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Idea: 

en la vida tots passem per canvis constants. en aquest projecte se'ns presenta 

diferents idees com a vida, felicitat ... juntament amb els seus antònims. Jo he 

escollit l'amistat juntament amb el contrari que seria el fet perdre-la. El perquè, 

és degut és que sempre guanyem o perdem amistats les quals provoquen 

diferents emocions, situacions ... com explico en l'autor de referència, el rerefons 

d'aquesta obra és el cicle de la vida al costat el transcurs de el temps i les 

emocions que aquest tipus de situacions presenta. també a l'ésser un vídeo en 

bucle de les mateixes escenes i que sigui un fons pla juntament amb unes 

siluetes idèntiques entre si, amb l'única diferència que només una es manté 

sempre en pla, aquesta la intenció que l'espectador generi en el seu cap una 

altra interpretació a part de la idea inical. 

 

 

PROCESS CREATIU  

El procés creatiu pel qual aquesta obra a passat es a partir de platenjar 

un story board amb ''stickmans´´ com a 

esquema de les figures humanes on 

trobem que a cada respectiva 

vinyeta s'explicaba, l'ació del la figura, junt 

amb una petita representació. 

 

 

 

 

 

 

MATERIALS 

Al ser una obra que esta feta mitjançant la tecnologia 

que trobem avui en dia els materials que s'han requerit 

per fer crear aquesta obra consta d'un iPad una 

aplicació de dibuix (procrate) i finalment un editor de 

vídeo (videoleap) per tal de fer tota la post producio 



 

AUTOR MNAC 

 

L'autor que hi ha com a referencia del MNAC es de 
Joaquim Mir amb el seu cuadre La séquia el qual 
ens mostre un paisatge amb diferents elements dels 
quals m'agradaria destacar el riu, ja que trobo que 
te similituds amb la meva obra de manera profunda, ja 
que si seguim pensaments filosòfics el riu esta en 
constant canvi al igual que la nostre vida. Per tan el que ens en voltan a 
cada decisió o acte pres sempre apareixen cambis constants. Aixi dons el que 
es mostre a la meva obra es el canvi constant i evolució d'una 
persona mitjancant el trançcurs del temps a mesura que és troba gen. 

  
 

 

AUTOR 

 L'autor que he triat es William Kentridge qui 

va ser una de les veus referents del 

art contemporani. A partir de veure 

que mostraba diferents circutncies d'una 

manera artística similar a la que jo vaig 

presentar mitjançat un vídeo atraves de fotografies també conegut com flipbook. 
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