
PROJECTE ARTISTIC – IVAN L.G 

INTRODUCCIÓ 

L'obra de referència que he utilitzat ha estat "La Soledad" de Josep Llimona. Crec que això 

expressa perfectament la sensació que vull explicar ... tristesa i aïllament enmig del confinament 

i la necessitat de socialitzar amb algú. 

 

El meu artista principal és Bill viola. Aquest és l'artista que he utilitzat i el que es dedica al 

videoart i s'adapta perfectament a la meva proposta. A més, té el vídeo com a vehicle artístic i 

alguns dels seus exemples i obres són excel·lents:  

  

 

 

 

 

 

Per fer el meu vídeo, al principi volia fer-ho en físic, però després vaig decidir fer-ho en animació 

perquè pensava que seria molt més fàcil, i tindria més temps per poder fer el meu treball.  

 

La meva idea era mostrar aquest projecte des d'una habitació buida de color blanc i també un 

color blau fred que representava la sensació d'estar aïllat. Sobretot m’he fixat que la versió final 

ha estat més abstracta del que pensaba. 

 

 

EXEMPLE MÉS O MENYS SEMBLANT 

A LA SALA QUE TENIA PENSAT 

DISENYAR… 

 



PROCCÈS DE CREACIÓ: 

Crea una habitació 3D en blanc amb Bender. Anava a disparar a mi mateix en un croma i després 

transportar-me a una habitació 3D. Però ja que ho he fet en animació al final, crear el mateix 

espai, però afegir un cub que seria el nou personatge. 

Així que algunes de les coses que vaig preparar i escriure no van arribar a fer perquè no van 

arribar a encaixar el projecte final. 

 

 

 

 

 

UBICACIÓ ESCOLA 

La meva obra estarà ubicada a una pantalla d’iPad el día de l’exposició. 

Per tant, es necessari un iPad que hauria de demanar als informàtics per proporcionar-me’l. Ja 

que al fer un vídeo, òbviament no puc exposar en un dia normal y constanment. 

Per altre banda, comentar que quest es reproduïra en “bucle” o “loop” per una visualització 

constant i automática. 


