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Aquesta obra es basa en el sentiment de la impotència, més concretament, l’estat en el que et 

fa estar aquest sentiment. Es a dir, amb aquesta obra vull representar de manera abstracte 

aquesta desconnexió  de la realitat, es a dir, aquest aïllament i incomprensió del entorn. Per fer-

ho, en 2D i amb acrílic, mitjançant el color negre i altres colors vius, crearé una part fosca que 

intenta envair la dels colors vius, que representarien la realitat.  Aquestes dos bandes de colors 

representen la realitat ofuscada per aquest estat emocional. 

 En quant al suport, utilitzaré un full de 33cm x 41 de pintura a l’oli ja que la seva textura, 

a més de la seva utilitat, ajuda molt a expressar la pròpia idea degut a la seva textura. Respecte 

als materials, utilitzaré pintura a l’oli aplicada sobre el paper mitjançant diferents pinzells plans. 

En quant el color negre es fusiona amb la resta de colors també he utilitzat un pinzell el qual he 

anat netejant amb trementina i un drap per tal de poder crear aquest efecte. 

 Com ha referent m’he inspirat en Helen Frankenhaler junt amb algunes de les seves 

obres del expressionisme abstracte. Ella pintava amb pintura a l’oli. Principalment el que més 

m’ha cridat l’atenció és la seva capacitat d’imaginar i crear de manera abstracte contra les 

normes. 

 Pel que fa a les obres del MNAC, m’he inspirat és “Lucrècia” de Damia Campeny. Aquesta 

obra m’ha cridat l’atenció ja que em dona la sensació de que transmet part de la idea de la 

impotència i ho reflecteix en aquesta escultura. Això es pot observar clarament ja que es un 

suïcidi com bé corrobora el punyal situat en el seu pit. Però principalment m’ha agradat com ho 

expressa en la seva posició sedent i morta. 


