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Introducció

El meu treball és el resultat d’un repte personal: comprovar si és possible dissenyar i confeccionar un

conjunt de roba sense tenir recursos professionals al meu abast ni tampoc cap tipus d'experiència

sobre aquest camp artístic,  el del patronatge i la confecció.

En concret, el que em vaig plantejar va ser recrear un conjunt ja existent que era una peça única i

sobre la qual no hi havia informació a internet, a part d’un parell o tres de fotografies que vaig

utilitzar com a referència. D’aquesta manera reforçava encara més el fet de no poder buscar cap

recurs addicional com a ajuda .

Com que les peces que volia crear ja existien, doncs, una solució per no fer una còpia directa i buscar

l’originalitat de l’obra artística va ser adaptar-lo al meu estil personal, canviant i jugant amb coses tan

bàsiques com ara colors, estampats, textures i formes, fent-ho així un procés creatiu encara més

interessant. A l’hora de confeccionar les peces, vaig actuar de manera autodidacta, utilitzant com a

metodologia el sistema de prova i error per poder dur a terme el projecte artístic final.

Objectius

Trencar amb el pensament generalitzat en el món de l’art sobre el fet que necessitem tenir una base

de coneixement prèvia, moltes vegades resultat d’una recerca exhaustiva, per començar a crear.

Demostrar que no s’ha de tenir por a experimentar quan comencem a treballar en camps nous de

creació.

En acabar aquest treball, tenir més coneixements sobre el món de la moda, la confecció i les teles, i

també sobre el procés creatiu que comporta crear una peça de roba, per a possibles projectes

personals de futur.

Metodologia

La meva metodologia s’ha articulat en tres fases: la creativa, basada en la cerca del model base,

definició del producte final i planificació temporal; la de recerca, amb cerca d'informació sobre la

creació de patrons, els materials, la presa de mesures i la confecció; i la de creació del conjunt,

basada en un procés d’assaig-error constant, obtenint peces finals a partir de múltiples proves

prèvies.



Resultats

Encara que va ser un treball laboriós, al final vaig

aconseguir fer el conjunt complet, després, això sí,

de moltes proves. Cal dir, però, que el producte

final no s’ajusta completament a la idea inicial,

alguns detalls no han acabat sent allò que es

pretenia i, evidentment, es podrien fer moltes

millores.

Aquesta creació demostra que la hipòtesis que vaig

plantejar al principi es pot executar i obtenir un

resultat positiu i de qualitat digne: amb

experimentació i proves constants es pot crear

qualsevol tipus de producte artístic sense necessitat

d’una formació prèvia o gran experiència, tot i que la qualitat final del producte sí que varia i que,

malgrat la possible habilitat de l’artista, el resultat probablement no serà tan professional com si es

tingués formació sòlida.

Conclusions

Amb el producte final, s’ha demostrat que la metodologia plantejada i posada a prova ha estat

exitosa. S’ha fet evident que aquest sistema sí és un bon punt de partida per començar a crear en

qualsevol camp artístic sinó es vol fer una inversió de temps a aconseguir un base formativa prèvia.

La qualitat del producte final no és excel·lent, això es deu al fet que la part de confecció sí requereix

molta més professionalitat, més experiència i més hores de dedicació, coses que representen, pel

que fa a aquest projecte concret, els meus punts febles més evidents. Així i tot, cal remarcar de nou

que la qualitat del conjunt final no era la part important del treball si no demostrar que aquesta

metodologia era un recurs i bon punt de partida com a base de creació artística.

El procés d’aprenentatge basat en assaig i error m’ha provocat molts moments de tensió, inseguretat

i, fins i tot, frustració, però també m’ha aportat un sentiment positiu d’auto reafirmació com a artista

(o futura artista) quan els resultats eren aquells que esperava o quan he après de l’error. També m’ha

fet veure que en el camp artístic tan important és el coneixement acadèmic com l’habilitat innata.

Una de les coses que més satisfacció m’ha aportat ha estat l’experimentació dels diferents perfils que

intervenen en el disseny i l’elaboració d’indumentària. Gràcies a aquest treball, he pogut viure el

procés de creació d’una peça de roba des del punt de vista del dissenyador de moda, del patronista,

del sastre i, també, de l’estilista que prepara la sessió fotogràfica.
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