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REFERENT ARTÍSTA CONTEMPORANI 

*Doris Salcedo és una artista visual i escultora Colombiana. Les seves 

obres estan influides per les seves experiències a Colòmbia, 

generalment les composa d'elements comúns com ara mobles de 

fusta, roba, formigó, gespa, sabates o pètals de rosa. Les seves 

creacions donen forma a temes com el dolor, el trauma o pèrdues, que 

provenen de la seva pròpia història personal. 

*Una de les seves obres que destaco i s'adapta molt bé al que jo vull 

crear es l'obra de "Atrabiliarios", en aquesta es rescata les sabates de 

les dones que havien desaparegut a Colòmbia. Aquesta obra en recull 

l'esencia d'aquestes persones que ja no poden estar físicament amb nosaltres amb les seves 

sabates que son una part molt important al nostre dia a dia. Diversos membres de la seva 

família es troben entre els molts dels desapareguts per causes polítiques en el seu país 

d'origen i gran part del seu treball tracta del fet que, malgrat tothom pot passar un dol per la 

mort d'un ésser estimat, la seva desaparició deixa un gran forat. Aquesta obra tracta com ja 

he dit de sabates, desgastades, principalment les de dones, estan encastades en nínxols 

incrustats a la paret de la galeria, coberts per una capa de fibra animal estirada i conservada 

i fixats a la paret amb sutures mèdiques. Les caixes buides també estan fetes de fibra animal 

i sembla que preveuen més morts. Les superfícies semitranslúcides dels nínxols enfosquen el 

seu contingut, al·ludint a la tensa relació entre memòria i temps. 

“Atrabiliarios, Doris Salcedo - 1993” 



IDEA 

Vull tractar la mort física, reflexar el buit que queda d’aquella persona físicament pero no 

espiritualment. El que vull retratar es l’absència a través d’un objecte pertanyent a la persona 

difunta. 

En aquest treball vull remarcar l’absència i la presencia, és a dir, representaré amb una 

persona gran, en aquest cas la meva àvia, sentada a una cadira i justament en la foto del 

costat hi serà aquesta cadira pero la meva àvia no. L’objecte destacat seran les sabates, 

aquestes estaran en color en tot moment menys tota la fotografia restant que hi estarà en 

blanc i negre, donant-li el protagonisme a les sabates. Això voldrà representar que la 

persona ja no està físicament però la seva presència si. Juntament amb aquestes dues 

imatges adjuntaré una frase que diu: “Una persona no muere hasta que la olvidan”. 

COM HO REPESENTARÉ? PROCÉS I MATERIALS 

Bé, com ja he dit anteriorment, necesitaré una cadira on es pugui sentar la meva àvia. 

Juntament amb això, un movil i l’objecte destacat el qual portarà a sobre posat que en 

aquest cas son les sabates. Primer de tot situarem la cadira devant una pared blanca, 

seguidament col·locarem a la protagonista d’aquesta fotografia, que es la meva àvia, i 

procedirem a realitzar la fotografía. Seguidament editaré la foto; posaré tota aquesta en blan 

i negre menys les sabates, aquestes les deixaré amb color. 

Per fer els següents pasos, necesitare cartró ploma per enganxar la fotografía que imprimiré 

amb paper fotogràfic i cinta de doble cara. 

ON ESTARÀ SITUAT PER L’ESCOLA? 

La meva obra estarà col·locada en una part especifica de l’àgora, aquesta es just baixant les 

escales a la biga que hi ha a la dreta. Penso que es un bon lloc per exposar-la ja que allà 

baixa molta gent i la meva obra es el primer que veuran quan hi vagin. 
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