
ÉS POSSIBLE CAPTAR L’ESSÈNCIA DEL BALLET DE FORMA ANALÒGICA?
El ballet i la càmera  minutera
Laia Berzunces Claramonte i Sara Alibau Segovia
EASD LLOTJA

Introducció
Aquest treball de recerca és un projecte de creació artística sobre com una càmera minutera de

principis del segle XX pot representar el ballet actual. Avui dia les càmeres digitals estan

sobrepassant les analògiques, però aquestes encara poden sorprendre per la seva manera de

representar la realitat. L’objectiu del treball és captar l'essència del ballet amb una càmera

analògica que té moltes limitacions amb el temps d'obturació i mostrar els resultats obtinguts a

través d'una galeria virtual. A més volem donar a conèixer tècniques poc conegudes, com és la

càmera minutera, donant-li un nou enfocament a aquesta. Investigació que es pot desenvolupar

per captar altres activitats amb la fotografia analògica.

Hipòtesis
És possible captar l’essència del ballet amb una càmera minutera que té limitacions en el

temps d'obturació, perquè va relacionat amb la llum ambient. I a més aquesta càmera està

pensada per fer fotografies descriptives i no artístiques.

Objectius
Comparar si és possible captar el moviment del ballet amb una càmera minutera (càmera de

finals del s. XIX).

Saber com integrar la investigació teòrica amb la part artística.

Conèixer la tècnica de la càmera minutera.

Crear la nostra pròpia càmera minutera a patir de la investigació sobre la seva història.

Pensar i realitzar les nostres pròpies fotografies de temàtica de ballet, amb la càmera que hem

construït.

Saber fer funcionar un programa per crear una galeria virtual.

Aconseguir fer la nostra pròpia galeria virtual a on exposar les fotografies fetes.

Metodologia
En aquest treball hem seguit un procés artístic: primer hem trobat una idea per inspirar-nos.

Després hem fet recerca la informació sobre el tema que es vol desenvolupar, i hem buscat

referents en aquest àmbit. A continuació, hem dissenyat les parts i com es duran a terme.

Finalment, es crea el que hem dissenyat i planificat.

El nostre treball consta de dues parts, una teòrica i una altra pràctica/artística. En la primera

ens hem informat sobre la història de la càmera minutera i la tipologia de fotografies que es



poden fer amb ella. Després hem investigat sobre la història del ballet. Per a continuació

buscar referents de les diferents disciplines per inspirar-nos, acompanyat d'una entrevista a un

minuter que avui en dia continua executant la tasca de fotògraf minuter. A més vam estar

investigant com és una galeria d'art i quina estructura havia de tenir.

La segona part del treball, és l'artística, i correspon a dissenyar la càmera i fer un model 3D

d'aquesta, per a continuació construir-la amb materials com la fusta. Després vam crear

esbossos per les fotografies i les vam realitzar amb la càmera ja feta. I finalment vam crear la

galeria virtual per en acabat introduir-li les fotografies seleccionades.

Resultats
Després d'haver creat la nostra càmera minutera, vam començar a fer les fotografies, provant

diferents vestimentes i diferents posicions considerant les limitacions d'aquesta càmera. Les

fotografies les hem fet en horitzontal i d'altres en vertical, agafant diferents punts de vista. Vam

obtenir moltes fotografies, però vam acabar seleccionant les 21 amb millor qualitat. Són d'una

temàtica de ballet, on d'unes ressalta més la part tècnica del ballet i d'altres són més creatives,

combinant la fotografia documental amb l'artística. Per finalitzar, després d'escollir les

fotografies, vam fer diferents propostes pel disseny de la galeria d'art virtual, i vam acabar triant

la que distribueix l'espai expositiu agafant la forma de la càmera minutera vista en planta. I

després de crear-la les vam introduir en aquesta.

Conclusió
En finalitzar el treball, vam poder observar que la nostra hipòtesi havia quedat verificada. Per

tant, hem pogut comprovar que amb una càmera que té les seves limitacions i es va fer per fer

fotografia descriptiva, es poden aconseguir resultats artístics d'una activitat com el ballet.

Mostrant que avui dia encara es pot utilitzar la càmera analògica per obtenir fotografies

artístiques.

Pensem que hem assolit aquest treball perquè hem après noves tècniques i ens hem superat

en desenvolupar tot el procés. A més hem aconseguit uns resultats molt innovadors, ja que és

la primera vegada que es fan aquest tipus de fotografia amb aquesta càmera. Amb aquesta

investigació es pot donar a conèixer aquesta tècnica fotogràfica creada a Espanya, perquè és

desconeguda en la història de la fotografia, i donar valor a la disciplina del ballet.
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