“El fotógrafo no puede ser un espectador pasivo, no puede ser realmente lúcido si no está implicado en el
acontecimiento.”
CARTIER BRESSON

“Las fotografías abren puertas al pasado, pero también permiten echar un vistazo al futuro.”
SALLY MANN

LA FOTOGRAFIA ÉS UN ART?
De nou obrim les portes del nostre Cau per tal d’acollir un
variat grup d’artistes de la fotografia que treballen, algunes
des de prou temps, potser massa, en solitari, creant i
plasmant les seues emocions en paper o més amplament en
registres virtuals.

Agrair a totes les participants la seua col·laboració i sobretot
el difícil treball de coordinació del muntatge de Mercè
Doménech Cerdà, Comissaria de l’Exposició, que des del
primer moment va confiar en la nostra proposta d’acollir a un
grapat de fotògrafes molt properes al nostre entorn.

Però, la fotografia és un art?
I què és l’art sinó això mateix: expressar les emocions en un
suport que permet a l’espectador compartir el que l’artista ens
vol dir? I a més té el poder únic de capturar un instant fugaç i
fer-lo etern en el temps…
Aquesta mostra de treballs, rotundament diferents i al mateix
temps complementaris, és fruit d’un grup de dones
compromeses en el moment que els toca viure i que lluiten,
de vegades en la intimitat i solitud de les seues cases, estudis
o tallers, per tal de continuar expressant-se, somiant en trobar
l’oportunitat de donar a conèixer les seues creacions a
l’espectador.
Un nou pas en el nostre objectiu de donar visibilitat a
propostes contemporànies d’artistes emergents que cada
vegada ens costa un poc més al que volem i ens agrada fer.

El Cau del Roure
Vicent Vila i Robert Martínez

Mirades de dones és una exposició plural, que pretén
mostrar el treball d’un total de nou fotògrafes emergents amb
formats, formes de veure i entendre el món molt diferents
entre elles. No obstant, totes elles es posen en sintonia per
mostrar-nos com és el món a través dels seus ulls.
Crear i formar part d’aquest projecte és fonamental per a mi.
Malgrat que com a Historiadora de l'art, he tingut l'oportunitat
de conèixer complexos contextos socials, culturals i polítics,
etc. Al finalitzar els meues estudis em compta la sensació de
no haver sigut capaç de apropar-me a les dones al llarg de la
història. No obstant, fou durant els meues estudis en història
de la fotografia com vaig conèixer a eixes primeres dones que
tractaven d’alçar la seua veu i el seu art a través d’aquest nou
invent: la càmera fotografia. Dones com Dora Mar, Lee Miller,
Gerda Taro, etc. es convertiren en els meues referents i feren
que m’interessarà per aquesta tècnica, convertint-se, hui en
dia, en un dels meues passatemps preferents. El que totes
aquestes dones, i moltes més, tenien en comú – llevat la seua
vocació fotogràfica – fou que la seua mirada, la seua veu, va
ser sotmesa a una societat i visió plenament masculinitzada,
fent que moltes d’elles no pogueren gaudir plenament de la
seua tasca com artistes.
Per això, és per a mi important participar en aquest projecte,
on mostrem la mirada d’un total de nou artistes emergents, on
donem veu i visibilitzar les seues crítiques, mostrar les seues
mirades perquè ja és hora de que l’art tinga noms, veus i
mirada de dones.

Al llarg de l’exposició podem encontrar diferents formes
d’entendre el món, des de mirades com les de: Cristina
Bataller, Candy Camse, Julia Casesnoves, Raquel Pla Cerdà
o Ana Raussel més contemplatives, vinculades als espais
naturals i a les ciutats, convidant-nos a pausar les nostres
vides i a observar allò que ens envolta. Fins mirades com les
que ens presenten: Rocío Doménech, Daša Marie Geiger,
Tamara Pla, Krisova, que ens mostren una visió molt més
crítica del món que ens rodeja, plantejant reflexions sobre els
rols de gènere, les imposicions o els cànons de bellesa. Totes
elles, com hem dit, entren en sintonia per alçar la nostra
mirada i contemplar el món des d’una perspectiva diferent.
En resum, Mirades de dones no pretén ser sols una
exposició on mostrem el treball de nou fotògrafes, sinó que
volem donar un pas més i mostrar com elles veuen el món,
fent-nos ressó de les seues reivindicacions, preocupacions o
reflexions, per intentar fer que aquesta veu que mai ha estat
escoltada arribe a tots aquells que sense saber-ho l'han
ignorat, a tots aquells que desconeixen les experiències de
les dones; en definitiva, a tots els qui en el seu dia a dia no es
paren a pensar en les realitats de les dones, perquè és en ells
on més pot influir observar amb els ulls d'aquestes fotògrafes.
Mercè Doménech Cerdà
Comissaria

ARTISTES:

Cristina Bataller
Candy Camse
Julia Casesnoves
Rocío Domènech
Daša Geiger
Tamara Martín
Raquel Pla
Ana Roussel
Kristiyana Petkova (KRISOVA)

CRISTINA BATALLER (València)

Va començar el seu interés per la fotografia des de molt
xicoteta, als 17 anys va tindre la seua primera càmera rèflex
amb la qual començà a estudiar i experimentar. Això li va obrir
les portes a estudiar, durant dos anys, en Espai d’art
fotogràfic, on va descobrir la part més artística de la fotografia.
Actualment realitzada fotografia de carrer en diferents ciutats
del món: Nova York, Bilbao, Berlín, Edimburg, Madrid,
Barcelona, i com no València. A més, ha realitzat diferents
exposicions en bars de la nostra ciutat i sessions en parella.
La mirada fotogràfica de Cristina se centra en la vida
quotidiana, en aquest xicotets moments que semblen que ens
posen en pausa per uns segons i que pot ser que nosaltres no
ens adonem. Una imatge que contrasta amb el seu context,
perquè aquestes imatges són extretes del dia a dia de les
ciutats més atrafegades del món. En tota la seua producció
artística subjau la reflexió vinculada al carpe diem, viu el
moment, perquè sembla que aquests moments només
ocorren durant instants dins de l'objectiu de Cristina Ballester.
Per a això recorre als dies plujosos, els quals són una de les
seues eines per a contar aquestes micro narracions. A això se

li ha de sumar l'ús del color, com un element de la narració
més, destacant els colors de la ciutat: els colors dels neons,
els interiors negres, blaus vetlats, etc que ajuden a emmarcar
les seues obres com si es tractara d’una pel·lícula de ciènciaficció.
Per a aquesta exposició Cristina Bataller ens presenta un total
de sis peces: Nostalgia, Central Park, Perdido en sus
recuerdos, Lluvia en la ciudad, Noche de insomnio, Bésame
antes de irte. Totes elles guarden secrets profunds, històries
personals que nosaltres mirem pràcticament sense permís,
amb un cert aire voyeur com en l'obra Bésame antes de irte.
Aquesta reflexió, aquesta mirada, és acompanya per una
altra, una mirada melancòlica de les ciutats, de les seues
gents, les quals queden pausades en el temps, com si aquest
moment sols haguera passat als ulls de Cristina Bataller.
.

CANDY CAMSE (Madrid)
És llicenciada en Belles Arts per la Universidad de Castilla La
Mancha. La seua trajectòria artística esta emmarcada dins de
diferents disciplines, com: el gravat, la pintura, la il·lustració i
la fotografia. Ha participat en diverses exposicions col·lectives
en: Cuenca, Madrid, León, Toledo i València.
La mirada de Candy Camse és reflexiva i analista, casi
pictòrica, doncs la prioritat en les seues fotografies es centra
en comptar les atmosferes, l’ambient. A través de la seua
obra ens vol mostrar un món oníric, on allò real, allò que
podem reconèixer és perd entre les ombres, la boira, creant
espais propis dels nostres somnis. Tot açò per ajudar a
l’espectador a reflexionar sobre allò que tenim dins, sobre els
nostres desitjos, moltes vegades camuflats o ocultat darrere
deixa boira.
Per això Candy Camse en les seues obres empra la natura
com a millor ferramenta per a poder crear aquests ambients,
jugant amb les pròpies formes o l’oratge. Mostrant-nos
escenes atzaroses, però en totes elles per viu un moment, un
instant que ens transporta al nostre món interior i ens convida
a mirar-nos. En les seues obres les formes son captades com

si foren document. Sempre està eixa perspectiva de punt de
fuga en l’horitzó.
Candy Camse, per a aquesta exposició, ens presenta la sèrie
Cartografía psíquica, on podem veure l’ús del paisatge com a
detonant a través del qual evoca diferents estats interns.
Estats emocionants i íntims que una vegada representats
ajuden a fitxar en la memòria records i situacions viscudes.

JULIA CASESNOVES (Xàtiva)
Inicia la seua formació fotogràfica en l'institut d’Estudis
Fotogràfics de Catalunya i a l'escola de Grisart de Barcelona,
culminant amb el Màster en Fotografia de l'Escola EFTI de
Madrid, on va realitzar una de les seues primeres exposicions:
Després dels ulls de la dona comissariada per Rosalind
Williams. A València també ha treballat en diferents projectes,
tant individuals com col·lectius. La seua carrera professional
sempre ha estat lligada a la fotografia, des dels seus primers
anys va treballar en diferents àmbits d'aquesta com:
arquitectura, industrial, premsa, reportatges, etc. encara que
en els últims anys està més dedicada al seu projecte
personal.
La mirada de Julia se centra en l'observació del món que
l'envolta, l'experimentació, la creació sense límits. Planteja en
les seues obres des de la idea de fer extraordinari allò que és
ordinari, donant importància a les coses simples, però donantlos aqueixa categoria d'art. Els motius vegetals: flors, plantes,
arbres, es converteixen en el tema principal de l'obra de Julia
Casesnoves, fruit d'aquesta observació, de passejar amb una
mirada estètica i fixar-se en coses quotidianes i elevar la seua
visió.

Les composicions de Julia destaquen per ser fruit de la
contemplació, d'allò que a l'artista li crida l'atenció. Aquestes
es troben sense alterar, són tal qual ens les trobem, a les
quals les sotmet a un procés anàleg per a trobar la imatge
que subjau fruit del seu procés de contemplació. En aquest
procés, a més, les imatges adquireixen textures, contrastos
que augmenten els contorns de la fauna i els dona aqueix aire
més pictòric.
Per a aquesta exposició, Julia Casesnoves ens presenta una
composició de sis de les seues obres on podem veure
aquests paisatges, cultivant un estat d'enlluernament davant
els objectes, els espais i les escenes que es presenten obrint
així passe a les meravelles que ens envolten. Aquestes obres
ens conviden a explorar la nostra realitat, a posar en pausa
les nostres vides atrafegades i a aprendre i valor l'observació i
la nostra mirada, perquè en ella resideix l'art.

ROCÍO DOMÈNECH (València)

L’autora descriu el seu estil fotogràfic com costumbrista on el
blanc i el negre prevaleiexen sobre el color i la inspiració a la
tècnica. Encontra bellesa en tot allò que tinga veritat. És el
que la mou i l’estimula per poder contar històries amb les
seues fotografies, a través de les quals intenta explotar la
seua part més reivindicativa i incorformista amb la societat.

És actriu i fotògrafa. Estudià art dramàtic i la seua pasió per la
fotografia prompte la portà a expressar-se també a través
d’ella i formar-se. Dins dels seues projectes fotográfics
destaquen obres realitzades en cuitats emblemàtiques com
Barcelona, Edimburg, Estambul o Paris. Les seues
exposicions més destacades són 22 Razones, Entre medias,
B/N i ¿Quién dijo frágiles?.
La mirada de Rocío Doménech és crítica i reflexiva, centrada,
sobretot en el cos feminí, el qual des de segles enrrere ha
estat perseguit com objecte d’inicitació i abús pre part de la
societat, com un mer atribut estètic i com icona de provocació
i secualització de la dona.

Per a aquesta exposició Rocío Doménech ens presenta la
seua sèrie Aunque fuéramos desnudas, el seu últim projecte,
inspirat en la llibertat, és la culminació d’un periode
d’investigació i creació artística que durà prop de dos anys.
L’obra pretén mostrar una ruptura amb la idea que eixisteix,
encara en l’actualitat, de culpabilitzar la bellesa del cos
femení. Aunque fuéramos desnudas és una apertura de
primes i universos on la dona s’expressa tal i com és, tal i com
vol ser. Sense judicis, sense presions i sense tèmer la seua
propis conducta i la seua propia natura salvatge.
Aquesta mostra no pretén imposar un esquema inmòbil de
pesanemtn. Sinó mostrar a l’espectador l’escencia de moltes
dones en la seua llibertat i expressió total, sense mirades
amagades que persegueixen i estigmatitzen allò que
vertaderament som.

DAŠA GEIGER (ALEMANYA)

i com aquesta contrasta amb la realitat, també presenta una
mirada crítica cap a la construcció dels cànons de bellesa i els

rols de gènere, plantejant i qüestionant els estereotips, que
per desgràcia tots patim diàriament.
Per a tot això, l'artista recorre en les seues obres a
composicions on la figura humana és la protagonista. Usa el
cos sense filtres, mostrant persones reals, fugint de la
romantització i que ajuda la fotògrafa a emfatitzar la crítica i
la seua visió del món.
Foto @ Larissa Barth

És artista visual i fotògrafa, actualment viu entre Weimar i

València, encara que al llarg de la seua vida ha residit en
diferents països tant a Europa com a Amèrica Llatina. En
2018 va finalitzar els seus estudis en Educació Cultural i de
Mitjans, això li va portar a estudiar en 2019 un Màster en Art i
disseny en la Universitat de Bauhaus de Weimar i des del
2021 cursa estudis a l'estranger en Arts visuals i Multimèdia
en la Universitat Politècnica de València.
La mirada fotogràfica de Daša està marcada per una
visió crítica i realista de la quotidianitat, on ens mostra
persones i referències del seu dia a dia, acompanyats de
reflexions personals com la vida idíl·lica que ens venen durant

Per a aquesta exposició ens presenta la sèrie Mutter und Kind
– Madre e hije – centrada a reflexionar sobre els vincles,
mostrant un dels més fort: el que sent una mare pel seu fill,
però alhora també ens parla d'emancipació, de creixement i
per tant de separació. Aquesta sèrie en blanc i negre remarca
la presència del cos, les figures, línies i formes, que no són
més que elements del pas de la vida, perquè les relacions són
fugaces, però en els nostres cossos sempre queden senyals.

.

TAMARA MARTÍN (València)
Per a Tamara la fotografia és més que imatge, són maneres
de mirar la vida, és una eina per a mostrar i descobrir les
injustícies socials que subjauen darrere d'aquest món ple de
color.
Per a això, en la producció fotogràfica de Tamara destaca l'ús
del blanc i negre, per a remarcar la seua crítica, per a fer-nos
veure com que no és or tot el que rellueix. A més, les seues
composicions són imatges quotidianes, reals, que ens
mostren aquest dia a dia i que es troba unit a reflexions que
ens faran plantejar-nos tot allò que veiem.

Es defineix a si mateixa com a escriptora i fotògrafa. Des de
ben xicoteta ja va començar a interessar-se per la fotografia,
influenciada pel seu germà major; recorda la primera vegada
que va agafar una càmera per a immortalitzar moments amb
tot just uns sis o set anys i des de llavors no l'ha tornada a
soltar.
La mirada de Tamara Martín és crua i realista, usada per a
criticar la nostra societat, plantejant una perspectiva feminista
en les seues obres, on mostra escenes de quotidianes des de
la reivindicació.

Per a la present exposició ens presenta la seua sèrie Sense
Por, la qual vol mostrar i reivindicar la violència masclista que
pateix el nostre país i la lluita constant per reparar-la, per no
tindre por de sentir-se lliures. Ens mostra obres molt reflexives
com Encadenades (2022) on ens mostra una escena d'amor,
una escena quotidiana, però on l'autora introdueix la reflexió
sobre l'amor romàntic, la possessió i fins i tot les relacions
tòxica unides a un món governat per la marida masculina. En
aquest mateix sentit trobem també l'obra Huellas (2018) on
se'ns mostra un mural farcit de petjades ensangonades,
plantejant un clar crit silenciós dels 1.131 feminicidis que han
tingut lloc al nostre país fins a 2022.

RAQUEL PLA CERDÀ (Montesa)
contradictoris. Aquest projecte es tracta d’un recorregut per
les teues emocions a través dels colors, el qual planteja
l’exploració diversa i subjectiva i desmuntar les emocions
esbaixades. El color és més que un fenòmen òptic i un mitjà
tècnic, i hi ha un estat entre allò simbòlic i allò psicològic: una
mateixa.
L'artista ens planteja per a aquesta mostra una posició de la
seua sèrie Dèficit d’Atenció, en concret podem trobar part de
la seua obra de: Blanc, Blau i Groc.

Raquel (Montesa, 1992), va passar la seua infància en un pis
de terrassa gran, muntanyes i tarongers. Creuà l’adolescència
prop de la mar i la Universitat Politècnica. Va viure grans
aventures a Llatinoamèrica. Encara espera trobar-se.

Dèficit d’atenció
Aquest és un fenòmen espontani, sensistiu i no generalitzat.
Coneguem més emocions que colors, és per això que cada
color pot produir molts efectes diferents, a menut

ANA ROUSSEL (València)

És llicenciada en psicologia per la Universitat de València i
llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de
València. Ha desenvolupat la seua trajectòria professional en
el món de l’educació, com a professora d’institut, educadora i
programadora en context no formals i com a docent en la VIU.
En el present continua treballant com artística plàstica i visual.
A més, ha participat en múltiples exposicions com artista tant
individuals com col·lectives.
La mirada de Anna Raussel es pot descriure com la
comunicació mitjançant les imatges, vist que l’artista empra
les seues fotografies per contar-nos històries, són imatges
que poden parlar per si mateixes. Les seues produccions
artístiques estan basades en la creació lliure d’idees i
pensaments, els quals subjauen als nostres subconciets i que
ixen a la llum a través de la seua obra.
Les composicions d’Anna són naturals, sense altera, no li
interessa tant el propòsit o causa del seu treball com la
intenció, la reacció, que pugua tindre en el/la espectador. Ens
fa plantejar-nos allò q ue veiem i obrir-nos a un diàleg intern

entre imatge i mirada, on poden aparèixer històries i som
nosaltres qui descobrir i teixim els significats. Podem dir que
l’obra d’Anna Raussel ens dona les ferramentes perquè
nosaltres pugam mirar i crear.
Per a aquesta exposició ens presenta dues obres, sota el títol:
a-zul, dues fotografies diferents entre si, però que ens
transporten a pensar i observar el moment. Dues formes de
veure i de viure es posen en sintonia -la de l’autora i la de
l’espectador-, per crear aquestes històries fruit de les
vivències personals de cadascú i convidar-nos així a parar,
sentir i reflexionar sobre tot allò que ens envolta.

KRISOVA (Bulgaria)

Coneguda pel seu nom artístic: KRISOVA, naix en
Dimitrovgrad, Bulgària però es muda a Espanya a l’edat d’un
any. D’aquesta manera estableix un vincle molt fort entre
aquests dos països i les seues cultures prou diferents entre si
i que estaran present, no sols en la seua vida, sinó també en
la seua obra.
La mirada de Krisova és estètica però crítica cap a la societat
que l’envolta. Entre les seues temàtiques destaquen temes
d’actualitat, com la crítica als estàndards de bellesa
imposants. Les seues obres destaquen per una marcada
presencia de la dona, la qual està íntegrament vinculada amb
la figura de sa mare i la seua germana, mitjançant la qual,
l’autora, cerca la bellesa femenina en les seues diferents
formes i esferes.
Per poder contar i mostrar-nos, l’autora, tria generalment el
retrat centrant-se en gran mesura en la mirada de les dones
retractades, la qual és l’eix central de l’obra.

Doncs,mitjançant aquest retrat psicològic Krisova ens
transporta als pensaments, sentiments, pors o inseguretats
d’aquestes persones, fent que ens pogam arribar a sentir
identificades, però a l’hora lliures doncs mostra a aquestes
dones sense límits o càrregues socials que la societat ens
imposa.

Però per aquesta exposició Krisova ens presenta un tríptic
que tracta un tema social i actual, titulat Fénix parla del
conflicte bèl·lic ucraïnès, sent esta la figura central. Als
laterals podem encontrar dos retrats que fan referència a un
ambient poc conforme, però amb un rostre delicat i cuitat i que
dirigisen la seua mirada cap a la figura central, la qual es
mostra ferida, pèrdua però amb ràbia en la seua mirada.
Aquesta obra és un clar crit a la pau però també a
l’autoreflexió sobre el món contemporani, sobre com l’estem
construint a base de por i guerres.

