, fuets o cadenes (Hearlson, 2016: 36).  

Si al principi se’l considerava un pornògraf, un personatge desestabilitzat i 

pervertit, el dia que Robert Mapplethorpe complí 39 anys al 1985, ja era una figura molt 

més respectable que el fotògraf que havia aterrat al món de l’art amb les seves imatges de 

sexe masoquista. Diaris tan institucionals com el New York Times, el qual cinc anys 

abans l’havia acusat de determinar les fronteres del gust del públic, ara recomanaven la 

seva obra fins i tot com a regal de nadal i l’omplien d’alabances; altres crítics el definien 

com un dels millors retratistes dels darrers deu anys (Morrisroe, 1996: 297). 

Jack Woody, editor de la impremta Twelvetrees Press, va pactar amb 

Mapplethorpe la publicació de Certain People, llibre de retrats de l’artista, però no volia 

a l’obra incloure cap fotografia explícitament sexual, perquè tenia intenció d’així atreure 

un major sector de públic per a després, revolucionar-lo amb la publicació d’un segon 

volum de fotografies pornogràfiques (Morrisroe, 1996: 297): ens veiem davant un intent 

de comercialitzar amb la fotografia de tipus eròtic, d’emprar-la com a reclam publicitari, 

quan fins al moment s’havia demonitzat i reservat per a un públic minoritari.  
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La intenció de Mapplethorpe no era fer pornografia, sinó mostrar una part del món 

al que pertanyia, del qual ell n’era un participant més, no un voyeur. Intentà normalitzar 

la situació retratant el seu estil de vida. Tot i això, com ja s’ha pogut veure, la seva 

producció artística no es limita a un contingut sexual, és un artista polivalent que 

difícilment es pot encasellar dins un sol gènere.  

 

 

 

 

7. CONCLUSIONS 
 

Com s’ha pogut veure al llarg de tot el treball, Robert Mapplethorpe, a més de no 

respondre als patrons habituals de fotògraf del moment, va ser un artista total, mai es va 

limitar en quan a creació ni en quan a gèneres fotogràfics. És un autor apte per a tots els 

públics amb una producció molt diversa, tot i què se’l va encasellar en un paper. Si bé la 

seva intenció mai va ser fer pornografia, les seves imatges sempre tenen una alta càrrega 

d’erotisme i bellesa, trets que s’han convertit en el seu segell característic. També és 

habitual en la seva obra treballar composicions fredes, estàtiques i distants. Va mantenir 

un estil concret durant tota la seva carrera fotogràfica: fou fidel al blanc i negre, al treball 

en estudi, i va fer-ne del control i la recerca de la perfecció un constant.  

 Va ser un artista que va saber deixar enrere els comentaris negatius, i que va seguir 

produint dins els paràmetres en què es sentia còmode. Mai va pretendre ofendre ni 

provocar a cap col·lectiu: la seva voluntat era mostrar el món al què pertanyia, les seves 

aficions, i la gent del seu voltant, però des d’un punt de vista naive: no tenia cap intenció 

oculta. Tampoc va deixar de produir fins i tot quan no hi havia un mercat fotogràfic encara 

establert i no rebia ingressos: va continuar produint obres i sent sincer a la seva distinció, 

a la seva personalitat; gràcies a la confiança que va tenir en ell mateix, a la lleialtat al seu 

estil, i al suport dels seus mecenes va esdevenir un dels millors fotògrafs amb més 

ingressos dels Estats Units a la dècada dels 80 i 90.   

La seva carrera artística no es pot entendre sense la seva biografia: estan 

estretament lligades, tant per la gent del seu entorn, per les seves circumstàncies 

personals, com per el seu estil de vida.  
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En quan a les expectatives, cal dir que no esperava trobar tanta quantitat de 

bibliografia ni tant interès per Mapplethorpe no com a artista, sinó com a personatge apart. 

Tampoc hagués pensat que fou un fotògraf amb una biografia tan important i tan 

necessària per a entendre la seva obra.  
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Fig. 1: Robert Mapplethorpe, Spartacus (1988) 
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Fig. 1: Robert Mapplethorpe, Spartacus (1988) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Robert Mapplethorpe, Sonia Resika (1988) 
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Fig. 3: Robert Mapplethorpe, Phillip Prioleau (1979) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Robert Mapplethorpe, Lisa Lyon (1980) 


