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6. RESULTAT FINAL: 



7. ARGUMENTACIÓ: 

Per a l'elecció de la model he optat per seleccionar una noia jove que desprengui 

simpatia, confiança i proximitat, amb un rostre dolç i cabells tenyits de ros 

blanquinós. 

 

La principal raó que em va portar a l'elecció de la bruixa, per sobre de la fada per 

dur a terme el projecte de personatge que transmeti bones intencions, és de manera 

indirecta jugar amb els estereotips. No és novetat taxar a les bruixes dels contes com 

el personatge dolent de la pel·lícula, la part negativa que ha de ser destruïda, una 

dona anciana de color verd, vestida de negre, lletja i acompanyada per la seva 

escombra, el seu gat negre i la seva berruga a la nas ... Però, perquè ha de ser sempre 

així? Recordo una activitat que ens van fer fer a la classe de plàstica quan tenia 10 

anys i que va ser la que em va motivar a crear aquest personatge, tasca en la qual ens 

demanaven dibuixar una bruixa bona i una fada maligna, va ser difícil i costós, 

simplement perquè no estem acostumats a veure aquests personatges amb les 

característiques invertides, però si obrim la ment i la creativitat i deixem pas a la 

imaginació, tot es pot aconseguir. 

 



Pel que fa al maquillatge he utilitzat productes cosmètics de la marca Make 

up For ever. En ells es troba un corrector i fons water blend dos tons més 

clars que el propi de la model, per donar-li lluminositat, frescor i fragilitat, 

tons càlids (marrons i beix) i daurades pels ulls, remarcant la línia inferior i 

d'aigua de l'ull en negre acompanyat d ‘un eyeliner per donar-li un punt 

d'expressió, força i sensualitat a la mirada. Li vaig realitzar un strobing subtil 

per realçar encara més aquesta imatge dolça, li vaig enfonsqui les celles 

contrastant-les amb el seu color de cabell per donar-li caràcter i expressivitat 

juntament amb els ulls, com comento anteriorment, i un color granatós als 

llavis per donar-li aquest punt atractiu i seductor al personatge. 

 

En relació a la perruqueria, vaig optar per realçar uns tirabuixons que 

acompanyen a la imatge de bruixa amb bones intencions. 

 

L'estilisme, vaig confeccionar el típic barret de bruixa amb colors ardents i 

sensuals com el vermell i granat combinats amb el blanc pur i fràgil de les 

flors o el vestit i un collaret i guants a conjunt. 

 

En definitiva la imatge que he recreat és la d'un personatge femení, atractiu, 

seductor i que transmeti bones vibracions. 

 


