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PROJECTE ARTÍSTIC 
 

 

L’obra del meu projecte artístic estava basada en escollir les fotos que més m’agradessin i reflectir-
les a través dels sentiments i les emocions profundes. 

La meva idea era per una banda reflectir els sentiments i allò que ens transmet felicitat (les imatges 
amb color i més vives), i per altra banda la tristor (les imatges en blanc i negre). Les imatges que he 
escollit, són per a mi, imatges que em transmeten aquests dos sentiments oposats. 


Vaig decidir utilitzar aquest paper transparent per poder combinar les imatges i poder-les lliscar i 
moure-les en qualsevol moment, i sobretot, perque es veiés el contrast i allò que vull mostrar, els 
sentiments negres i negatius darrere, i els positius i la vida davant, de forma que això genera una 
superposició.


L’obra, està ubicada a aquest lloc de l’escola ja que considero que és un molt bon entorn. Està a 
l’entrada principal. És bon lloc ja que primer de tot, té dues columnes que són molt útils ja que fan 
que la meva obra quedi penjada i tensa com jo desitjava. També, vaig escollir un lloc amb finestrals 
perque es reflexessin els contrastos de les imatges i perque jo principalment necessitava un espai 
amb llum natural i claror per mostrar l’efecte de les imatges.






OBRA REFERENT  

OBRA MNAC  

Per a l’obra del MNAC, he decidit escollir unes quantes fotografies d’un autor anomenat Miquel 
Renom. He escollit aquestes fotografies ja que considero que són les que representen millor 
allò que vull mostrar i tenen més similitud a les que jo vaig fer, que mostren paisatges de 
naturalesa, a la muntanya...

Una obra d’un referent que té relació amb la meva obra i m’ha inspirat, és aquesta de Walt 
Disney. Crec que té una relació amb el meu projecte artístic i amb com jo vaig enfocar 
aquest. 

Aquesta obra de Disney és la famosa càmera anomenada 
càmera multiplans. La funció d’aquesta càmera és la 
següent: són unes làmines situades en diversos plans que 
es poden desplaçar ja sigui horitzontalment com 
verticalment per tal que una càmera les capti des de la part 
superior de l’estructura per aconseguir un efecte de 
tridimensionalitat.


