
Andrea Torres Balaguer és una jove artista 
que, a través de la fotografia, explora la 
relació entre la dona, la natura i la mitologia. 

La sèrie “The Unknown” (Dins el desconegut) 
està configurada per DIVERSOS AUTORETRATS, 
amb la particularitat que els seus rostres 
s’oculten darrere d’una gran pinzellada, per 
no delatar el personatge retratat i que qui els 
mira pugui dotar-los d’identitat.

La fotografia Vermilion mostra la figura humana 
com a protagonista de l’obra. Ens trobem amb 
un pla mitjà, és a dir, el retrat d’una figura 
humana des del cap fins per sobre els genolls. 
Aquest personatge està de perfil i duu un vestit 
vermell, que contrasta amb el fons de color 
verd petroli i la pinzellada daurada. 

Es tracta d’una fotografia on l’artista és alhora 
la model de l’obra. Amb aquesta sèrie busca 
la introspecció i la simplificació del procés. 
Però no és una imatge presa a l’atzar: tots els 
detalls han estat prèviament meditats per 
l’artista. Abans de disparar la càmera, ella 
pensa molt bé quins gestos farà amb les mans 
o amb el rostre, quins colors vol utilitzar per a 
la vestimenta o el fons, etc.

Us animem a realitzar un retrat de pla mitjà 
on s’amagui la identitat del personatge. Per 
dur-lo a terme, primer haureu de pensar 
com voldreu realitzar el retrat: quins gestos 
fareu, quina posició corporal, quins colors 
de vestimenta o fons, quina llum, etc. Quan 
ho tindreu clar, és hora de fer la fotografia i 
podreu utilitzar la càmera d’un telèfon mòbil. 
Un cop impresa la imatge, amb l’ajuda d’un 
pinzell i pintura, feu un traç decidit sobre el 
rostre del retrat i així podreu emmascarar la 
identitat del personatge. 

Materials: telèfon mòbil amb càmera,  
pintura i un pinzell.

A la imatge veieu l’obra Vermilion, una fotografia de la sèrie  
“The Unknown” de l’artista Andrea Torres Balaguer, realitzada l’any 2018.
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