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O presente documento pretende
dar unhas sinxelas pautas para a
correcta análise da fotografía
artística, xa que é un tipo de
imáxes que da xogo suficiente
para poder facer un estudo
analítico completo. Ainda así,
compre ter en conta que
poderíanse usar estas mesmas
pautas para calquera imaxe fixa.
No contexto actual, no que as
imaxes forman unha parte esencial
da nosa sociedade, é máis
necesario que nunca ter unha
formación básica neste terreo e,
así, saber ler e facer imaxes: Saber
interpretar os estímulos que se
nos presentan e saber usalos con
finalidades concretas.

No análise duna fotografía
pódense distinguir unha serie de
distintos niveis, dende a estricta
materialidade da obra e a súa
relación có contexto históricocultural, ata un nivel interpretativo.
Neste caso, centrarémonos neste
último punto: A través dun análisis
da forma e a técnica, intentaremos
mostrar uns parámetros nos que
basearnos para facer una correcta
interpretación da imaxe.

1. IDE TIFICACIÓ
O primeiro paso a dar é
identificar a imaxe,
basicamente citar autor,
título e data.
Dependendo da finalidade do
comentario pódese, tamén
neste punto, facer unha
breve referencia ao
momento histórico, artístico
ou social ao que pertence.

2. A ÁLISE TÉC ICA
É importante pararse a observar os diferentes elementos formais que
compoñen a imaxe para facer unha correcta lectura desta.
2.1. FIGURA E FO DO:

Convén facer unha primeira
distinción entre figura (protagonísta
da imaxe) e fondo (resto de
compoñentes que se mostran en
segundo termo).
A figura será o primeiro
compoñente no que o observador
fixará a vista, e polo tanto, será a
parte fundamental do contenido da
imaxe.
O fondo tamén terá gran
importancia na lectura da imaxe, xa que son o resto
dos compoñente os que dan o significado ao que
vemos en primeiro termo.
Ocasionalmente atopámonos coa
"HOMOXENEIDADE", imaxes nas que non existe
un elemento predominante.

2.2. E CADRE:

O ollo humano obseva un espazo sen límites, pero na imaxe fixa o encadre está
limitado por catro lados: É necesario decidir o que se vai incluir e o que se vai
excluir do noso marco.

2.3. PERSPECTIVA:

É a ilusión de profundidade espacial que pode producir a imaxe, reducíndo o
seu tamaño canto mais lonxe se atopan.

2.4. ILUMI ACIÓ :

É a luz que ten a imaxe, a claridade que baña a composición.

2.5. TO OU COR:

A imaxe en branco e negro presenta o ton e a cor atópase na imaxe cromática:
Son os distintos tons de grises ou cores que ten.

No caso das imaxes cromáticas, teráse que facer tamén un análise da cor xa que
ésta inflúe drasticamente na lectura (fríos-cálidos, contraste-armonía, etc.).

2.6. VOLUME:

É a apariencia de
tridimensionalidade dos
obxectos reproducidos. Ésta
sensación pode enfatizarse a
través dos efectos lumínicos e
de contráste.
No caso da fotografía a
sensación de volumen é
extraño que non se presente,
non sendo tan raro atoparnos
con imaxes planas noutras
disciplinas artísticas como o
debuxo ou a pintura.

2.7. TEXTURA:

É a superficie con
diferentes grados de
rugosidade que, con
frecuencia, recubre ao
volume a modo de pel:
Pode ser dende case
lisa ata con notorias
irregularidades,
evocando sensacións
táctiles.
A imaxe non sempre
a presenta, sen
embargo, cando é así, a
súa presenza é notoria.

3. A ÁLISE DO CO TIDO
As imaxes poden lerse dende dous posibels perspectivas: O que mostran,
que chamamos "DE OTACIÓ ", e o significado que conteñen, que
chamamos"CO OTACIÓ ". A nivel denotativo podémonos empregar
todo o que queiramos, xa que consiste en describir a imaxe obxectivamente.
o nivel connotativo é onde entra a interpretación, que será máis subxectiva
canto menos clara se perciba a intención do autor ou canto menos descriptiva
sexa a propia imaxe.

DE OTA: A imaxe describe as
siluetas de dúas persoas, un home
e unha muller, un cara ao outro.
CO OTA: Pola pose das
persoaxes, transmite unha
situación de enfrentamento ou
pelexa entre ambos: A
sinalización na man do home, a
expresividade corporal de tensión
da muller…

IMAXES PUBLICITARIAS

No caso das IMAXES
PUBLICITARIAS teremos que
analizar tamén o texto, parte
fundamental da publicidade
impresa.

Na lectura denotativa, ademais
da parte visual xa citada teremos
que facer unha transcripción do
texto e describir cuestións como
ónde se sitúa, a orde de lectura, a
tipografía e distinguir o Slogan do
resto de texto. Finalmente
teremos que analizar a marca e
logotipo (se aparece).

En canto a connotación, é
importante analizar o mensaxe
latente tanto da imaxe coma do
texto, así como a relación textoimaxe.

A modo de conclusión,
comentaremos outras cuestións
implícitas como os aspectos
sociais, políticos ou culturais, os
estereotipos, as sugerencias,
emocións ou valores ao que
alude, público ao que vai dirixido
e o grado de impacto.

ESQUEMA-RESUME
1. Identificación da imaxe.
2. Análise técnica.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Figura e fondo.
Encadre
Perspectiva.
Iluminación.
Ton ou cor.
Volume.
Textura.

2.8.

Texto, slogan e logotipo*

3. Análise do contido.
3.1.
3.2.

Lectura denotativa.
Lectura connotativa.

3.3.

(Texto, imaxe e relación
texto-imaxe*)
Outras cuestións
implícitas propias da
publicidade*.

* Só no caso de imaxes publicitarias.

