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1. Introducció 

 

El present treball final de grau s’orienta a estudiar l’obra de l’artista pictòric 

John William Waterhouse i analitzar la seva influència en diferents camps 

d’obres multimèdia. Aquesta influència s’analitza des del punt de vista visual i 

estètic i engloba diferents medis i aplicacions multimèdia: fotografia, cinema, 

videojocs, mons virtuals, art digital i entorns web. 

 

Donada la temàtica, el projecte del TFG es planteja com un recorregut visual 

dinàmic i interactiu. Aquest recorregut, elaborat i presentat per mitjà de Prezi, 

s’inicia amb la presentació de la línia estètica de l’artista i es desenvolupa, 

cronològicament, a partir des diversos casos d’influència en diferents mitjans 

multimèdia. Cada cas ve contextualitzat a partir de la seva comparativa amb 

l’obra pictòrica de J.W.Waterhouse concreta.  

 

 

1.1. Objectius i justificació 

 

El present TFG té dos objectius:  

 

 Demostrar la important influència del medi pictòric en l’imaginari 

estètic de l’obra multimèdia 

 A partir de la comparativa d’obres multimèdia inspirades per la pintura 

de  J.W.Waterhouse, veure com s’aplica aquesta influència en 

funció dels diferents llenguatges i tecnologies propis de cada 

medi. 

 

 

1.2. Descripció 

 

Donada la importància visual del TFG i l’elevada presència de material gràfic, el 

treball esdevé un recorregut visual per l’obra del pintor i els diferents casos 

d’influència multimèdia derivats. 
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Aquest recorregut es composa de dues fases: una primera focalitzada en 

presentar globalment l’estètica trets característics de l’obra de John William 

Waterhouse (en endavant J.W.Waterhouse) i una segona centrada en l’estudi 

comparatiu de cada cas.  

 

Aquesta segona fase es planteja com un com un recorregut cronològic per les 

diferents tipologies de producte multimèdia en funció de l’etapa en el que 

apareix o es consolida.  

 

D’aquesta manera, el projecte es planteja com un viatge visual enfocat a 

explorar els diversos territoris que han anat conformant, amb el pas del temps, 

l’univers mediàtic digital. 

 

 

1.3. Usuaris 

 

Donats els objectius del TFG, el nostre target compren un espectre força global 

que es pot descriure com persones interessades per l’art i l’estètica en general, 

i vinculades amb la pràctica de la creativitat i l’estudi i la creació de productes 

multimèdia.  

 

A continuació s’exposen les característiques exògenes i les endògenes en les 

quals es considera aquest espectre.  

 

Característiques exògenes 

 

 Factors demogràfics 

o Edat: entre 18 i 80 anys 

o Gènere: masculí i femení indistintament 

 

Característiques endògenes 

 

 Factors socio-demogràfic 
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o Cultura: preferentment immers en la cultura occidental 

 

 Factors culturals i educatius 

o Coneixements en l’àmbit artístic: es necessiten d’uns mínims 

coneixements per interpretar correctament els fonaments del 

projecte i les conclusions derivades 

o Coneixements del camp/productes multimèdia: es requereix un 

usuari amb coneixements a nivell d’usuari consumidor 

 

 Factors personals 

o Qualsevol usuari amb interès per l’obra i vida de John William 

Waterhouse 

o Usuari amb interès per moviments artístics com el Prerrafaelisme, 

l'Art Noveau o el Romanticisme 

o Usuari amb interessos sobre la representació artística basada en  

literatura i poesia medieval o victoriana (Chétrien de Troyes, 

Thomas Malory, Shakespeare, Alfred Lord Tennyson, Yeats) o en 

la cultura clàssica i mitologia gregues (Ovidi, Virgili). 

 

 

1.4. Viabilitat 

 

Donat el caràcter de recerca i anàlisi del TFG, el criteri de viabilitat que planteja 

el projecte resulta força subjectiu.  

 

No obstant, en la mesura que acotem l’objecte d’estudi a un artista en concret i 

que analitzem entre un i dos casos per aplicació multimèdia, hem procurat que 

la viabilitat no fos un factor de risc per l’acompliment de terminis i la realització 

del treball.  
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2. Cos de la Memòria 

 

2.1. Objectius del projecte 

 

2.1.1. Objectius generals 

 

A nivell global, el TFG es planteja assolir un doble objectiu: 

 

 Demostrar la important influència del medi pictòric en l’imaginari 

estètic de l’obra multimèdia 

 A partir de la comparativa d’obres multimèdia inspirades per la pintura 

de J.W.Waterhouse, veure com s’aplica aquesta influència en 

funció dels diferents llenguatges i tecnologies propis de cada 

medi. 

 

 

2.1.2. Objectius específics 

 

A més a més dels objectius generals, el projecte del TFG pretén ser un 

recorregut visual que permeti considerar altres aspectes com: 

 

Independentment del medi: 

 

 Quins elements creatius ens permeten detectar un cas d’influència 

estètica 

 Existència d’obres pictòriques referents en la generació d’influència 

 

En funció del medi: 

 

 De quina manera es plasma la influencia pictòrica en el medi 

tecnològic i digital. En què es basen 

 Quins son els trets d’influència més freqüents 
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 Identificació de recursos multimèdia que potencien la creació 

influenciada per l’obra de J.W.Waterhouse  

 

 

2.2. Continguts 

 

2.2.1. Definició dels continguts 

 

Tal i com introdueix la present memòria, l’eix temàtic del TFG es centra en 

l’estudi de la influència pictòrica de J.W.Waterhouse i com aquesta aplica en 

els diferents entorns i medis de la creació i producció multimèdia.  

 

En aquest context, els continguts del treball es centren en l’estudi de les 

característiques estètiques de l’obra del pintor victorià i en la comparativa, cas 

per cas, amb els diferents productes resultants d’aquesta influència. 

 

 

2.2.2. Estructura dels continguts 

 

A fi de poder contextualitzar la presentació comparativa dels casos d’influència, 

el TFG s’inicia amb l’anàlisi dels trets característics de l’estètica pictòrica de 

l’artista. 

 

Per aquest motiu, l’estructura global del TFG és lineal i es troba segmentada en 

dos grans blocs: la presentació inicial de l’obra pictòrica de J.W.Waterhouse i el 

recorregut visual i anàlisi comparativa. 

 

Tot i així, l’estructura lineal de l’eix cronològic d’aquest segon bloc, a fi de 

permetre un estudi més detallat, es composa d’una estructura jeràrquica. 

 

En conjunt, l’estructura que segueix el TFG respon a l’esquema següent: 

 

1. Context del projecte 
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2. Presentació de J.W.Waterhouse i la seva estètica pictòrica  

 

 Presentació de l’artista 

 Context social i estètic – El moviment prerafaelita 

 Alguns exemples de l’obra de Waterhouse 

 Trets característics de l’estil de Waterhouse 

o Temàtics 

o Estètics 

 

3. Objectius del projecte (plantejament de qüestions a analitzar) 

 

 Quins elements creatius ens permeten detectar un cas d’influència? 

 Quins són els trets d’influència que es donen amb més freqüència?  

 Es detecten recursos multimèdia enfocats a potenciar la creació 

d’obres influenciades per J.W.Waterhouse? 

 Hi ha cap obra del pintor que pugui considerar-se referent per 

l’imaginari estètic multimèdia? 

 

4. Recorregut visual cronològic (cronograma) 

 

 Medi 1: Fotografia 

o Orígens del medi i breu context històric 

 

 

o Recorregut visual 

 Per cada exemple: 

- Autor i any de creació 

- Mostra específica d’obres: pintura original i 

creació influenciada 

- Visió comparativa integrada 

 

 Medi 2: Cinema 

o Orígens del medi i breu context històric 
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o Recorregut visual 

 Per cada exemple: 

- Autor i any de creació 

- Mostra específica d’obres: pintura original i 

creació influenciada 

- Visió comparativa integrada 

 

 

 Medi 3: Videojocs, mons virtuals i animació per ordinador 

o Orígens del medi i breu context històric 

o Recorregut visual 

 Per cada exemple: 

- Autor i any de creació 

- Mostra específica d’obres: pintura original i 

creació influenciada 

- Visió comparativa integrada 

 

 Medi 4: Disseny web i Net.art  

o Orígens del medi i breu context històric 

o Recorregut visual 

 Per cada exemple: 

- Autor i any de creació 

- Mostra específica d’obres: pintura original i 

creació influenciada 

- Visió comparativa integrada 

 

5. Conclusions 

 

 Argumentari de les qüestions plantejades  

o Qüestió 1 

 Plantejament: Quins elements creatius ens permeten 

detectar un cas d’influència? 

 Conclusions 

- Argumentació amb exemples visuals  
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o Qüestió 2 

 Plantejament: Quins són els trets d’influència que es 

donen amb més freqüència? 

 Conclusions 

- Argumentació amb exemples visuals  

 

o Qüestió 3 

 Plantejament: Es detecten recursos multimèdia 

enfocats a potenciar la creació d’obres influenciades 

per J.W.Waterhouse? 

 Conclusions 

- Argumentació amb exemples visuals  

 

o Qüestió 4 

 Plantejament: Hi ha cap obra del pintor que pugui 

considerar-se referent per l’imaginari estètic 

multimèdia? 

 Conclusions 

- Mostra d’obres amb argumentació i exemples 

visuals de casos d’influència 

 

 Conclusions finals de tancament 

o Resum de la motivació del projecte i plantejament de 

consecució d'objectius  

 

 

2.3. Definició de la interfície 

 

2.3.1. Estil artístic 

 

En aquest apartat es descriu l’aspecte visual de l’aplicació. A més a més, donat 

que bona part del criteri visual s’ha aplicat a partir de la configuració de la 

proposta estàndard de Prezi, s’inclouen els detalls tècnics específics aplicats 

per cada recurs. Com que aquesta configuració s’ha dut a terme per mitjà de 
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llenguatge CSS i a partir de les pautes de configuració de Prezi1, s’inclouen 

extractes directes del codi d’estils i classes emprat.  

 

Estil visual 

 

Donada la temàtica del TFG, l’estil visual del projecte ha estat un dels elements 

més considerats en el projecte.  

Inspirat en l’obra pictòrica de J.W.Waterhouse, l’estil visual del projecte cerca 

un to sobri, i discret alhora que elegant i suggerent.  

 

Per aconseguir aquesta sensació, i a partir de les opcions de configuració 

visual que ofereix Prezi, el disseny es composa de línies fluides i elements 

sinuosos, en la línia de l’estètica modernista i prerafaelita de la que beu l’obra 

pictòrica de J.W.Waterhouse. En aquest sentit s’ha treballat per reduir el pes 

visual i la sensació de solidesa dels elements.  

 

Detalls específics de configuració 

 

Cercle Marc sòlid Fletxa 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ZFrame.circle 

{thickness: 2;} 

.ZFrame.roundrect 

{color: #a67932;} 

ZArrow  

{color: #703300; thickness: 1;} 

                                                           
1  PREZI. CSS editor - Prezi Learn Center. [En línia]. Prezi Inc, 2011. 

<http://prezi.com/learn/css-editor> [Consulta: 21 de febrer 2011] 
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Colors i gama cromàtica 

 

Seguint amb l’estètica sòbria inspirada en el segle XIX, i recordant elements 

com el mobiliari de fusta, el to cromàtic base emprat pertany a la gamma del 

marrons. Com a tons secundaris, hem emprat el negre i la gamma del verd. 

 

Aquesta elecció cromàtica pretén conferir al projecte l’estètica natural i l’aire 

artesanal propis dels moviments artístics de l’època, com els prerafaelites o el 

moviment Arts and Crafts impulsat pel teòric i creatiu William Morris. 

 

Per aconseguir l’aire discret que comentàvem en el punt anterior, en l’aplicació 

d’aquest to cromàtic s’ha evitat la saturació i el contrast excessiu. D’aquí l’ús de 

tons tènues i propers al to ‘pastís’.  

 

Detalls específics de configuració 

 

A continuació es detalla la configuració personalitzada dels codis de color per 

cada cas cromàtic:  

 

Fons del llenç  Gradient cercle (inici)  Gradient cercle (fi) 

 

  

 

 

 

 

Background  

{gradeStart: #eef1e2;} 

ZFrame.circle  

{gradStartColor: #b47744;}  

ZFrame.circle 

{gradEndColor: 

#d69966;} 
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Fons del marc sòlid  Font de titular  Font de contingut 

 

 

 

 

 

 

ZFrame.bracket  

{color: #cebca5;} 

ZLabel.head, ZLabel.strong  

{color: #3f0c00;} 

ZLabel.body 

{color: #111;} 

 

 

Tipografia 

 

La tipografia emprada s’agrupa en dos grups, la funcional, orientada a 

transmetre idees de forma clara i àgil per la lectura, i la decorativa, reservada a 

elements més concisos i sense massa càrrega informativa. 

En funció d’aquesta classificació, i tenint en compte les possibilitats de Prezi en 

l’elecció tipogràfica, l’esquema de fonts utilitzades és el següent: 

 

 Fonts decoratives 

o Titular principal i titulars de secció  

 Font: Gentium  

 Mides: diverses, en funció de la composició de cada 

 fotograma 

 Tipus: sans-serif 

 Objectiu: destacar continguts aplicant un grafisme sinuós 

 que recorda l’ús de la cal·ligrafia del S.XIX i en la influència 

 medieval que inspira l’estètica prerafaelita 

 

o Titulars de subsecció  

 Font: Gentium cursiva 

 Mides: diverses, en funció de la composició de cada 
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 fotograma  

 Tipus: serif 

 Objectiu: aplicar el mateix criteri estètic que la font titular i 

 potenciar encara més la sinuositat de la forma aplicant la 

 cursiva  

 

 Fonts funcionals  

o Contingut explicatiu 

 Font: Gentium cursiva  

 Mides: diverses, en funció de la composició de cada 

 fotograma 

 Tipus: serif 

 Objectiu: seguir amb el mateix criteri estilístic garantint la 

 lectura àgil i ràpida del contingut mitjançant frases curtes de 

 manera que el tractament serif i cursiva no afecti.  

 

 

A continuació es mostra una captura del projecte a mode d'exemple dels 

diferents usos de la tipografia. 

 
 

 
 
Diferents usos de la tipografia 
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A continuació es detallen els usos i codificacions per a cada cas tipogràfic. 

 

Fonts decoratives  

   

Titular principal i de secció Titular de subsecció  

 

 

 

 

@font-face 

 

{src: url('GentiumPlus-R.swf'); 

fontFamily: head;} 

 

ZLabel.head 

 
{color: #3f0c00; 
fontFamily: head;} 

@font-face 

 

{src: url('GentiumPlus-I.swf'); 

fontFamily: strong;} 

 

ZLabel.strong 

 

{color: #3f0c00; 

fontFamily: strong;} 

 

Fonts funcionals 

 

Contingut explicatiu 

 

 

@font-face 

 

{src:  url('GentiumPlus-I.swf'); 

fontFamily: body;} 

 

ZLabel.body 

 

{color: #111; 

fontFamily: body;} 
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2.3.2. Tipologia dels mitjans 

 

Donat el tema del projecte, la major part dels elements multimèdia son de tipus 

visual. Tot i que el text és un element base a l’hora d’analitzar els trets 

característics de l’obra de J.W.Waterhouse i la influència del seu treball en 

l’àmbit multimèdia, el cos del projecte ve donat per la imatge i el vídeo.  

 

Donada la naturalesa del projecte, enfocat com un recorregut visual explicatiu, 

els elements textuals es combinen amb els visuals, bé com a element 

independent informatiu bé com a element de reforç explicatiu. En el nostre 

projecte, uns no tindrien sentit sense els altres. 

 

A continuació s’ofereixen algunes captures de pantalla que il·lustren els 

diferents modes en que s’utilitzen i es presenten aquests elements. 

 

Text  
 

  

Missatge de narració 

 

 

Titular o subtitular (text emmarcat) 

 

 
Contingut d'ampliació documental  
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Imatge 

 

  

Imatge amb citació  

 

 

Imatge de concepte 

 

 

 

 

 
Imatge de comparativa  
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Vídeo 

 

 

 

 

Fotograma inicial de la reproducció    

 

 

2.3.3. Formes d'interacció 

 

Modes d’interactuar, interfície i formats 

 

Donat que Prezi es conceptualitza com una eina de creació i exposició de 

presentacions, la interacció amb el projecte ve definit per opcions de 

reproducció i visualització. Val a dir que Prezi, a diferència de d'eines 

d'elaboració de presentacions com Power point, aporta el tret diferencial del 

dinamisme, amb particularitats específiques d'interfície i interacció que 

s'exposen a continuació.  

 

En primer lloc cal parlar del path, la ruta a partir de la qual es pauta el 

recorregut de la presentació. Aquesta ruta es construeix a partir de la creació 

de diferents punts de detenció que, assignats en qualsevol element amb entitat 

pròpia a Prezi (imatge, text, vídeo, icona o marc), estableixen les diferents 

pantalles o 'diapositives' de la presentació. 
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Captura de composició de ruta o path 

 

A partir d'aquí, la interacció estàndard es basa en la reproducció seqüencial a 

partir d'aquesta ruta. Una reproducció que pot dur-se a terme tant manualment 

com en mode de reproducció automàtica.  

 

Pel TFG, la reproducció pot fer-se en les dues opcions: 

 visualitzant l'arxiu TFG_Gimenez_Sabrina.exe adjunt en Adobe Flash Player 

 accedint a la URL de visualització restringida: 

https://prezi.com/secure/0e3db7f4cfe8c33d2135e3573d5e3b30323f532a 

 

Arribats en aquest punt és necessari parlar dels dos sistemes de reproducció 

de presentacions que ofereix Prezi: l'espai propi online o en el reproductor 

Adobe Flash Player a partir de la conversió de l'arxiu Prezi (.pez) en un 

executable Flash (.fla). 
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Cada entorn de reproducció té una interfície diferent, amb la conseqüent 

diferencia en l'aparença i disposició dels elements de control i reproducció. A 

continuació n'exposem els detalls. 

 

En el cas de la reproducció en línia dins la interfície Prezi, la reproducció 

manual es duu a terme per mitjà del 'clic' continuat en el control de reproducció  

o 'play' mentre que la reproducció automàtica s'activa amb la selecció l'opció 

'autoplay'. 

 

En el cas de l'execució de l'arxiu .exe per a ser vist com un interactiu flash, tot i 

que la visualització manual manté el mateix concepte de botó 'play' (encara que 

en varia l'aparença), la reproducció automàtica s'activa a partir de la tria de 

control de temps (per defecte, en la mostra automàtica, Prezi estableix 4 

segons de detenció de pantalla). En aquest sentit, i a diferència de la 

reproducció en xarxa, l'usuari pot ampliar aquesta durada en 10 i 20 segons. 

 

Finalment, com a elements addicionals d'interacció, un i altre sistemes 

ofereixen  l'opció de visualització en mode pantalla completa i l'opció de retorn 

automàtic al inici de la presentació. 

 

A continuació es mostren les captures dels diferents entorns de reproducció i 

controls associats. 
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Reproducció en xarxa 

 

Interfície 

  

 

 

Entorn de reproducció Prezi 

 

 

  

Icones i controls de reproducció en entorn Prezi 
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Detall de controls 

 

Reproducció manual  

  

  

 

Control d'avenç Control de retrocés 

Reproducció automàtica 

 

Pantalla completa Retorn al inici 

   

 

 

Reproducció en Flash Player 

 

Interfície 

  

Entorn de reproducció de l'arxiu flash  

 



Memòria Treball fi de grau (Grau Multimèdia)  Sabrina Giménez Espinosa 
 

 25

 

Icones i controls de reproducció de l'arxiu flash 

 

 

Detall de controls 

Reproducció manual   

 

Control d'avenç 

 

 

Control de retrocés 

Reproducció automàtica Pantalla completa Retorn al inici 

 

 

  

 

 

A més a més d’aquesta navegació lineal, i gràcies a l'opció de navegació 
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dinàmica que ens ofereix Prezi (un dels motius que més van influenciar la 

decisió d'utilitzar aquesta eina), la visualització del projecte també pot fer-se 

d'una manera totalment lliure i no pautada.  

Aquesta opció, a més de dotar a l'usuari de total llibertat a l'hora de moure's per 

l'aplicatiu, i a excepció de l'usuari que utilitza Prezi com a suport a la 

presentació oral, reorienta el concepte de presentació com a reproducció cap el 

de presentació com a exploració. 

 

Un concepte que a més a més, s'apropa també a la filosofia emergent de la 

navegació en suports tàctils.  

 

 

2.3.4. Navegació 

 

Navegació conceptual 

 

La navegació conceptual del projecte ve donada en funció de les diferents 

fases de la línia argumental del recorregut visual. En aquest sentit, la navegació 

es composa en funció dels objectius específics de cadascuna d’aquestes fases 

i que es detallen a continuació:  

 

 Presentació i context 

 

Donat el caràcter introductori d’aquesta primera part, la navegació es 

presenta pautada, a mode de pas a pas. La missió, transmetre diversos 

conceptes de manera que presentin i contextualitzin l’obra i estètica de 

J.W.Waterhouse. 

 

 Recorregut cronològic 

Donada la seqüencialitat d’aquesta segona part, la navegació esdevé una 

línia de temps, a partir de la qual hi sorgeix una ramificació en funció dels 

diferents medis multimèdia.  
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 Comparatives 

 

De manera jerarquitzada i a partir de la ramificació de l’eix cronològic, 

l’exposició dels diferents exemples d’influència dins de cada medi es duu a 

terme amb una navegació lineal que, internament i per tal d’entrar en detall 

en la comparativa, després evoluciona en paral·lel. 

 

 Conclusions 

 

Finalment, i recuperant el model del bloc inicial, les diferents conclusions 

del projecte es mostren en seqüència lineal. 

 

 

Navegació visual 

 

En funció de la conceptual que acabem de detallar, la navegació visual del 

projecte es genera a partir de les opcions tècniques i creatives de Prezi. 

En aquest sentit s’utilitzen diversos recursos de composició, ritme i focus. 

 

En aquests hi intervenen diversos elements: 

 Mida i tipus de fonts 

 Elements de marc (capses, parèntesis) i composició (cercles, fletxes) 

 Recorregut i pauta de la ruta: punts de detenció  

 Reproducció i distància entre els punts de la detenció  

 Zoom (aquest recurs, donat el seu caràcter no configurable, esdevé un 

leit motiv en tot el recorregut visual)  
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2.3.5. Estructura de pàgina 

 

Tal i com hem vist en el punts dedicats a les formes d’interacció i la navegació, 

el projecte esdevé una presentació visual creada a partir de les opcions i 

possibilitats de l’eina Prezi.  

En aquest sentit, l’estructura del projecte segueix la una seqüència de blocs de 

la línia argumental que acabem de presentar en la secció dedicada a la 

navegació. 

 

Donada la creativitat compositiva que permet Prezi, que entre altres raons han 

estat motiu per triar l'eina pel nostre projecte, aquests blocs s'han anat 

construint com una evolució i avenç temporal del recorregut. 

Respectant sempre la línia argumental a partir de la generació dels punts de 

ruta, per concebre i situar els blocs s'ha intentat aprofitar al màxim la llibertat 

que ofereix Prezi. En aquest sentit, aquests es presenten aprofitant l'espai 

disponible i els diferents sistemes de guionatge visual. En aquest sentit, 

l'estructura de pàgina utilitza recursos com textos, fletxes, cercles, marcs i 

cronogrames. 
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Mostra d'estructura de pagina amb ús de diferents recursos 

 

 

2.3.6. Dimensió de l'aplicació 

 

Donada la naturalesa particular del projecte, un producte dinàmic en un format 

de presentació no tradicional (en el sentit que no estem parlant d'una 

presentació estàndard com podria ser l'elaborada amb l’eina de Power point), 

comptabilitzem la seva dimensió en funció de diversos factors: 

 

 Continguts 

o 189 imatges 

o 6 vídeos 

 

 Estructura 

o 436 fotogrames (punts de detenció de la ruta programada) 

 

 Reproducció 

o 29 minuts de durada (en reproducció automàtica) 
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 Mides d'arxiu 

o 4,32 MB de pes de l'arxiu executable 

o 33,7 MB pes de l'aplicatiu sencer 

 

 

2.4. Anàlisi tecnològica 

 

2.4.1. Solució tecnològica adoptada 

 

Donada la base d’investigació i recerca del projecte i la seva naturalesa visual i 

expositiva, a l'hora de plantejar l'eina tecnològica més adient per la seva 

elaboració, hem apostat per Prezi. 

Algunes de les raons que justifiquen aquesta elecció són, entre d'altres 

avantatges, el dinamisme creatiu i la llibertat compositiva que ofereix aquesta 

aplicació. 

A més a més, a partir de l'aprenentatge d'una nova solució tecnològica 2 i de 

l'adaptació de criteris i metodologia, Prezi ens ofereix l'oportunitat d'innovar en 

el camp de la presentació multimèdia  

 

Concebuda com una eina per l'elaboració i presentació de presentacions, Prezi 

permet ser utilitzat dins la seva pròpia plataforma en línia. En aquest sentit, un 

cop generat un compte personal amb registre, Prezi permet el treball íntegre en 

el propi entorn.   

 

Hi ha també altres opcions avançades, com el 'mode escriptori', que permeten  

utilitzar-lo en el propi sistema local de l'usuari amb possibilitats d'importació 

posterior online. 

                                                           
2 PREZI. Prezi - Simple stunning presentations. [En línia]. Prezi Inc, 2011. 

<http://prezi.com/learn/manual> [Consulta: 21 de febrer 2011] 
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Una altra opció avançada interessant és la conversió de les presentacions en 

executables per ser visualitzades en el reproductor Adobe Flash Player. 

 

A continuació es mostren captures de pantalla de seccions i entorns principals 

de Prezi. 

 

 

Plana inicial 

 

Captura de plana d'inici de Prezi 
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Secció de tutorials 

 

Captura de la secció d'aprenentatge de Prezi 

 

 

Entorn de treball 

 

Captura de la interfície de treball de Prezi 
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Entorn de visualització 

 

Captura de l'entorn de reproducció de les presentacions de Prezi 

 

 

2.4.2. Requeriments tècnics de producció 

 

Donada la naturalesa online de l'aplicatiu i la seva execució, els requeriments 

tècnics vinculats a la connexió i accés a Internet son fonamentals.  

 

A continuació, es detallen els diferents requeriments tècnics 3 : 

 

                                                           
3 PREZI. System requeriments - Prezi Learn Center. [En línia]. Prezi Inc, 2011. 

<http://prezi.com/learn/recommended-hardware> [Consulta: 26 de febrer 2011] 

 

YOUTUBE. What system requirements are needed to watch videos on YouTube? - YouTube Help. [En 

línia]. Youtube [S.I], 2011.<http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?hl=en&answer=78358> 

[Consulta: 26 de febrer 2011] 
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Hardware (requeriments mínims) 

 Processador 500 MHz  

 Memòria RAM: 128 MB 

 Targeta de so: 16-bits  

 Targeta de vídeo: memòria de vídeo de 64 MB 

 Resolució de pantalla: 800x600px 

 

Software i programari 

 Sistema operatiu: Windows (recomanat), Mac OS X o Linux 

 Eina de retoc fotogràfic i processament d’imatges: Adobe Photoshop 

 Plug-ins  

o Adobe Flash Player 10.0.22+ (per reproducció de vídeos publicats 

a Youtube i per la càrrega del projecte Prezi a temps real) 

 

Connectivitat i accés a la xarxa 

 Connexió a Internet amb velocitat mínima de 500 Kbps 

 Navegador: qualsevol 

o Recomanats: Internet Explorer 7+, Firefox 3.6+, Chrome 4+, 

Safari 4+, Opera 10+ 

 

Altres requeriments 

 Creació de compte personal a Prezi 

 Adreça de correu vinculada a entitat formativa per disposar de llicència 

d'ús l'estudiant (permetent ampliar la capacitat de l'arxiu fins a 500 MB, 

desactivar la presència del logotip de Prezi, configurar-ne la privadesa i 

possibilitar l'edició col·laborativa) 
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  Manuals d'ús de Prezi 4 

 

2.4.3. Requeriments tècnics d'usuari 

 

A nivell d'usuari, es reitera la necessitat específica de l'accés a la xarxa.  

En aquest sentit, tot i que també hi ha opció de visualitzar el projecte en format 

flash per mitjà del reproductor Adobe Flash Player, el contingut en vídeo ubicat 

a Youtube segueix fent que la connexió a Internet sigui indispensable. 

 

Hardware (requeriments mínims) 

 Processador 500 MHz  

 Memòria RAM: 128 MB 

 Targeta de so:  16-bits  

 Targeta de vídeo: memòria de vídeo de 64 MB 

 Resolució de pantalla: 800x600px 

 

Software i programari 

 Sistema operatiu: Windows (recomanat), Mac OS X o Linux 

 Eina de retoc fotogràfic i processament d’imatges: Adobe Photoshop 

 

 Plug-ins: 

o Adobe Flash Player 10.0.22+ (per reproducció de vídeos publicats 

a Youtube,  càrrega del projecte Prezi a temps real o visualització 

del projecte en format  executable) 

 

 
                                                           
4 PREZI. Prezi - Simple stunning presentations. [En línia]. Prezi Inc, 2011. 

<http://prezi.com/learn/manual> [Consulta: 21 de febrer 2011] 
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Connectivitat i accés a la xarxa 

 Connexió a Internet amb velocitat mínima de 500 Kbps 

 Navegador: qualsevol 

o Recomanats: Internet Explorer 7+, Firefox 3.6+, Chrome 4+, 

Safari 4+, Opera 10+ 

 

Altres requeriments 

 Coneixement d'instruccions i consideracions pels diferents modes de 

visualització 

o Ús del visor Prezi 5 

o Reproducció en navegador a partir d'executable 6 

o Visualització en Projector 7 

 Manuals d'ús de Prezi 

 

 

2.5. Necessitats de manteniment de l'aplicació 

 

Donada la naturalesa expositiva, el projecte no requereix cap tasca de 

manteniment expressa.  

 

 

 

                                                           
5 SOMLAI-FISCHER, A.  Auto Play Prezi - Prezi Learn Center. [En línia]. Prezi Inc, 2011. 

<http://prezi.com/learn/auto-play-prezi> [Consulta: 21 de febrer 2011] 

 
6 SOMLAI-FISCHER, A.  Present from a browser - Prezi Learn Center. [En línia]. Prezi Inc, 2011. 

<http://prezi.com/learn/present-browser> [Consulta: 21 de febrer 2011] 

 
7 SOMLAI-FISCHER, A.  Plugging into a projector - Prezi Learn Center. [En línia]. Prezi Inc, 2011. 

<http://prezi.com/learn/plugging-projector> [Consulta: 21 de febrer 2011] 
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2.6. Calendari i terminis 

 

A continuació s’exposa el calendari global del TFG amb els terminis clau en 

funció de les diferents fases, activitats i tasques. 

 

Per ampliar la informació relativa al calendari i veure'n el diagrama de Gannt, 

consultar l'Annex 2 de Planificació del Projecte a l'apartat Annexos.  

 

Fases, activitats i tasques Dies Data inici Data fi

  

Total TFG 135 17/02/11 1/07/11 

   

Encàrrec i proposta 32 17/02/11 20/03/11

Reflexió de context i tema del TFG 16 17/02/11 20/03/11

Exposició de la temàtica al client  1 22/02/11 22/02/11

   

Fase 1- Definició del projecte 10 03/03/11 12/03/11

Reflexió i exposició al client 7 03/03/11 09/03/11

Pla de treball 10 03/03/11 12/03/11

Identificació d'objectius, requeriments i necessitats 7 03/03/11 09/03/11

Estudi de viabilitat 9 03/03/11 11/03/11

Primera planificació de calendari 10 03/03/11 12/03/11

Lliurament Pla de treball 1 13/03/11 13/03/11

   

Fase 2 - Planificació del projecte 31 14/03/11 13/04/11

Entrega parcial 1/2 30 14/03/11 12/04/11

Definició de requeriments i seguiment de projecte 2 14/03/11 15/03/11

Redacció memòria 1/3 10 15/03/11 24/03/11

Documentació fase 1: Recerca i elecció artista 7 15/03/11 21/03/11

Feedback Pla de treball - Control qualitat 1/4 1 18/03/11 18/03/11

Planificació detallada: tasques, recursos i costos 3 18/03/11 20/03/11

Guionització projecte 4 21/03/11 24/03/11

Formació aplicatiu Projecte (Prezi) 3 21/03/11 23/03/11

Elaboració primer esquelet projecte 21 23/03/11 12/04/11

Lliurament Entrega parcial 1/2 1 13/04/11 13/04/11

   

Fase 3 - Gestió del projecte 35 14/04/11 18/05/11

Entrega parcial 2/2 34 14/04/11 17/05/11

Definició de requeriments i seguiment de projecte 2 14/04/11 15/04/11

Redacció memòria 2/3 5 16/04/11 20/04/11

Feedback Entrega parcial 1/2 - Control qualitat 2/4 1 18/04/11 18/04/11

Actualització planificació 3 19/04/11 21/04/11
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Ajustos guionització projecte 5 22/04/11 26/04/11

   

Fase 4 - Documentació i preparació material 17 14/04/11 30/04/11

Documentació fase 2: Aprofundiment 15 14/04/11 28/04/11

Processament d'imatges 2 29/04/11 30/04/11

Segon esquelet projecte 18 30/04/11 17/05/11

Lliurament Entrega parcial 2/2 1 18/05/11 18/05/11

   

Fase 5 -Implementació i lliurament del projecte 23 19/05/11 10/06/11

Entrega final TFG 22 19/05/11 09/06/11

Definició de requeriments i seguiment de projecte 2 19/05/11 20/05/11

Actualització planificació 2 19/05/11 20/05/11

   

Fase 6 - Implementació TFG 16 19/05/11 03/06/11

Implementació projecte 8 19/05/11 26/05/11

Redacció memòria 3/3 16 19/05/11 03/06/11

Elaboració i redacció presentació 9 26/05/11 03/06/11

Disseny gràfic presentació 3 26/05/11 28/05/11

Edició de la presentació 6 29/05/11 03/06/11

Ajustos i format de la memòria 16 21/05/11 05/06/11

Feedback Entrega parcial 2/2 - Control qualitat 3/4 1 23/05/11 23/05/11

   

Fase 7 - Control de qualitat 6 04/06/11 09/06/11

Testeig global 3 04/06/11 06/06/11

Esmenes, ajustos i tancament projecte 3 07/06/11 09/06/11

Ajustos i tancament doc.: memòria i presentació 3 07/06/11 09/06/11

Entrega final TFG 1 10/06/11 10/06/11

   

Fase 8 - Revisió projecte 20 11/06/11 30/06/11

Fase 9- Feedback Entrega final – Control qualitat 4/4 1 01/07/11 01/07/11

 

 

 

2.7. Pressupost 

 

El TFG té associat un pressupost de 20.875 euros. 

 

Aquest cost s’ha calculat en funció de l’equip de treball i dels diferents perfils 

associats per cadascuna de les tasques i activitats del desenvolupament del 

TFG. 

 

A continuació es detallen els diferents recursos i el cost/hora associat en funció 
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dels següent segments d’expertesa. 

 

Perfils sènior 

 
Cost/hora 

Director 60,00 €/hr 

 

Perfils intermedis 

 
Cost/hora 

 
Documentalista/Guionista 40,00 €/hr 

 
Dissenyador 
 

40,00 €/hr 

 
Redactor de continguts 
 

40,00 €/hr 

 

Perfils junior 

 
Cost/hora 

 
Maquetador (Prezi) 20,00 €/hr 

 
Retocador d’imatges 
 

10,00 €/hr 

 
Tester 
 

8,00 €/hr 

 

 
 
 
A continuació es detallen els costos derivats de cada tasca en funció dels 

recursos assignats.  

 

Fases, activitats i tasques Hores Euros 

  

Total TFG 702,75 20875 

   

Encàrrec i proposta 136 0 

Reflexió de context i tema del TFG 128 0 

Exposició de la temàtica al client  8 0 

   

Fase 1- Definició del projecte 21,25 1275 
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Reflexió i exposició al client 5,5 330 

Director 5,5 330 

Pla de treball 15,75 945 

Identificació d'objectius, requeriments i necessitats 4,5 270 

Director 4,5 270 

Estudi de viabilitat 4,75 285 

Director 4,75 285 

Primera planificació de calendari 6,5 390 

Director 6,5 390 

Entrega Pla de treball 2 120 

Director 2 120 

   

Fase 2 - Planificació del projecte 153 6075 

Entrega parcial 1/2 149 5835 

Definició de requeriments i seguiment de projecte 2 120 

Director 2 120 

Redacció memòria 1/3 9 440 

Director 5 200 

Redactor 4 240 

Documentació fase 1: Recerca i elecció artista 20 840 

Director 2 120 

Documentalista 18 720 

Feedback Pla de treball - Control qualitat 1/4 3 180 

Director 3 180 

Planificació detallada: tasques, recursos i costos 6 360 

Director 6 360 

Guionització projecte 20,75 845 

Documentalista 0,75 45 

Redactor 16 640 

Director 4 160 

Formació aplicatiu Projecte (Prezi) 7 140 

Maquetador 7 140 

Elaboració primer esquelet projecte 81,25 2910 

Redactor 27 540 

Dissenyador 10 600 

Maquetador 17 680 

Documentalista 7,25 290 

Director 20 800 

Lliurament Entrega parcial 1/2 4 240 

Director 4 240 

   

Fase 3 - Gestió del projecte 141 5060 

Entrega parcial 2/2 135 4700 

Definició de requeriments i seguiment de projecte 4 240 

Director 4 240 
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Redacció memòria 2/3 15 640 

Documentalista 2 120 

Director 13 520 

Feedback Entrega parcial 1/2 - Control qualitat 2/4 3 180 

Director 3 180 

Actualització planificació 3 180 

Director 3 180 

Ajustos guionització projecte 13 520 

Redactor 13 520 

   

Fase 4 - Documentació i preparació material 51 1660 

Documentació fase 2: Aprofundiment 35 1500 

Director 5 300 

Documentalista 30 1200 

Processament d'imatges 16 160 

Retocador imatges 16 160 

Segon esquelet projecte 46 1280 

Maquetador 6 240 

Redactor 9 360 

Dissenyador 3 120 

Documentalista 28 560 

Lliurament Entrega parcial 2/2 6 360 

Director 6 360 

   

   

Fase 5 -Implementació i lliurament del projecte 235,75 8000 

Entrega final TFG 229,75 7640 

Definició de requeriments i seguiment de projecte 4 240 

Director 4 240 

Ajustos i format de la memòria 20 960 

Director 5 200 

Documentalista 8 480 

Redactor 7 280 

Feedback Entrega parcial 2/2 - Control qualitat 3/4 2,5 150 

Director 2,5 150 

Actualització planificació 3 180 

Director 3 180 

   

Fase 6 - Implementació TFG 118,25 4010 

Implementació projecte 48 1380 

Director 3 180 

Redactor 9 360 

Documentalista 2 80 

Maquetador 30 600 

Dissenyador 4 160 
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Redacció memòria 3/3 29,25 1210 

Redactor 24,25 970 

Director 2 120 

Documentalista 3 120 

Elaboració i redacció presentació 41 1420 

Disseny gràfic presentació 14 560 

Dissenyador 14 560 

Edició de la presentació 27 860 

Maquetador 4 160 

Redactor 11 220 

Dissenyador 12 480 

   

Fase 7 - Control de qualitat 82 2100 

Testeig global 18 144 

Tester 18 144 

Esmenes, ajustos i tancament projecte 42 936 

Tester 6 360 

Director 24 480 

Maquetador 12 96 

Ajustos i tancament docum.: memòria i presentació 22 1020 

Documentalista 7 280 

Redactor 8 320 

Director 7 420 

Entrega final TFG 6 360 

Director 6 360 

   

Fase 8 - Revisió projecte 5,75 345 

Director 5,75 345 

Fase 9- Feedback Entrega final - Control qualitat 4/4 8 0 
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ANNEXOS 

 
 

ANNEX 1: Recursos utilitzats 

 

Tot el programari utilitzat, a excepció del que per la seva naturalesa respon al 

model open source (com el cas de l'eina de planificació de projectes OpenProj), 

disposa de llicència d'estudiant. 

 A continuació es descriuen les eines utilitzades en l‘elaboració del TFG en 

funció dels diferents elements que el composen: 

 

 Elaboració de la planificació i calendari 

o Processador de full de càlcul: Microsot Excel 

o Aplicatiu de planificació de projectes: Serena OpenProj 

(http://openproj.org) 

 

 Procés de recerca i recopilació documental 

o Navegador web Firefox 

o Components (add-ons) del navegador web Firefox: Screengrab! 

(http://www.screengrab.org) 

 

 Elaboració del projecte  

o Navegador web Firefox 

o Eina de retoc fotogràfic i processament d’imatges:  

 Adobe Photoshop 

 Eina de retall i redimensió d'imatges Prezi 

 

o Eina d’elaboració de presentacions: Prezi (http://prezi.com) 

o Manuals i recursos d’aprenentage Prezi  (http://prezi.com/learn) 

 

 Elaboració de la memòria i documentació annexa del TFG 

o Processador de textos: Microsot Word 

o Eina de retoc fotogràfic i processament d’imatges: Adobe Photoshop 

o Corrector ortogràfic: El corrector (http://www.elcorrector.cat) 
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 Elaboració de la presentació del TFG 

o Eina d’elaboració de presentacions: Microsot Powerpoint 

o Eina de retoc fotogràfic i processament d’imatges: Adobe Photoshop 

o Corrector ortogràfic: El corrector (http://www.elcorrector.cat) 
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ANNEX 2: Planificació del projecte 

 

A continuació es mostra el diagrama de Gannt elaborat amb OpenProj que 

il·lustra la planificació i calendari del TFG. 
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ANNEX 3: Guions 

 

El present annex ofereix la transcripció literal del missatge i continguts del 

projecte de manera que pugui ser una mena de guia de suport de la seva 

reproducció.  

  

 

 

TREBALL FI DE GRAU: 

La influència de John William Waterhouse en l'obra Multimèdia 

 

1 - Context del projecte 

 

Un recorregut visual per veure i analitzar la influència de l'artista John William 

Waterhouse en l'imaginari multimèdia 

 

2 - Qui és John William Waterhouse? 

 

Va ser un pintor anglès nascut a Itàlia el 1849 

 

És famós pels seus quadres de personatges femenins de la mitologia grega i el 

cicle artúric 

 

La seva obra és influència del moviment Prerafaelita 

 

...un moment... 

 

Moviment prerafaelita? 

 

Va ser un corrent artístic anglès, sorgit entorn un grup de pintors, poetes i 

crítics londinencs 
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Agrupats com a germandat, volien reformar l'art del moment, recuperant el 

detallisme i els colors intensos del Quattrocento italià. 

 

Els artistes més famosos d'aquest grup van ser John Everett Millais i Dante 

Gabriel Rossetti 

 

I aquestes són algunes de les seves obres: (exemples visuals) 

 "The Bridesmaid", 1851 - John Everett Millais 

 "Ophelia", 1852 - John Everett Millais 

 "Venus Verticordia", 1868 -Dante Gabriel Rossetti 

 

tornem, 

 

Per alguns, Waterhouse és un dels últims prerafaelites 

 

Algunes obres de Waterhouse (exemples visuals) 

 Danaïdes, 1904 

 A Tale from the Decameron, 1904 

 Nymphs Finding the Head of Orpheus, 1905 

 

Trets característics de l'estil de Waterhouse 

 

Temàtics 

 

 Feminitat (exemples visuals) 

 Mites i llegendes  (exemples visuals) 

 Poesia i literatura  (exemples visuals) 

 

Estètics 

 

 El detallisme medieval  (exemples visuals) 

 L'elegància neoclàssica  (exemples visuals) 

 El somni despert romàntic  (exemples visuals) 
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3 - Missió del projecte: mostrar la influència de Waterhouse en l'obra 

multimèdia 

 

De manera subtil, trobem obres multimèdia influenciades per l'estètica de 

Waterhouse i el seu imaginari 

 

N'hem descobert algunes... i les hem comparat amb les obres originals 

 

Tractarem de respondre qüestions com: 

 

 En aquesta influència pictòrica, hi ha cap medi que destaqui 

especialment? 

 

 Quins elements creatius ens permeten detectar un cas d’influència? 

 

 Quins són els trets d'influència més freqüents? 

 

 Hi ha cap obra del pintor que es pugui considerar referent per l’imaginari 

 estètic multimèdia? 

 

Som-hi 

 

4 - Comparativa cronològica 

 

1826: Fotografia 

 

La història de la fotografia s'inicia a principis del segle XIX, quan el 1826 el 

científic francès Nicéphore Niepce obté la primera imatge fotogràfica en una 

placa d'estany recoberta amb betum de La Judea. 
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Recorregut visual 

 

 1902 - George Charles Beresford 

o "Virginia Woolf (née Stephen)", 1902 

o Obra d'influència: "Girl study", 1889 

o Font: 

http://www.npg.org.uk/collections/search/portraitLarge/mw08081/Virginia

-Woolf-ne-Stephen 

 

 1907 - George Seeley 

o "The Black Bowl", 1907 

o Obra d'influència: "The shrine", 1895 

o Font: http://en.wikipedia.org/wiki/Pictorialism 

 

 2004 - Silvia Camporesi 

o "Study for Ophelia 2004", 2004 

o Obra d'influència: "Ophelia", 1889 

o Font: 

http://www.silviacamporesi.it/jo/index.php?option=com_content&task=vi

ew&id=18&Itemid=126 

 

 2007 - Nina Rizzo 

o "Waterhouse Red Linen Dress", 2007 

o Obra d'influència: "Destiny", 1900 

o Font: 

http://www.twinrosesdesigns.com/Womens%20Clothing%20for%20Sale

.html 

 

 2007 - Nina Rizzo 

o "Waterhouse Embroidered Wool Gown", 2007 

o Obra d'influència: "Ophelia", 1910 

o Font: 

http://www.twinrosesdesigns.com/Womens%20Clothing%20for%20Sale

.html 
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 2008 - 'Astroboi' 

o "Ophelia", 2009 

o Obra d'influència: "Ophelia", 1889 

o Font: http://victoriafrancesworld.blogspot.com/2009/12/sesion-ophelia-

by-astroboi.html 

 

 2008 - Theresa Blake 

o "Ophelia"- Waterhouse Inspired Gown, 2008 

o Obra d'influència: "The Lady Clare", 1900 

o Font: http://www.rossetticouture.com/waterhouse-gown.html 

 

 2009 - Kirsty Mitchell 

o "Wonderland (sèrie)", 2009 

o Obra d'influència: "Undine", 1872 

o Obra d'influència: "Hylas and the Nymphs", 1896 

o Font: http://www.kirstymitchellphotography.com/gallery.php?id=5 

 

 2010 - Charmedseed 

o "Ophelia", 2010 

o Obra d'influència: "Ophelia", 1894 

o Font: http://charmedseed.deviantart.com/art/Ophelia-

187679821?q=boost%3Apopular%20waterhouse&qo=273 

 

 2010 - Atlanta 

o "The Blue Ophelia Pre-Raphelite Dress ", 2010 

o Obra d'influència: "Ophelia", 1910 

o Font: http://storyofaseamstress.blogspot.com/2010/10/blue-ophelia-pre-

raphelite-dress.html 

 

 2010 - Cory Mcburnett 

o "John William Waterhouse’s 'Ophelia'", 2010 

o Obra d'influència: "Ophelia", 1889 

o Font: 

http://corymcburnett.zenfolio.com/p546302029/h14cd638c#h36519c63 
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o "'Undine' - John William Waterhouse", 2010 

o Obra d'influència: "Undine", 1872 

o Font: 

http://corymcburnett.zenfolio.com/p546302029/h14cd638c#h14cd638c 

 

 2011 - Brooke Shaden 

o "The hunted", 2011 

o Obra d'influència: "Boreas", 1902 

o Font: http://brookeshaden.com/ 

 

 2011 - Samantha Higgs 

o "Lady of Shalott", 2011 

o Obra d'influència: "The Lady of Shalott", 1888 

o Font: http://www.redbubble.com/people/purpleelephant/art/6925801-

lady-of-shalott 

 

 

 

Mostra de comparativa de fotografia 
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1895: Cinema 

 

La història del cinema comença el 28 de desembre de 1895, data en que els 

germans Lumière projecten públicament la sortida d'obrers d'una fàbrica 

francesa a Lió, la demolició d'un mur, l'arribada d'un tren i un vaixell sortint del 

port. 

 

Recorregut visual: 

 

 1975 - Peter Weir 

o "Picnic at Hanging Rock", 1975 

o Obra d'influència: "Juliet", 1898 

o Font: http://www.filmreference.com/Films-Pi-Ra/Picnic-at-Hanging-

Rock.html 

 

 1993 - John Duigan 

o "Sirens", 1903 

o Obra d'influència: "Hylas and the nymphs", 1896 

o Font: http://personal1.stthomas.edu/cdeliason/ahgttm0other.htm 

 

 2001- Uli Edel 

o "The mists of Avalon", 2001 

o Obra d'influència: "The magic circle", 1886 

o Font: http://www.youtube.com/watch?v=SFpdJ0q1hj4&feature=related 

 

 2001-2003 - Peter Jackson 

o "The Lord of the Rings - The Two Towers", 2002 

o Obra d'influència: "The Lady Clare", 1900 

o Font: http://www.threadsofrohan.com/index.html 

 

o "The Lord of the Rings - The Two Towers", 2002 

o Obra d'influència: "Tristan and Isolde", 1905 

o Font: http://www.ucm.es/info/especulo/numero41/prerrafa.html 
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o "The Lord of the Rings - The Two Towers", 2002 

o Obra d'influència: "The Lady of Shalott", 1888 

o Font: http://www.ucm.es/info/especulo/numero41/prerrafa.html 

 

o "The Lord of the Rings - The Two Towers", 2002 

o Obra d'influència: "Miranda - The Tempest", 1916 

o Font: http://www.ucm.es/info/especulo/numero41/prerrafa.html 

 

o "The Lord of the Rings - The Return of the King", 2003 

o Obra d'influència: "The Missal", 1902 

o Font: http://arwen-undomiel.com 

 

o "The Lord of the Rings - The Return of the King", 2003 

o Obra d'influència: "The Crystal Ball", 1902 

o Font: http://arwen-undomiel.com 

 

o "The Lord of the Rings - The Return of the King", 2003 

o Obra d'influència: "Boreas", 1902 

o Font: http://yomenosquenadie.blogspot.com/search/label/Waterhouse 

 

 2005 - Andrew Adamson 

o "The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe", 2005 

o Obra d'influència: "The Lady Clare", 1900 

o Font: http://www.ucm.es/info/especulo/numero41/prerrafa.html 

 

 2006 - Tom Tykwer 

o "Perfume: The Story of a Murderer", 2006 

o Obra d'influència: "My Sweet Rose", 1908 

o Font: http://www.ucm.es/info/especulo/numero41/prerrafa.html 

 

 2008 - Howard McCain 

o "Outlander", 2008 

o Obra d'influència: "Miranda - The Tempest", 1916 

o Font: http://www.imdb.com/title/tt0462465 
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o "Outlander", 2008 

o Obra d'influència: "Circe Invidiosa", 1892 

o Font: http://www.imdb.com/title/tt0462465 

 

 2009 - Nick Loven 

o "The Lady of Shalott", 2009 

o Obra d'influència: "The Lady of Shalott", 1888 

o Font: http://www.theladyofshalott.co.uk; 

http://www.youtube.com/watch?v=CKBe8G1MclM&feature=related 

 

 

 2011 - Ridley Scott 

o "Robin Hood", 2011 

o Obra d'influència: "Ophelia", 1910 

o Font: http://www.imdb.com/title/tt0955308 

 

 

 

Mostra de comparativa de cinema 
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1946: Videojocs, mons virtuals i animació per ordinador 

 

Tot i que els videojocs s'introdueixen a mitjans de 1971 com a entreteniment 

comercial, el seu origen es remunta a la dècada de 1940 amb els primers 

supercomputadors programables i els dispositius de defensa a base de tubs de 

raigs catòdics. 

 

L'origen del mon virtual, el trobem l'any 1962 amb Sensorama, un simulador 

mecànic que funciona a partir dels sentits de la visió, el so, l'equilibri l'olfacte i el 

tacte. 

 

El primer exemple d'animació per ordinador el trobem amb Kitty, l'any 1968; un 

model matemàtic de gat en moviment generador de fotogrames. 

 

Recorregut visual: 

 

 2001 - Will Wright + usuaris 

 

o "The Sims", 2001 

o Obra d'influència: "The Crystall Ball", 1902 

o Font: http://thebeautifulnecessity.blogspot.com/2008/07/virtual-

waterhouse-sims.html 

 

o "The Sims", 2001 

o Obra d'influència: "Circe Invidiosa", 1892 

o Font: http://thebeautifulnecessity.blogspot.com/2008/07/virtual-

waterhouse-sims.html 

 

 2003 - Linden Lab + usuaris 

o "Second Life", 2003 

o Obra d'influència: "The Shrine", 1895 

o Font: https://marketplace.secondlife.com/p/FATPACK-AI-POSES-

Waterhouse-Romantic-Classicism-TRANSFERno-copy/1676269 
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o "Second Life", 2003 

o Obra d'influència: "Ophelia", 1910 

o Font: https://marketplace.secondlife.com/p/Ophelia-Blue-Gown-Elven-

Medieval-inspired-by-Waterhouse-

Painting/397720?id=397720&slug=Ophelia-Blue-Gown-Elven-Medieval-

inspired-by-Waterhouse-Painting 

 

o "Second Life", 2003 

o Obra d'influència: "A Mermaid", 1900 

o Font: https://marketplace.secondlife.com/p/John-Waterhouse-A-

Mermaid-Framed-Art/732824 

 

 

o Paquet de posicions inpirades en Waterhouse 

o Obra d’influència: diverses obres de Waterhouse afegides a la mateixa 

obra influenciada  

 

o Font: https://marketplace.secondlife.com/p/FATPACK-AI-POSES-

Waterhouse-Romantic-Classicism-COPYno-transfer/1676294 

 

 2004 - Will Wright + usuaris 

o "The Sims 2", 2004 

o Obra d'influència: "Hylas and the Nymphs", 1896 

o Font: http://www.modthesims.info/d/269192 

 

o "The Sims 2", 2004 

o Obra d'influència: "Ophelia", 1910 

o Font: http://www.modthesims.info/download.php?t=205905 

 

 2008 - runecarve 

o "the crystal ball - repro", 2008 

o Obra d'influència: "The Crystall Ball", 1902 

o Font: http://runecarve.deviantart.com/art/the-crystal-ball-repro-

94292750?q=boost%3Apopular%20waterhouse&qo=332 
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 2010 - Colin Bentham 

o "Ophelia ver 3", 2010 

o Obra d'influència: "Ophelia", 1894 

o Font: http://colin-bentham.deviantart.com/art/Ophelia-ver-3-

182512867?q=boost%3Apopular%20waterhouse&qo=622 

 

 2010 - Jeen Lih Lun 

o "Ophelia", 2010 

o Obra d'influència: "Ophelia", 1910 

o Font: http://jeenlun.wordpress.com/gallery/ophelia2 

 

o Altres mostres de "Ophelia", 1910 

o Font: http://jeenlun.wordpress.com/gallery/ophelia2 

 

 

 

Mostra de comparativa de videojocs, mons virtuals i animació per ordinador 
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1961: Art digital 

 

L'art digital neix als anys 60 amb els primers tractaments d'imatge i so per 

ordinador i el treball  d'artistes com Marcel Duchamp o Lázsló Mohloy-Nagy. 

Tot i així , la seva consolidació, entesa com pràctica artística que utilitza les 

noves tecnologies com a font i com a eina, no arribarà fins la dècada dels 90,  

amb la coneguda  “revolució digital”. 

 

Recorregut visual: 

 

 2001 - Howard David Johnson 

o "Helen of Troy", 2001 

o Obra d'influència: "Mariamne Leaving the Judgement Seat of Herod", 

1887 

o Font: http://www.howarddavidjohnson.com 

 

 2004 - frostedmango (Kieran Elise O'Brien) 

o "Your Bones", 2004 

o Obra d'influència: "The Charmer", 1911 

o Font: http://frostedmango.deviantart.com/art/Your-Bones-8106828 

 

 2005 - Arabella Dream (Béline) 

o "le joli rêve...", 2005 

o Obra d'influència: "The Lady Clare", 1900 

o Font: http://arabella-dream.deviantart.com/art/le-joli-reve-

19564929?q=boost%3Apopular%20waterhouse&qo=272 

 

 2005 - Kencho (Jesús Alonso Abad) 

o "Miranda - The Tempest", 2005 

o Obra d'influència: "Miranda - The Tempest", 1916 

o Font: http://kencho.deviantart.com/art/Miranda-The-Tempest-

25033434?offset=20 
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 2006 - brinstar31 

o "The Lady of Shalott An Animated Experience ", 2006 

o Font: 

http://www.youtube.com/watch?v=sHeT0J2vR3w&feature=player_detail

page#t=371s 

 

 2006 - vkacademy 

o "Idle Pleasures", 2006 

o Obra d'influència: "My Sweet Rose", 1908 

o Font: http://vkacademy.deviantart.com/art/Idle-Pleasures-

25713631?q=boost%3Apopular%20waterhouse&qo=546 

 

 2007 - Orla 

o "the Crystal Ball by Waterhouse", 2007 

o Obra d'influència: "The Crystal Ball ", 1902 

o Font: http://0rla.deviantart.com/art/the-Crystal-Ball-by-Waterhouse-

53071681?q=boost%3Apopular%20waterhouse&qo=14 

 

 2007 - Robert Zemeckis 

o "Beowulf", 2007 

o Obra d'influència: "Tristan and Isolde", 1905 

o Font: http://www.theage.com.au/news/film/beowulf-sexes-up-epic-old-

english-poem/2007/11/21/1195321854152.html 

 

 2007 - LindseyKal  (Skippity Doo) 

o "Waterhouse manipulation", 2007 

o Obra d'influència: "The Lady of Shalott", 1888 

o Font: http://lindseykal.deviantart.com/art/Waterhouse-manipulation-

73063339?q=boost%3Apopular%20waterhouse&qo=29 

 

 2007 - lattelala (Laura Peterson) 

o "Blue Fire Hills", 2007 

o Obra d'influència: "Boreas", 1902 

o Font: http://lattelala.deviantart.com/art/Blue-Fire-Hills-

56499559?q=boost%3Apopular%20waterhouse&qo=528 
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 2007 - SparklingYarns 

o "The Lady of Shalott", 2007 

o Font: 

http://www.youtube.com/watch?v=ioC43Ccz1NY&feature=player_detailp

age#t=50s 

 

 2008 - sheilagraber 

o "the Lady of Shalott", 2008 

o Font: 

http://www.youtube.com/watch?v=F2VVFTpcZNU&feature=player_detail

page#t=220s 

 

 2008 - lennhart 

o "The Lady of Shalott", 2008 

o Font: 

http://www.youtube.com/watch?v=QMazwBCa9yU&feature=player_deta

ilpage#t=149s 

 

 2008 - Eireen (The Lady of Chrysantis) 

o "The Lady of Shalott", 2008 

o Obra d'influència: "The Lady of Shalott", 1888 

o Font: http://eireen.deviantart.com/art/The-Lady-of-Shalott-

90430487?q=boost%3Apopular%20waterhouse&qo=38 

 

 2008 - Phil Sayers 

o "Circe (after J.W.Waterhouse)", 2008 

o Obra d'influència: "Circe Offering the Cup to Ulysses", 1891 

o Font: http://www.philsayers.co.uk/waterhouse.html 

 

 2008 - WaterhouseArt 

o "John William Waterhouse - A Sonata of Beauty , 2008 

o Font: http://www.youtube.com/watch?v=JzePH2w0oR8 
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 2009- FuzzyBuzzy (Katherine) 

o "Miranda", 2009 

o Obra d'influència: "Miranda - The Tempest", 1916 

o Font: http://fuzzybuzzy.deviantart.com/art/Miranda-

120149359?q=boost%3Apopular%20waterhouse&qo=217 

 

 2009 - Carol Tipping 

o "RPS Fellowship Panel" (obra 14), 2009 

o Obra d'influència: "The Lady Clare", 1900 

o Font: http://www.caroltipping.com/page4/page25/files/page25-1013-

full.html 

 

o "RPS Fellowship Panel" (obra 18), 2009 

o Obra d'influència: "A Mermaid", 1901 

o Font: http://www.caroltipping.com/page4/page25/files/page25-1017-

full.html 

 

 2009 - Ysa (Müßigganger) 

o "Claudia’s vision", 2009 

o Obra d'influència: "Mariana in the South", 1897 

o Font: http://ysa.deviantart.com/art/Claudia-s-vision-

109912916?q=boost%3Apopular%20waterhouse&qo=53 

 

 2009-2010 - Ginger Kelly 

o "The Lady of Shalott", 2009 

o Obra d'influència: "The Lady of Shalott", 1888 

o Font: http://gingerkellystudio.deviantart.com/art/The-Lady-of-Shalott-

146930245 

 

o "The Nymphs", 2010 

o Obra d'influència: "Hylas and the Nymphs", 1896 

o Font: http://www.gingerkellystudio.com/the-nymphs.php 
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 2010 - kooki monsta (Lauren) 

o "A Tale From The Decameron", 2010 

o Obra d'influència: "A Tale from the Decameron", 1916 

o Font: http://pearafflepie.blogspot.com/2010/10/tale-from-

decameron.html 

 

 2010 - RobynLee 

o "Believe(in) Destiny", 2010 

o Obra d'influència: "The Crystal Ball", 1902 

o Font: http://www.redbubble.com/people/robynlee/art/3481281-believe-in-

destiny 

 

o "I Know Why The Caged Bird Sings", 2010 

o Obra d'influència: "Ophelia", 1910 

o Font: http://www.redbubble.com/people/robynlee/art/5146231-i-know-

why-the-caged-bird-sings 

 

 2010 - Dulceta 

o "Return", 2010 

o Obra d'influència: "The Crystal Ball", 1902 

o Font: http://dulceta.deviantart.com/art/Return-

186889305?q=boost%3Apopular%20waterhouse&qo=45 

 

 2011 - Amy Knutkowski 

o "The Summoning", 2011 

o Obra d'influència: "The Crystal Ball", 1902 

o Font: http://www.flickr.com/photos/amyknutkowski/4380619305 

 

o "The Tempest", 2011 

o Obra d'influència: "Circe Invidiosa", 1892 

o Font: 

http://www.flickr.com/photos/amyknutkowski/4383577033/in/photostrea

m 
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 2011 - celticstrm (Cheryl) 

o "The Tempest", 2011 

o Obra d'influència: "Miranda - The Tempest", 1916 

o Font: http://celticstrm.deviantart.com/art/The-Tempest-194164209 

 

 2011 - violscraper (Ros) 

o "The Lady of Shalott", 2011 

o Obra d'influència: "The Lady of Shalott", 1888 

o Font: http://violscraper.deviantart.com/art/The-Lady-of-Shalott-

206034644?q=boost%3Apopular%20waterhouse&qo=225 

 

 2011 - DShelledy 

o "Vanity", 2011 

o Obra d'influència: "Mariana in the South", 1897 

o Obra d'influència: "Saint Cecilia", 1895  

o Font: http://dshelledy.deviantart.com/art/Vanity-205263478 

 

 2011 - the queen of spades (Fae) 

o "nymph", 2011 

o Obra d'influència: "Hylas and the Nymphs", 1896 

o Font: http://the-queen-of-spades.deviantart.com/art/nymph-

197922184?q=boost%3Apopular%20waterhouse&qo=636 
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Mostra de comparativa d'art digital 

 

 

1991: Disseny web i Net.art 

 

El disseny web, des del punt de vista ampli, neix amb el primer website de la 

història, publicat el 1991 per Tim Berners-Lee, el científic considerat 'pare' del 

web. 

 

Com a extensió i referint-se a obres creades per a internet i amb la xarxa com a 

tema, al 1995 trobem el Net.art, terme inventat per Vuk Cosic arrel d'un 

missatge il·legible rebut per correu electrònic. 

 

Recorregut visual: 

 

 1996 - Usuaris de la xarxa 

o Avatars (representació de la identitat 'on-line') 

o Font: http://costumemercenary.blogspot.com; 

http://thebeautifulnecessity.blogspot.com; 

http://bookishkind.blogspot.com 
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 1998 - Alan Do 

o Web "John William William Waterhouse: Comprehensive Painting 

Gallery of Artworks, Detail Descriptions, Location, Paintings Facts, and 

Poetry", 1998 

o Font: http://www.jwwaterhouse.com 

o captura: 05-2011 

 

 1999 - Sabrina Giménez 

o Web "John William Waterhouse (1849-1917)", 1999 

o Font: http://www.jwwaterhouse.net 

o captura: 03-2011 

o captura: 06-2004 

 

 2000 - Julia Kerr 

o Web "The Art and Life of John William Waterhouse", 2000 

o Font: http://www.johnwilliamwaterhouse.com 

o captura: 2005 

o captura: 05-2011 

 

 2003 - Arwen the webmaster 

o Web "Arwen-Undomiel.com: Dedicated to J.R.R. Tolkien's Lord of the 

Rings", 2003 

o Font: http://arwen-undomiel.com 

o captura: 03-2011 

 

o Comparativa específica: 

o Capçalera web "http://arwen-undomiel.com", 2011 

o Obra d'influència: "Study of a Female Figure with Rosary", 1890 

o Font: http://arwen-undomiel.com 

 

 2004 - Scribe 

o Blog "The Costume Mercenary", 2004 

o Font: http://costumemercenary.blogspot.com 

o captura: 02-2011 
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 2008 - Grace 

o Blog "The Beautiful Necessity", 2008 

o Font: http://thebeautifulnecessity.blogspot.com 

o captura: 04-2011 

 

 2009 - Hermes 

o Blog "Pre Raphaelite Art", 2009 

o Font: http://preraphaelitepaintings.blogspot.com 

o captura: 03-2011 

 

 2010 - Ginger Kelly 

o Web "gingerkellystudio.com", 2010 

o Font: http://www.gingerkellystudio.com 

o captura: 04-2011 

 

 2010 - The Bookish Kind 

o Blog "The Bookish Kind", 2011 

o Font: http://bookishkind.blogspot.com 

o captura: 05-2011 

 

 

 
Mostra de comparativa de disseny web i Net.art 
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5 - Conclusions 

 

I ara, un cop realitzat aquest viatge en el temps.... 

 

tractem de respondre les preguntes que planteja el projecte: 

 

1. Quins elements creatius ens permeten detectar un cas d’influència? 

 

 Color (To - Cromatisme - Gamma) 

 

 Lluminositat  (Contrast - Brillantor - Joc d'ombres - Clarobscur) 

 

 Composició (Perspectiva - Jerarquia visual - Estructura - Punt de 

 vista) 

 

 Temàtica (Tema - Escena - Fons dramàtic) 

 

 Escenografia (Vestuari - Mobiliari - Elements decoratius) 

 

 Gestualitat (Postura - Gest - Dramatització) 

 

 Trets físics (Rostre - Mirada - To de pell - Cabells) 

 

 

2. Quins són els trets d'influència més freqüents? 

  

 Composició: Especialment en medis d'imatge estàtica, trobem 

 diverses obres que imiten l'estructura global de la composició: el  primer 

 pla de la figura, l'enquadrament i el punt de vista frontal. 

 

 Temàtica: Independentment d'altres trets, les obres inspirades en 

 Waterhouse comparteixen temàtiques similars: dones misterioses, 
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 heroïnes mitològiques o personatges de llegenda. Els escenaris  també  

 son semblants: el bosc, el llac o l'estança dins de palau com a teló 

 de fons. 

 

 Escenografia: Un dels trets essencials per aconseguir reproduir una 

 pintura de la manera més fidel possible és, entre d'altres, la composició  

 dels elements decoratius i vestuari. D'aquest darrer en trobem força  

 exemples, especialment en els catàlegs fotogràfics de confecció tèxtil i 

 moda d'època. 

 

 Gestualitat: És, sense dubte, el tret més característic del mimetisme. 

 Aconseguir una dramatització fidel a partir del gest i postura originals 

 quasi bé asseguren l'èxit d'una creació com a versió. 

 

 Trets físics: Tot i que no és fàcil trobar un rostre idèntic als de la 

 pintura original, elements com la mirada, el color dels cabells o  l'edat 

 son clau per aconseguir la semblança del personatge. En  Waterhouse 

 la tria de model femení passa tant per l'ideal de bellesa virginal com per 

 l'estereotip de la 'femme fatal'. 
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Mostra d'argumentació comparativa de tret d'influència 

 

 

3. Es detecten recursos creatius propis del camp multimèdia? 

 

 Generador de gammes, paletes i motius 

 

 "COLOURlovers": Eina en línia per crear paletes de color, motius i 

 trames per al disseny digital 

 http://www.colourlovers.com (CHROMAom, Inc, 2011) 

 

 Models escenogràfics 

 

 Sets "Magikstocks": Preses fotogràfiques a partir d'escenografia 

 pictòrica que serveixen de base per la creació digital 

 http://magikstock.deviantart.com/gallery (magikstock - Gretchen, 2011) 
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 Mapes d'influència 

 

 Mostra d'elements d'influencia d'un creador digital per inspirar altres 

 creadors 

 

o "Influence meme" - space-wolf, 2010 

o "Tyraia's influence map" - HinaTyraia, 2010 

 

 

4. Hi ha cap obra del pintor que es pugui considerar referent per l’imaginari 

estètic multimèdia? 

 

Sense dubte 

i hi ha diversos exemples: 

 

 The Lady of Shallot 

És l'obra amb més exemples d'influència i és present en quasi bé  

tots els medis 

  

Exemples visuals:  

o Fotografia 

o Cinema 

o Cinema 

o Art digital 

 

 The Crystall ball 

 És la segona obra de la que s'han trobat més obres d'influència 

 

   Exemples visuals:  

o Cinema 

o Art digital 

o Videjocs 

o Mons virtuals 
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 Ophelia  

 És una obra recorrent, en especial en les mostres fotogràfiques de 

vestuari 

 

 Exemples visuals:  

o Fotografia 

o Fotografia 

o Mons virtuals 

o Imatge sintètica 

 

 

Fi del viatge 

 

...volíem mostrar com n'és d'important el medi pictòric en la creació multimèdia 

 

en especial, l'obra de John William Waterhouse 

 

Esperem haver-ho aconseguit 

 

MOLTES GRÀCIES 

 

Sabrina Giménez Espinosa (2011) 
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ANNEX 5: Estudi de mercat  

 

Donada l'escassa popularitat de l'artista J.W.Waterhouse dins d'àmbits fora del 

que és pròpiament el camp de la història de l'art, actualment no existeixen 

estudis específics sobre la seva influència dins del camp multimèdia.  

És per aquest motiu que a nivell de referents o exemples de benchmarking no 

podem aportar exemples similars al projecte en termes de recerca i 

desenvolupament. 

 

No obstant, durant la fase de presa de context i documentació del TFG, s'han 

trobat referències interessants que, a més d'haver estat considerades com 

informació complementaria i bibliografia, poden aportar-se com un referent 

mínim o cas de benchmark. 

Val a dir que aquesta condició de referent es justifica tant per aspectes que 

tenen un punt en comú amb el projecte (com la comparativa visual) com per 

l'escassetat de casos sòlids de referència que acabem de comentar.  

 

En aquest context, l'estudi de mercat del nostre projecte vindria constituït pels 

casos següents: 

 

5.1. Article web 

 

Títol 

El medievalismo victoriano hoy. Prerrafaelismo y John William Waterhouse en 

‘El señor de los anillos’  

 

Autor 

Alma Obregón Fernández 

 

Sinopsi 

Tot i que dóna una visió més global de l’obra prerafaelita, el considerem el cas 
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més equivalent al nostre projecte, doncs inclou comparatives visuals a partir 

d’obres pictòriques originals. 

 

Font de consulta 

http://www.ucm.es/info/especulo/numero41/prerrafa.html 

 

 

5.2. Publicació editorial 

 

Títol 

El Prerrafaelismo y su influencia en la creación contemporánea 

 

Autor 

Carlos A. Cuéllar 

 

Sinopsi 

Treball d’investigació dut a terme pel Carlos A. Cuéllar, professor d’Història de 

l’Art de la Facultat de Geografia i Història en la Universitat de Valéncia. Tot i 

que no tracta l’obra de J.W.Waterhouse conté alguna referència interessant 

que ha servit com a base per la cerca documental. 

 

Més informació i resum de la publicació 

http://luxatenealibros.blogspot.com/2009/09/prerrafaelismo-arte-

contemporaneo.html 

 

 

5.3. Publicació a bloc 

 

Títol 

Unexpected Pre-Raphaelite Sitings en Bloc ‘Pre-Raphaelite Sisterhood’ 

 

Autor 

Stephanie Piña 
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Sinopsi 

Inclou alguns exemples d’influència estètica dels prerafaelites en creacions i 

objectes diversos. Tot i que fora del context del TFG, és especialment 

interessant per les seves referències al medi físic (vestuari, escultura, joyeria…) 

 

Font de consulta  

http://preraphaelitesisterhood.com/?p=318 

 

 

5.4. Publicació a bloc 

 

Títol 

Cine y pintura en Bloc 'Nadie es perfecto' 

 

Autor 

Ana Molinero 

 

Sinopsi 

Article amb algunes referències de la influència de J.W.Waterhouse en el 

cinema 

 

Font de consulta 

http://yomenosquenadie.blogspot.com/search/label/Waterhouse 

 

 

5.5. Espai web 

 

Títol 

Art Historians' Guide to the Movies 

 

Autor 

Craig Eliason 
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Sinopsi 

Espai online dedicat a la influència general de l'art en el cinema 

 

Font de consulta 

http://personal1.stthomas.edu/cdeliason/ahgttm.htm 
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ANNEX 6: Evolució i procés creatiu del projecte  

 

A continuació es mostra el procés evolutiu en la creació del projecte. Per mitjà 

de diferents captures s'exposen les diferents versions del prototip de projecte 

agrupades segons els lliuraments progressius del TFG.  

Cada imatge especifica la secció concreta del projecte. 

 
 
7.1. Lliurament PEC1 

 
 

 

Bloc dedicat a l'explicació del moviment Prerafaelita en fase de treball 
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Bloc dedicat a la mostra d'obres de J.W.Waterhouse en fase de treball 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memòria Treball fi de grau (Grau Multimèdia)  Sabrina Giménez Espinosa 
 

 94

 
7.2. Lliurament PEC2 

 

 

Bloc de mostra de trets estètics de Waterhouse en fase de treball 
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Cronograma en fase de treball 
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Bloc de conclusions en fase de treball 
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7.3. Lliurament PEC3 

 

 

Bloc dedicat a l'explicació del moviment Prerafaelita definitiu 
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Bloc de mostra de trets estètics de Waterhouse definitiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memòria Treball fi de grau (Grau Multimèdia)  Sabrina Giménez Espinosa 
 

 99

 

 

Cronograma definitiu 
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Bloc de conclusions definitiu 
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ANNEX 7: Observacions i comentaris  

 

El present annex recopila tots aquells comentaris i observacions que per la 

seva concreció i peculiaritat s’ha cregut adient mantenir fora del cos principal 

de la memòria. Per tal d’estructurar-los, s’han organitzat en un seguit de punts: 

 

 Conceptualització de l’escenari multimèdia i tria de medis 

 Priorització i tria de casos d’influència 

 Presentació i tractament d’elements gràfics  

 Format de citació i referència de fonts  

 Conceptualització de la reproducció i test d’un cas real 

 Principals dificultats del projecte 

 Altres observacions 

 

 

7.1. Conceptualització de l’escenari multimèdia 

 

Alhora de reflexionar sobre l'abast de l'escenari multimèdia i la nomenclatura 

dels diferents medis que hi entraven en joc, la idea d'art digital ens va generar 

un dubte de concepte. 

 

Volíem poder triar un medi que inherentment agrupés, de manera transversal, 

qualsevol aplicació creativa dins la disciplina multimèdia però sense entrar en el 

terreny de medis com al fotografia o el cinema. 

 

Per això, finalment vem decidir mantenir la idea d'Art digital com a concepte 

més genèric i descartar altres alternatives com la de 'Media art', ja que, per ser 

massa genèrica pel seu concepte mediàtic, cobria medis com la fotografia o el  

cinema.  

 

En aquest punt, i com a observació, comentar que l'art digital ha estat el medi 

del qual s'han trobat més exemples. Donat el focus metodològic de la recerca, 
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basat en la xarxa, i en els derivats espais web dedicats a la difusió de creatius 

digitals com deviantART 8, l'abast inicial es situava en 2000 exemples 

potencials. 

 

 

7.2. Priorització i tria de casos d’influència 

 

La priorització de la tria d'exemples ha estat una de les claus del TFG. 

 

Com s'ha comentat en el punt anterior, l'abast potencial d'exemples, en 

especial en art digital, era molt gran. En aquest sentit, per tal d'aconseguir un 

producte prou digerible i sense caure en un volum excessiu d'exemples, 

l'aplicació de criteris de rellevància i adequació han estat determinants.  

En aquest sentit, l'Annex 8 inclou una petita mostra d'aquests exemples que 

han quedat fora de l'abast del projecte.  

 

Comentar també que, tot i aquesta priorització, per rellevància, qualitat i grau 

de mimetisme, hi ha hagut casos en que hem cregut necessari incorporar més 

d'un cas d'influència del mateix autor. Aquest ha estat el cas d'artistes com 

Nina Rizzo, Cory Mcburnet, Peter Jackson o Carol Tipping.  

 

D'altres artistes que també disposen d'altres obres influenciades per 

Waterhouse, com Phil Sayers o kooki monsta, per aquest criteri de priorització, 

només n'hem inclòs l'obra més il·lustrativa.  

 

 

7.3. Presentació i tractament d’elements gràfics 

 

En primer lloc, volem deixar clar que, en l’exposició de les diferents obres 

multimèdia que sorgeixen fruït de la influència estètica de J.W.Waterhouse, 

s’han procurat en la mesura del possible mantenir la mida i formats originals. 

 
                                                           
8 DEVIANTART. deviantART: where ART meets application!. [En línia]. [S.l], deviantART, 2011. 

<http://www.deviantart.com> [Consulta: 28 de febrer 2011] 
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Per tal d’aconseguir aquesta fidelitat i donat que en la mostra comparativa 

ambdues obres comparteixen les mateixes dimensions, la major part de les 

vegades ha estat necessari ajustar les proporcions de les imatges pictòriques 

originals.  

 

El motiu pel qual s’ha optat per que la comparativa es dues a terme entre 

imatges de la mateixa mida no ha estat casual. Hem considerat que mantenint 

la proporció i procurant que per mitjà de l’enquadrament el focus d’interès 

principal de cada imatge coincidís en situació, el mimetisme visual seria encara 

molt més evident. 

 

Val a dir que en aquests ajustos, sempre que ha estat possible s’ha aprofitat 

l’opció de redimensió dinàmica dins la mateixa interfície que ofereix Prezi. En 

aquest sentit, també s’ha aprofitat l’opció d’instància per obtenir diferents 

preses i enquadraments a partir d’una mateixa imatge font.  

 

Mitjançant l’ús d’aquestes dues mesures, la redimensió dinàmica i la instància 

d’imatges, a més d’un estalvi de temps important de la fase de tractament de 

material gràfic hem aconseguit optimitzar el pes de l’arxiu del projecte sense 

pèrdua de qualitat visual.  

 

Un exemple d’aquesta pràctica es pot veure en el bloc final de conclusions, 

com per exemple les orientades a il·lustrar les obres de Waterhouse que més 

han influenciat l’imaginari multimèdia.  Les preses que mostren les diferents 

versions d’una mateixa obra en diferents medis són instàncies de les imatges 

de les comparatives anteriors.  

 

 

7.4. Format de citació i referència de fonts 

 

Aquest bloc es dedica a fer especial incís en els criteris de la citació i referència 

documental d’entorns digitals, tals com els entorns de mostra d’art digital com 

planes web amb identitat pròpia de producte. 
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Pel que fa al medi de la plana web, donada la seva naturalesa ‘viva’  i el seu 

cicle de vida evolutiu, s’ha cregut pertinent establir una diferència entre a data 

de creació i autoria de l’entorn de la de la captura de pantalla. 

 

D’aquesta manera, aconseguim documentar la data de creació real de l’entorn 

sense comprometre les possibles versions i ‘redissenys’ que s’hagin pogut 

produir durant el temps. Aquest és el cas, per exemple, de planes web com 

www.johnwilliamwaterhouse.com 9 i www.jwwaterhouse.net 10 

 

En darrera instància, sempre que el web segueix vigent en el moment de la 

realització del projecte, hem afegit un rang de dates que va des de la data de 

creació o posada en marxa fins l’any 2011. 

 

Pel que fa a les referències d’obres d’influència dels bloc d’art digital, s'ha 

cregut pertinent considerar els pseudònims com a referències de les diferents 

autories. Tot i així, sempre que ha estat possible i s’ha disposat de la 

informació, s’ha inclòs en parèntesi el nom real del creador, o, en certs casos, 

el segon pseudònim utilitzat per aquest.  

 

Aquesta consideració neix fruït del fet que, a la xarxa, qualsevol usuari pot 

esdevenir creador. En aquesta sentit i, en coherència amb el propi medi que 

aposta pel pseudònim en la generació de la identitat digital, hem cregut 

totalment lícit utilitzar aquesta nova forma d’identitat per a referir-nos a l’autoria.  

 

 

7.5. Conceptualització de la reproducció i test d’un cas real 

 

Aquest punt ve donat per la particularitat de l’eina utilitzada en el projecte i de 

les opcions associades al seu desenvolupament i exposició. En aquesta línia 

                                                           
9 KERR, J. The Art and Life of John William Waterhouse. [En línia]. [S.I], 2000.  

<http://www.johnwilliamwaterhouse.com> [Consulta: 22 de març 2011] 

 
10 GIMÉNEZ ESPINOSA, S. John William Waterhouse (1849-1917). [En línia]. Barcelona, 1998.  

<http://www.jwwaterhouse.net> [Consulta: 22 de març 2011] 
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volem explicar el criteri que s’ha tingut en compte a l’hora de conceptualitzar les 

diferents preses del nostre missatge i plantejar la seva distribució en espai i 

temps dins la interfície.  

 

Pel que fa a la distribució en l'espai en el llenç de treball s’ha tingut en compte 

la resolució màxima d’una pantalla estàndard actual. En aquest sentit, els 

diferents blocs de text i imatge que configuren les ‘diapositives’ a Prezi s’han 

ubicat de manera que, considerada l’opció d’una pantalla panoràmica, l’usuari 

veies en cada presa només el missatge pertinent.  D’aquesta manera 

aconseguim no desviar l’atenció cap altres elements adjacents que podien 

mostrar-se, tot i que retallats, dins la pantalla.  

 

Aquesta distribució, i donat el funcionament de Prezi, a més de tenir en compte 

aquesta exposició diapositiva a diapositiva ha hagut de considerar les 

agrupacions dels missatges en funció del punt global dins el guió del projecte. 

Dit d’altre manera, hem tractar d’aconseguir que els diferents ‘fotogrames’ 

quedessin suficientment separats tractant de mantenir-los suficientment 

agrupats  dins el seu propi context de significat. 

 

A nivell temporal, tot i que Prezi permet una reproducció manual a gust de 

l’usuari i per tal d'aconseguir la màxima comoditat en l’exposició, el projecte 

s’ha conceptualitzat considerant en tot moment la reproducció automàtica. 

 

Amb aquest fi, s’ha treballat en diverses línies: 

 

 Redacció de textos breus i concisos i que alhora garantitzessin una 

correcta transmissió i interpretació del missatge 

 

 Generació de preses específiques per les imatges per tal que puguin ser 

visualitzades en la seva totalitat en la màxima amplitud que permet 

l’efecte zoom de Prezi, 

 

 Aplicació de diferents enquadraments en la mateixa coordenada dins 

l’espai de treball per tal d’aconseguir més temps de ‘detenció’ en la 
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presa pertinent. Cal comentar que aquesta pràctica ha vingut donada per 

una necessitat que ara mateix no ofereix Prezi i que és la de determinar 

el temps d’exposició de cada presa. Una carència que es resol per 

aquesta pràctica alternativa suggerida per un usuari del fòrum de Prezi a 

partir del debat generat. 11 

 

 

7.6. Principals dificultats del projecte 

 

Hem volgut crear aquest bloc per tal d’explicar en més detall les dificultats que 

ha presentat el projecte i que s’enumeren a la presentació.  

 

Conceptualització del cronograma 

 

Certament ha resultat ser el punt més crític en l’avenç del TFG. I és que, per 

l’avenç en el temps i mostra gradual dels diferents exemples d’influència dins el 

camp multimèdia, hi havia dos factors en joc, factors que tot i ser independents, 

havien de complementar-se en el recorregut temporal: els diferents medis 

multimèdia i les dates de creació de cadascuna de les obres.  

Amb aquesta premissa, la clau de la dificultat va venir alhora de resoldre de 

manera gràfica aquesta combinació d’elements de manera que, a més de ser 

entenedor a nivell de composició visual estàtica alhora s’oferís com un espai 

dinàmic pensat per ser ‘navegable’.  

 

En aquest punt es va treballar en una proposta circular d’un únic eix. En 

aquest, cada segment entre cercle i cercle es dedicava a un medi en concret i 

la navegació temporal dels diferents exemples es feia per mitjà de línies 

transversals que a mode de dècades dividien conjunt de cercles.  

 

Tot plegat, un mecanisme força semblant a un rellotge que, donat que feia molt 

inflexible la composició d’exemples i oferia a l’usuari una exploració lliure força 

                                                           
11 PREZI. Get Satisfaction - People Powered Customer Service. [En línia]. Prezi Inc, 2011. 

<http://community.prezi.com/prezi> [Consulta: 3 de maig 2011] 
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incòmoda, va acabar descartant-se pel model finalment utilitzat de cronograma 

lineal. 

 

A continuació se'n mostren les captures:  

 

 

 

Versió inicial del cronograma 
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Vista ampliada de la versió inicial de cronograma 

 

 

Abast de la recerca i fase de documentació 

 

Com qualsevol treball de recerca, i més, tenint en compte la xarxa com a font 

majoritària de la mateixa, l’altre gran dificultat ha vingut donada en l’abast de la 

informació i en punt on decidir acotar la recerca. 

A mesura que s’anaven trobant exemples a cercadors com Google, les planes 

de resultats obtinguts anaven ampliant les possibilitats de nous exemples de 

manera exponencial. 

 

Certament ha estat complicat decidir el punt en que els exemples trobats i per 

raons de calendari i planificació ja no entraven dins el projecte. Val a dir que 
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hem fet un esforç per que aquest punt fos el més tard possible i tractar 

d’incloure alguns casos més quan el projecte estava quasi bé finalitzat. 

 

Tot i així, hem cregut interessant incloure l’annex específic ‘Annex 8: Exemples 

d’influència addicionals’ a la memòria amb alguns d’aquests exemples que han 

quedat fora de l’abast.  

 

 

Temps de treball a l’entorn Prezi 

 

Un altre factor inconvenient, tot i que en menor rellevància que els anteriors, ha 

estat l’augment del temps de càrrega i treball a Prezi derivats del pes que 

anava adquirint l’arxiu en la seva evolució. Un pes que principalment ha vingut 

donat per la inclusió progressiva d'imatges, tot i el treball exhaustiu d'edició i 

compressió d'elements gràfics.  

 

Finalment, aquest endarreriment s'ha pogut solucionar en les darreres fases de 

projecte tot canviant l'eina de treball per un ordinador amb processador més 

potent. 

 

 

Recerca d’obres multimèdia referents a imatge sintètica 

 

Trobar exemples d’aquesta naturalesa va ser complex.  

 

Hi ha força motius que ho expliquen: la relativa curta vigència del format en 

comparació amb a resta de medis, els elevats costos de producció o l’escassa 

explotació dins el camp creatiu i artístic, fan que una imatge vectorial en tres 

dimensions basada en un quadre de Waterhouse sigui tot un tresor.  
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Afortunadament i hem trobat alguns; les Ofèlies de Colin Bentham i, en 

especial, Jeen Lun.   

 

 

  
“Ophelia ver 3” (Colin Bentham, 2011) “Ophelia” (Jeen Lun, 2010) 
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7.7. Altres observacions 

 

No volíem finalitzar aquest annex d’observacions sense fer evident la 

satisfacció amb la que hem treballat el projecte. No només alhora de 

materialitzar-lo ne un producte virtual consumible, sinó des de el moment inicial 

en que, conjuntament amb la tutora, ha calgut definir-ne la seva 

conceptualització i abast. 

 

Volem també remarcar la sorpresa positiva davant l’enorme creativitat i qualitat 

compositiva d’alguns dels casos d’influència trobats. En aquesta línia, ens 

agradaria destacar l’elegància del treball de Carol Tipping o el mimetisme 

‘Waterhousià’ de l’obra de Cory Mcburnet.  

 

 

 
Sèrie “FRPS Panel” (Carol Tipping, 2009)   “Ophelia” (Cory Mcburnet, S.I) 
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ANNEX 8: Exemples d’influència no afegits en el projecte  

 

A continuació es mostra un resum d'alguns casos que, per priorització de 

qualitat, adequació i volum, han quedat fora de l'abast del projecte. 

 

8.1. Fotografia 

 

 
“Hylas and the Nymphs” (J.W.Waterhouse, 1896)   “Lilith” (Zemotion, 2009)   

 

 

 

“Head of a girl" (J.W.Waterhouse, S.I)   “Alli” (Zemotion, 2010) 
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8.2. Art digital 

 

 

 

  
“A Mermaid” (J.W.Waterhouse, 1901)   "Untitled” (Invirgilseyes, 2009) 

  
“The Lady of Shallot” (J.W.Waterhouse, 1888)   “The Lady of Shallot II” (Bohemiart, 2007) 
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"The Magic Circle" (J.W.Waterhouse, 1886)    "The Magic Circle" (Heruyai, 2010) 

 

 

 
"The Siren" (J.W.Waterhouse, 1900)    “The Siren” (Heruyai, 2010)  

 


