
RETRAT A LA MANERA DE VERMEER

ORIENTACIONS PER DUR A TERME L’ACTIVITAT

Per una banda, durant la primera i la segona sessió, es veu la  pel·lícula del

2003 dirigida per  Peter Webber La noia de la  perla i  es  coneix  l’obra de

Johannes Vermeer a partir d’altres imatges i documents. 

Per  altra  banda,  es  demana  a  l’alumnat  que  en  la  tercera  sessió  duguin

aparells fotogràfics i cables per transferir imatges a l’ordinador. En cas que la

situació  ho  permeti,  també  poden  dur  atributs  per  caracteritzar-se  i

disfressar-se en fer de models.

En la tercera sessió es treballa per parelles per recrear la posició i el gest de

la model del quadre  La jove de la perla. Es fotografien entre ells, havent

observat que la direcció de la llum sigui adequada, tot enquadrant la imatge

com a l’obra de l’artista. 

       

Aleshores transfereixen la imatge als ordinadors de l’aula per tal de retocar-la

i fer-la semblant a l‘original. Finalment, s’enduen la imatge en un dispositiu

per tal de dur-la impresa en la següent sessió.
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http://www.vermeer-foundation.org/


La  quarta  sessió  comença  amb l’explicació  gràfica  de  les  proporcions  del

rostre per passar a l’elaboració individual del  retrat a partir  de la imatge

impresa que duu cadascú. 

           

           

Convé mostrar el procés del treball en unes imatge d’exemple de l’activitat.

S’utilitza  el  material  habitual  fent  un  primer  esbós  a  llapis  que  s’anirà

construint amb llapis de grafit i  de colors. Si es prefereix, es poden combinar

tècniques humides.

                     

Si  cal,  es fa referència a mètodes de còpia de fotografies  per facilitar  un

resultat satisfactori (mètode de Betty Edwards, calc, etc.).
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Per acabar, en la cinquena sessió, s’observa el clarobscur i el color que es va

començar a treballar el dia anterior i s’acaba el retrat.

                     

És possible que convingui una sessió addicional en què s’analitzin els treballs

realitzats  (per  exemple,  observant  cadascú  aspectes  positius  en  el  dibuix

d’una altra persona) i es plantegi una mostra dels retrats realitzats.

  

  

Per avaluar aquesta activitat es recomana fer un seguiment dels treballs per

tal de valorar la constància i l’esforç, el mètode seguit i en última instància,

la  semblança  amb el  model.  També  es  valora  l’acabament  a  casa  de  les

diferents etapes de l’exercici per tal de seguir el ritme de les sessions.
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