Activitat
No només ens fem selfies perquè els altres ens vegin o perquè sàpiguen qui som, sinó per a
crear una imatge / identitat de nosaltres mateixos a través de la repetició i la recurrència.
Per tant podríem considerar que ens fem selfies per a reconèixer-nos a través dels altres.
• Esteu d’acord amb aquesta afirmació? Reviseu les vostres xarxes socials i després
plantegeu-vos de nou aquesta qüestió.
• Per dur a terme un retrat, l’artista fa col•locar el personatge d’una forma concreta,
segons vulgui transmetre una imatge o una altra. Obriu debat entorn a si creieu que el
gest, la roba, el lloc on us ubiqueu al fer-vos un selfie condiciona la imatge que la gent
té sobre vosaltres al mirar la fotografia.

• Investigueu entorn a aquestes fotografies de Joan Fontcuberta. Pertanyen als projectes
Fauna, de l’any 1989; Sirens, del 2000; i Miracles & co., també del 2000.
• Després poseu en comú la informació que heu trobat i contrasteu les diferents sèries
fotogràfiques.
• A partir de la informació obtinguda, obriu debat a partir de la idea de la manipulació
de les imatges i com amb l’ús de les xarxes socials es qüestiona la veritat fotogràfica.
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l’autoretrat actual: els selfies
L’autoretrat és l’antecedent històric i artístic dels selfies actuals. Per tant cal considerar que
és una pràctica que ha existit des de sempre i que el que representa és una ampliació
i intensificació de la història de l’autoretrat com a representació artística de la pròpia
identitat.

A partir de l’exposició Francesc Borràs: el retrat de la
mirada, que es podrà veure al Museu de la Noguera
entre el 8 de novembre de 2017 i el 25 de febrer de 2018,
es proposen un seguit de reflexions entorn al retrat per a
poder-les treballar a l’aula després de visitar l’exposició.
A la mostra s’hi poden veure diversos retrats de l’artista
balaguerí Francesc Borràs, realitzats entre 1905 i 1968.
Prenent com a fil conductor el retrat, s’analitza breument
com ha estat l’evolució del retrat des de finals del segle
XIX fins el segle XX, i es proposen alguns conceptes
per entendre com la representació artística del retrat
ha anat canviant, influenciat per les diferents corrents
artístiques i els condicionants històrics.
Frida Kahlo,
Autorretrato con mono,
1938

SERVEIS EDUCATIUS DEL MUSEU DE LA NOGUERA
Museu de la Noguera
Plaça dels Comtes d’Urgell, 5
Balaguer
T. 973445194
www.museucn.com

Institut municipal
Progrés i Cultura
Balaguer

Cindy Sherman,
Autoretrat,
1978

Tal i com succeïa a les famílies nobles o burgeses, l’autoretrat pretén consolidar un prestigi
i una identitat. Avui, el selfie s’entén en aquest context de posada en escena per mostrarse i demostrar tot allò que hom és: el posat, la roba, el pentinat, el lloc des d’on es pren la
fotografia, etc. Tots aquests són factors analitzats pel protagonista abans de fer-se un selfie.
La diferència entre el selfie a les xarxes socials i l’autoretrat artístic radica en el fet que
compartir una imatge de nosaltres mateixos a les xarxes socials ha esdevingut en poc temps
un fet quotidià, transformat en una pràctica contemporània que no té, aparentment,
intencionalitat artística o transfons cultural.
Els selfies constitueixen la major part dels continguts que podem veure quan accedim
a xarxes socials com Instagram, Facebook o Pinterest. L’acte de compartir continguts a
través d’aquests canals digitals pot considerar-se una forma d’autoexpressió, en la mesura
que es pretén que allò que s’ha penjat sigui compartit, comentat, o bé obtingui m’agrada.
Per tant, aquests continguts que hom genera a partir de la seva pròpia imatge són un
mirall públic obert al món.
El selfie respon a quatre premisses principals: així és com em veig; així és com vull que em
vegin; així és com voldria veure’m; i vull que em relacionin amb aquestes persones, coses
i llocs.

Al 1850, amb l’aparició de la fotografia, es temia per una desaparició de la pintura enfront
de la nova tècnica. Però res més allunyat. La fotografia no va suposar la mort de la pintura,
sinó més aviat al contrari, aquesta tècnica li va aportar noves possibilitats i formes de
representació. El nou mitjà va alliberar als pintors de la necessitat de buscar el realisme
en la representació en les seves pintures, i va donar espai a l’aparició d’una mirada més
personal sobre els temes pintats.
Alliberada doncs la pintura, la fotografia esdevé el mitjà a través del qual els diferents
estrats socials, les classes altes i les que estaven en ascens, com la burgesia industrial, es
podien fotografiar i, per tant, immortalitzar la seva imatge.
Així, es pot veure com la cerca de la transcendència social, la fama i la voluntat de perviure
en el temps no són un fenomen nou. Els retratats de finals del segle XIX tenien la voluntat
d’aconseguir fer palesa la consideració social, tant en l’entorn més íntim com davant la
societat.
Aquesta idea la podríem comparar amb el que implica actualment el fet d’aparèixer en
una revista o en un programa de televisió.

Activitat
• Dividits en grups, cerqueu retrats dels següents moviments artístics del segle XX, i
expliqueu-ne breument les característiques i com han estat aplicades al retrat que heu
escollit:
• Fauvisme, Cubisme, Expressionisme, Futurisme, Surrealisme, Pop Art i retrat fotogràfic.
• Després poseu-ho en comú i expliqueu a la resta de companys i companyes com
enteneu el retrat que heu cercat des del punt de vista del que representa per vosaltres
que ha de ser un retrat.

el retrat actual
Avui tots som conscients que darrera la càmera hi ha una persona, i que per tant la seva
manera de veure el món condiciona la imatge que captura.
La imatge fotogràfica és susceptible d’haver estat retocada o modificada, pot inclús obviar
part de la realitat, i canviar completament el sentit de la imatge. Quan ens enfrontem
a una fotografia cal tenir en compte aquests factors: d’on prové, qui l’ha fet i en quin
context. El bagatge cultural i les creences de cadascú afecten a la manera com veiem el
món que ens envolta.
Les imatges compleixen un paper fonamental en la construcció de la nostra mirada del
món. Actualment veiem una gran quantitat d’imatges, ja sigui a través dels mitjans de
comunicació, xarxes socials, internet, diaris, revistes, etc. L’acte d’educar la mirada, saber
filtrar i ser crítics amb allò que veiem és essencial en la societat de la informació en la qual
vivim.

objectius:
• Aproximar els alumnes a la tècnica del retrat, entesa com a representació artística del
rostre, la personalitat i el context històric.
• Aproximar els alumnes a les formes de retrat pictòric des de finals del segle XIX i segle XX, i
analitzar com les corrents artístiques en condicionen i influencien la seva representació.
• Analitzar la construcció creativa del retrat en l’obra de Francesc Borràs en context amb
el moment artístic en el qual s’emmarca la seva obra.
• Motivar la reflexió entorn a les formes del retrat actual, així com els plantejaments que
se’n poden derivar.

continguts:
•
•
•
•

El retrat com a forma de representació artística.
Aspectes formals del retrat.
Condicionants estètics, històrics i artístics dels retrats de Francesc Borràs.
La mirada com a forma condicionant del món que ens envolta.

adreçat a:
• Alumnes de 2n cicle d’ESO
• Alumnes de Batxillerat

l’evolució del retrat
en l’època contemporània
Històricament, el gènere del retrat pictòric ha estat estretament lligat als sectors dominants:
era una forma de representació del poder i un símbol de pertinença de classe de la persona
retratada.
Polítics, personalitats religioses, rics terratinents i noblesa volien ser retratats com a forma
d’immortalitzar la seva imatge.
Durant els segles XVII i XVIII, els retrats van adquirir una importància cabdal. En una societat
en la que la burgesia cada vegada tenia més influència i capacitat econòmica, les
representacions d’individus luxosament vestits al costat de símbols de riquesa van contribuir
de manera eficaç a la constatació del seu poder.
Al mateix temps, l’interès creixent per la comprensió dels sentiments humans genera en els
artistes l’interès por la fisonomia de les emocions.

L’art del retrat, en la seva interpretació a finals del segle XIX i principis del XX, ens revela
que ja no només és important mostrar d’una manera veraç les característiques físiques
del individu retratat, sinó que en aquest moment es pretén anar més enllà i aconseguir
representar-ne el caràcter i la psicologia. Una de les ruptures que va suposar l’entrada al
segle XX per al retrat va ser l’absència de reconeixement. Fins al segle XIX el concepte de
veracitat era fonamental, ja que era la manera d’identificar al personatge pels seus trets
físics. Però amb les avantguardes el reconeixement físic, social o intel•lectual deixen de ser
importants. Passa a prendre protagonisme la capacitat expressiva de l’artista i, per tant, la
seva subjectivitat.
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