PLUJA D’IDEES:
Idealització de la dona::
-roba
-objectualització
Addicció
“Feminitat” dels homes
“Masculinitat” de les dones
Bullying

Problemes alimentaris: dietes,obsessió amb el pes
No ser la persona que volen que siguis sinó la que tu ets.
Pressió per l’estudi
Pressió per la societat
No tenir cura de tu mateix
Colors sexistes, coses...
LGTBIQ+
Consumisme

ESTERIOTIP
ESCOLLIT
Idealització de
les dones:

Hem triat aquest estereotip perquè en la nostra societat d’avui
en dia, aquests temes relacionats amb la idealització de la dona,
són molt habituals i ens afecten directament a nosaltres. Aquest
estereotip parla de diferents subtemes, com per exemple, la pressió social que tenim les dones, el que s’espera d’una dona, la seva
objectualització, el no poder ser el què ets i el dret a decidir per tu
mateix.
Creiem que és un bon tema per conscienciar a la gent i es poden
fer diferents coses molt variades.

ESTERIOTIPS
NO
ESCOLLITS
1-

El que voliem criticar en aquesta idea és la pressió que sentim les persones joves envers l’estudi. Moltes vegades ens sentim molt malament degut a la quantitat de coses que hem de fer
per l’escola i sentim una mena de pressió molt forta, com la pressió familiar, el sentiment de
no arribar a la nota per a fer la carrera que vulguis, la autopressió que ens afegim nosaltres
mateixos…
És per això que també hem posat aquest
eslògan: No em defineix una nota. Hem
escrit això ja que pensem que la nota d’un
exàmen no hauria de definir el nostre futur.
Hi han molts factors externs que no et
permeten estar del tot concentrat en els
estudis o pots tenir un mal dia de per si, és
per això que voliem criticar la manera que
els estudis ens poden fer sentir.

2-

En aquest esbós el que voliem criticar és el fet que la societat d’avui en dia dona molta importància a les coses materials i
això ens afecta personalment ja que vivim en aquesta societat
que es basa en el materialisme i en el consumisme. Creiem que
el que s’hauria de valorar més és l’esforç que fa una persona en
aconseguir els seus objectius i en intentar que les persones del
seu voltant siguin més felices.
Creiem que les persones
haurien de donar més importància a les experiències
que viuen en la seva vida que no pas algun regal. Una
cosa material és temporal, en canvi, recordar amb un
somriure una
experiència no té preu i es recorda tota la vida. És per
això que hem triat aquest eslògan: Segur que et fa més
feliç?. Referint-nos a que si et fa més feliç estar ple de
regals o alguna altra cosa.

PROPOSTA ESCOLLIDA
Ha canviat el nostre producte final del que
prèviament haviem imaginat i pensat.
Podem veure l’esbós que haviem plantejat. L’eslògan
és el mateix però tota la idea de les mans rodejant la
noia, ja no està incluida a la imatge resultant.
En canvi ho hem susbstituit
per insults que omplen tot a
la imatge menys el contorn
de la noia, cosa que acaba
fent la mateixa funció. La
funció de crear inseguretats
i pressió

Elements de la imatge

-Les paraules, que formen part del fons

-La imatge de la noia sentada al terra
-L’eslògan.

ORDRE DE LECTURA
El primer en què ens fixem és en la noia situada al centre de la imatge.
Podem veure que la noia està totalment rodejada per paraules, insults si ens fixem.
L’ordre de lectura va de dreta a esquerra, ja que hi ha un degradat que va de negre
a la dreta de la imatge fins a més grisós, on es veuen les paraules de color gris clar.
També podem veure, l’eslògan del cartell a la part superior de la fotografia. Destaca de la resta de la fotografia perquè té una lletra diferent, és molt més gran i té un
color vermell dominant, que diferència de la resta. Fa dirigir la mirada cap a ell

VALORACIÓ CROMÀTICA
És una imatge protagonitzada pel negre, que és molt dominant. La imatge de la noia, resalta molt ja que els seus colors són més clars i la pell és
d’un to més càlid, encara que dominen els colors freds a la seva pell.
L’eslògan també ressalta, ja que té un color domoninat vermell que no
està a cap altre lloc i sobretot al ser vermell, no és un color fred, sinó que
càlid.

TEXTURES
Tenim la pell nua de la noia, que ens mostra una textura
molt diferent al simple fons negre llis. També hi ha el cabell,
cosa que amb la llum que li arriba aporta lluminositat i una
nova textura. Finalment hi ha les lletres, que tenen una textura plana i senzilla, però al ser un
degradat, li afegeix un volum i no és tan pla.

INTEGRACIÓ IMATGE TEXT
El text està integrat a la imatge ja que envolta la noia de manera
que no la tapen però alhora estant al voltat seu, fent veure que
estan per tot arreu i no se’n pot escapar. L’eslògan, està integrat
a la imatge entre tots els insults de manera que destaqui i es
vegi que d’entre tots els insults hi ha sempre una esperança, que
per molt que estiguis rodejat, només tu decideixes què fer, si
t’afecta o no. A part també envolta el cap de la noia però sense
tapar-lo, fent que s’integri a la imatge fàcilment i encaixin.

LECTURA CONNOTATIVA I
DENOTATIVA

ESTERIOTIP
TRACTAT

Creiem que l’esbós escollit abarca diversos estereotips .
El que es veu més a la vista és la idealització de la dona.
La gent externa sempre intenta decidir per a tu i fa que
sentis una pressió que et dóna la societat que creiem que
és innecessària i perdjudicial.
Creiem que la dona és la que pateix més aquesta pressió
ja que la gent es pensa que té el dret de decidir per a tu
i creuen que és per el teu bé. No només és una decisió
directa, sinó que la societat et jutja i encara que no et
diguin res a la cara, veus que el que fas no és correcte als
seus ulls.

Si vesteixes d’una manera determinada, no et succeiran coses dolentes pel carrer. Et recomanen no fer
alguna cosa determinada per a que et sentis més segura però ningú s’ha plantejat que les dones no som el
problema. No hauríem de ser nosaltres les qui hem de canviar la nostre manera de ser o de fer. Haurien de
ser les altres persones externes les qui aprenguin que les dones no som un objecte al qual pots utilitzar i
moldejar perquè et satisaci a tú, sinó que cada un és la seva pròpia persona i de ningú més.
Com hem posat a l’eslògan, ningú
decideix per tu. És la teva vida i no
hauries de renunciar a res perquè la
societat no ho considera correcte.

Objectivament podem veure una noia al mig de la imatge, es afectada pel que la rodeja, mostrant una
incertesa cap a la seva situació, demanat ajuda. Els insults del voltant és el que produeixen aquesta presió cap a ella, i la seva mirada cap a la càmara, fa que sigui més directe

ICONICITAT I ABSTRACCIÓ
Aquest cartell conté una imatge simbòlica ja que representa una convicció social. Com hem
dit abans, representa tota la idealització i les crítiques que rep la dona. També creiem que és
una imatge icònica, ja que els elements que té el cartell són elements naturals i reals.
Té un grau d’abstracció alt perquè hi ha una visió fora de l’ordinària. Trobem que aquesta
imatge és molt subjectiva ja que, es poden trobar diferents significats i a cada persona que vegi
la fotografia, li pot transmetre alguna cosa diferent.

SIMPLICITAT I COMPLEXITAT

El cartell és una imatge simplista ja que
només hi han tres elements que destaquen:
la noia nua, els insults que l’envolten i l’eslògan. ELs insults ajuden a que la presència de
la dona sigui més important i també ajuden
a que la visualització de la imatge sigui més
fluida.

IMPACTE DE LA IMATGE
Aquesta imatge genera un caos, una ansietat al
tenir totes les coses al voltant i sentir-te tan
indefensa.
Ens aporta un missatge importat per a la societat,
ens diu que per molt que et sentis atrapada,
entre tots els comentaris de la gent, que penses
que no en pots sortir, ningú decideix per tu, com
diu l’eslògan.
TU ets la única persona que té capacitat de criteri
sobre les coses que portes i et fan feliç. Pensem que
aquesta imatge pot representar a moltes persones i
impactar a altres.

ORIGINALITAT I REDUNDÀNCIA

És una imatge original i redundant a la vegada.
Ja que reivindica la llibertat de la dona, però
amb una forma estereotipada d’alguna manera
ja que sí que existeixen altres imatges que volen
tenir el mateix impacte i missatge però alhora,
hi ha una originalitat en la manera que la foto
està realitzada.

NINGÚ
DECIDEIX

TU
PER

ESLÒGAN
Mostra rebeldia, injustícia i una confrontació amb
aquestes persones que tenen poder sobre teu.
Encaixa amb el que volem transmetre amb la imatge
perquè sota un mar d’insults, per molt que tothom digui
coses sobre tu, només tu pots fer que siguin veritat. Ets
l’única persona que decideix què és el que ets.
Fet per:
Júlia Tous Pastors i Sofia Mata

