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Holy Bible, 2013
Llibre d’artista, 22 × 17 cm, 768 pàgines.

Divine Violence, 2013
Panells emmarcats, dimensions variables.

Durant la recerca per al seu projecte War Primer 2, Broomberg 
& Chanarin van visitar els arxius de Bertolt Brecht a Berlín, on 
els va cridar l’atenció un objecte sorprenent perquè tenia la foto 
d’un cotxe de carreres enganxada a la coberta. Era la Bíblia per·
sonal de Brecht. A l’interior de les seves pàgines, van descobrir 
que Brecht havia utilitzat la seva Bíblia com un quadern: engan·
xant imatges, subratllant frases i escrivint notes als marges.

Aquest objecte va servir d’inspiració per a la seva pròpia Holy 
Bible il·lustrada, un llibre que imita l’estructura exacta i la for·
ma física de la versió de la Bíblia del rei Jaume (1611) i que conté 
un breu assaig, Divine Violence, del filòsof israelià Adi Ophir. Un 
títol que adoptarien després per a una instal·lació monumental 
que mostra aquesta publicació en 57 panells, corresponents a 
cada panell de la Bíblia.

Per a aquest projecte, els artistes han combinat imatges extre·
tes de l’Archive of Modern Conflict amb frases del text, que han 
subratllat en vermell. La violència, els estralls i l’absurditat de la 
guerra queden àmpliament documentats en aquest arxiu, la col·
lecció fotogràfica més gran d’aquest tipus al món, que Broom·
berg & Chanarin van explorar tenint en compte el principi bà·
sic d’Adi Ophir: que Déu es revela principalment a través de la 
catàstrofe i que les estructures de poder presents a la Bíblia es 
correlacionen amb les dels sistemes moderns de governança.

Sense més explicacions o comentaris, deixant que els elements 
del text original guiïn la seva selecció d’imatges, els artistes re·
lacionen la violència manifesta del llibre amb la de les imatges 
anònimes del món actual, explorant temes com l’autoria i els 
clixés que intervenen en la representació visual de la violència, 
així com els criteris emprats per determinar les proves accep·
tables de conflicte.

Holy Bible va ser guardonada amb l’Infinity Award de l’Interna·
tional Center of Photography (ICP) el 2014.
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War Primer 2, 2011
Llibre d’artista, 30 × 25 × 19 cm, 100 pàgines.

War Primer 2 és un llibre d’edició limitada que habita físicament 
les pàgines de Kriegsfibel (War Primer en la seva edició en an·
glès), una publicació destacada de Bertolt Brecht de 1955. El 
llibre original és una col·lecció de retalls de premsa de Brecht, 
cadascun dels quals va acompanyat d’un poema de quatre ver·
sos que l’escriptor anomenava fotoepigrama. Va ser la culmina·
ció de quasi tres dècades d’activitat intermitent. El títol evoca 
deliberadament els llibres de text emprats per ensenyar a llegir 
els infants de primària, situant així el llibre com un manual pràc·
tic, una demostració de com «llegir» o «traduir» les fotografies 
de premsa. Brecht se sentia profundament preocupat pel rol 
afirmatiu que el mitjà fotogràfic tenia en l’economia política del 
capitalisme i es referia a les fotografies de premsa com a «jero·
glífics» que calia descodificar. 

War Primer 2 n’és la seqüela tardana. Mentre que el llibre de 
Brecht s’ocupava de les imatges de la Segona Guerra Mundial, 
War Primer 2 s’interessa per les imatges de conflicte generades 
pels dos bàndols de l’anomenada «guerra contra el terrorisme». 
Mentre que Brecht es va apropiar d’imatges de les pàgines dels 
diaris, Broomberg & Chanarin presenten captures de pantalla 
de vídeos. «No comencis per les velles coses bones, sinó per les 
dolentes i noves», va dir Brecht, i, amb aquest esperit, els artis·
tes van extreure el seu material d’internet —imatges compri·
mides, carregades, copiades, ajustades, reformatades, reedita·
des i sovint anònimes— en comptes d’examinar curosament els 
diaris amb unes tisores.

Segons el dramaturg de l’Alemanya de l’Est Heiner Müller, uti·
litzar Brecht sense canviar·lo és un acte de traïció. Amb War 
Primer 2, Broomberg & Chanarin s’han apropiat de l’original de 
Brecht i ens ofereixen la seva crítica d’imatges de conflicte con·
temporani, cosa que és una traïció i un homenatge alhora.

War Primer 2 forma part de la col·lecció permanent del Museum 
of Modern Art i va ser guardonat amb el Deutsche Börse Pho·
tography Foundation Prize el 2013.
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Poor Monuments, 2011
Serigrafia / Collages emmarcats, 24 × 29 cm.

En comptes de juxtaposar la imatge contemporània amb la his·
tòrica, Broomberg & Chanarin han serigrafiat un rectangle ver·
mell i opac que representa la imatge contemporània sobre pà·
gines originals d’exemplars desenquadernats de War Primer, 
l’edició anglesa del Kriegsfibel de Brecht.
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