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L’exposició reuneix al voltant de 260 fotografies de Zanele Muholi, activista de 
Sud-àfrica que s’identifica amb el pronom personal «elle». En el seu treball ref lec-
teix les vides de persones negres LGBTQIA+ (lesbianes, gais, bisexuals, trans-
gènere, queer, intersexuals, agènere, asexuals) dins i fora de Sud-àfrica. Amb la 
seua fotografia, denuncia injustícies i aspira a educar a través d’uns relats visuals 
positius de comunitats fins ara poc o gens representades. Muholi dirigeix també 
la lent cap a si, creant uns autoretrats en què explora conceptes de raça, història 
i representació. La mostra reflecteix també l’activisme de Muholi, des de comença-
ments dels anys 2000 fins ara.

En la dècada dels noranta, Sud-àfrica va experimentar un gran canvi social 
i polític. L’apartheid va ser oficialment abolit en 1994. Es tractava d’un sistema polí-
tic i social de segregació racial en què una minoria blanca oprimia activament totes 
les persones no classificades com a blanques. L’apartheid va donar continuïtat a la 
segregació que iniciaren a la fi del segle dènou els règims colonials britànic i neer-
landés, mantenint així mateix la injustícia i la discriminació basades en el gènere i la 
sexualitat. La il·legalització de la discriminació per orientació sexual va convertir 
la constitució de la República de Sud-àfrica en capdavantera en el món. No obs-
tant això, la comunitat LGBTQIA+ continua sent objecte de prejuís, delictes d’odi 
i violència.

Zanele Muholi



La mostra s’inicia amb una de les seues 
sèries fonamentals, Somnyama Ngonyama 
(2012–en curs), on Muholi torna la càmera cap 
a si per explorar les polítiques de raça i repre-
sentació. Presos en localitzacions repartides 
per tot el món, els autoretrats incorporen ma-
terials i objectes que Muholi pren de l’entorn 
on es troba cada vegada. En algunes imat-
ges desvia la vista; en altres, mira desafiant 
la  càmera, preguntant-se pel signif icat que 

«per a una persona negra té tornar la mirada». 
 Vistes en conjunt, aquestes fotografies ens 
fan sentir envoltats d’una xarxa de mirades. 
A les fotografies d’aquesta sèrie Muholi aug-
menta el contrast, provocant l’enfosquiment 
de la pell. 
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Xiniwe at Cassilhaus, North Carolina,  
de la sèrie Somnyama Ngonyama, 2016

Bester V, Mayotte, de la sèrie  
Somnyama Ngonyama, 2015

Sibusiso Gagliari, Sardinia, Italy, 
de la sèrie Somnyama Ngonyama, 2015

Thembeka I, New York, Upstate,  
de la sèrie Somnyama Ngonyama, 2015



La segona sala reuineix la seua primera 
sèrie, Only Half the Picture (Només la meitat 
de la imatge) (2002–2006), amb imatges de 
supervivents de delictes d’odi comesos a Sud- 
àfrica i els seus townships. Els townships són 
àrees residencials creades durant l’apartheid 
per a allotjar persones expulsades de llocs clas-
sificats com a «només per a blancs».

També s’exposen ací obres de la sèrie 
Being (2006–en curs), uns retrats que capten 
moments d’intimitat entre parelles, així com 
les seues vides i rutines quotidianes.  Muholi 
impugna ací la idea errònia que l’existència 
queer és aliena a allò africà, una falsedat basada 
en la creença que l’atracció cap al mateix sexe 
va arribar a l’Àfrica com a importació colonial. 
Ací veiem les parelles en els espais privats que 
comparteixen. Aquest conjunt d’obres que des-
munten la mirada patriarcal blanca i combaten 
les imatges negatives o heteronormatives, ha-
bituals en tants sistemes polítics i socials, que 
defenen l’heterosexualitat com a norma o úni-
ca opció d’orientació sexual. 

La sala continua amb retrats de dones 
transgènere, hòmens gais i persones de gènere 
no conforme fotografiades en espais públics. 
Fotograf iar persones negres LGBTQIA+ 
en espais públics és un element important de 
l’activisme visual de Muholi. Diversos dels 

emplaçaments triats són f ites en la història 
de Sud-àfrica. Hi ha imatges fetes a Consti-
tution Hill, seu del Tribunal Constitucional 
de Sud-àfrica, un lloc clau per a l’avanç de 
la  democràcia al país.

El col·lectiu ocupa un lloc central en 
l’obra de Muholi. Moltes de les integrants de 
la gran xarxa de col·laboradores de Muholi 
són també membres del seu col·lectiu, Inka-
nyiso, ‘llum’ en zulú (isiZulu), llengua mater-
na de Muholi i un dels onze idiomes oficials 
de Sud-àfrica. Inkanyiso té com a missió «pro-
duir, educar i difondre informació entre un 
gran nombre d’audiències, especialment les 
sotmeses a la marginació o el sensacionalis-
me per part dels mitjans de comunicació do-
minants». El col·lectiu té com a lema «Queer 
Activism = Queer Media» (‘Activisme Queer = 
Mitjans Queer’).

Altra sèrie fonamental de Muholi és 
Brave Beauties (Belleses valentes) (2014–en 
curs) on retrata dones trans i persones no bi-
nàries i de gènere no conforme. Moltes de les 
quals són així mateix participants en certà-
mens de bellesa. Els concursos de bellesa queer 
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Triple III, de la sèrie  
Only Half the Picture, 2005

Candice Nkosi, Tsakane, 
Johannesburg, de la sèrie  

Brave Beauties, 2013



en el dia a dia de les participants, com el crei-
xement, l’educació, l’experiència laboral i el 
matrimoni. Les quadrícules en blanc assenya-
len persones que ja no estan en el projecte o 
pendents de fer-ne els retrats. 

Skye Chirape, Amsterdam, de la sèrie  
Faces and Phases, 2016

Futhi Mkhize, Durban,  
de la sèrie Faces and Phases, 2015

Refilwe Mahlaba, Thokoza, Johannesburg,  
de la sèrie Faces and Phases, 2010

ofereixen a la comunitat negra LGBTQIA+ de 
Sud-àfrica uns espais de resistència, un lloc on 
els seus membres poden afirmar i expressar la 
seua bellesa fora de les cultures heteronorma-
tives i del supremacisme blanc. Com totes les 
imatges de Muholi, són resultat d’un procés 
col·laboratiu. Muholi i la participant decidei-
xen juntes l’emplaçament, el vestuari i la posa, 
i se centren a produir unes imatges que con-
tribuïsquen a l’apoderament tant de la partici-
pant com del públic.

El discurs expositiu de la mostra con-
clueix amb la sèries Faces and Phases (Cares 
i fases) que Zanele va iniciar en 2006 i que 
en l’actualitat aplega més de cinc-centes obres. 
Es tracta d’un retrat col·lectiu que celebra, ho-
menatja i arxiva les vides de persones negres 
lesbianes, transgènere i de gènere no confor-
me. Molts dels retrats són fruit de relacions 
i col·laboracions prolongades i sostingudes en 
el temps. Muholi torna sovint a fotografiar 
una mateixa persona després d’un interval de 
temps. Amb Cares, al·ludeix a la persona que 
fotografia; amb Fases, a la transició des d’una 
etapa de la sexualitat o l’expressió de gènere i 
identitat, a una altra. Marca també els canvis 
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ACTIVITATS 

Presentació de l’exposició a càrrec de la directora 
de l’IVAM, Nuria Enguita

Data: 6 d’abril de 2022, 19.30 h
Lloc: Auditori

 
Conferència de Hasan G. López Sanz sobre Zanele 
Muholi

Data: 25 de maig de 2022, 18.30 h
Lloc: Auditori

Visites comentades

Amb les visites comentades, la mediació ve de 
la mà d’especialistes formats en Història de l’Art, 
Belles Arts i Humanitats. La intenció és facilitar 
lectures posicionades de l’exposició al públic 
assistent en les dos llengües oficials del territori 
valencià. 

Duració: 45 minuts aprox. 
Dirigit: públic general
Dates: consultar el web de l’IVAM

PUBLICACIÓ
 

Amb motiu de l’exposició es publica un catàleg, 
editat per Tate Modern, que inclou fotografies de 
les obres exposades. La publicació s’acompanya 
d’un fullet que inclou una presentació de la direc-
tora de l’IVAM, Nuria Enguita, i els textos traduïts 
al castellà i al valencià. 

El catàleg estarà disponible  
a la recepció del museu



Institut Valencià d’Art Modern
Centre Julio González  
Guillem de Castro, 118
46003 València

Crèdits fotogràfics:
Cortesia de l´artista i Stevenson,  
Cape Town–Johannesburg–Amsterdam  
and Yancey Richardson, New York

Contacte:
Departament de Comunicació
comunicacion@ivam.es
T. 963 176 600




