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Collage
Primer exercici

Estampació directa
Amb imatges de diari i aiguarràs

Amb aquests dibuixos
plasmats en aiguarràs,
me’n adono que estic buscant formes de
llenguatge diferents.
Però on les vull plasmar és sobre tèxtil,
per tant, ni el collage en paper ni el
traspàs amb tècniques
efímeres em serveix.
Però si que puc recollir idees de composició collage, o la de
mantenir certa espontaneitat en la producció tèxtil, doncs és
també una de les preocupacions principals
del projecte.

Billie Zangewa
Art tèxtil que representa
frames, escenes
quotidianes, mescla
elements del collage i el
brodat.

Faith Ringgold

escenifica escenes relacionades amb la

cultura afroamericana amb retalls tèxtils.

Retrats tèxtils

Aquesta foto es
troba de forma
casual, buscant
imatges amb les
que imprimir en
aiguarràs.

Els vincles amb
el retrat de
Sartre són únicament l’interès
en la seva filosofia, i certa
anècdota amb la
cigarreta. Sembla que per ser
un intelectual
autèntic s’hagi
de ser fumador.
Seguint amb
questa línea,
represento a
Hannah Arendt,
una escriptora
que m’atrau especialment.

Descobreixo la
màquina de brodar de la classe
de tèxtil. Les
opcions de puntades són infinites.Com podria
representar una
ombra, mitjançant elements
del brodat i la
tela?

Altres proves de
brodat a màquina i de cosides
per a determinar el retrat.
Estableixo que
l’elecció de la
puntada pot ser
un element gràfic
en el retrat.

En aquest projecte he començat

( com els dic jo ), afegir trós-

Si valoro, casi sempre de for-

del revés. Amb la premissa de

sos d’altres teles en prendes o

ma inconscient, que la roba i la

deixar-me portar, m’he perdut en

pintar i decorar-les? Penso que

customització són qüestions ba-

un espai ambigu de creació. No

focalitza en l’autoexpressió. Les

nals i sense importància, la for-

n’estic acostumada. Normalment ho

ganes de comunicar missatges mi-

ma amb la que busco transformar

lligo tot mentalment, teoritzo el

tjançant la capa més superficial

aquestes prendes ha de resultar

que vull treballar i després in-

d’un mateix, la roba que duu a

una acció més complexa, més sig-

tento projectar-ho

sobre, la que veu tothom a prime-

nificativa per a que adopti algun

ra vista.

sentit per a mi.

pràcticament,

materialitzar-ho.

Però no em serveix un missatAquest treball vol recuperar una

ge general, comú. No serveix un

Aquest projecte pot ser que giri

necessitat, que sempre amago, la

estampat xulo que tothom pot

entorn a aquesta idea. Escollir

meva passió pel la roba.

adquirir. Té a veure amb l’au-

fer collage tèxtil de personatges

Erròniament, valoro el món tèx-

to-significació de la roba. Amb la

intelectuals no és més que buscar

til com un món superficial, doncs

reconversió d’una peça en quelcom

la contrària a la banalitat que

no deixa de ser una pell que ens

personal. Una espècie d’autodefi-

valoro impera en aquest món tèx-

posem a sobre, superficial i banal

nició tèxtil.

til del “vestir-se” i “persona-

per definició.

Xerrant amb una professora (la

litzar-se”.

Maria) em va destacar un element

De forma que, en certa manera, és

Què fa que m’agradi tant ves-

que crec que va donar la clau

com una excusa, un intent de con-

tir-me, trobar relíquies tèxtils

d’aquesta significació.

ciliar el que faig ( i vull fer )

amb el que penso.
I penso que aquesta reconciliació, si es fa efectiva, és molt
necessària per a començar a reconeixer el meu llenguatge i jugar-lo llavors a favor.

Després d’aquestes setmanes m’ado-

) i per tant, depèn molt l’estat

representar personatges intelec-

no que cap dels quatre retrats té

anímic del dia per a definir les

tuals afins, un personatge a qui

un estil semblant. Al contrari,

formes d’autoexpressió escollides

admiro, i amb el que no em faria

responen a com em sentia aquell

i el missatge que aquestes trans-

vergonya dur una prenda plena del

dia concret, com pensava al per-

meten.

seu rostre es Hannah Arendt. Pot-

sonatge, i fins i tot les emocions

ser per això la plasmo amb més

que aquest em transmitia com a

De moment disposo d’un Jean-Paul

delicadesa, potser amb un aparent

referent teòrico-pràctic per a ser

Sartre totalment “caricaturitzat”,

“major respecte”.

plasmat gràficament.

sense cap voluntat però de fer-ne
mofa. I sembla respondre a l’entu-

El següent és Carl Jung. en aquest

Penso que aquest fet, lluny de ser

siasme, a la il·lusió inicial per

cas, noto que tinc tendència a

anecdòtic, deixa entreveure una

l’assignatura i per la idea dels

aburrir-me ràpid de la repetició

cosa principal.

collages tèxtils.

i volia trobar una altra mane-

Com transformo el personatge

en

“element de costumització” i com

L’entusiasme de

escollir una cosa que vull fer i

ra de representar-lo. Per aquesta

em ve de gust.

raó provo amb el collage de ta-

aquesta transformació pot reforçar

ques, on només participen teles

l’autoexpressió?

Per altra banda, una Hannah Aren-

negres reixades i buits. Penso que

les condicions concretes del dia

dt, molt més polida, igualment ex-

aquesta definició és més obscura, i

en que es produeix el retrat in-

travagant però més afí a la imatge

reflexionant-hi ara veig que Jung

tervé la percepció que es troba

real. .La reflexió que n’extrec a

sempre ha estat un personatge obs-

molt condicionada per l’estat fí-

posteriori d’aquesta decisió és

cur, potent però obscur. Mai l’he

sic i emocional de l’individu ( jo

que un cop situada la voluntat de

acabat de comprendre amb la lectu-

ra, sempre m’ha qüestionat i fet

i veure’n resultat, però no acabo

dubtar. Potser aquesta representa-

de trobar la línia de treball que

ció a capes de tela translúcides

busco.

no sigui tan casual.
El retrat de Jung m’interessa,
perquè amb la mínima expressió,
recull els elements principals per
a reconèixer la imatge. D’aprop no
s’aprecia res, sinò que necessita
prendre distància per a observar
les formes i veure la fotografia
completa.

En últim lloc, el retrat de Giacometti vol recollir-se en una síntesi, reduït el retrat a tres taques negres i els blancs del fons.

Alguna cosa interessant tenen,
però no acabo de veure-hi el fil
conductor. M’agraden per separat,
m’agrada provar noves tècniques

Retrat de Carl Jung

Retrat de Giacometti

Stop!! No
estic on volia
estar.
M’he perdut. Potser l’error inicial ha estat no plantejar els
perquès ni gaire concepte sinó
tirar pel dret i començar a cosir. Si una cosa tenia clara, és
que l’àmbit que volia explorar era

el tèxtil. Però el no plantejar-me

- fotografia i collage

les raons per les que començar a

-tèxtil ( teles i teixits)

cosir retrats de personatges ,

-costura i brodat

sinó dur-m’hi per instint, i per

-autoexpressió a partir de la cus-

curiositat “estètica” m’ha conduït

tomització.

a un camí sense sortida. Vistos
aquests primers resultats,

Em falta deslligar-me d’un treball

decideixo encarar-me a ells.

egòlatra i provar de parlar d’una

De moment he recollit coses que

qüestió de caire social que m’in-

m’interessen. El següent llistat

teressi.

les expressa:

Mentrestant,
segueixo provant el brodat.
Em tranquilitza,
m’agrada, poc a
poc sóc més curosa...

I segueixo fent
noves proves amb
el que ja tinc
de moment...

Hannah Arendt
i la banalitat del mal

Les darreres sessions han estat

Hannah Arendt i el seu tractat

a la meva producció tèxtil. Imat-

molt importants per al transcurs

sobre la banalitat del mal sem-

ges que semblen una cosa, i en

d’aquest projecte. El moment de

pre m’ha fet reflexionar, tant per

són una altra. Imatges que has

bloqueig m’ha fet buscar respos-

la seva controvèrsia com pel que

de prendre distància per a po-

tes, i gràcies també a les tuto-

destapa i amb certes idees que,

der comprendre. I que tot i així,

ries vaig adonar-me que, m’estava

després de pensar-m’ho, hi estic

són “re-banalitzades” en el mo-

interessant parlar de la superfi-

bastant d’acord. A partir d’aquí

ment que: es treuen d’un arxiu,

cialitat, tant lligada al tèxtil

vaig començar a endinsar-me

es reprodueixen en un documental

com a l’imatge, i al buscar raons

teòricament en les idees d’Aren-

actual, jo les copio, i les r

teòriques per a seguir, em vaig

dt, i visualitzant un documental

produeixo altra cop en una super-

topar inevitablement amb una cosa

sobre la seva vida, vaig topar-me

que ja coneixia anteriorment:

amb les imatges que buscava per

fície tèxtil.

Dues artistes em semblen rellevants en
aquest punt del projecte.

Sue Stone
En primer lloc, Sue Stone és una artista
tèxtil que m’interessa perquè no només
fa collage, sinó que afegeix aplicacions
bordades, i altres tipus de material en
representacions tèxtils que parteixen la
gran majoria, d’imatges reals.

Leah Emery
Aquesta artista m’interessa perquè reprodueix fotografies de sexe explícit amb
punt de creu. Amb aquesta tècnica el que
aconsegueix és que imatges que de primeres serien dures i obscenes, queden
dissimules des d’aprop, havent d’allunyar-se per adonar-se del que allà s’hi
representa. Aquesta idea, és la que busco ara, i amb la que tinc ganes de treballar. Imatges que es banalitzen per
diferents raons, una d’elles, la incapacitat de distingir-ne el contingut a
simple vista.

A continuació, he decidit afegir

‘banalidad’. Sólo el bien tiene

gria, l’indiferència, la norma-

la reflexió duta a terme durant el

profundidad y puede ser radical.1

lització. L’humà és l’animal més

visionat del documental i amb el
qual decideixo enfocar-me en les
idees de Hannah Arendt i trobar
vincles amb la producció tèxtil
d’elements d’autoexpressió.

Radical (adjetivo)
1.
De la raíz o relacionado con ella.
2.
Que afecta a la parte fundamental
de una cosa de una manera total o
completa.
"la coyuntura económica exige una
reforma radical del sistema fiscal"

El mal no es nunca `radical´, sólo

frívol.

( ** existeix una indústria millònaria de la moda, que ens sedueix
amb l’hiperconsum de canvi

i ac-

tualització constant de productes
per a vestir . Augmenta la neces-

es extremo, y carece de toda pro-

Només el bé pot canviar les coses

sitat d’autoexpressió per a dife-

fundidad y de cualquier dimen-

en la seva essència.

renciar-nos. Suposa l’ultraindivi-

sión demoníaca. Puede proliferar

El mal és superficial.

dualisme contemporani.

y arrasar el mundo entero precisa-

Vestim per auto-expressar-nos,

mente por- que se extiende como un

Els altres animals de la Terra po-

tant com per pertànyer o al con-

hongo en la superficie. ‘Desafía’

den ser superficials?

trari, marcar que no es pertany,

al pensamiento, según dije, por-

Mirant el documental de Hannah

a certs grups, colectius, idees,

que el pensamiento trata de al-

Arendt “Vita activa” veig molts

valors.

canzar alguna profundidad, de ir

fotogrames on la banalitat és evi-

És completament superficial, doncs

a la raíz, y en el momento en que

dent.

avui pots ser X i demà Y. Però

se ocupa del mal se ve frustrado

¿Perquè actuen així aquestes per-

sembla vincular-se directament amb

porque ahí no hay nada. Tal es su

sones? El mal conviu amb l’ale-

les emocions i fins i tot amb pen-

saments més racionals, doncs in-

Hem vist vídeos de persones mal-

preu.

tervé constantment en les nostres

tractant animals, hem vist porta-

EN EL MOMENT EN QUE M’INTERESSO

relacions amb l’entorn i també en

des de refugiats morts a les pla-

PER AQUEST CONTINGUT EN EL CONTEXT

la percepció de nosaltres matei-

tjes, decapitacions en directe,

D’UN DOCUMENTAL I DECIDEIXO EXTRE-

xos.

corren milers de videos sexuals a

RE’N ELS FOTOGRAMES PER A COMPAR-

Els escrits d’Arendt al voltant

un nivell molt alt de depravació,

TIR EL MEU INTERÈS, ESTIC SUPERFI-

del mal infringit a la 2na GM,

hem vist polítics fent joc brut

CIALITZANT UNA SITUACIÓ VERÍDICA,

penso que, per molta controvèrsia

per xarxes socials, mentint ober-

descontextualitzant-la, es trans-

que hagin generat, s’apropen molt

tament, hem vist de tot en aquests

forma el contingut, pren un nou

a una realitat crua, pero autènti-

darrers 10 anys d’Internet 2.0 i

rumb i es situa en un nou context.

ca. I all llarg d’uns anys de re-

3.0. I la repetició i imitació de

flexions, altres exemples han de-

continguts ha conduit a una inevi-

En el context de la 2na GM, les

mostrat la naturalesa poc profunda

table normalització, una banalit-

persones que van causar mals

de la maldat.

zació del que veiem i diem, al món

atroços, van normalitzar les seves

de vídeos en que podem apreciar la

digital, i per la seva connexió

accions i per tant banalitzar si-

naturalitat amb la que convivim

directa, al món físic.

tuacions molt violentes i “objec-

Internet està ple

amb imatges violentes i esgarri-

tivament” malvades contra altres

foses, o amb la tranquilitat que

En certa manera, ens passa com als

humans. Les imatges seleccionades

podem observar imatges de misèria

soldats Nazis, formem part d’una

criden l’atenció precisament per

i desesperació, normalment aliena,

generació, i en el seu context,

l’aparent normalitat, la poca pro-

i normalment “excontinental”.

tots volem formar part d’algu-

funditat, la simplesa i la super-

na cosa. I a vegades, a qualsevol

ficialitat en les accions que es

representen.

Tot i presentar-se com un embolic,

tall làser o superfícies de fel-

Actualment passen coses similars.

aquesta és la nova línia de treba-

tre. )

Sempre sembla que acaba passant el

ll:

A continuació presento algunes de

mateix. ( pot ser que la banalit-

A partir de la selecció i prepa-

les imatges seleccionades, direc-

zació del mal només sigui una evi-

ració d’imatges del documental

tament del frame del documental i

dència de com acceptem i digerim

(imatges d’arxiu de la 2na GM,

un exemple de l’imatge treballada

els humans les situacions més vio-

procurant escollir imatges que no

per píxels per al teler de Jac-

lentes de la nostra existència? )

semblin el que són de primeres,

quard.

Actualment estem envoltats

doncs “tant se fa”, estem envol-

d’aquestes imatges, i la freqüèn-

tats de violència i fins i tot una

cia i fins i tot la bellesa que

peça tèxtil amb una imatge així

emana de cert dolor i violencia,

podria ser totalment acceptada i

se’ns normalitza al dia a dia. Es

normalitzada en l’actualitat.)

converteix en quelcom superficial
que podriem, per exemple, vestir

Les imatges les prepararé per a

amb tota normalitat.

reproduïr en un teler de Jacquard,

En un cas extrem i hipotètic di-

si és possible.

riem:

Paral·lelament, intentaré repro-

1

**què bonica la teva jaqueta, quin

duïr-les mitjançant tècniques que

sentido Arendtiano de la Banali-

estampat de morts més bonic.**

he après dels retrats tèxtils (

dad del Mal. Horizonte, Belo Hori-

tant formes per patrons, com ele-

zonte, v. 3, n. 5, p. 101-130, 2o

ments bordats, com noves proves de

sem. 2004. [EN LÍNEA] México.

pp.117.CANO CABILDO, Sissi. El

Imatges pàgina anterior:
selecció de 4 fotogrames
de la 2na Guerra Mundial.
Aquesta pàgina: Imatge
treballada amb Photoshop a 10 colors de capa.
Aquestes capes seran
traslladades al software
del Jacquard, i cada un
equivaldrà a un to dins
de l’escala de grisos.

Concreció final del
projecte d’Arts
aplicades 2019-2020
ÀREES DE TREBALL

En aquest projecte busco principalment desenvolupar tècniques de
l’àmbit tèxtil.
D’altre banda aquestes es trobaran
constantment influenciades per teories de la imatge i la fotografia.

PUNT DE PARTIDA

Des de l’inici de l’assignatura, el meu objectiu transversal ha
estat el d’aconseguir costumitzar
prendes de vestir sense dependre
dels recursos més habituals, ni
tampoc de tècniques industrials.
Amb aquest argument, descarto tècniques com la serigrafia o l’estampació en vinil, doncs penso
que en certa manera, es pre-disenya l’element de customització i
aquest fet, disminueix uns factors
que busco emfatitzar en el que
concevo com a customització per a
aquest projecte: el caràcter expressiu i espontani.

CONCEPTE / IDEES PRINCIPALS

A partir d’entendre la customització tèxtil com una acció singular d’autoexpressió ( que entenc,
pot ser molt complexa ), vull jugar en aquest projecte amb la dicotomia que sorgeix de la darrera
afirmació: La cerca de profunditat
en una acció superficial.L’acció
de costumitzar-se és, per si mateixa, superficial. I no pot ser
d’una altra manera doncs troba
els seus límits en la prenda tèxtil, i aquesta és vestida sobre un
cos, la prenda és una pell externa
i visible, que resulta superficial
per definició.
A partir de la recerca teòrica,
aquesta premisa trova una relació directa amb el concepte de la
banalitat del mal de Hannah Arendt. La autora defineix “el mal” més
greu, cruel i complexe, amb, precisament, la seva antítesis: la
superficialitat.
Em resulta interessant en aquest
projecte, vincular ambdós camps
d’estudi. Doncs les idees de Hannah Arendt poden ser traslladades
a la actualitat en les formes en
que processem la informació i les
imatges “del mal” que ens envolten.

Actualment, la nostra societat,
sobrepassada de contingut visual
al seu entorn s’adapta tot obviant
i normalitzant imatges crues de
dolor i violència.
Sobreestimant-ne els significats,
els origens, tota aquella informació que posibilitaria una reflexió
del context de la imatge. Dins
de la saturació visual i d’informació, la capacitat de reflexionar releenteix alguns processos
de consum, i per tant, no és una
qualitat que s’aprecii en moltes
àrees de la vida pública.
A mi m’interessa reflexionar sobre
aquestes imatges. Com una imatge,
extreta del seu context, pot quedar despullada de significat i ser
resignificada en un altre espai.
Avui en dia passem de pàgina, des
de l’imatge d’un mort, a un anunci nadalenc. La digerim com una
imatge crua més i passem pàgina. I
comencen a passar desapercebudes,
a ser normalitzades, a acostumbrar-nos a veure terror. Fins al
punt de voler vestir-lo, doncs fins
i tot aquest, pot contenir una estètica: una estètica del mal.
Podriem dur estampades, cosides o
dibuixades les imatges més dures a
la nostra roba comprada a Inditex,
i potser ens agradaria l’estètica

o potser ni ens en adonaríem de la
cruesa de la imatge,
L’imatge,al ser extreta del seu
context després d’haver estat registrada, perd la profunditat i/o
complexitat narrativa que la conformava.

PAUTES I PROCÉS

És a partir de recollir unes imatges d’arxiu d’un documental de
Hannah Arendt, Vita activa, que
trobo les imatges que vull fer
servir per a experimentar la desconextualització de la imatge, i
la banalització irònica en una
prenda tèxtil.
Les imatges recollides parlen
de la banalitat en el concepte
d’Arendt i l’objectiu es presentar-les en prendes tèxtils, com a
elements de costumització.
L’objectiu principal no és l’evidència de la imatge, sinó ser capaç d’integrar-les en el tèxtil,
tot obtenint imatges que no són
clares a primera vista. La necessitat de “profunditzar” del que
mira és clau per a entendre les
imatges.

Per aquesta raó, la oportunitat de
realitzar-les amb un teler de Jacquard és única i inmillorable.
Amb aquest recurs, puc obtenir
imatges amb interès i bellesa estètica, ideals per a col·locar en
prendes tèxtils, però que, en la
seva naturalesa teixida, la comprensió de la imatge és difícil i
s’ha de pendre distància. Els fils
entrellaçats fan difícil la interpretació instantània de la imatge,
per tant exigeixen certa reflexió
o major temporalitat per a entendre-les.
Per altra banda, sóc conscient
que la via del Jacquard m’agrada,
però que no pot esdevenir la única, aquest projecte està desenvolupant altres formes d’arribar a
les mateixes idees amb mètodes més
manuals. Així doncs, principalment
he constituit dos eixos:
La producció de les imatges a
partir de brodats parcials. I dic
parcials perquè la voluntat no és
aconseguir una rèplica de la imatge, sinó destacar-ne els elements
més importants per a la seva comprensió bàsica. A partir d’aquí,
permetre la reflexió del contingut
que s’omet, o de l’escena que es
visualitza en la imatge.

La construcció a partir de
retalls tèxtils ( de feltre, principalment ) d’aquestes imatges
per capes. La voluntat és trobar
l’equilibri entre la bellesa estètica de la costumització amb la
duresa de la imatge representada
per a obtenir altra vegada, imatges que no revelen la seva profunditat de primeres, sinó que necessiten certa dedicació per a ser
valorades.

Retrats dels pensadors amb les cites

Guía per a la preparació d’imatges per al teler de Jacquard
Tot i que el funcionament del teler de Jacquard digital, permet uns resultats únics en un teixit, la
preparació prèvia de les imatges requereix de certs pasos per a que el teler digital sigui capaç de reproduïr imatges.
El procés del Jacquard:
1. Primer de tot em de produïr amb un programa com Photoshop, els patrons del teler. Aquests patrons són
models que s’expressen de forma binària, blanc o negre, i representen si és trama o urdit el que es veu
en cada pasada de teler. Una representació on el punt és negre, voldrà dir que l’urdit ( els fils verticals ) sobresurten, un punt representat en blanc, voldrà dir que la trama ( els fils en horitzontal ) és
la que es veu en el teixit.
2. No totes les combinacions són possibles, així que vaig fer unes proves, per a acabar produïnt amb el
Photoshop:
-

Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res

de
de
de
de
de
de
de

8 5e3
12 9e3
12 3e9
12 7e5
12 5e7
16 9e7
16 11e5

Vaig produïr aquests patrons per disposar de varies combinacions.
N’explicaré només un, perquè un cop entès el procediment, es repeteix amb tota la resta de patrons.
Un res de 12 7e5 per exemple, traslladat a l’àmbit digital diu que cada píxel
es un punt de teler. Per tant un res de 12 necessita un patró de 12 pixels

La combinació del res de 12 és 7e5,
doncs començant per la cantonada esquerra contarem cinc punts i
el cinquè el pintarem de negre. (
Recordem que és un punt en que sobresortirà l’urdit ). El següent
punt d’urdit el sabrem contant cinc
punts amunt i on sigui, moure’m un
punt a la dreta ( com el moviment
d’un cavall d’escacs ). Si ens fixem
en la 6a línia, en roig es marca els 5 punts amunt, i la marcada
d’urdit un punt a la dreta.
En aquest patró ens trobem que si
fem servir un fil negre a la trama, el tros amb aquesta combinació
serà quasí be negre, doncs l’urdit
(blanc) té poca presència.
Un taulell de 12 px x 12px

El patró anterior representa un res de 12 7e5 be
1,11 ( l’1 d’urdit, 11 de
trama ). Si el que volem
és adquirir una escala
de grisos, haurem d’anar
incrementant el número
d’urdit que sobresurten
de la trama. Per a fer-ho
afegirem un punt al damunt de cada punt d’urdit
marcat. Un exemple de Res
de 12 7e5 be 2,10 és el
següent:

Aquest patró a la dreta
representa una Res de 12
7e5 be 8,4 amb molts més
punts d’urdit a la vista
( 8 per ser més exactes i
4 de trama ). El marcat
vermell és el darrer punt
de l’evolució el qual li
correspon el color negre
de l’urdit.

Un cop realitzats els patrons necessàris
per a traslladar els punts al teler digital, toca el segon pas: preparar les imatges aplicant-lis aquests patrons. A continuació he realitzat una llista detallada
dels pasos a seguir per a preparar les
imatges:

1. Agafar frame o imatge original. Reduïr
al tamany desitjat per a produïr al teler.
El jacquard disposa de 24 fils d’urdit per
cm, per tant aproximadament disposem d’una
horitzontal de 36 cm que es tradueix a 880
píxels d’ample.
Apunt important: l’amplada està establerta, però l’altura hem de tenir en compte
que el teler apreta el píxel ( el punt )
en vertical, per tant em de reduïr l’altura de la imatge a ben bé la meitat per a
assegurar-nos la proporció bona al moment
de teixir.

La imatge perd la relació d’aspecte, però
només en aparença, a
l’hora de teixir, la
imatge cobrarà la seva
proporció original.

2. Indexem la imatge. Photoshop, Image-mode-indexed. Es el moment d’escollir quants
colors volem que conformin la nostra imatge. Depenent dels objectius buscarem més detall o menys. Per al Jacquard, recomano no excedir els 10-12 colors. Per al meu projecte concret, algunes imatges tenen 6 colors i d’altres 10.
Es important un cop Indexat, que clarifiquem bé la separació de colors. Per això fem
Imatge-mode-Color table i modifiquem els colors de l’escala per a que els valors es diferenciin un dels altres.

3. Guardem el psd i passem la imatge a RGB un altre cop.

En aquesta imatge al crear
l’escala amb el Color Table,
s’han passat els grisos a escala de violetes per a que fos
més fàcil de diferenciar els
tons.

4. Afegim a la imatge original 8px laterals als dos costats, d’un color ben diferenciat, que serviran per a enmmarcar el teixit amb un tros de plana.
Seguidament Select-Color Range.
5. Seleccionem el primer color ( per exemple el més clar ) i creem una capa nova ( ctrl+J ) amb la
selecció d’aquest primer color. repetim aquest procés amb tots els colors de l’imatge. Ens han de
quedar una capa per color de la imatge + una capa més que correspon al color de les dues línies
laterals.
6. Guardem l’arxiu psd amb la separació de capes.

7. Un cop l’imatge està separada per capes, anirem col·locant els patrons que hem preparat anteriorment. Seleccionem la capa, Effect-Pattern overlay i escollim el valor que volem atorgar. Recordem que els colors més
clars, necessitaran combinacions en les que l’urdit sobresurti més per tant són aquelles amb valors de be
més alts en el primer número ( per exemple: Res de 12 7e5 be 11,1 ). Els colors més foscos faran servir les
combinacions en que l’urdit tingui molt poca presència.
Les combinacions són infinites i hem de trobar aquella que ens ajudi més per a poder visualitzar la imatge en
un teixit, o al contrari, depen de l’interès del projecte.
8. Un cop establertes les textures del Pattern, guardem el psd. Un cop guardat aquesta imatge necessita ser
exportada en arxiu .tiff que és el que reconeix el teler digital de Jacquard.

Referents tèxtils pràctics interessants (referents donats a classe )

Grau Garriga
Aquest artista em va cridar l’atenció per els
tapissos agressius, pels
volums i colors emprats.
Em transmet terror expressat amb la matèria.

Ghada Amer
Aquesta artista em va interesar per els seus brodats
delicats de cóssos humans,
nus, que es mesclen amb
manyocs de fils impossibles.

Sandrine Pelletier
Aquesta artista crea amb
fil obres amb volum. L’estètica em sembla interessant per a les connotacions obscures i
sinistres.

Arpilleras Chilenas
D’aquests dos col·lectius llatinoamericans m’interessa com
aprofiten el tèxtil i el brodat
per a generar imatges de denúncia social i de reivindicació.

Judith Scott
Les figures d’aquesta artista
permeten despertar la imaginació i la percepció dels volums
amb fil que genera.

Colectivo Bordamos para la paz

Reproduccions manuals
Fotografies de procés. Brodat i transfers d’imatges.

Reproduccions manuals
Fotografies finals. Brodat i transfers d’imatges.

Reproduccions Jacquard
Fotografies de procés. Teler de Jacquard.

Reproduccions
Jacquard finals
Fotografies finals Jacquard.

Conclusions

dels eixos d’aquest projecte.

En la reproducción de la obra de

Principalment en la valoració de

d’història i més tard reaprofitat

arte, incluso en la más perfec-

la pèrdua de l’aura d’una imat-

per un seguit de “patches” tèx-

cionada, siempre falta un factor:

ge que ha estat reproduïda en

tils per un treball acadèmic. El

su “hic et nunc”, su existencia

sèrie. Aquesta idea la trasllado

hic et nunc de la imatge no és

única en el lugar en que se en-

en aquest projecte a una imat-

rastrejable en el moment en que

cuentra. Su historia se manifes-

ge presa, en principi amb inten-

hem obtingut un producte repro-

taba sobre esta existencia única.

cions documentals, i així la idea

duït en sèrie. Per a Benjamin,

[…] El “hit et nunc” del origi-

de l’aura de l’obra d’art seria

això suposa la pèrdua de l’auten-

nal constituye el contenido de la

equivalent a l’expressió de la

ticitat:

noción de autenticidad, y sobre

vivència autèntica de l’escena

ésta última se apoya la represen-

reproduïda.

La autenticidad de una cosa inte-

tación de una tradición que ha

Les imatges d’aquest projecte

gra todo lo que esta implica de

transmitido hasta nuestros días

provenen d’un documental, que a

transmisible debido a su origen,

ese objeto como auténtico a si

la vegada obté les seves imatges

tanto su duración material como

mismo.1

d’un arxiu audiovisual històric.

su testimonio histórico. este

Han passat d’una materialització

testimonio, basado en la materia-

Amb aquesta cita de Walter Ben-

volumètrica real del moment pre-

lidad, es puesto en tela de jui-

jamin extreta de la seva obra :

cís del seu esdeveniment, el “hic

cio por la reproducción, de la

“la obra de arte en la era de su

et nunc” de l’aura de Benjamin,

que toda materialidad se ha reti-

reproducción técnica” plantejo un

a estadis de dues dimensions amb

rado.2

qualitats informatives i documentals, després en exposicions

I en el cas d’una vivència real

l’Holocaust Nazi, queda reduït,

mentada per Benjamin al seu text,

encara és més desesperant aques-

manipulat i transformat per les

on cita un discurs de Marinetti,

ta separació, doncs només podem

premisses del present.

La seva

un artista del grup dels futuris-

confiar en la seva autenticitat si

reproducció amb objectius dife-

tes, on expressa qüestions com la

confiem per exemple, en l’autor que

rents, es de per si, una manera

següent:

va enregistrar les imatges reals

d’extreure tot el valor històric i

( que en aquest cas ni tant sols

documental que en ella es conte-

La guerra es bella porque inagu-

conec ) i en els relats de la vi-

nia, i deixar-la tan sols, amb el

ra el sueño de la metalización del

vència als camps d’extermini de la

valor estètic, el valor de la con-

cuerpo humano. La guerra es bella

segona guerra mundial ( que re-

templació estètica, però res més.

, porque enriquece un prado florido

sulta ser un testimoni oral que

con las flameantes orquídeas de las

descriu les imatges viscudes ) .

Per a aquest projecte, aquesta ac-

ametralladoras. La guerra es bella

Aquest recull de dades és vàlid,

ció suposa la banalització total

porque reúne en en una sinfonía

però no suficient, inevitablement

i final de les imatges usades. No

los disparos de fusil […] ¡Poetas

la imatge ha estat extreta del seu

poden expressar més del seu ori-

y artistas del Futurismo, recor-

significat original i ha cedit a

gen doncs es desvirtuen en la seva

dad estos principios de una esté-

la voluntat del reproductor. Tot

reproducció i en la eliminació

tica de la guerra, para que ellos

el mal que en aquestes imatges és

de detalls en la imatge per a la

os iluminen vuestra lucha por una

conté, doncs són imatges de des-

comprensió completa del seu valor

poesía y una plástica nuevas!3

gracia i a la vegada d’absurditat

original.

de vivències de la segona guerra
mundial, en especial d’imatges de

Tot i que aquesta cita de MarineL’estetització del mal, també co-

tti, pot sonar estranya i fins i

tot sinistra, denota la desgracia-

En aquest projecte es busca apun-

Aquesta normalització de certes

da voluntat dels humans en trobar

tar directament a aquestes qües-

imatges, reproduïdes i descontex-

un valor estètic al mal i la gue-

tions. El que provoca utilitzant

tualitzades es el que comporta

rra. Seguidament com afirma Bozal

imatges amb tanta càrrega històri-

la banalització d’aquest mal. La

en un to més curós a “Imágenes de

ca i simbòlica convertint-les en

irreflexió davant aquestes imatges,

la violencia en el arte contempo-

teixit, i en “costumització” tèx-

i la seva reutilització estètica.

ráneo”

til, es una forma d’estetitzar-les
profundament. En aquest projecte

Hannah Arendt al seu llibre “Ei-

“La violencia es tema que el arte

aquestes imatges del “mal” són un

chmann en Jerusalem”, acusava a

contemporáneo aborda en numerosas

objecte estètic, que dialoga amb

la mes profunda banalització de

ocasiones y con lenguaje y moda-

la peça de vestir i amb els ele-

les accions malvades, doncs afir-

lidades diferentes. Nada tiene de

ments tèxtils.

mava haver observat superficiali-

particular, es un rasgo de la so-

tat en la realització d’aquells

ciedad contemporánea, una lacra

Jo no estic provocant una situa-

actes atroços de la 2na GM i no

del mundo que llamamos moderno.

ció aliena dels temps presents.

una consciència de responsabilitat

Las manifestaciones artísticas se

Actualment, moltes de les imatges

en el moment en que es produïen

mueven en un horizonte que algunos

que rebem que veiem i usem resul-

aquests fets .

calificarían de ambiguo: denuncian

ten imatges estètiques que en el

Aquesta qüestió venia donada, se-

la violencia, pero también la es-

context present, ens serveixen com

gons Arendt, per la falta de re-

tetizan y la convierten en espec-

recursos visuals per a altres fins.

flexió i per la submissió a la nor-

táculo”.4

ma moral general i el compliment

de les ordres.

seu assaig reflexionant sobre les

a la materialització que aprofun-

El mal com a objecte que pot ser

teories de Hannah Arendt afirma:

deixi de veritat en una qüestió

estetitzat i que, arribat al punt

tant complexa com ho és les imat-

d’haver-se despullat de tota la

Y es que por falta de reflexión las

ges del “mal” en l’imaginari so-

seva càrrega original, és incapaç

personas pueden ser fácilmente

cial dels temps contemporanis i la

de reflexionar en si mateix i al

manipulables por cualquier con-

seva utilització en els mitjans de

voltant del que és.

cepto frívolo de lo bueno y de lo

comunicació i l’estètica moderna.

Així, totes les imatges selec-

malo; banalidad que no minimiza la

Per altra banda, pel que fa a les

cionades d’aquest projecte, es

crueldad de sus efectos.5

qüestions practiques, estic sa-

mesclen en el pla del teixit, la
repetició

i la pèrdua de de-

tisfeta d’haver pogut realitzar
Per acabar aquestes conclusions,

vàries imatges amb el teler de

talls per a la seva comprensió.

vull determinar que aquest projec-

Jacquard, m’he esforçat per acon-

Per aquesta raó les imatges no són

te només suposa un inici d’unes

seguir el màxim de material, però

comprensibles a simple vista, sinó

idees que vull desenvolupar en un

algunes limitacions tècniques

que en majoria, necessiten certa

futur. Per falta de temps, i pot-

m’han permès resultats menors dels

explicació per a poder ser col·lo-

ser de dedicació, aquest projecte

que m’hagués agradat certament.

cades en un imaginari visual con-

s’ha quedat en el punt que pre-

A banda dels treballs amb teler,

cret.

sento. Sóc conscient que el tema

i de les reproduccions manuals

Vull finalitzar amb les afirmacions

teòric que obra és molt major a la

a partir de brodat, vull desta-

anteriors, però recolzant-me a una

formalització aconseguida, i que

car també la revifada produïda en

afirmació de Sissi Cano que, en el

només he pogut apropar-me una mica

els retrats dels autors i filòsofs

tèxtils. A mitjans del projecte

amb un to molt “pamfletari” doncs

men; FERNÁNDEZ POLANCO, Aurora; DE

aquests produccions queden apar-

desapareixen, a voluntat, les ca-

LA CRUZ LICHET, Virginia; LUCENDO

tades, però més avançat el treba-

pes de complexitat dels contexts

LACAL, Santiago; CUNILLERA, María;

ll recobren força i es presenten

d’aquests pensadors i d’aquestes

BOZAL CHAMORRO, Leyre; RAQUEJO,

també com a part del projecte fi-

cites.

Tonia; MARÍA, Isabel. Imágenes de

nal. Aquests retrats, tot i que

la violencia en el arte contempo-

no aporten reforç a la idea del

ráneo.Proyecto de Investigación

mal extret del seu context i usat

I+D La violencia y el mal en el

com a valor estètic, si que refor-

arte y la cultura contemporánea.

cen les idees de la reproducció

Representaciones y conceptos.

d’imatges, que, despullades del

5

seu origen real ( fotografies dels

sentido Arendtiano de la Banali-

filòsofs escollits ) perden el con-

dad del Mal. Horizonte, Belo Hori-

text i poden ser emprades en una

1

Pp 59. BENJAMIN, Walter. ( 2013

multitud de funcions diferents.

) La obra de arte en la era de su

Per aquesta raó, aquests retrats

reproducción mecánica. 1 ed. Bue-

han estat complementats amb cites

nos Aires: Amorrortu.

bordades totalment descontextua-

2

Pp 60. Ibid

litzades dels propis pensadors re-

3

Pp.103-104 Ibid

presentats, que en el seu conjunt,

4

Pp.5. BOZAL, Valeriano; DE DIEGO,

es presenten com peces estètiques

Estrella; BERNÁNDEZ SANCHÍS, Car-

Pp.102. CANO CABILDO, Sissi. El

zonte, v. 3, n. 5, p. 101-130, 2o
sem. 2004.

Fotografies del projecte final
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