
"PINTA LA TEVA HABITACIÓ" 
 

 

Com que aquesta setmana esteu treballant a partir de la vostra habitació, us faig dues 
propostes artístiques que us ajudaran a  conèixer una mica més el vostre espai. Tria 
la que més t'agradi. Si t'animes pots fer les dues! 
 

Al llarg de la història de l'art molts artistes han pintat racons de casa seva: el menjador, 

l'habitació, la cuina... Els seus "paisatges propers".  

Els pintors REALISTES tenien en compte els detalls i eren fidels a la realitat sense 

inventar res. Els IMPRESSIONISTES pintaven capturant la llum. Els CUBISTES 

interpretant el món per mitjà de figures geomètriques, tenint en compte tots els punts 

de vista. Els EXPRESSIONISTES expressant el seu estat d'ànim a partir dels colors. Els 

SURREALISTES pintant els seus somnis. 

Aquí teniu una mostra de pintures de diferents estils i artistes. Sabries trobar els estils? 
 

    

 
 

 

        

 
 
 

       
 
 

"Dormitori" 
Vassiliy 

Kandinsky 

"L'Habitació 
vermella" 

Henry Matisse 

"Habitació d'Arles" 
Vincent van Gogh 

"Habitació d'Arles" 
Roy Lichtenstein 

 

L'Habitació blava" 
Pablo Picasso 

"La cuina" 
Pablo Picasso 

 

Edward Hopper 
"Valors personals" 
René Magritte 

 

"El retorn d'Ulisses" 
Giorgio de Chirico 

 



Proposta 1: Tu ets l'artista, pinta la teva habitació!  
Com ho has de fer? 

1. Vés a la teva habitació i observa bé l'espai i els mobles. Si fas fotografies 

t'ajudaran a veure diferents "punts de vista". 

2. Tria el punt de vista que vols dibuixar, pintar i/o composar en funció de la tècnica 

que triïs. 

3. Pensa en quin estil ho voldràs fer (Recorda els diferents artistes i estils: Picasso 
quan va pintar la seva "Habitació blava" ho va fer perque estava trist. René 
Magritte dins la seva habitació hi va posar diferents objectes que l'identificaven 
(una pinta, una copa, una brotxa d'afaitar...) com si pintés el seu autoretrat. 

Giorgio de Chirico, pintor surrealista, va pintar un fragment de mar, amb l'heroi 

Ulisses, retornant d'un viatge). 

4. Com pintaràs tu la teva habitació? Hi haurà tants detalls que ens faran pensar 

que és com una fotografia? Serà una habitació plena d'objectes que t'agraden i 

t'identifiquen? Dibuixaràs superherois, personatges de contes, pel·lícules o 

llegendes? O potser l'habitació que sempre has somniat? Tu decideixes!!! 
5. Busca la tècnica que més t'agradi (dibuix amb llapis de grafit, pintura, collage 

(fent servir retalls de revistes, diaris, roba, cartró) carbonet, llapis de colors, 

aquarel·la, colorants naturals com la cúrcuma, amb tinta de calamar...  

            
        Fotografia de la meva habitació.                               Dibuixant la GEOMETRIA de l'espai i els objectes. 
 

                                         

                    Dibuix realista                                                   Les textures i els colors són protagonistes. 
 

Fes una foto de la teva creació i penja-la a la teva carpeta de DRIVE 



 

Proposta 2:  Fes una INSTAL·LACIÓ i TRANSFORMA 
la teva habitació 
 

Ara et proposo que entris dins la teva pròpia obra i facis una instal·lació artística. 

Què és una instal·lació?  
És un gènere d'art contemporani on s'utilitza l'espai (interior o exterior) per crear un 
ambient o una experiència en la qual intervenen el cos i diversos sentits. Sovint 

l'espectador (qui ho mira) pot transitar per l'obra o bé interaccionar amb alguns objectes 

o elements. La instal·lació pot incorporar tot tipus d'elements i tècniques i mitjans 

tecnològics, també la llum, el so i el vídeo.  
 

Ara que ja saps què és una istal·lació et presento a l'artista japonesa que ens servirà 

de referent la CHIHARU SHIOTA,  

  
Coses que et cal saber de l'artista: 

1. Les seves obres són instal·lacions fetes de llana i fil, normalment negre.  

2. Treballa amb les mans per anar teixint les seves obres. 

    
3. «Utilitzo vestits perquè per a mi són la segona pell humana». Chiharu Shiota 

 



4. Transforma els seus espais interactuant amb el mobiliari. 

     
5. Utilitza materials del seu dia a dia: sabates, papers, claus, paraigües... 

   
 

Ara et toca TRANSFORMAR l'espai:  
1. Pensa quin espai i amb quins objectes treballaràs. Potser el racó de la 

taula? Potser la teva cadira? o el llit? o tota l'habitació? 
2. Mira quins materials disposes per teixir (llanes, fils).  

3. Si no tens material per teixir, també pots fer composicions que transformin el 

teu espai. Busca objectes que tinguis per l'habitació o a casa (mantes, teles, 

peluixos, sabates, oueres...) i fes composicions per l'espai. 

4. Si tens fil pensa com teixiràs el teu espai i en quines direccions et desplaçaràs. 

5. Treballaràs sol-a o potser tens algú de la família amb qui compartiràs aquest 

temps de creació? 

Mentre vas transformant el teu espai pots fer un Time-lapse o un vídeo explicant el teu 
procés i com t'has sentit, o una foto del resultat final. També ho has de penjar al 
DRIVE. 

No tinguis pressa quan treballis, en cap de les dues 
propostes, l'ART i el PROCÉS CREATIU necessiten temps i 
emoció.  
Esperem que gaudiu i que us serveixi per conèixer una mica més LA 

VOSTRA HABITACIÓ. 

Carla, Valentina i Susana Bacardí 
Taller d'ART- Escola Montserrat Solà - curs 2020 


