moviment Wikimedia i Escoles d'Art
Pràctiques professionals cicle d'Il·lustració.

Encàrrec:
Il·lustració de la figura hipotètica
d'Antoni de Villarroel
Il·lustració a realitzar
Avui dia no tenim cap imatge contemporània del tinent mariscal Antoni de Villarroel, ni
pintures ni gravats. Però sí tenim notícia del vestit-uniforme que es va fer fer a Barcelona
el 1713, per tant sabem quina pinta feia pel que fa a la indumentària. També sabem que
en l'època del setge tenia una cinquantena d'anys. En canvi en desconeixem quina cara
tenia (¿papada, pòmuls pronunciats, ferreny...?) o quines mides feia.
Es tracta doncs de fer una il·lustració hipotètica de cos sencer d'aquest militar amb el
vestit que sabem que va comprar. Com a exemple de l'estil que cerquem pots inspirar-te
en els dibuixos de Francesc Riart.

Concreció de l'encàrrec
Cal fer 2 il·lustracions del personatge: una a peu dret amb el vestit posat i una muntant un
cavall al trot.
La primera caldrà que sigui un dibuix detallat que es pugui apreciar bé la cara (recordeu
que fareu una hipòtesi de cara), les ornamentacions del vestit i la botonada, el tipus
d'espasa, les formes del tricorni, etc. (l'assessorament científic proporcionarà la
informació). La segona no cal tant de detall però sí cal treballar en el realime del
moviment a cavall. Les dues imatges caldrà acolorir-les amb la tècnica que es cregui
adient.
La imatge digitalitzada serà en mapa de bits (el dibuix s'haurà de presentar en un bon
escanneig) o opcionalment en format vectorial (en aquest cas parlar-ho amb tutor).

Possibles fonts de documentació
Il·lustracions prèvies del personatge fetes per altres il·lustradors.
Il·lustracions prèvies del personatge que es van fer de manera idealitzada el segle XIX
(però amb les correccions que l'assessorament científic determini)
L'Assessorament expert anirà a càrrec del catedràtic Francesc Xavier Hernàndez
Cardona qui també proporcionarà documentació necessària a l'estudiant.

Formats
Si es crea la imatge primer en paper:
• Format mínim recomanat en paper: A5 vertical. No fer foto si no és en estudi.
Escanejar amb qualitat, sense desenfoc i a una resolució alta.
• Arxiu digitalitzat en format PNG, sense compressió.
Per fitxers de mapa de bits:
• Mida orientativa mínima del fitxer a publicar: 1270x1800 píxels (més de
2Mpx). Mida orientativa recomanada: 1764x2500 (més de 4Mpx). Pes màxim:
100 Mb
En cas de fer una imatge vectorial (preferible) utilitzar el format SVG estàndard.
Orientacions sobre com es visualitzarà:
• Mida orientativa en que es visualitzarà a la pàgina de descripció: 500x718
píxels
• Mida orientativa en que es pot visualitzar en un article a Viquipèdia: 348x500
píxels
Cal tenir en compte les mides orientatives de visualització per fer una il·lustració que
tingui un nivell de detall adequat al seu context de publicació.

Amical Wikimedia http://viquimedia.cat
Tutor de pràctiques per Amical: Roger Fuentes
<xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx> / Usuari a Viquipèdia: Galazan
Assessorament científic per a aquest encàrrec:
Francesc Xavier Hernández Cardona, director del grup de recerca Didàctica del
Patrimoni de la Universitat de Barcelona

A la pàgina anterior: model de fitxa d'encàrrec utilitzada per una estudiant en pràctiques. Aquesta és la informació inicial que va rebre per començar a treballar.

RESULTATS:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Villarroel1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Villarroel2_DinA3_a_300.tif
Realitzat per Naara Riveiro , estudiant de Serra i Abella (professora: Mariapaola Piscitelli).
Publicat: Juliol 2013

