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En aquesta peça, l'artista ironitza sobre el concepte de bellesa. Fent
ús d'una figura retòrica del símil ens parla de la imatge que es difon
de la dona en molts mitjans de comunicació, i dels estereotips
femenins que es construeixen i manipulen en l'actual societat de la
informació. 

// DETONANT

Fotografia digital

PROPOSTA DIDÀCTICA 2



EL BANY PROPOSTA DIDÀCTICA 2

// PROPOSTA D'ACTIVITATS

// CONTINGUTS BÀSICS

// EIXOS CRÍTICS
Cànons estètics; Autoimatge; Estereotips; Diversitat; Transtorns alimentaris; Xarxes socials.

SECUNDÀRIA
Expressió plàstica. Collage. 
Comunicació audiovisual. Fotografia. Fotomuntatge.
Fonaments del disseny. Disseny gràfic. Cartell publicitari.

L'artista d'orige cubà, Ana Mendieta, realitza sèries fotogràfiques
en les quals es retracta amb el rostre pegat contra un vidre, de
manera que deforma els seus trets. Aquest "enlletgir-se" provoca
una reflexió sobre el concepte de bellesa, un acte de rebel·lia contra
la tirania que suposa, alhora que planteja la diversitat dels cossos.

Prova a fotografiar-te "deformant" les teues faccions. Et
reconeixes? Valora del 0 al 10 quina importància li atorgues a la
teua estètica. Escriu un llistat de raons per les quals penses que li
donem tanta importància a la "bellesa". Escriu què fa que el teu
cos siga "únic".

Ana Mendieta. Sense títol, 1972
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Fixa't en aquestes imatges: 
1. Bella, que forma part de la sèrie Fallen Princesses de Dina Goldstein.   
2. Imatge de l'artista francesa Orlan. Des de 1978
ha realitzat múltiples performances quirúrgiques en les quals modifica el seu cos.
 
Totes les propostes artístiques, incloent la de Mendieta, exploren l'alteració del
propi cos per a crear un nou. De quina manera explora cadascuna de les obres eixa
transformació? Quines diferències trobes entre les tres imatges?

IMATGE 1 IMATGE 2

Carrie Mae Weems, en aquesta fotografia (1987-1988)
titulada Mirror, Mirror, qüestiona els estereotips de gènere 
des de la seua experiència afroamericana d'opressió.



Pots fer un cartell contrapublicitari en el que s'ironitze sobre els estereotips de bellesa o un collage amb retallades de revistes de moda creant un ser format
per retalls d'altres cossos, com Frankestein. També es pot plantejar un treball de recerca entorn de l'evolució del cànon de bellesa al llarg de la Història. Fins i
tot un treball de transformació de la imatge personal a través de les xarxes socials: podria el nostre alumnat mostrar-se, sense retocs ni filtres, en el seu
compte d'Instagram o Facebook?

En aquesta proposta es treballen aspectes relacionats amb l'autoimatge, per tant es connecta amb Filosofia i Valors entre d'altres. Els trastorns de la conducta
alimentària formen part del temari de Ciències naturals/Biologia.

El cos de les dones sembla ser un cos incomplet, imperfecte, que cal modificar fins a l'infinit per tal de
crear-ne un millor, alineat amb els imperatius de bellesa contemporanis. Dietes, operacions, retoc
fotogràfic, tot val per tal de crear una imatge vàlida per a ser mostrada.
 
Els trastorns de la conducta alimentària, com l'anorèxia i la bulímia, són temes que poden ser
abordats a l'aula mitjançant l'art contemporani. 
Després de lluitar contra l'anorèxia des que tenia 12 anys, Vanessa Beecroft havia creat un diari on
anotava tots els aliments que ingeria. Aquest diari el va titular “El llibre del menjar”. Aquesta obsessió
pel control del menjar, l'autoimatge i la importància de l'estètica femenina, van portar l'artista a crear
“VB01”, la seua primera performance. En les seues accions (imatge adjunta) reuneix a grups de
models i actrius, posant, immòbils, passives en diferents sales d'exposicions.
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// INTERDISCIPLINARIETAT

https://www.youtube.com/watch?v=SQs7_PdepJE


Recurs elaborat per Lledó Queral Gomis i Pepa Ortiz Romaní, 
assessores de l'àrea de plàstica, visual i audiovisuals del CEFIRE artisticoexpressiu.
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baix llicència Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional [1]
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