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A exposición Peter Lindbergh. Untold Stories foi

iniciada e desenvolvida polo Kunstpalast, Dusseldorf,

en colaboración co estudio Peter Lindbergh Studio.

As fotografías que se amosan son impresións de exposicións 

modernas realizadas para a exposición polo estudio Peter 

Lindbergh Studio, París. 

As imaxes están impresas en papel para carteis con reverso 

en azul, xeralmente usado para publicidade en 

espazos públicos.

For all works displayed here: © Peter Lindbergh  

(Courtesy of Peter Lindbergh, Paris).

Permítese a realización de fotografías para fins privados.

Comisario: Peter Lindbergh

Kunstpalast: Felix Kraemer, Felicity Korn, Stefanie Hennig

Studio Peter Lindbergh: Benjamin Lindbergh, Thoaï Niradeth, 

Stefan Rappo, Christian Tochtermann e Aurélie Adingra

Deseño da exposición: Peter Lindbergh, Thoaï Niradeth

www.peterlindbergh-coruna.com

CRÉDITOS INFORMACIÓN PRÁCTICA
Datas:

A exposición poderase visitar durante o período: 

04.12.2021 - 28.02.2022.

Entrada:

A entrada á exposición é gratuíta.

As achegas voluntarias dos visitantes e os beneficios xerados 
pola venda de merchandising da exposición destinaranse ao 

proxecto Future Stories, da Facultade de Belas Artes de 

Pontevedra (Universidade de Vigo), dirixido a apoiar aos 

mozos creadores no inicio da súa carreira artística.

Localización:

A exposición terá lugar no porto da Coruña, nun recinto 

especificamente reformado. 
Enderezo : Peirao de Batería s/n, A Coruña, España.

Accesibilidade:

Pódese chegar facilmente á sala de exposicións tanto en 

coche como en transporte público. Totalmente accesible para 

visitantes discapacitados. 

Silo:

Xunto á exposición, descubra Silo, unha cafetería que ofrece 

refrescos e aperitivos, e unha tenda co merchandising da 

exposición á venda.

Horarios:

De luns a domingo: de 10 h. a 20 h. (última entrada ás 19 h.) 

Xoves: de 10 h. a 22 h. (última entrada ás 21 h.)

Sábado: de 11 h. a 20 h. (última entrada ás 19 h.)

INTRODUCIÓN MANIFESTO 
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Peter Lindbergh fixo historia fotográfica. Na década  
de 1980, ampliou a linguaxe visual da fotografía  

de moda. As consecuencias deste logro pioneiro aínda 

teñen a súa repercusión hoxe en día. Os seus icónicos 

retratos de supermodelos anunciaron unha nova era de 

beleza natural e feminidade segura e tiveron unha 

sólida influencia na nosa memoria visual. 
Untold Stories é a primeira exposición comisariada 

polo propio Peter Lindbergh. O fotógrafo alemán, que 

naceu en 1944, completou a mostra pouco antes da súa 

morte en setembro de 2019. A selección de obras de 

Lindbergh, que inclúe imaxes dende os seus comezos 

ata os nosos días, permítenos ver a súa extensa obra 

dende a súa perspectiva. Ademais de traballos para 

revistas de renome internacional, a compilación 

inclúe moitas fotografías que nunca antes se 

exhibiran e que revelan un lado inesperado  

do seu traballo. 

A presentación revela a complexidade da obra de Peter 

Lindbergh e convida ao espectador a descubrir moitas 

historias inéditas. Por desexo explícito do fotógrafo 

as obras aparecen sen máis contextualización.

“CANDO VIN AS MIÑAS FOTOS NA PAREDE NO MODELO DE EXPOSICIÓN 
ASUSTEIME POR PRIMEIRA VEZ, PERO TAMÉN POSITIVAMENTE. 
FOI ASOMBROSO COMPARARME CO QUE SON.”  
PETER LINDBERGH

OS SEGUINTES SON OS PÉS DE FOTO CORRESPONDENTES ÁS OBRAS. 

DE PARTE DE MARTA ORTEGA PÉREZ

Peter Lindbergh foi, sen dúbida, un dos grandes. 

Foi quen de ver o que ninguén máis puido ver.

Viu máis aló dos adornos e dos volantes e adoitaba 

dicir que tentaba liberar á muller da tiranía da 

perfección. Procuraba a alma dos que se colocaban 

diante da súa lente. Todos os seus traballos son  

o reflexo das súas propias ideas e do seu 
compromiso. Falan da forza e da fraxilidade,  

dos soños máis inalcanzables e das realidades máis 

crúas, da beleza e do realismo ao mesmo tempo.  

Por riba de todo están cheos de sentimento, con 

toda a habilidade e a paixón dun artista en pleno 

apoxeo. No meu corazón, Peter e Galicia teñen 

moitas semellanzas... natureza salvaxe, beleza 

natural, o calor humano que fai que te sintas vivo 

e unha hospitalidade sen igual. 

Para min é todo un privilexio poder unir a ambos, 

pois é un feito que me fai inmensamente feliz. 

Fágoo co único fin de que tódolos coruñeses, tódolos 
galegos, tódolos españois e todos aqueles que 

viaxan polo mundo ata chegar a esta marabillosa 

terra poidan apreciar e gozar libremente desta 

exquisita exposición que Peter preparou ata o 

último detalle antes de deixarnos. 

“VÍA O QUE NINGUÉN PODÍA VER.“

CREATIVIDADE 

A creatividade é a base da autoexpresión. Por que 

se supón que algunhas persoas son máis creativas 

que outras, e por que outras non poden abrirse  

o suficiente como para poder expresar quen son?
A creación é o nacemento dalgo, e algo non pode 

vir da nada. Cando alguén crea algo, unha pintura, 

un poema ou unha fotografía, a creatividade provén 

dunha idea, dun sentimento, dunha emoción, ou 

dunha combinación de ideas, sentimentos e emocións 

que dalgún xeito “renacen” a partires de todas as 

nosas experiencias e perspectivas. A creatividade 

é o desexo de expresarnos. Para formular estas 

expresións, temos que extraer das nosas reservas 

de experiencia sonos, desexos e experimentación e 

mesturar o que foi, o que é e o que podería ser... 

Non creo que poidas aprendelo, é máis ben algo que 

evoluciona. A túa percepción de todo o que hai na 

túa vida enche estas reservas. 

Algunhas persoas séntense atraídas pola creación  

e a expresión, outras séntense atraídas pola 

reflexión ou a análise. Pero ao final, non 
deberiamos ter todos o desexo de explorar a forma 

en que estamos integrados no mundo das nosas 

experiencias? Porque a creatividade é realmente 
un renacemento, un verdadeiro ton que sentimos 

de nós mesmos e do mundo. Entón, o noso traballo 

convértese nunha parte real do que somos. Tal vez 

todo isto sexa unha cuestión da profundidade á que 

estamos dispostos a chegar... 

PETER LINDBERGH (NOVA YORK, APROX. 1996)

“EXPRESARTE DO XEITO QUE ES SEN NINGUNHA INTENCIÓN 
NIN ELEGANCIA DE ADAPTACIÓN É O MÁIS IMPORTANTE.” 
SHUNRYU SUZUKI (1904–1971)

LINDBERGH POR LINDBERGH
“QUE É A FOTOGRAFÍA DE MODA? QUE DEBERÍA SER? ONDE PODEMOS 
ATOPARNOS CONNOSCO, ONDE ATOPAR A NOSA CREATIVIDADE, A NOSA 
PROPIA IDENTIDADE E A NOSA PROPIA EXPRESIÓN? CON CADA DECISIÓN A 
FAVOR OU EN CONTRA DUNHA FOTO, XA SEXA INCLUÍLA NA EXPOSICIÓN OU 
NON, UN ENFRÓNTASE A ESTAS PREGUNTAS.” PETER LINDBERGH
Untold Stories é tanto un intenso legado deixado 

por Peter Lindbergh como a súa declaración persoal 

sobre a fotografía de moda: as persoas, cuxa 

personalidade e carisma Lindbergh pon no centro 

das fotografías minimalistas en branco e negro. 

Convencido de que a beleza individual ten moitas 

facetas, introduciu un novo realismo na fotografía 

de moda. Lindbergh rompeu cos estereotipos e 

as convencións e atopou un momento especial de 

intimidade e autenticidade na imperfección. 

Numerosos retratos, principalmente de mulleres ás 

que fotografou unha e outra vez ao longo dos anos, 

dan boa conta deste legado. Para a exposición, 

Peter Lindbergh seleccionou as obras que eran máis 

importantes para el persoalmente e as organizou 

dunha maneira máis ou menos cronolóxica que deseñou 

especialmente para este espazo. A disposición 

intuitiva produce conexións inesperadas: obras 

coñecidas e aquelas que nunca antes se amosaron 

preséntanse aquí en parellas ou grupos, e ofrecen 

novas interpretacións. O fotógrafo experimenta  

co seu propio material e desafía ás súas iconas. 

“CREO QUE TODO SER HUMANO CHEGA INOCENTE A ESTE MUNDO.” 
PETER LINDBERGH
A película Testament, que se mostra aquí por 

primeira vez, presenta un aspecto menos coñecido 

da obra de Peter Lindbergh. A través dun prisma 

unidireccional, o artista gravou a Elmer Carroll, 

quen fora condenado por asasinato en Florida en 

1990, dous meses antes da súa execución en maio 

de 2013. Na toma dunha secuencia, Carroll observa 

a súa imaxe no espello durante trinta minutos sen 

amosar ningunha expresión facial. Unha conversa 

silenciosa ten lugar entre Carroll e a cámara por 

un lado, e entre el e o espectador polo outro.

Lindbergh retrata a imaxe do prisioneiro dun 

xeito completamente neutral, sen proporcionar 

detalles dos seus delitos penais. De 2011 a 2014, 

o fotógrafo analizou uns 300 xuízos de asasinos 

convictos, a maioría dos cales tiveron lugar nos 

Estados Unidos. Durante o seu análise, loitou 

intensamente coa cuestión da culpa e explorou 

que factores sociais poden desempeñar un papel 

importante. A película abre un debate sobre temas 

que foron de suma importancia para Peter Lindbergh: 

introspección, expresión, empatía e liberdade. 

TESTAMENT

BIOGRAFÍA 
PETER LINDBERGH. 1944-2019
Coñecido polas súas imaxes cinematográficas 
memorables en branco e negro, Peter Lindbergh 

(nacido Brodbeck en Lezsno) foi o pioneiro nun 

xeito de novo realismo ao redefinir os estándares 
de beleza na fotografía. O seu enfoque honesto 

distinguiuno dos seus compañeiros, xa que dá 

prioridade a alma e a personalidade. Lindbergh 

cambiou drasticamente os estándares da fotografía 

de moda na era do retoque excesivo, pois cría que 

“a beleza é ter a coraxe de ser un mesmo”. 

A finais da década de 1980, Lindbergh obtivo 
recoñecemento internacional e lanzou a unha nova 

xeración de modelos, fotografándoas sucesivamente 

con camisas brancas, case sen maquillaxe e pouco 

despois nas rúas de Nova York para a edición de 

xaneiro de 1990 de British Vogue, agora considerada 

por moitos como o “certificado de nacemento das 
supermodelos.” Lindbergh, cunha formación inicial 

en pintura na Academia de Belas Artes de Berlín, 

foi o primeiro fotógrafo en incluír narrativa na 

súa serie, marcando o comezo dunha nova era na 

fotografía de moda. Recibiu eloxios polos seus 

retratos reveladores de mulleres, cunha forte 

influencia do cine alemán da década de 1920 e a 
contorna industrial da súa infancia en Duisburgo, 

en Renania do Norte-Westfalia. Dende finais da 
década de 1970, Peter Lindbergh colaborou con todas 

as principais marcas e revistas de moda, incluídas 

as edicións estadounidense e italiana de Vogue, 

Rolling Stone, Vanity Fair, Harper’s Bazaar (EE. 

UU.), Interview e W. Se ben a súa obra forma parte 

das coleccións permanentes de numerosos museos de 

belas artes, as súas fotografías expóñense con 

regularidade en prestixiosas institucións de todo 

o mundo, entre as que destacan o Victoria & Albert 

Museum (Londres), o Centro Pompidou, o Instituto 

Giacometti (París), a PS1 do MoMA (Nova York), 

Hamburger Banhof (Berlín), o Bunkamura Museum of 

Art (Tokio) e o Pushkin Museum of Fine 

Arts (Moscova). 
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