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RESUM 

La societat actual viu en l'època del narcisisme, en la qual els qui en formem part només 

ens interessem pel nostre ego i per exposar-nos a les xarxes socials. Mentre només ens 

preocupem per la part superficial de les coses i pensem que la realitat només està formada 

d'elements tangibles, oblidem que també existeixen uns elements intangibles i abstractes. 

Per aquest motiu, l’artista Filip Custic es fa un lloc a Instagram amb la intenció de convertir-

se en mestre dels seus seguidors i mostrar la metafísica a través de la seva obra artística. 

Aquest artista experimental, que no deixa indiferent a ningú, ha col·laborat amb marques 

de moda, com Palomo Spain, i amb artistes, entre els quals destaca Rosalía. Les pàgines 

d’aquest Treball de Recerca exposen la seva obra, l’analitzen i la posen en pràctica amb la 

creació d’un cartell per al monòleg Psicosi de les 4.48 de Sarah Kane. Tot plegat persegueix 

l’objectiu d’entendre què amaguen les misterioses peces artístiques de Filip Custic, conegut 

pel seu alter-ego virtual, @filipcustic1. 

ABSTRACT 

Today's society lives in the period of narcissism, in which we, as a society who are part of it, 

are only interested in our ego and in showing ourselves on social networks. While we are 

only caring about the superficial part of things and thinking that reality is just made up of 

tangible elements, we forget that there are also intangible and abstract elements. Therefore, 

Filip Custic has found his place on Instagram in order to become the teacher of his followers 

and in order to show the metaphysics through his artwork. Custic, who is an experimental 

artist that does not leave anyone indifferent, has collaborated with fashion brands, such as 

Palomo Spain, and with artists, among which Rosalía stands out. The following pages of this 

Research Project show and analyse his artwork, and they put it into practice with the 

creation of a poster for a monologue titled 4.48 Psychosis by Sarah Kane. All in all, it aims 

to understand what is behind the mysterious artwork by Filip Custic, also known by his virtual 

alter ego, @filipcustic1. 

 

PARAULES CLAU 

Objectisme, moda, metamodernisme, ontològic, dualisme, iconografia, hiperrealisme, 

alquímia, oníric, atemporal 
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INTRODUCCIÓ 

1. Justificació 

Quan tens per davant el Treball de Recerca, saps que hauràs de passar moltes hores 

treballant al voltant d’un tema. De manera que és interessant buscar una temàtica en el que 

a banda de gaudir fent el projecte també puguis aprendre. Durant l’època d’elecció del 

tema, la cantant Rosalía estava creixent d’una forma exagerada en quan a popularitat, just 

després d’haver publicat l’àlbum “El mal querer”. Aquesta fama sobtada em va encuriosir. 

Em va sorprendre que un disc tant treballat com aquest, amb referències històriques, d’un 

gènere no comercial i cuidat fins a l’últim detall, gairebé oposat a la música actual, tingués 

tanta fama. Vaig pensar en l’opció de dedicar el meu TDR en l’estudi d’aquest creixement i 

interès sobtat cap a l’art, quan en l’actualitat s’acostuma a optar per la música “fàcil”. Vaig 

descartar la idea perquè era bastant general; no només s’hauria de parlar de la fama, sinó 

de la figura de la cantant i el que això comporta: estètica, música, referents, etc. Així doncs, 

em vaig fixar en l’estètica. Com s’ho havia fet la cantant per crear el seu món visual? I en la 

recerca d’aquesta resposta vaig descobrir que Filip Custic, que ja coneixia d’abans, l’havia 

ajudat amb la part visual del disc. Com ja he dit, en aquell moment d’elecció del tema, 

tothom parlava i es permetia analitzar a la cantant en qualsevol dels seus aspectes. Però 

ningú ho feia sobre qui l’havia ajudat a crear la seva imatge: un artista que no seguia els 

patrons de la fotografia actual, que igual que Rosalía creava el “seu propi món” a partir de 

la simbologia i l’ontologia (l’humà com a centre d’estudi). 

2. Objectius 

Per començar el TDR, el principal objectiu que tinc és entendre l’estil de l’artista; que davant 

d’un quadre virtual de Filip Custic tingui les eines per entendre tots els elements que es 

poden veure. Un altre dels reptes del treball és resoldre totes les preguntes que em venen 

al cap quan encara no he fet recerca sobre l’artista: qui és? Què fa? Per què ho fa? Com 

ho fa? Com ha arribat a on és? Quines influències o referents té?  

3. Estructura del TDR 

El meu TDR es divideix principalment en una part teòrica i una pràctica. La primera part del 

treball es basa en conèixer l’artista i la seva obra: biografia, i presentació de l’obra artística, 

analitzant de forma general la seva evolució, agafant com a últim projecte la campanya per 

la marca Sita Ballen publicada el 21 de setembre del 2019. El següent pas és analitzar 

detalladament unes obres, i al final treure com a conclusió l’essència de l’artista: què tenen 

en comú totes les obres? Com es pot entendre una obra de Custic? Quines influències té?, 

etc. I a partir de les conclusions teòriques començar la part pràctica. L’objectiu principal 

d’aquest apartat és fer un cartell del monòleg Psicosi de 4.48 de Sarah Kane. Per tant, 

abans d’aplicar la teoria, presentaré l’obra, la seva autora i explicaré els passos previs per 

aconseguir el resultat final.   
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1. PART TEÒRICA 

1.1. OBJECTIUS 

Dins de la part teòrica, el principal objectiu és entendre Filip Custic i la seva obra mitjançant 

la recerca d’informació, ja sigui a través d’entrevistes o d’articles de premsa, del seu perfil 

d’Instagram on comparteix molta informació relacionada amb els seus projectes, o també 

a través de vídeos on parli sobre ell mateix i la seva obra. De manera, doncs, tota la 

informació per descobrir què hi ha darrere de l’imaginari que ha creat l’artista serà objectiva, 

ja que serà informació que ell mateix haurà dit o compartit.  

El repte que em proposo per aquesta part teòrica és que quan l’hagi acabada, sigui capaç 

de veure qualsevol obra d’art de Custic i entendre el per què, què significa cada objecte, 

quines influències ha rebut l’autor, la tècnica utilitzada, quin objectiu ha perseguit, quines 

obres ha fet abans per arribar fins aquí (és a dir, la seva evolució), etc. Per tant, que 

qualsevol persona que llegeixi el treball, quan vegi qualsevol obra de Custic no es quedi 

amb una visió superficial, sinó que a través de l’estudi de l’autor pugui aprofundir en la 

interpretació de la peça artística. 

Per resoldre tots aquests dubtes sobre Filip Custic, un artista que molts mitjans de 

comunicació han batejat com “un artista contemporani amb majúscules”, és a través de les 

següents preguntes: Qui és?, Què fa?, Per què ho fa?, Quina és la seva visió de l’art?, Com 

ha arribat on és?. A partir d’aquestes preguntes generals desenvoluparé la part teòrica. La 

majoria de preguntes les podré respondre mitjançant entrevistes, articles i altres fonts 

d’informació. Tot i així, la pregunta sobre la seva obra la respondré després d’analitzar 

alguns dels seus projectes d’àmbits bastant diferents (moda, música, portades, etc.). Amb 

aquesta pregunta, l’objectiu serà trobar què tenen en comú totes les obres de Filip Custic, 

és a dir, quines són les “bases” o els fonaments de creació de l’artista. I no només per 

descobrir l’essència, sinó també per veure la seva evolució artística. Per poder fer aquesta 

anàlisi, seguiré el model d’anàlisi proposat per l’historiador de l’art Erwin Panofsky. Aquesta 

anàlisi es basa en tres nivells: descripció, identificació i interpretació.  

En conclusió, la finalitat d’aquest primer apartat del treball de recerca és arribar a l’essència 

de l’obra i de la carrera artística de Filip Custic, que ens servirà per fer la part pràctica.  
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1.2. BIOGRAFIA DE L’ARTISTA 

Filip Custic Braut, nascut a Tenerife el 31 de març 1993 i de 

família croata, és un artista conegut per la creació del seu propi 

estil, el que ha anomenat “objectisme”.  

El seu pare va ser fitxat per un equip d’handbol canari i com que 

Iugoslàvia i Croàcia, ciutats natals del pare i de la mare, estaven 

en guerra, el pare va convèncer la seva dona perquè anessin a 

viure a Tenerife, on van criar el seu fill, Filip Custic. Però l’artista es va desplaçar a Madrid 

poc després de fer divuit anys, per tal d’independitzar-se d’uns pares que, en un principi, 

no van entendre la vocació del seu fill. Com explica en una entrevista a La Diaria1: “Em vaig 

criar en un ambient on ser jo, el Filip actual, era un error. Volien que fos economista, advocat 

o metge i vaig optar per un camí més creatiu”. Custic a una entrevista per Verne2 deia: “El 

meu pare era esportista professional i volia un fill heteronormatiu esportista, i la meva mare 

era economista i volia un fill economista. I no els va sortir res d’això”. Tal com explica en 

una entrevista per la revista Shangay3, al principi volia centrar-se en el dibuix tècnic o 

l’arquitectura. Considera que en aquell moment, ja li interessava la creació artística, però el 

seu entorn no hi va ajudar: bàsicament els seus pares no volien que fos artista. És per 

aquest motiu, que es considera el fill rebel, ja que davant de les aspiracions dels seus pares, 

va començar a estudiar Publicitat i Relacions Publiques a la Universitat Complutense de 

Madrid, l’única carrera que li van permetre estudiar, i així marxar de Canàries per anar cap 

a Madrid. Tot i així, segons explica en una entrevista per a El Mundo4, al segon curs, la 

carrera se li va fer una muntanya perquè no assolia el nivell de creativitat que ell esperava. 

En aquesta entrevista explica que de petit era un nen insegur fins que un dia es va adonar 

que no era cap error ser com era. Llavors, va decidir imposar-se davant de la societat que 

castiga “el diferent”. Tot i això, explica que mai es va sentir menyspreat per no seguir els 

patrons, la gent sempre deia: “són les coses rares del Filip”. 

Als 18 anys, quan se’n va anar de casa, Filip creia que el que realment li interessava era la 

moda perquè li agradava decorar el cos humà. Però després de col·laborar per diferents 

revistes, es va adonar que no només li interessava centrar-se en el cos humà, sinó que a 

partir del cos volia crear un ambient; el seu propi imaginari, i per això va decidir orientar-se 

cap a la creativitat artística. Seguint una idea quasi socràtica5, als 20 anys va obligar-se a 

“buidar” la ment de totes les idees que li havien inculcat en relació a l’art. Assegura que va 

ser en aquella època de la seva vida quan es va trobar, creativament parlant. Així doncs, 

va començar des de zero, creant la seva vessant artística a partir de nous coneixements i 

aprenentatges que l’han convertit en l’artista que és ara.  

 
1 La Diaria. Bien se quiere: una charla con el joven artista español Filip Custic. 25/02/19 
2 Verne El País. El universo visual de Filip Custic, autor de las imágenes del disco de Rosalía. 02/11/19 
3 Shangay. ‘Generación selfi’: el artista Filip Custic, cuya colaboración con Rosalía es ya icónica, se autorretrata. 07/04/19 
4 El Mundo. No nos damos cuenta de cómo Internet nos está domando. 06/05/19 
5 Sòcrates va afirmar que “l’inici de la saviesa és l’admiració de la pròpia ignorància”. És a dir, que per adquirir 

saviesa (phronesis), havies de començar per reconèixer que et trobes en un estat d’ignorància, de buidor. A 

partir d’aquí, neix el desig i la curiositat per conèixer. 
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1.3. VESSANT ARTÍSTICA 

Filip Custic, en una entrevista per El Mundo4, es definia com un artista hispano-croat 

multidisciplinari6 que es dedica a materialitzar el seu imaginari.  

La seva pràctica artística, segons la Sala La Tèrmica de Màlaga, on l’artista hi va exposar 

la seva obra el març del 2019, combina la fotografia, la performance, l’escultura i el videoart. 

El seu treball explora què significa l’ésser humà al nostre present i al futur immediat, i també 

l’impacte de les tecnologies digitals en la nostra consciència i el sentit de la identitat. 

 ‘La Térmica’ afegeix que des dels seus inicis dins del món de l’art, l’obra de Custic s’ha 

encasellat dins d’una estètica metamoderna. 

El metamodernisme és una època artística que combina 

característiques del modernisme (època de renovació artística, 

creació d’un art nou, jove i lliure) i del postmodernisme (dona 

importància a la tradició artística amb intenció de tornar als models 

clàssics).  

El 2015 en l’article “Metamodernism: A Brief Introduction”, l’artista 

anglès Luke Turner descriu les principals característiques del 

corrent artístic fent servir paraules com desconstrucció, ironia, 

relativisme, estilització. La partícula ‘meta’, que prové de Plató, 

significa oscil·lació, en aquest cas entre modernisme (ironia, 

desconstrucció) i postmodernisme (sinceritat, construcció). 

D’aquesta manera, doncs, aquests artistes tenen la capacitat de 

combinar coses aparentment oposades: la combinació del passat 

i el present. 

Un exemple de metamodernisme és el tríptic de la figura 1, 

anomenat “Número de oro”. Són tres fotografies seguint les obres 

d’art típiques de la pintura flamenca (durant el Gòtic i el 

Renaixement), però amb una visió actual. A cada part del tríptic hi 

ha un fragment del cos de la model, en aquest cas de la seva amiga 

i companya Maria Forqué. I la manera de crear aquest tríptic és a 

base de postedició amb eines digitals. Per tant el contrast 

metamodernista d’aquesta obra es crea a partir del Tríptic (passat) i la postedició (present). 

Aplicant aquesta estètica al seu estil, fa servir conceptes que en principi semblen 

contradictoris: cos i esperit, art i ciència, clàssic i tecnològic, ordre i caos. És per aquest 

motiu, que penso que Custic ens mostra la idea dualista de Plató; la necessitat que té l’humà 

per fugir del cos i trobar la nostra pròpia ànima. Tot i que aquesta referència filosòfica és 

una idea que ell no ha dit mai públicament, vaig enviar-li un correu electrònic exposant-li 

 
6 Filip Custic creu que ser multidisciplinari és saber materialitzar el teu imaginari (científic, creatiu, 

filosòfic, etc.) a través de diferents canals de comunicació. Creu que és un concepte molt relacionat 

amb el segle XXI perquè ja es pot fer de tot.  

Figura 1. Número de oro. 

Filip Custic.  
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aquesta hipòtesi per comprovar si realment s’inspirava amb aquest ideal, i Custic em va 

respondre: “La teva conclusió no s’allunya de la realitat”. [Annex 1] 

Destaca per ser un artista perfeccionista i les seves obres són, d’una banda, converses 

amb el seu propi ego i, de l’altra, la necessitat d’entendre el cos humà, una característica 

molt filosòfica. Tots aquests conceptes contradictoris formen part d’un univers propi, creat 

per l’artista mateix. El creador d’aquest imaginari defineix les seves obres com a quadres 

virtuals, és a dir, llenços digitals que combinen la fotografia convencional, juntament amb la 

reinterpretació d’idees clàssiques, i l’edició digital d’imatges.  

1.3.1. FILIP CUSTIC COM A ARTISTA 

L’objectiu d’aquest apartat és parlar, dins del seu vessant artístic, sobre la relació artista-

art, per respondre les següents preguntes: Quina és la seva concepció d’art?, Què fa?, Per 

què ho fa?, Quines són les seves influències a l’hora de crear? A més a més, exposaré 

termes que l’han influenciat i que després ha reflectit a la seva obra com per exemple la 

moda, la física quàntica i l’alquímia.  

1.3.1.1. CONCEPCIÓ D’ART 

Filip Custic, en una entrevista per a eldiario.es7, afirmava que la funció de l’artista és dibuixar 

el futur, donar forma a les idees i tenir consciència del poder que té per comunicar i influir 

al públic. 

En una entrevista per al diari El Mundo4, deia que, segons la seva definició d’artista 

contemporani, no tot s’hi val dins de l’art. A més, afirmava que actualment hi ha molt d’art 

per omplir, el que ell anomena “art decoratiu”, aquell que queda bé als llocs, però que no li 

sembla icònic ni destacable. Tot i així, també hi ha excepcions. Per aquest motiu, posava 

com a exemple un diari doblegat; per analitzar si és art o no, s’ha d’observar si hi ha la 

possibilitat de treure’n un aprenentatge i intentar extreure la idea que el suposat artista et 

vol comunicar amb el diari doblegat. Finalment, deia que ell considera que l’art és allò que 

té un valor nou, és a dir, si no aporta cap novetat a la societat, ja no és art contemporani. 

És per aquest motiu que en moltes entrevistes, parla de les seves obres com un reflex dels 

seus aprenentatges i com una forma d’aportar noves maneres d’entendre la realitat o de 

reflexionar-hi des d’altres punts de vista per projectar en un futur.  

A la mateixa entrevista es podia intuir un ideal que, en certa manera, recorda a Plató8, ja 

que Custic deia que no som propietaris de les idees, sinó que les idees hi són per a tothom, 

i el que és interessant en el món artístic és com les ajuntes, com les barreges i quina és la 

nova fórmula que proposes. 

1.3.1.2. DEFINICIÓ PRÒPIA DEL SEU ART  

A una entrevista per TV Ciudad21 definia el seu art de la següent manera: “Comunico a 

través del cos humà i l’ús d’objectes. Estic creant el meu propi vocabulari d’objectes per 

aportar simbologia a cada peça que faig, amb la intenció d’explicar una història a través de 

les imatges, i no amb paraules”. A partir d’aquesta idea, Custic crea quadres virtuals, 

 
7 Eldiario.es Filip Custic, tinerfeño de pedres croates, colaboró con Rosalía en su àlbum El mal querer. 16/05/19 
8 Plató creia que les idees formaven un món invisible i desorganitzat, tot formant un caos. Segons el filòsof, es 

necessitava un demiürg (matèria organitzadora) per crear els objectes tangibles. 
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definits com l’equilibri entre fotografia i il·lustració. Tal com explica a l’entrevista al diari El 

Mundo4, es va adonar que els objectes tenen un significat diferent per a cadascú i va agafar 

aquest recurs creatiu per portar-lo al seu terreny i construir el seu propi vocabulari 

d’objectes per explicar històries. Al seu torn, aquestes històries materialitzen converses 

amb el seu propi pensament; es podria dir que cada imatge és el reflex d’una de les seves 

idees.  

En una entrevista per a GQ Spain9, Custic explicava que no es considera fotògraf i ho 

afirmava explicant que quan va a fer la foto ja té preparats els objectes i la seva simbologia, 

és a dir, ja sap què busca. De fet, ell crea “quadres virtuals” i ho fa a través de la fotografia, 

però no per això és fotògraf. Ell crea un puzle que després edita amb Photoshop, on ajunta 

i integra tots els elements, creant una sensació onírica i treballant el color per separar l’humà 

dels aspectes terrenals. D’aquesta manera, aconsegueix crear una sensació visual estètica, 

el que ara es coneix com a ASMR visual. En una entrevista de ràdio per al programa Siglo 

2110de RTVE, explicava que busca el plaer visual. Com que ell és el primer consumidor del 

seu art, sap que una peça artística està acabada quan a ell li dona plaer. Llavors sap que a 

la gent també li’n donarà. 

En una entrevista per a El Diario7, explica que al principi no era que conscient que no 

retratava el paisatge perquè vivim en l’època de l’ego: “estem obsessionats i centralitzats 

en nosaltres mateixos”. Així doncs, aprofita els seus “quadres” per mostrar els 

aprenentatges, i així la gent quan veu fotografies seves també pot aprendre, per exemple, 

quina és la proporció Fibonacci o la proporció àuria. D’aquesta manera, el públic es nodreix 

intel·lectualment. 

Filip Custic és conscient que estem formats per una part que es veu (ego) i una que no 

(ànima), i creu que la societat actual està massa interessada a destruir-se a si mateixa; és 

a dir, ens centrem massa en la part superficial del nostre exterior i oblidem la part essencial 

de les coses. Per aquesta raó, a través de les obres mostra els seus aprenentatges 

(referents a la ment), i d’aquesta manera fa tangible allò que és intangible. 

1.3.1.2.1. Objectisme 

Objectisme és la paraula que va crear a partir del vocabulari d’objectes i el seu imaginari 

propi. La idea d’objectisme, tal com explicava a la revista Neo211, consisteix a treure 

funcionalitat als objectes terrenals per donar-los un significat introspectiu12.  

A una entrevista a El País13 explicava que va començar fent servir aquest terme quan es va 

adonar que volia orientar la seva creativitat a l’art i no tant amb una finalitat comercial. Va 

veure que tots els corrents artístics que tenien el seu propi -isme l’havien influenciat: el 

surrealisme per la manera de crear una nova realitat, el cubisme per les formes, el regust 

dadaista de la imatge i l’elevació de l’objecte com alguna cosa superior del pop art. I va 

decidir que ell volia crear el seu -isme, i com que, en aquell moment, observava molt els 

objectes i el seu significat, va decidir crear l’objectisme com a moviment artístic. 

 
9 GQ Spain. ‘Creadorxs’: Filip Custic y la belleza de los cuadros virtuales. 04/06/19.   
10 Siglo 21. Frikstailers. 19/02/19. 
11 Neo2. Filip Custic expone en Absolut Manifesto 2019. 27/01/19. 
12 És l’acció d’examinar-se a si mateix, a través de la inspecció dels sentiments i pensaments. 
13 El País. El artista que le puso imagen a la música de Rosalía, expone en Uruguay. 19/02/19. 
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Tot i així, amb el pas del temps s’ha adonat que més que un corrent, és una paraula que es 

repeteix mentalment per col·locar-se en un estat d’ànim creatiu. Per recordar, mentre crea, 

qui és i què li agrada i que no, i quines són les seves bases: treure vida als humans i posar-

ne als objectes, creant el dubte sobre si observes un ésser viu o un objecte inactiu, i 

despertar el dubte en l’espectador.  

1.3.1.3. PER QUÈ AQUEST ART? 

En una conferència per CCE Montevideo14 explicava que la seva força per crear és la 

necessitat de resoldre el màxim de dubtes. Per tant, és la necessitat de saber tot el que 

sigui possible del seu entorn: l’humà, la Terra i el més enllà de la Terra és tot el que el motiva 

a inventar el seu món creatiu. També explica que durant el procés d’aquest imaginari, 

segueix la seva necessitat creativa: “fer allò que en aquell moment t’encurioseix o el cos et 

demana. No forçar les idees, perquè llavors no obtens el resultat òptim que esperes”. En 

un documental per GQ Creadorxs9 explicava que com que durant tants anys no va poder 

verbalitzar el que volia perquè el seu entorn no ho acceptava, ara intenta fer públic el seu 

interior: el que li passa per la ment i els seus somnis, i ho materialitza, de manera que 

converteix els seus diàlegs interns en art. 

En una entrevista de ràdio pel programa Siglo 2110 de RTVE 

deia: “M’agrada que la meva obra sigui contemplativa, 

perquè la gent pugui experimentar durant llargues estones de 

temps situacions que normalment el seu ull no acostuma a 

observar: la fragmentació, la no gravetat...”. En aquesta 

entrevista, posava com a exemple que veure una persona 

levitant durant molt de temps (figura 2) no és una cosa a la 

qual estem gaire familiaritzats. 

Seguint la seva concepció d’art, en què defensa que només 

és art allò que aporta novetat a la societat, diu que fa aquest 

art amb la intenció, mai abans realitzada, de treure vida a 

l’objecte i a l’humà per acabar trobant el punt mig entre cos-

objecte. De fet, l’objectiu és treure càrrega terrenal al cos 

(entès com una gàbia de les idees). Aquest “joc” de treure vida a l’humà i posar-la a l’objecte 

crea un ambient de misteri innovador als ulls del públic.  

Aquesta idea dualista (cos-objecte) sempre l’ha motivat per fer art, però al principi es va 

adonar que a través de la realitat física (el dibuix) no podia arribar als resultats que el seu 

cap imaginava (un altre exemple del reflex platònic: la matèria és imperfecta perquè mai 

arriba a la perfecció de les idees). Per això va començar a provar la fotografia i les tècniques 

digitals de postedició. Amb aquesta combinació es va adonar que podria arribar a 

materialitzar les idees de la seva ment. Així doncs, defineix que ell fa fotografies a escultures 

en les quals hi intervé el cos humà. 

 
14 Youtube. Dani Umpi y Filip Custic en el CCE Montevideo. 22/02/19. 

Figura 2. Botellas-Marlota. 

Filip Custic 
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1.3.1.4. XARXES SOCIALS 

En una entrevista per a País Verne2 deia que “Les xarxes som nosaltres mateixos; són la 

connexió humana a través de la realitat virtual”.  

Si Filip Custic ha arribat on es troba ara, és gràcies a l’aplicació Instagram. En aquesta 

plataforma, l’artista comparteix totes les seves creacions (també per aquest motiu anomena 

“quadres virtuals” a les seves imatges), i on a més ha tingut l’oportunitat de conèixer altres 

artistes amb qui després ha pogut col·laborar (el principal exemple és el de Rosalía).  

En una entrevista per a El Mundo4, deia que “en el món actual és molt fàcil arribar a gran 

audiència sense haver de realitzar una gran inversió, ja que tens una plataforma amb la qual 

pots arribar al món sencer”. Tot i així, a la mateixa entrevista explica que no sap si aquest 

fet és bo o dolent; no sap si la gent valora els seus quadres virtuals pel valor i la qualitat 

artística o simplement pel nombre de seguidors que ha aconseguit.  

Custic no només fa servir la plataforma per “exposar” els seus quadres, sinó que des del 

seu compte d’Instagram dialoga amb els seguidors sobre el significat dels seus treballs. 

L’artista considera que fa servir les xarxes posant-se al paper de mestre i compartint els 

seus aprenentatges perquè els seguidors aprenguin a partir d’ell.  

Tot i que publicar les seves obres a les xarxes podria ser un perill, ja que la majoria dels 

quadres es basen en el nu del cos humà. Davant de la censura, moltes vegades injusta o 

innecessària, Instagram no assegura la permanència dels seus quadres a les xarxes. Un 

dels exemples de censura injusta a l’aplicació d’Instagram és l’eliminació d’una foto on hi 

aparegui un mugró femení. Per motius com aquest, explicava a El Mundo4 que la censura 

ha convertit les xarxes socials en una dictadura virtual i li fa por que la censura s’expandeixi 

i acabem com a la Xina on posen píxels a tot el que “ensenya massa”. 

No obstant això, explica que no utilitza el nu, vesteix el cos amb objectes, no amb roba. De 

fet, això ho fa perquè tracta el cos com si fos un temple que es decora. “L’exterior del cos 

és l’ego i a l’interior hi ha l’esperit. I jo comunico a l’exterior el que li passa a l’esperit.”, 

explica a l’entrevista. Tot i això, afirma que ell també és víctima de la censura i posa com a 

exemple que moltes vegades li han eliminat alguna foto injustificadament en què només es 

veia el pit femení, sense que es veiés el mugró. Finalment, afegeix que espera que la 

societat faci un canvi i s’adoni que vam arribar a la Terra despullats: “Per què hem de tapar 

el nostre sexe?”, afegeix. 

1.3.1.5. INFLUÈNCIES I REFERENTS 

A una conferència14 explicava que s’inspira a partir de tot el que 

passa al present. I com que ara hi ha la preocupació humana de 

“serem substituïts per una màquina”, això el condiciona a l’hora 

de crear. També l’inspiren els debats i els conflictes socials 

actuals com el feminisme, el racisme (figura 3), etc.  

Figura 3. Fotografia sense títol,  

Filip Custic. 
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En una entrevista per It’s Nice That15, deia que la ciència, les matemàtiques, l’astrologia i la 

història també tenen molta influència a les seves obres. 

Llegint una altra entrevista, en aquest cas a la revista Metal Magazine16, explicava que més 

que referents, li agrada parlar de mestres. Per tant, quan parla dels mestres o persones que 

l’han marcat, anomena noms com Nikola Tesla (físic, matemàtic, inventor i enginyer elèctric 

croat), Leonardo Da Vinci (artista polifacètic, a la vegada era científic, enginyer, inventor, 

pintor, escultor, arquitecte, músic, filòsof i escriptor), Hilma af Klint (primera artista en pintar 

art abstracte), Olafur Eliasson (artista minimalista), Andy Warhol (artista que seguia la idea 

de fer servir el capitalisme per crear), Magritte (pintor surrealista i dadaista), Richard 

Hamilton (art pop, fragmentació),  Joan Brossa (poeta, dramaturg i artista plàstic del 

surrealisme i dadaisme), Pitàgores (filòsof i matemàtic grec), Klimt (pintor simbolista), 

Duchamp (pintor i escultor dadaista), Marina Abramović (artista croata de performances), 

Galileo (físic, matemàtic i filòsof), Copèrnic (astrònom), Claude Cahun (artista surrealista), 

Aristòtil (filòsof grec), Gaudí (arquitecte modernista) i Dalí (pintor surrealista. Però a la 

revista Neo211, explicava que no és una figura realment referent, però sí que es pot veure 

un reflex de l’interès surrealista per la figuració simbòlica i onírica).  

[A l’annex 2, es pot veure una taula on es comparen obres d’artistes referents amb 

versions actuals de Filip Custic.] 

En aquesta mateixa entrevista, també explicava que elements 

com el vidre, el metall i els miralls l’inspiren durant el procés 

creatiu. A més d’aquests elements, també hi tenen un paper 

important les lletres de l’abecedari o els signes dels jeroglífics 

egipcis. 

A una entrevista per al diari El Mundo4 explicava que els 

artistes es nodreixen d’aprenentatges de mestres del passat i 

posava l’exemple de Dalí, que s’havia basat amb els núvols de 

Rubens i les mans de Da Vinci per crear el surrealisme. De 

manera que, com explica a una altra entrevista per a 

eldiario.es7, dins del món creatiu hi ha com un núvol d’idees ja 

existents, i els artistes són els canalitzadors de la informació 

de les idees de generacions passades. Per tant, els artistes 

contemporanis tenen el deure d’agafar aquest aprenentatge 

de grans mestres, remoure’l i arribar a una conclusió nova amb 

una projecció de futur. 

A més, la majoria dels seus quadres visuals deixen veure 

influències de clàssics, cosa que demostra que Filip Custic 

s’ha interessat per la història de l’art, i mostra el seu gust 

artístic en la seva pròpia obra. En les figures 4 i 5 es pot veure 

com el projecte publicitari per a la marca Kara (figura 5) té una 

clara inspiració en el clàssic de Rubens (figura 4). 

 
15 It’s Nice That. Science, maths, astrology, and history” inspire Filip Custic’s surreal portfolio. 06/03/19. 
16 Metal Magazine. Filip Custic: el arte de la metafísica. 18/04/18 

Figura 4. Las Tres Gracias, 

Pedro Pablo Rubens. 

Figura 5. Projecte Kara, 

Filip Custic 
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Finalment, a una entrevista per a Verne2, també explicava que quan va anar a viure a 

Madrid, va agafar inspiració de “l’oceà d’objectes quotidians” que es venen a “el Rastro”. 

Aquest interès per objectes del dia a dia pot estar relacionat amb el concepte ready-made 

(art trobat) de Marcel Duchamp, qui transformava objectes quotidians i mundans amb obra 

d’art sense modificar el seu aspecte original. 

1.3.1.5.1. Bauhaus  

Bauhaus és un estil que fa referència a una escola de disseny i 

arquitectura alemanya de principi del segle XX que va reinventar 

el mobiliari diari: cadires, taules, cendrers, etc. amb un objectiu 

clar: l’elegància de la simplicitat i el minimalisme a través de formes 

i colors fonamentals (figura 6). És un altre exemple de dualisme, 

en aquest cas entre tecnologia i art, i a partir d’aquesta escola, la 

tecnologia canvia i passa a ser un laboratori experimental i creatiu. 

Aquest estil ha sigut un referent més per Custic, que ha fet servir 

l’art, mitjançant colors i formes simples, per reinventar idees 

clàssiques. Bauhaus reinventava mobles i Filip Custic ho fa amb 

la fotografia. Al principi de la seva obra es pot comprovar com 

treballa a partir dels colors bàsics, amb l’objectiu de buscar 

simplicitat. A mesura que avança la seva obra, va afegint-hi 

complexitat, però més tard treballa el minimalisme, com es pot 

veure a la figura 7, en un projecte per Sita Ballen, en la qual es 

poden veure el cos de la model en versió més petita dins del cos 

general. 

 

1.3.1.5.2. Hiperrealisme 

L’hiperrealisme és un gènere de la pintura i l’escultura que busca assemblar-se al màxim a 

la realitat (a la fotografia). En el seu cas, tal com explica a la revista Cultural Magazine17, ell 

aplica aquest gènere a la direcció contrària, convertir la realitat (fotografia) a il·lustració. A 

través del Photoshop, fa el que abans només es podia fer a través de la pintura. En una 

entrevista per La Diaria1, explicava que com que amb la pintura no arribava al seu objectiu 

va optar per la fotografia. Però pensa que el que queda més a prop de la seva obra artística 

és l’escultura hiperrealista. 

1.3.1.5.3. Cubisme 

El cubisme és un moviment estètic avantguardista que va néixer a França i que plasmava 

la realitat (la naturalesa o les persones) mitjançant figures geomètriques. Penso que no és 

exactament el que fa Filip Custic, però sí que és cert que ell ha agafat la simplicitat i la forma 

esquemàtica d’aquest corrent, i tot i la complexitat de les seves obres, intentar donar una 

aparença de fàcil. 

 
17 The Cultural Magazine. ‘Busco el limbo entre el humano y el objeto’. 26/03/18. 

Figura 6. Cadira Zigzag, 

estil Bauhaus. 

Figura 7. “Aleph”. Filip Custic. 
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1.3.1.5.4. Surrealisme 

El surrealisme va ser un moviment avantguardista artístic que buscava superar la realitat a 

partir de l’impuls psíquic de la imaginació i la irracionalitat.   

En una entrevista per a El Mundo4, explicava que el surrealisme va ser el primer moviment 

artístic que li va cridar l’atenció perquè eren realitats que no podia experimentar de manera 

terrenal. De fet, Custic explica que la seva obra artística és més aviat surrealista 

introspectiva: donar-li forma a allò que passa per la seva ment. 

També explica que amb el pas del temps li ha començat a semblar estrany que l’etiquetessin 

com a surrealista, quan ell no fotografia idees surrealistes. Pensa que com que el resultat 

de les seves obres s’allunya de la normalitat, i com que la gent necessita classificar-ho tot, 

el posen al grup de surrealistes. A través del seu compte d’Instagram, reivindicava que 

tenim un problema perquè ens pensem que la realitat és només el físic, però hem de 

reconèixer que també ho és la part intangible, el que passa per la nostra ment. I això és el 

que ell fa: materialitzar el que l’ull no pot veure, però sense una intenció surrealista. 

1.3.1.5.5. Dadaisme 

El dadaisme va ser un moviment artístic avantguardista que va néixer a Suïssa, que té una 

finalitat provocadora, irreverent i que lluita contra qualsevol norma, especialment artística. 

Per aquesta raó, penso que Filip Custic busca ser tan trencador com els dadaistes. En 

aquell moment, els dadaistes buscaven provocar i penso que Custic busca ser diferent per 

impactar i crear un interès en l’espectador. En certa manera, el provoca a través de 

l’impacte visual perquè segueixi la seva obra i pugui aprendre amb ell. 

-MARCEL DUCHAMP 

Marcel Duchamp era un fotògraf impressionista, fauvista, cubista i 

finalment dadaista. La seva obra més coneguda és l’exposició d’un 

urinari en un museu o la Gioconda amb un bigoti damunt. Era la 

provocació en persona, un radical dins del món de l’art capaç de 

trencar qualsevol norma. Com a estil propi, crec que el que té en 

comú amb Filip Custic és la pèrdua d’identitat de gènere a través de 

la moda i l’ús d’objectes quotidians. 

-MAN RAY 

Man Ray era un americà que va anar a viure a París. Era un fotògraf 

dadaista i surrealista que va ser pioner de la fotografia abstracta. Les 

seves primeres imatges reproduïen les seves obres plàstiques i cada 

fotografia mostrava una idea, igual que Custic. Per aquest motiu, es 

podria dir que Filip Custic és un Man Ray del segle XXI; un croat que 

va anar a parar a Espanya, i que a través de la fotografia crea un 

imaginari abstracte i busca l’equilibri entre pintura i fotografia.  

1.3.1.6. ALQUÍMIA 

Alquímia és un terme que Filip Custic ha fet servir en més d’una ocasió per raonar la 

simbologia d’algun quadre virtual. Alguns li han posat el nom d’alquimista digital. Així doncs, 

l’alquímia és una doctrina i un estudi amb tres vessants: 
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1. Experimentació amb la matèria 

2. Dissertació filosòfica 

3. Esoterisme (per a una minoria) i misticisme 

És una pseudociència, sense base científica, que creia que la matèria està formada per 4 

elements: terra, aire, aigua, foc. 

Si s’analitza l’obra de Filip Custic, realment es poden aplicar les tres vessants: és un art que 

es basa en l’experimentació, amb un ideari filosòfic platònic (reflexió cos/ment de Plató, ell 

ho transforma en objecte/ego) i, finalment, es podria considerar un art amb esoterisme (un 

art atípic, no comercial). 

1.3.1.7. MODA 

El món de la moda ha sigut escola i trampolí per a la creació de Filip Custic, que va 

començar la carrera artística com a model per a revistes com Vein Magazine. Allà va 

començar a deixar de ser model per ser el fotògraf dels models. Més endavant va iniciar els 

seus propis projectes, però sempre ha tingut un enllaç amb la moda; sempre ha tingut un 

ull posat en la moda o en la reflexió de la moda, i a més va en contra del que és (o es 

considera) moda; només cal veure la seva manera de vestir. Un estil que, com la seva obra 

artística, és propi i característic de l’artista. També cal destacar la reflexió del rol de gènere 

dins de la moda que fa Custic, ja que la majoria de vegades trenca amb aquest tòpic i 

vesteix peces de roba dissenyades en un principi per a dones.  

Aquest esperit crític neix després d’haver estat dins de la indústria de la moda. Per això, 

quan a una entrevista a El Mundo4 li pregunten si creu que la moda és una dictadura, ell 

respon de la següent manera: “Hi ha moltes normes i, al final, tot el que porta la paraula 

indústria és perquè vol vendre. He tingut moments en els quals ho he passat malament 

perquè m’han anul·lat creativament”. Per exemple, quan treballava per a marques de moda, 

moltes vegades l’obligaven a posar una bossa o una sabata que no coincidia amb el seu 

gust, i això el molestava perquè no podia ser ell del tot. Per aquest motiu no vol formar part 

de la indústria de la moda perquè està massa contaminada i tot va molt de pressa, posant 

per exemple el tòpic “estar passat de moda”, que segons ell s’ha acabat utilitzant com una 

manera de menysprear una creació humana. Aquesta opinió també l’argumenta en una 

entrevista per a Verne2 quan parla sobre aquesta immediatesa per crear a mesura que 

avancen les temporades, la qual cosa comporta la desaparició de creacions artístiques 

cada canvi de temporada.  

Per aquest motiu, va decidir en un moment de la vida apartar-se de la moda per dedicar-se 

plenament a l’art, ja que creu que el bon art mai passa de moda, sempre és vigent i mai cau 

en el menyspreu. Però com diu a una entrevista per a La Diaria1, gràcies a la moda va 

aconseguir satisfer la seva creativitat perquè no tenia cap altra forma de finançar les seves 

idees. D’alguna manera, es podria dir que als seus principis, Custic va utilitzar la moda i les 

marques com a mecenes. 

Tot i que es va apartar de la moda, sempre hi ha hagut una tendència per mostrar el seu 

propi segell de moda dins dels seus quadres virtuals. De fet, ha col·laborat amb molts 

projectes per diferents marques de moda com Victor Nouman (moda i arquitectura, projecte 

del 2016), Suarez (joieria, projecte del 2018), Delpozo (moda, projecte de 2017), Bimba y 
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Lola (moda i accessoris, projecte de 2018) i Camper (sabates, projecte de 2018) entre 

altres marques. Tot i així, cal destacar el projecte amb Palomo Spain, ja que tenen una 

manera d’entendre la moda molt similar: “la moda com una forma d’expressió i no com una 

indústria”, com explica a Verne2. 

1.3.1.8. CAPITALISME 

Filip Custic agafant la idea d’Andy Warhol de pop art, que defensa l’ús del capitalisme com 

un joc artístic portat al teu terreny. Així doncs, fent la reflexió que si el capitalisme existeix 

en el nostre present és per alguna raó, s’hi aferra per jugar amb les marques de moda i 

creure que la publicitat no és una “prostitució de l’art”, com diu a una entrevista per a El 

Mundo4.  El capitalisme és un sistema basat en els diners, i Custic explicava en una 

entrevista per a I-D18, que per a ell els diners són un intercanvi energètic; donar i rebre. 

D’aquesta manera, doncs, els bitllets serveixen per intercanviar-los per objectes. A més, 

afegia que al principi no tenia una bona relació amb els diners, però va començar a 

entendre, a partir d’aquest exercici d’intercanvi d’energia, que si una persona donava molt 

i no rebia, no hi havia equilibri. Per tant, un bon ús dels diners, segons l’artista, és quan hi 

ha equilibri entre el qui dona i el qui rep. 

1.3.1.9. CIÈNCIA I FÍSICA QUÀNTICA 

La seva obra té un gran reflex de la ciència i de les matemàtiques. De fet, és així com 

s’explica aquest ordre, ja que és un artista net i tècnic, per la seva disciplina científica.  A la 

revista Metal Magazine16, explicava que sempre havia intentat evitar la ciència, però sempre 

acabava convivint amb ella. A l’escola sempre escollia ciència, i després a casa jugava amb 

la càmera i la roba. Ha malparlat sempre de la ciència i d’aquesta “veritat indubtable” que 

la fa característica, però en el fons la seva obra té molta influència científica: el blanc tècnic, 

la perfecció, la netedat... Només cal veure que la seva obra es basa a materialitzar les idees 

a través de la tecnologia (la post edició). 

Durant la conferència de CCE Montevideo14, Filip Custic parlava molt del seu interès i 

fascinació per la física quàntica, que ell defineix a un post d’Instagram com “la comprensió 

de totes les variants al mateix temps”. Aquest interès de què parlava el va descobrir a través 

de YouTube al cap d’uns anys d’acabar la carrera de física, que havia estudiat sense interès. 

A través d’aquesta ciència es defensava davant d’un optimisme cap al futur tecnològic. Tal 

com explicava “els robots són els únics éssers que saben aplicar la física quàntica amb 

algoritmes. D’aquesta manera, en un futur potser ens podran ajudar a entendre-la”. 

Aquesta esperança en els robots es veu en alguns quadres virtuals, en què normalment els 

cossos humans semblen escultures o objectes, que també els transforma en robots a través 

d’un color metàl·lic. Al mateix temps, aquesta necessitat per entendre la ciència ve de la 

por que mostrava a una entrevista per a El Mundo4: “Els algoritmes s’estan tornant tan 

intel·ligents que ni nosaltres som conscients de com ens estan dominant”. 

1.3.1.10. PATAFÍSICA 

La patafísica és una ciència que estudia les lleis que regulen les excepcions. L’artista va 

conèixer aquesta paraula d’una manera curiosa; estava de festa i un home se li va apropar 

i li va dir que busqués patafísica a Internet perquè encaixava amb el seu estil, i l’home va 

 
18 i-D. este fotógrafo crea desnudos surrealistas usando objetos cotidianos. 01/08/18. 
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desaparèixer. Llavors va començar a investigar i, tal com explicava a un programa de la 

Tve219, s’ha convertit en una ideologia o una forma d’entendre la realitat. És la llei de la 

casualitat, fixar-se en l’excepció, quan actualment tothom es basa en la majoria. 

1.3.2. OBRA ARTÍSTICA 

L’objectiu d’aquest apartat és parlar d’allò que és referent a l’obra artística en general i del 

que tenen en comú totes les peces artístiques que crea Filip Custic. L’obra de l’artista es 

divideix en projectes que fa per a empreses o bé quadres virtuals que fa per plaer i que 

després publica a Instagram. En una entrevista per a la revista Neo211, explicava que 

l’agència amb qui treballa, O Creative Studio, l’ajuda a produir. La feina de buscar marques 

és innecessària en el seu cas perquè són les marques que contacten amb ell a través de 

correu electrònic o Instagram. Com ha explicat en diverses entrevistes, cada cop són més 

les marques que li van al darrere, però ell valora quines l’omplen i el motiven més. En 

general, siguin projectes d’encàrrec o per plaer, la seva obra artística té dos objectius: 

explicar històries a través de la simbologia i jugar amb les sensacions per activar el plaer 

visual de l’espectador.  

1.3.2.1. GESAMTKUNSTWERK 

Aquesta paraula significa “obra d’art total” i la feia servir Walter Gropius, fundador de 

l’escola Bauhaus. Gropius creia que els artistes i arquitectes (alumnes de la seva escola) 

havien de ser artesans i tenir experiència amb altres especialitats per familiaritzar-se 

treballant amb diversos materials i mitjans artístics, així com el disseny industrial, disseny 

de vestuari, el teatre i la música. Gesamtkunstwerk és sinònim del que s’ha anomenat art 

omniabarcant, que és el conjunt de les 6 arts clàssiques: arquitectura, escultura, pintura, 

música, dansa i literatura. És per aquest motiu que es considera que la primera mostra 

d’obra d’art total van ser les òperes de Wagner. Com he explicat a l’apartat 1.3.1.5.1, Custic 

rep influència de l’escola Bauahaus. Així doncs, ell també està a la recerca de la seva obra 

d’art total. Per aquest motiu, no li agrada que el classifiquin com a fotògraf, sinó que 

prefereix anomenar-se artista. D’aquesta manera, deixa clar que no es tanca a jugar amb 

altres branques artístiques en un futur. 

1.3.2.2. ATEMPORALITAT 

Filip Custic va començar a tocar la fotografia a través de la moda, però en una entrevista 

per a la revista Shangay3, explicava que en aquell àmbit no podia mostrar la seva part 

personal i sentia que tenia data de caducitat, cosa que l’incomodava, ja que, en el seu art, 

Custic busca que duri temps i que no desaparegui quan acabi la temporada o quan siguin 

les rebaixes. Durant l’entrevista va dir: “M’esforço massa en la construcció de les meves 

fotos, vull crear obres atemporals.”. Així doncs, tal com explicava en una de les seves 

exposicions, l’obra de Filip Custic es divideix en 3 components: 

1. Arqueològic: excavació epistemològica, es rescata el coneixement del passat 

2. Anacrònic: s’analitza el coneixement passat i s’assimila des del present 

3. Prospectiu: actualització de les idees passades que es projecten al futur amb una 

intenció atemporal. 

 
19 Las 2 Noticias – RTVE. El universo surrealista de Filip Custic.13/11/18. 
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1.3.2.3. MODELS 

En una entrevista per a la revista Shangay3, explicava que cada cos comunica una idea. 

Per exemple, el cos masculí el tracta des d’un punt de vista més sexualitzat que quan 

fotografia les dones, que els intenta donar més apoderament. En aquesta mateixa 

entrevista, afirmava que acostuma a utilitzar nois adolescents-joves, molt prims, i amb un 

punt de genderless20. A més, explicava que li agrada utilitzar joves que tinguin entre 17 i 20 

anys perquè creu que en aquest període d’edat es viu un big bang, en què et descobreixes 

a tu mateix. Per aquest motiu, creu que la mirada i l’energia que desprenen les persones en 

aquell moment de la seva vida és molt atractiva. 

Finalment, cal destacar que també utilitza el seu propi cos per expressar les idees que 

investiga i els seus aprenentatges. Li agrada autoretratar-se perquè al cap d’un temps, quan 

veu les imatges, s’adona de com ha evolucionat. Aquest punt narcisista a les obres és un 

reflex del seu caràcter psicoanalític que pot recordar a les teories de Sigmund Freud. 

1.3.2.4. PROCÉS CREATIU 

En una entrevista per a La Diaria1 el 25 de febrer de 2019, explica que té una sèrie de 

paraules que es repeteix mentalment quan comença el procés creatiu per recordar qui és i 

què és el que li agrada i el que no. Llavors el procés creatiu que segueix sempre és el 

mateix: tres dies d’elaboració de la idea; primer una pluja d’idees, després comença a 

escriure i, finalment, ajunta tota la informació i concreta el missatge en una imatge o en un 

projecte. A partir de la idea (un esborrany) passa a la reproducció: busca els objectes que 

siguin necessari, busca els models, i realitza les fotografies necessàries en un estudi. 

Finalment, amb Photoshop crea tot aquest puzle. Però d’aquest procés llarg (en alguna 

ocasió ha explicat que pot estar un mes editant una foto), ell en gaudeix totes les fases ja 

que s’ho pren com un joc i no com una professió estricta. 

[A l’annex 4, es poden veure captures de pantalla, per veure com passa de les idees de 

l’esborrany al resultat final] 

1.3.2.5. ROSALÍA  

El projecte de la imatge visual del disc de la Rosalía 

“El mal querer” (novembre 2018) ha sigut el que més 

impacte ha tingut; un èxit internacional.  

La relació entre la cantant catalana, Rosalía Vila i 

Tobella va començar com amics virtuals, a través de 

converses per Instagram. Quan Custic se’n va anar 

a viure a Barcelona, aquesta amistat va traspassar 

les fronteres de les xarxes socials, tal com es pot 

llegir a una entrevista per a El País13. Sempre havien 

parlat que seria interessant una col·laboració dels 

dos, fins que a l’estiu del 2017 la cantant li va 

 
20 Aquest terme significa sense gènere, és a dir, una persona que lluita per trencar amb els 

estereotips que tradicionalment s’han associat a l’home o a la dona. S’acostuma a aplicar a la moda, 

però un rostre genderless és aquell que causa confusió i no busca identificar-se amb cap gènere. 

Figura 8. Portada del disc “El mal querer”.  

Filip Custic 
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proposar que li fes la imatge del seu disc. En aquell moment, Rosalía no havia firmat amb la 

productora Sony i, per tant, no hi havia diners pel mig ni tampoc hi havia cap tipus de 

pretensió. En aquesta entrevista, Filip Custic explicava que aquest projecte va ser molt 

progressiu; al principi la cantant li passava informació del llibre que l’havia inspirat per 

compondre (“La Flamenca”) i li passava les primeres maquetes de les cançons. A partir 

d’aquí, ell va decidir que el seu treball seria materialitzar el so, és a dir, convertir-lo en 

imatge, tal com explicava a TV Ciudad21.  

La cantant li va donar algunes pistes del que buscava: simbolitzar la cultura espanyola, 

l’apoderament femení, les relacions humanes... I Custic, a través d’aquesta informació, va 

voler actualitzar els estereotips espanyols perquè no sonés com l’Espanya casposa, sinó 

una Espanya revitalitzada. 

Va passar un any treballant per aquest projecte i ni ell ni la cantant s’imaginaven que es 

convertiria en un projecte tan gran. Suposo que per aquest motiu, d’orgull després de veure 

el bon funcionament del projecte, Filip Custic només té bones paraules per a la cantant a 

les entrevistes com a El País Verne2: “Rosalía és una dona plena de dolçor i puresa, i a la 

vegada apoderada i inspiradora, que ha sabut replantejar la cultura espanyola i el flamenco 

combinant la tradició i el futur”. I és aquí on es troben els dos artistes, el metamodernisme, 

explicat a l’apartat 1.3., és una característica que els uneix. 

El disc “El mal querer” és un àlbum experimental i conceptual, fruit del treball de fi de grau 

de Rosalía. La seva temàtica gira entorn del desamor, d’una relació tòxica, del no saber 

estimar i de l’amor romàntic. Son onze cançons inspirades en els capítols d’una novel·la 

anònima occitana del segle XIII, i cada cançó està acompanyada d’una de les imatges de 

Filip Custic. [Es poden veure les imatges a l’annex 3] El disc es presenta amb una portada 

(figura 8) on es pot veure a Rosalía com si fos una deessa arribada al món per ensenyar qui 

és, què ha aprés i què sap fer. 

A eldiario.es7, Custic explica que ha sigut una experiència increïble treballar amb Rosalía 

perquè ella confiava en ell i això el feia sentir lliure per fer allò que realment li venia de gust. 

A més, afirma que l’ha inspirat molt, sobretot perquè creu que la cantant ha sigut capaç, a 

través de les seves cançons, de verbalitzar pensaments que ell tenia, però que no sabia 

com convertir-los en paraules. Finalment, afegeix que gràcies a aquest projecte s’ha adonat 

que li interessa el món de la música i li agradaria poder continuar formant-ne part. 

Penso que aquest projecte està molt a prop d’arribar a ser l’obra d’art total (la idea de 

gesamtkunstwerk de l’apartat anterior). Suposo que el fet d’ajuntar la literatura (lletres i 

influència d’una novel·la), la música (de Rosalía), la pintura (per les imatges de Filip Custic 

i els videoclips de les cançons), l’escultura (l’objectisme de Custic), la dansa (les 

coreografies de la cantant als videoclips i als concerts) i l’arquitectura (els escenaris dels 

directes) ha fet que la unió de Custic i Rosalía s’hagi convertit en un èxit internacional. 

 
21 Youtube. Entrevista a Filip Custic en TV CIUDAD. Exposición Presente Mental. CCE Montevideo. 01/03/19. 
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1.3.2.6. INSTAGRAM. Filtres i font d’informació 

L’artista fa servir Instagram com a plataforma per publicar els seus quadres virtuals, i també 

per interpel·lar el públic. De fet, els seguidors poden preguntar-li aspectes de la seva 

producció artística de manera totalment directa. Així doncs, Custic aposta per un accés al 

coneixement verdader i directe, al contrari de la frivolitat institucional que encara perdura 

en l’art. 

Filip Custic, en una entrevista de radio per al programa Siglo 2110, explicava que actualment 

a la gent només li agrada l’art si, a part de ser espectadors, també en poden formar part. 

Això ho exemplificava amb el fet que abans la gent anava a París i feia fotos a la Torre Eiffel. 

En canvi, amb el naixement de la selfie, actualment la gent es fa fotos d’ells i la Torre Eiffel 

darrere.  

Davant d’aquesta època del narcisisme, o com ell n’anomena, “època de l’ego”, Custic 

utilitza l’ego per comunicar aprenentatges complexos i profunds. A més, crea filtres 

d’Instagram perquè la gent pugui decorar-se amb les seves obres. L’artista entén aquests 

filtres com una performance virtual.  

 

 

 

Un dels filtres (figura 9), decora la cara de la persona amb els seus aprenentatges (amb 

obres seves plenes d’aprenentatge). El filtre de la figura 10 barreja vidre i geometria perquè 

els espectadors puguin jugar amb la distorsió dels cristalls. El filtre de la figura 11, el 

publicava amb la pregunta “Quin és l’aprenentatge que veieu en mi?”, per crear un diàleg 

entre l’artista i el seguidor. I finalment a la figura 12, es pot veure el filtre amb el qual volia 

que la gent aprengués què és la fórmula de Fibonacci.  

1.3.2.7. SIMBOLOGIA GENERAL. Elements comuns 

El seu simbolisme són codis que s’han fet servir sempre, però adaptats a la seva pròpia 

fórmula personal. 

Elements comuns de veure a les seves obres:  

1.3.2.7.1. Cos: a una conferència14 explicava que el cos és com un temple, és a dir, que 

se’n decora l’exterior a partir del que passa a l’interior. Ell mateix s’acostuma  a utilitzar com 

la seva pròpia musa, ja que fa servir l’art per trobar-se a ell mateix i treure conclusions. Es 

Figura 9. Virtual 

performance, Filip Custic. 
Figura 12. Fibonacci, 

 Filip Custic. 

Figura 10. Cubismo 

hiperrealista, Filip Custic. 

Figura 11. I’m your mirror, 

Filip Custic. 
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feia fotos i trobava la lògica mental22. Si fotografia a altra gent, ho fa per mostrar que el seu 

entorn també l’ha inspirat. 

1.3.2.7.2. Mirall: simbolitza la conversa constant amb l’ego. Representa el dualisme i la 

relació que tenim amb el nostre ego.  

1.3.2.7.3. Vidre/Cristall: simbolitza la fragilitat. A més, considera que en la recerca de 

l’equilibri, si hi ha vidre, t’obliga a ser delicat.  

1.3.2.7.4. Metall: el metall es caracteritza per ser resistent als cops. Per tant, pot simbolitzar 

maduresa, objectivitat i, com que les monedes estan fetes de metall, es pot relacionar amb 

una idea capitalista. 

1.3.2.7.5. Quadrat: expressió de l’ordre, ser simètric.  

1.3.2.7.6. Numerologia: és una ciència metafísica que explica els significats dels nombres, 

i ell ho utilitza per justificar la simbologia. 

1.3.2.8. EXPOSICIONS I MOSTRES 

Filip Custic, a banda d’exposar els seus quadres virtuals també ha participat en exposicions 

i mostres; a vegades exposant i altres participant de les inauguracions fent performances. 

La seva obra s’ha pogut veure a James Fuentes Gallery (Nova York), MoMA (Nova York), 

Garage Museum (Moscou), Colette (París), La Fresh Gallery (Madrid), IBK 191 (Madrid), 

The House of Romanticism (Madrid), Caixaforum (Madrid i Barcelona), CCE. Centro 

Cultural España (Montevideo, Uruguay), Fundación César Manrique (Lanzarote), i La 

Térmica (Màlaga). 

I destaquen les exposicions “Presente mental”, del CCE. Centro Cultural España a 

Montevideo, Uruguay i “Homo-?”, de la Sala La Térmica de Màlaga. 

 

1.3.2.1.1. Presente mental 

Del 21 de febrer fins al 4 de juny de 2019 es podia 

visitar l’exposició “Presente mental” al CCE. 

Centro Cultural de España a Montevideo, 

Uruguay (figura 13). Aquesta era la primera 

mostra individual de l’artista Filip Custic a 

l’Amèrica Llatina. L’exposició reunia algunes de 

les peces que formen part de la seva obra 

artística. A més, l’artista volia que l’espectador 

conegués el seu principal element comunicatiu: 

l’objecte.  

 
22 La lògica mental són les conclusions que treus a partir del procés mental en la recerca de la raó. 

Figura 13. Entrada de l’exposició “Presente 

mental”, Filip Custic. 
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1.3.2.1.2. Homo-?  

El 22 de març de 2019, Informaria digital 

publicava un article amb el títol “Filip Custic 

reinterpreta l’evolució humana a la seva 

exposició ‘Homo-?’”. Aquesta exposició era una 

instal·lació inèdita, feta a base de quadres 

virtuals en què es reflexionava sobre la 

naturalesa del temps i la memòria. ‘Homo-?’ es 

concep com una instal·lació multisensorial 

divulgativa, amb un “tríptic virtual” (figura 14) de 

gran format, que representava la visió de Custic d’una “retro-prospectiva” de l’evolució 

humana, com a peça principal. A La Térmica de Màlaga també s’hi podia trobar animació 

fotogràfica, un avatar 3D i una audioguia que acompanyava el visitant a través de la narració 

de la meta-història de la humanitat.   

[A l’annex 5, es pot veure el tríptic virtual de l’exposició més detalladament] 

1.3.2.9. MARÍA FORQUÉ 

María Forqué és una artista, més decantada cap al terreny 

musical, amiga de Filip Custic. Junts van crear el projecte 

“1por1”, que després van ser fotografiats per marques com 

Gucci. Custic explicava a una entrevista per The Cultural 

Magazine17 que el seu reflex femení més clar és ella; com un 

mirall, i l’inspira constantment perquè té una perspectiva de la 

realitat que no para de sorprendre’l.  

María Forqué li va presentar una 

amiga seva, Daniela Blum i van acabar vivint junts. També 

van formar un equip per ajudar a Custic a l’estudi que ell en 

va anomenar “escola de l’objectisme”. 

Una de les performances que més repeteixen és la de crear 

com una cadira; Forqué s’asseu damunt de Custic, i ho 

publiquen a Instagram, com es pot veure a la figura 15, que 

ho van fer a The Museum of Modern Art de Nova York A la 

revista Metal Magazine16, ell explica que juguen a “1por” i 

tenen la intenció d’anar resolent objectes 1 per 1 a través de 

dues persones que són el reflex un de l’altre. 

1.3.2.10. KITO MUÑOZ 

Kito Muñoz és un amic de Filip Custic, i a més van començar les 

seves carreres a l’hora, creant el segell “Filip y Kito”. Junts han 

treballat per marques com Balmain, Dior o María Ke Fisherman, 

però sobretot destaca la seva campanya per Palomo Spain.  

Custic explicava a Metal Magazine16 que es van conèixer per 

Instagram i que van notar que connectaven i que tenien una 

manera de percebre la fotografia molt semblant. Amb el pas del temps, cadascú ha agafat 

Figura 14. Tríptic virtual. Gran peça de l’exposició 

‘Homo-?’, Filip Custic. 

Figura 15. Performance de la 

cadira), María Forqué i Filip Custic 
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camins diferents; Kito continua dins del món de la moda, mentre que Custic crea els seus 

propis quadres virtuals. 

1.3.3. EVOLUCIÓ 

Filip Custic explicava a eldirario.es7 que sempre havia mostrat un gran interès per la 

creativitat, però que aquest sentiment encara es va accentuar més a partir del clic que va 

fer als 20 anys, quan es va “buidar” de la informació que havia après fins al moment i va 

recomençar. De fet, a partir d’aquell moment li va néixer la curiositat pel cos humà. Després 

va barrejar el cos amb objectes, que els va dotar de simbologia i conceptes, va jugar amb 

el cromatisme i va aprendre de mestres del passat com Da Vinci, Dalí o Rafael. I a la vegada, 

s’adonava que la tecnologia era l’objecte per excel·lència del segle XXI. Davant d’aquest 

ventall d’elements va començar un camp d’experimentació: jugava amb la fotografia del cos 

humà, els objectes i la post edició, tenint en compte, doncs, la tecnologia que anomenava 

dos línies més amunt. Lentament, aquest procés d’experimentació va evolucionar fins a 

explotar i trobar-se en un moment de reconeixement internacional.  

GQ Spain9 li va dedicar un documental on ell explicava que va començar fent fotos sobre 

un fons blanc en un estudi, utilitzant l’únic que la seva ment coneixia en aquell moment: el 

cos humà. Als cossos els va anar afegint colors primaris a través de la roba, fent referència 

a l’estil Bauhaus. Després va començar a incloure conceptes com la fragmentació (dividir 

una unitat en fragments). Més endavant, va afegir objectes a les fotografies, i aquesta idea 

va anar creixent fins al punt que els objectes tenien una simbologia. A partir d’aquí, va 

començar a construir el seu propi imaginari. A mesura que Custic anava adquirint 

coneixement, la seva obra s’anava tornant cada cop més complexa.  

L’evolució de la seva obra avança al mateix ritme que la seva 

personalitat. Com qualsevol artista, es pot veure un reflex de les 

seves etapes vitals a les seves peces; un estat d’ànim més infantil 

(com a la figura 16) , abstracte, màgic, destructiu, etc. Al principi la 

seva obra donava més importància al passat i les imatges 

acostumaven a ser fosques, però llavors va descobrir la teoria que 

els éssers humans som éssers lumínics. En aquest moment, va 

començar a donar claror a les seves peces i, a més, sempre amb 

un ull posat al futur per descobrir cap on ens portarà la tecnologia. 

Un dels leitmotiv de la seva obra és 

l’equilibri, i creu que mantenir-lo, ser 

constant i pacient són tres característiques que l’han fet 

evolucionar com a artista.  A partir de les figures 17 i 18 es pot 

veure com només amb 2 anys, l’estil de Custic ha canviat per 

complet. Les dues imatges tenen una intenció promocional d’una 

marca de moda, però el protagonista de la primera imatge és 

evident que és una persona, mentre que a l’altra imatge, el 

protagonista et fa dubtar si és un humà o un objecte sense vida. 

 Figura 17. FW16 per Victor 

Nouman, Filip Custic.  

Figura 16. ‘Clown significa 

payaso en inglés’. Filip 

Custic 
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Per tant, aquesta segona imatge ja forma part de l’objectisme. 

A més, es pot veure com la primera és molt més fosca que la 

segona, i també es nota una mirada al passat (a través de la 

roba), a diferència de la figura 18, que els colors daurats i les 

tècniques de post edició fan que la imatge desprengui una 

percepció de modernitat i de mirada al futur. 

A la Conferència per al CCE Montevideo14, referint-se a 

l’evolució dels models, Custic explicava que al principi només 

feia fotos a homes perquè a la indústria de la moda sempre 

s’havia donat importància a l’home i ell, com que seguia aquesta 

indústria, també preferia veure cossos masculins a les seves 

peces. No obstant això, com que va treballar i jugar tant amb el 

cos de l’home, va arribar un moment que li va venir de gust fer-ho amb el de la dona. 

D’aquest manera és com va poder apoderar la figura femenina. En aquest treball del joc de 

la dona, es va adonar que estava envoltat de dones molt sàvies que l’havien influenciat molt. 

En un futur, Filip Custic vol contemplar totes les versions possibles a través de la seva obra; 

a partir d’una foto, per exemple, li agradaria descobrir totes les formes possibles d’editar-la 

en diferents vides paral·leles, tenint en compte com seria ell en cada vida i així adonar-se 

del reflex que tenen les situacions vitals dels artistes al seu treball. També li agradaria fer 

un robot d’ell mateix desenvolupat amb intel·ligència artificial per poder entendre els 

algoritmes i la física quàntica. Però en general, tal com explicava a la revista Neo2, no es 

vol tancar a res, ja que diu que depèn de com evolucioni la societat, ell anirà fent allò que li 

vingui més de gust. 

L’exposició “Presente mental” resumia la seva evolució artística, però segons explicava 

Custic a El País13, s’hi podia veure un diàleg entre unes peces del passat i unes de més 

recents. L’artista creu que tot i haver evolucionat tècnicament o conceptualment, la seva 

motivació creativa no ha canviat. Aquest és el fil conductual de tota la seva obra, és a dir, 

la motivació per voler plasmar la seva essència, la seva part intangible (com els 

pensaments, somnis, aprenentatges...). 

 

1.3.4. ANÀLISI DETALLADA DE L’OBRA 

Com he explicat a l’apartat d’objectius, després d’haver conegut les característiques 

generals de l’autor, analitzaré sis obres característiques de Filip Custic per demostrar 

l’evolució que ha tingut la seva carrera artística. Per analitzar-ho, seguiré el model d’anàlisi 

proposat per l’historiador de l’art Erwin Panofsky. Aquesta anàlisi es basa en tres nivells: 

descripció, identificació i interpretació. Així doncs, estructuraré cada obra en tres nivells. 

En primer lloc, faré una anàlisi pre-iconògrafica a partir de l’observació i la descripció 

objectiva. En segon lloc, l’anàlisi iconogràfica consistirà a identificar la simbologia. En tercer 

i últim lloc, una anàlisi iconològica, és a dir, explicar el motiu perquè s’ha fet servir aquella 

simbologia. 

Figura 18. S18 per Palomo 

Spain, Filip Custic.  
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1.3.4.1. ‘1234’. TERRAFIRMA – MAIG 2015 

El primer projecte que analitzaré és una de les fotografies 

que formen part de la col·lecció “1234” de fotos per a la 

revista Magazine Moda, fundada i editada per Sophie 

Willison, que combina disseny i fotografia. [Es pot veure 

la col·lecció a l’annex 6.1] En aquesta revista, Filip Custic 

hi va participar en la segona entrega, juntament amb un 

amic seu que és fotògraf, Kito Muñoz. A la revista núm.02 

de Terrafirma totes les fotografies tenien en comú el tema 

de la individualitat. Les tres fotografies de Custic i Muñoz 

ocupaven les pàgines 230 i 231, i destacaven per ser un 

seguit de fotografies amb una estructura semblant entre 

elles. En totes les peces hi havia quatre models: José 

Davo, Jorge Santiuste, Marcos Soria i Victor Vergara, 

col·locats de manera que semblessin una única peça; 

sempre estaven connectats per les mans, com és el cas 

d’aquesta fotografia, o bé feien la mateixa posició. El que destaca en totes les fotografies 

és el paper de la moda i l’esperit trencador de Filip Custic, ja que o bé anaven tots vestits 

amb una combinació similar (en aquest exemple, pantalons i guants) o bé amb la mateixa 

tonalitat (vermell, denim...). En totes les imatges trencava amb els límits de gènere: homes 

amb talons, jerseis que ensenyaven la panxa... I el que tenien en comú totes les fotos, a 

diferència de com evolucionarà l’artista, és que no hi havia cap filtre afegit en postproducció. 

Aparentment, la foto és exactament com es va fer i no ha passat per Photoshop. 

Seguint el model de Panofsky: en el primer nivell podem observar quatre nois, un davant de 

l’altre. Tots van vestits de la mateixa forma (pantalons de pana i un guant), però amb 

tonalitats diferents. Els colors són (de dreta a esquerra): color beix, negre, verd fosc i blau. 

El primer porta unes sabates negres (amb una mica de taló, o si més no, no gaire comunes 

en homes), i els altres tres van descalços. Es pot veure que tenen una paret blanca al 

darrere i també es veu el terra amb el reflex dels cossos (cal destacar el fet que es vegi el 

terra, perquè més endavant Custic elimina qualsevol límit de la realitat: parets, sostre, 

terra...). També es pot veure que els nois comencen a portar el “maquillatge de Filip Custic”: 

galtes rosades. I finalment podem veure que físicament els nois no s’assemblen; per 

exemple, porten els cabells amb mides diferents, i no tenen cap tret característic en comú.  

El segon nivell del mètode de Panofsky penso que no és aplicable en 

aquest cas perquè la fotografia és dels principis de l’artista i encara no 

fa servir objectes ni simbologia. Iconogràficament, crec que només hi 

ha simbologia en la postura que fan, és a dir, cares inexpressives i 

postures forçades, agafant-se amb la mà esquerra el colze dret, 

transmetent un efecte d’una sola peça. 

En tercer nivell (interpretació de la iconografia), penso que relacionant la idea que Filip 

Custic vol treure vida als humans perquè semblin objectes o escultures, la intenció 

d’aquesta imatge és mostrar un sol individu format per 4 persones. Una idea una mica 

incoherent, però, com que tots van vestits igual i tenen cares inexpressives, es podria 
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pensar que la moda ens fa ser clons; un sol individu repetit. És una opinió subjectiva però 

tindria un sentit lògic perquè el tema de la revista és la individualitat i tots van vestits iguals. 

1.3.4.2. DIÓGENES. FUCKING YOUNG! – OCTUBRE 2015 

El segon projecte que analitzaré és una de les fotografies que 

compon la col·lecció “Diógenes” [Annex 6.2] del número 07 

de la revista Fucking Young!. És una revista d’estètica juvenil, 

però que amb el pas del temps ha servit perquè molts 

artistes, entre ells Filip Custic, es donessin a conèixer. En 

aquest cas, Custic va començar la seva carrera com a 

fotògraf en aquesta revista. Destaco aquesta fotografia 

perquè penso que és un bon reflex de la percepció de la 

moda que té l’artista. La setena entrega d’aquesta revista 

girava al voltant del tema ‘les obsessions’. En aquest número, 

fotògrafs, artistes o escriptors mostraven la seva obsessió 

per allò que saben fer millor. En aquesta col·lecció, 

“Diógenes”, Custic torna a ajuntar-se amb el seu company 

Kito Muñoz per fer un seguit de fotografies en què mostren 

la seva obsessió per la moda. Els models de la col·lecció són Iván Bernabé (el de la 

fotografia analitzada) i Marc Lüloh, i a les fotografies van vestits d’una forma peculiar, ja 

sigui per la manera de fer servir una peça, pel monocromatisme, o simplement per una 

combinació de textures i colors no gaire comuna. 

 Seguint el primer nivell de Panofsky, podem dir de forma objectiva 

que es veu un noi amb una postura forçada, però que transmet 

una sensació de cansament. Va vestit de forma monocromàtica 

(de color vermell) amb pantalons d’Ana Locking, cinturons de 

Saint Laurent i sabates (posades de forma curiosa) de la marca 

Converse, tal com s’explica a la revista. A diferència del que es 

veurà més endavant, el model està en una cantonada d’un fons 

marró. Ni és blanc ni tampoc és un fons creat amb Photoshop. El 

model porta el maquillatge típic de Filip Custic, que, com es pot 

comprovar, ja comença a eliminar el gènere de les persones. 

Pel que fa al segon nivell d’anàlisi de Panofsky podem veure que, 

com s’ha explicat anteriorment, Custic agafa referents artístics i 

els actualitza i personalitza. Penso que la fotografia analitzada té 

la intenció de mostrar una possible inspiració del quadre Portait of 

a Man in a Red Turban de Jan van Eyck, que es pot veure a la imatge rodona del lateral. 

Una altra possible influència podria ser l’artista Pierre Molinier per posar a l’home roba 

sexualitzada atribuïda normalment a la dona (cotilles, transparències...) com es pot veure a 

la segona fotografia rodona lateral.  

Per tant, Filip Custic vol mostrar la seva obsessió per la moda i la seva capacitat per jugar i 

crear combinacions de peces de roba de forma original i poc comuna, segurament influïda 

per altres artistes anteriors. 
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1.3.4.3. SURREALISMO. ABSTRACCIÓN. - ABRIL 2016 

El tercer projecte que analitzaré és una de les fotografies de 

la col·lecció “Surrealismo. Abstracción” [Annex 6.3] que 

Custic va anar publicant al seu Instagram durant l’abril del 

2016. 

En aquest cas, s’observa un salt molt important respecte de 

les fotografies anteriors; el principal canvi es troba en el fons 

blanc que és diferent dels fons anteriors. De fet, aquest fons 

blanc fa que no puguis ubicar el protagonista de la imatge 

en cap lloc concret. A més, no saps si es tracta d’un món 

real o oníric. Custic també canvia les posicions que fan les 

persones; ara són molt hieràtiques. En aquests quadres 

virtuals comença a treure vida a l’humà i a convertint-lo en 

un objecte. La moda, que fins ara era com un joc per a 

Custic, comença a formar part de l’humà i, per aquest motiu, adapta la roba (diferents 

formes de portar uns pantalons, afegeix formes..). Tal com he explicat en apartats anteriors, 

Custic té una gran influència de Bauhaus, i és per això que els colors que fa servir són 

simples (groc, vermell, blanc i negre) i que les formes que utilitza són senzilles (rodones i 

triangle). A més a més, continua amb el seu maquillatge propi i cada cop les persones tenen 

menys identificació de gènere, fins al punt de no saber si es tracta d’un home o d’una dona.  

Segurament en aquest projecte comença a fer servir Photoshop, però encara no l’utilitza 

tant com ho farà en un futur. 

Seguint el mètode de Panofsky, i començant pel primer nivell de la 

descripció objectiva, podem veure una persona, aparentment, que es 

troba en una posició forçada. Per a aquesta imatge s’ha utilitzat un angle 

fotogràfic més aviat picat, i podem observar que el model surt amb les 

mans col·locades com si fos una escultura. Finalment, cal destacar que 

el protagonista de la fotografia porta una dessuadora groga que té un forat rodó al braç 

dret, uns pantalons vermells amb un forat triangle a la cama esquerra i un parell de sabates, 

una de blanca i una de negra, els cordons de les quals estan deslligats i aporten un efecte 

de volar. 

Pel que fa a l’apartat de l’anàlisi iconogràfica, sembla que la simbologia 

es troba en l’ús del color vermell (que és el símbol de totes les passions, 

tant bones com dolentes, així com del color principal de la felicitat) i del 

color groc (que pot significar bellesa, creativitat o joventut, i està 

relacionat amb el color del sol, de la llum, és a dir, del coneixement). 

L’altra simbologia es troba en les sabates de cada color (en simbologia onírica, les sabates 

són el símbol del reflex de l’ànima, és a dir, que si portes dues sabates de colors oposats, 

blanc i negre, es podria entendre que la teva ànima és dualista, tal com es defineix Filip 

Custic. També són símbol de llibertat.). Finalment, els cordons desfets de les sabates 

simbolitzen alliberació, independència i emancipació. A més a més, també s’observa 

simbologia en les formes: la rodona significa plenitud, però també simbolitza el jo; Plató feia 

servir aquesta forma per explicar el terme d’ànima. I el triangle és el símbol de la perfecció, 
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ja que, per exemple, la primera lletra és la A (amb forma de triangle) i en altres contextos 

s’ha relacionat amb la trinitat divina. També es pot trobar simbologia en el fet que a través 

del forat de la dessuadora es pot veure el cos del model.  

I finalment, pel que fa a l’anàlisi iconològica, penso que Filip Custic encara estava buscant 

l’objectiu del seu treball. De fet, penso que fa servir aquests quadres publicats a Instagram 

per ensenyar el seu gust estètic i per reflectir les influències de Bauahus, de Dalí i dels 

moviments acabats en -isme. A més, crec que Custic va fer aquestes fotografies en el 

moment en què volia marxar de la indústria de la moda, per tant, amb els forats ens vol 

explicar que la roba només serveix per tapar la nostra veritat, és a dir, el nostre cos: la 

nostra puresa. Aquesta idea evolucionarà i més endavant farà servir el nu a les seves obres. 

La interpretació que faig d’aquesta peça és que Custic fa una declaració d’intencions: 

expressa el seu desig d’alliberament; vol marxar de la indústria de la moda, que està tan 

contaminada, per poder fer els seus propis projectes amb total llibertat i així poder arribar 

a la perfecció.  

1.3.4.4. CAMPER – DESEMBRE 2017 

El quart projecte que analitzaré és la campanya 

que va fer per la marca de sabates Camper el 

desembre del 2017 amb motiu del 30é aniversari 

del model de sabata twins. El recull de projectes 

es va exposar a la sala ARCO de Madrid. [Es pot 

veure la col·lecció sencera a l’annex 6.4] 

He escollit analitzar aquest projecte perquè 

penso que, a més del reconeixement que li va 

donar, agrupa moltes de les característiques que 

l’artista ha fet servir.  

Començant pel primer nivell del mètode de Panofsky, observem la 

mateixa persona (costa definir-ne el gènere), asseguda en quatre 

cadires diferents alhora, ja que podem veure quatre parells de 

cames. La persona repetida va nua, excepte als peus, on porta les 

sabates de la marca que tenen un punt d’il·luminació. Els cossos 

de la persona estan pintats amb colors simples: groc, verd, blau, 

gris i negre. Les cadires, per la seva banda, són negres o vermelles. 

Finalment, les sabates que promociona també tenen colors simples 

com el blanc, el blau i el vermell. Com en la figura anterior, els 

cordons de les sabates volen, igual que les figures que sembla que 

estiguin levitant. Les tres persones que es poden veure (perquè 

imaginem que n’hi ha una quarta d’esquena) tenen la cara tapada 

amb una fotografia seva emmarcada, però la figura central, que 

està en la direcció oposada a les altres, treu el cap pel costat.  

Per poder fer l’anàlisi iconogràfica, abans cal explicar que la marca de sabates va 

escollir que Filip Custic s’encarregués de la imatge publicitària perquè els executius de 

Camper creien que encaixava amb el concepte de les sabates twins: irreverència, 
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llibertat i sentit de l’humor. Per aquest motiu, Custic va decidir que 

cada peça d’aquest projecte simbolitzaria un joc de la infància, en 

aquest cas el fet i amagar. Els colors que ha fet servir recorden a 

la senzillesa de l’estil Bauhaus. A més, en aquesta peça comença 

a jugar amb el concepte de gravetat: els cordons volen i les figures 

també. Aquestes figures poden recordar a la idea del primer 

projecte que he comentat; una massa formada per individus. En 

aquest punt de la seva obra ja porta a l’extrem la idea de treure vida 

a l’humà i, per aquest motiu, costa saber si estem davant d’una 

persona real. 

Analitzant iconològicament la peça, es pot entendre que si la 

mateixa persona juga al fet i amagar podria dir que juguem amb 

nosaltres mateixos i ens amaguem darrere del nostre ego (és a dir, 

la nostra part superficial). Penso que fer “volar” les figures li dona 

una visió onírica a la peça, cosa que allunya de la realitat l’acció 

que està passant. L’ús dels cordons amb gravetat creen el mateix 

efecte que en la peça analitzada anteriorment, és a dir, simbolitzen la llibertat. En aquest 

cas, la idea de llibertat s’utilitza per fer referència a la marca de sabates que sempre ha 

plantejat la moda com un espai artístic lliure. Per aquest motiu, doncs, les sabates que 

tenen el segell Camper acostumen a ser poc habituals, com es pot veure en els models 

de la figura 19. 

1.3.4.5. CAP.3 CELOS – PIENSO EN TU MIRÀ. ROSALÍA - JULIOL 2018 

El cinquè projecte que analitzaré és una de les portades d’una 

cançó del disc de Rosalía “El Mal Querer” [Annex 3]. La cançó 

es titula “Cap. 3 CELOS - Pienso en tu mirá” i parla d’una 

relació tòxica en la qual l’home té gelosia de la dona (en 

aquest cas entenent que Rosalía és la dona maltractada per 

la seva parella). La cançó és narrada per l’home amb la veu 

de la dona, la qual cosa crea un dualisme entre qui canta i qui 

narra. La cançó no és més que una crítica contra el control 

masclista, un micromasclisme que molts cops no ens hem 

adonat que convertia la relació en un amor tòxic. La lletra és 

doncs un retrat cru de l’amor romàntic, una confessió 

malaltissa sobre la por que té l’home a perdre la persona que estima (“Pienso que 

no vuelves nunca y si no te agarro fuerte siento que será mi culpa”). Així doncs, es 

demostra aquesta gelosia i la possessió que només fan que atacar la llibertat de la 

parella.  

En aquest cas, Filip Custic va decidir convertir la dona que pateix la gelosia de la 

seva parella en un objecte-escultura. Com es pot observar és bàsicament l’eina 

principal de Filip Custic d’“objectivitzar” els cossos humans. La portada fa un reflex 

del personatge femení de l’obra mostrant com se sent en aquell moment i, al mateix 

temps, també mostra qui és Rosalía i què es trobarà el públic al disc i a la cançó. 

D’aquesta manera, doncs, Filip Custic també crea aquest dualisme entre la Rosalía 

cantant real i la Rosalía personatge de la història que explica la cançó. Filip Custic 

Figura 19. Tres models 

de Camper 
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té la intenció de fer dubtar l’espectador creant una sèrie d’incerteses entre si és una 

fotografia o una il·lustració, si el que veiem que passa és terrenal o oníric (referent 

als somnis) o si la Rosalía que veiem és la cantant o el personatge de la història. 

A partir de la descripció de la portada de la cançó, passo a l’anàlisi detallada dels 

elements que componen l’obra artística. A continuació aplicaré aquest model 

d’anàlisi en els següents nou elements: 

 

1. A primer cop d’ull veiem Rosalía despullada amb els cabells que li 

tapen els pits. Aquesta posició del cabell recorda a les escultures 

Koré de l’art grec. Això simbolitza la feminitat en brut, la informació 

que rebem és directe, no hi ha filtres de roba. Per tant, interpreto que 

Rosalía ens transmet el missatge sense tabú, és a dir, explica una 

mala experiència i s’obre sentimentalment davant l’espectador. 

2. Filip Custic converteix a Rosalía en una escultura, i ho utilitza com 

a doble sentit, ja que davant d’una situació límit com la que viu el 

personatge de la cançó ens quedem quiets, immòbils (com les escultures). A més, 

es pot observar que la figura humana està tancada per parets, com si fos en una 

vitrina. Filip vol que la cantant sigui un objecte de valor. Per tant, Rosalía vol 

transmetre que no és un objecte més de la indústria musical. 

3. A la mà dreta del personatge es poden veure cristalls de color 

negre trencats. Pel que fa a la simbologia, el color negre significa 

mal auguri (la relació acabarà malament) i el cristall és el símbol 

de transparència (amor transparent, no gelosia). Però en aquest 

cas interpreto que si el cristall està trencat, és que la 

transparència de la relació  també s’ha trencat. 

4- Elements espanyols. Les parets que envolten a la cantant formen la bandera 

espanyola. A més, la cantant està en posició flamenca i també té una actitud 

d’apoderament de la dona. Filip Custic agafa aquestes referències espanyoles 

seguint la personalitat de la Rosalía cantant, ja que amb la seva música agafa un 

estil flamenc molt típic de la cultura espanyola.  

 5- Damunt del cap del personatge veiem 4 elements: una espiral, una 

gota d’aigua, una llum i una rosa. La simbologia d’aquest element es 

basa en la lògica egípcia. Per resoldre els jeroglífics, els egipcis sabien 

que el que hi havia damunt del cap de la figura humana representava 

els aspectes de la seva vida. En aquest cas, hi ha una rosa que 

representa el nom de Rosalía, i el nom simbolitza el cos (terra), la llum 

(foc), l’aigua amb una gota i l’espiral que és el símbol del vent i del 

número d’or. Així doncs, la Rosalía com a cantant està en tota la seva esplendor; ha 

trobat la perfecció (número d’or) i la seva totalitat (4 elements naturals). 

6- Podem veure la cantant amb una posició exagerada i 

agressiva de les mans. A més, les mans destaquen per les 

ungles postisses que sempre porta la cantant i que s’han 

convertit en una icona del seu “personatge”. La simbologia es 

basa en la posició de ball flamenc i, al mateix temps, es crea la 

forma de les banyes d’un toro. Interpreto, doncs, que la posició 

Escultura Koré 

d’Eutídic, Atenes. 
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agressiva és per culpa de la gelosia. El toro s’utilitza com a símbol d’un element típic 

espanyol, però també com a animal que es troba en posició d’atac davant del 

maltractament de l’home (agressor) que l’està “torejant”. Finalment, considero que 

també crea l’efecte de les banyes per identificar una possible infidelitat, ja que és a 

partir d’aquí que es crea la gelosia dins de la parella.  

 7- Al quadre podem observar com la figura humana es troba en una 

mena de bassa d’aigua i també té gotes pel cos. Segons l’alquímia 

l’aigua és la part culpable i femenina de l’esperit. L’aigua també 

representa l’origen de la vida; et manté en vida. Tot i que la bassa 

d’aigua transmet una sensació de tranquil·litat, ja que l’aigua no sembla 

remoguda, el cos crea una ona expansiva que simbolitza la projecció 

dels pensaments del cos. Entenem que Filip Custic vol deixar a 

l’espectador inquiet i remogut per dins davant la situació de maltractament 

psicològic que rep la dona de la història.  

8- D’entrada, s’observen 4 punts de llum al cos (front, gola, pit, 

ventre) de la Rosalía, que representen els xacres il·luminats. 

Aquests 4 punts de llum s’entenen com a punts de connexió 

perfectament alineats, que simbolitzen el centre de la calma. 

D’aquesta manera, es reitera que la cantant ha trobat la perfecció 

amb aquest disc. 

9- A primera vista, observem que la llum de la imatge és la mateixa 

que forma part dels elements de damunt del cap. Per tant, tenim una 

llum que enfoca tot el cos des de dalt. El cos té el focus principal de 

l’obra que contrasta amb un fons més fosc i, per tant, sense focus. Així 

doncs, la llum és el símbol de l’ànima (el món intangible) i en aquesta 

obra es troba juntament amb el cos (món material). És a dir, 

interpretem que Rosalía s’ha trobat en la seva major plenitud, una 

connexió espiritual per fer l’àlbum que presenta. 

1.3.4.6. MÀSCARA HIPERREALISTA. PERFORMANCE -  OCTUBRE 2017 

 Filip Custic ha participat en exposicions 

d’altres artistes com al Caixaforum, a la 

mostra ‘La noche de Warhool’ amb la seva 

performance “Objetismo materialitzado23”, 

juntament aquesta serà l’última obra que 

analitzo.  

 
23 Vimeo. Filip Custic. Objetismo materializado, 2017. Performative alive installation. The Gathering, Caixa 

Forum Barcelona. 11/9/18. 
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Seguint el model d’anàlisi de Panofsky, el 

primer que es pot veure en aquesta obra és 

una estrella de miralls i Filip Custic assegut al 

punt on s’ajunten (figura 20). Per tant, hi ha el 

seu reflex a tots els miralls que l’envolten. Per 

fer l’anàlisi iconogràfica i iconològica agafaré 

la informació de l’entrevista per a la revista 

Neo211, en què explicava que la idea de l’acció 

consisteix a experimentar la performance des 

de la virtualitat i la realitat. El discurs de la 

performance parla d’una idea que repeteix 

sovint: “tots som un reflex d’una part de nosaltres; per això hi ha tants miralls”, és a dir 

que els espectadors quan s’apropaven per observar la performance es veien reflectits 

als miralls, i així s’adonaven que quan observes altres persones o objectes, també hi 

pots trobar el teu reflex. És a dir, a través d’aquesta obra vol explicar que un objecte no 

és el mateix per a tothom, ja que cadascú hi aboca el seu reflex (opinió, experiència...). 

En una altra entrevista per al Caixaforum, espai on feia la performance, Custic explicava 

que volia mostrar que l’ego (amb format de màscara) no ens permet observar el nostre 

esperit. Aquesta idea també pot recordar l’ideal platònic, que deia que el cos és la presó 

de l’ànima i que només es pot arribar al coneixement de la realitat quan ens desfem del 

cos (ego). 

Filip Custic ha repetit aquesta performance dues vegades: a Madrid i a Barcelona. En 

les dues portava les mans i els peus de color daurat o platejat i decorats amb petits 

objectes enganxats, com ara ulls petits o boles. A Barcelona posava els peus damunt 

d’uns vidres, que podrien simbolitzar la delicadesa que es necessita per trobar l’equilibri. 

En canvi, a Madrid, els peus reposaven damunt d’unes gàbies, que podrien ser 

l’al·legoria de la idea explicada anteriorment; el cos com una gàbia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Esquema gràfic de la performance. 
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1.4. CONCLUSIONS: definició de l’estil artístic 

Als objectius de la part teòrica explicava que la meva intenció principal era entendre l’obra 

de Filip Custic, i penso que aquestes pàgines teòriques recullen la informació necessària 

perquè quan tinguis una obra de Custic al davant, la puguis entendre.  

A partir de la informació que he recollit d’entrevistes, conferències i altres fonts he pogut 

respondre les preguntes que em plantejava a l’apartat d’objectius del bloc teòric: 

- Qui és? Filip Custic és un artista multidiscplinari que treballa des de l’ontologia 

(estudi de l’ésser o de l’existència). En un principi el seu entorn no va acceptar que 

es dediqués al món de l’art. Per aquest motiu, quan va tenir la possibilitat de marxar 

cap a Madrid, va aprofitar-ho i es va buidar dels aprenentatges que tenia a la ment 

per tornar a començar des de zero. A partir d’aquí, va conèixer l’interès pel cos 

humà i va començar a jugar-hi. 

- Què fa? Custic va crear el seu propi estil: l’objectisme, que es defineix com l’ús 

d’objectes (amb la seva corresponent simbologia) als seus quadres virtuals (peces 

que “exposa” a través d’Instagram). Custic ha creat el seu propi imaginari en el qual 

busca l’equilibri entre un món real i un món oníric, entre la fotografia i la il·lustració i 

entre formes clàssiques (com el tríptic) o formes contemporànies (com l’ús del 

Photoshop), seguint així doncs el metamodernisme. Els seus quadres virtuals, que 

es podrien arribar a considerar les al·legories del segle XXI perquè estan plens de 

simbologia i iconografia, representen un ideal platònic: el dualisme entre cos i 

ànima. Custic ha creat la idea de l’ego com a part tangible i la ment com a intangible.  

- Per què ho fa? Publica les seves obres per arribar al màxim de gent i despertar el 

gust i la curiositat per l’art a un públic que acostuma a evitar-lo. Custic també fa 

servir la seva obra artística per mostrar els seus aprenentatges als seguidors. Per 

exemple, investiga la patafísica (llei que estudia les excepcions), aplica l’alquímia 

(pseudociència que es basa en l’experimentació, la filosofia i que no vol arribar a la 

majoria) o mostra el seu interès per la ciència (tecnologia i física quàntica). Custic, 

amb la influència del creador de l’escola Bauhaus, es troba en la recerca d’obra 

d’art total (gesamtkunstwerk). 

- Quina és la seva visió de l’art? Custic creu que l’art és donar forma a les idees amb 

un valor nou, és a dir, si no aporta cap novetat a la societat, ja no és art. També 

creu que l’art és cíclic, és a dir que els artistes s’inspiren d’altres més antics, i així 

successivament. Per aquest motiu hem pogut comprovar que la majoria de les 

seves obres parteixen d’un quadre clàssic, del qual ell crea la versió actual tenint en 

compte els problemes de la societat contemporània: feminisme, racisme, la por a 

ser substituïts per robots, etc. 

- Com ha arribat on és? La col·laboració amb la cantant Rosalía el va portar a la fama 

internacional, tot i que ell considera que si ha aconseguit “l’èxit” és perquè ha sigut 

constant i disciplinat, i perquè ha fet el que li venia de gust i el que necessitava 

expressar en cada moment. Per arribar a “l’èxit”, la seva obra ha patit una evolució, 

com s’ha pogut comprovar en l’anàlisi exhaustiva de sis obres. De fet, l’artista va 

començar fent col·laboracions amb revistes de moda, fins que es va adonar que no 

tenia llibertat total per crear i que en la moda existeix el concepte de caducitat. Per 

aquest motiu, va voler alliberar-se del món de la moda, i va començar a crear obres 
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atemporals i contemplatives, és a dir, obres que no perdurin en el temps i que 

permetin que l’espectador s’hi pugui passar hores observant-les per acabar 

entenent-les. 

Per acabar, afegiré com a conclusió personal que Filip Custic tot i ser un artista incipient, 

ha demostrat durant la seva curta trajectòria artística que es podria convertir en el 

precursor d’una nova avantguarda artística. En el moment del naixement de moviments 

com el cubisme o el dadaisme, els artistes no volien etiquetar-se, però amb el temps 

acabaven creant un manifest per agrupar els punts més característics de la seva obra. 

Per tant, podria ser que Custic creés, en un futur, el seu propi manifest del moviment 

‘objecticme’. 

Considero que la recerca d’informació ha sigut útil per poder realitzar la pròxima part 

del treball. Finalment, penso que cal destacar que ha sigut fàcil trobar la resposta a les 

preguntes inicial perquè, com he exposat en apartats anterior, Filip Custic és un artista 

del segle XXI que aposta per un accés directe al coneixement, creant un vincle proper 

entre artista-seguidors. Per tant, tot el material que necessitava per fer el bloc teòric ha 

sigut de fàcil accés. 
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2. PART PRÀCTICA 

2.1. OBJECTIUS 

A partir de les conclusions extretes a la part teòrica, amb les quals he entès i conegut l’estil 

de Filip Custic, el meu objectiu en aquest bloc pràctic és aplicar les conclusions per tal de 

crear la meva pròpia imatge agafant l’estil de l’artista com a referent principal. 

Com hem vist al bloc teòric, les peces de Filip 

Custic reflecteixen una idea a través 

d’objectes, del cos humà i de l’estudi d’aquests 

dos elements. Per tant, Custic acostuma a fer 

servir els objectes amb la seva corresponent 

simbologia per expressar idees. No obstant 

això, en alguns casos els fa servir per 

simbolitzar la psicologia de la persona a la qual 

fotografia. Alguns dels exemples són les 

portades del disc de Rosalía o les fotografies de la cantant Aitana (figura 21) per a una 

revista. En aquests casos, Custic analitza la psicologia de les persones (caràcter, gustos, 

desitjos...) i la mostra a través del simbolisme dels objectes. Més concretament, en el cas 

del disc ‘El Mal Querer’, com veiem a l’apart 1.3.4.5 d’aquest treball, els objectes i els 

elements tenen una simbologia relacionada amb la psicologia del personatge (per exemple 

la vitrina mostrava el seu estat d’ànim). Un altre exemple és el de la figura 21, en la qual 

ressalta la flor vermella, que, segons explicava Custic a l’entrevista per Verne2, simbolitza 

que l’artista és molt jove i està florint (reflex de la seva personalitat). 

Agafant aquesta idea de convertir la psicologia d’algú en simbologia, he decidit que la meva 

part pràctica del treball consistirà en la creació d’un cartell publicitari amb l’estil de Custic. 

Així doncs, la meva intenció és crear un cartell de l’obra teatral Psicosi de les 4.48 de 

l’escriptora Sarah Kane. Per tant, el meu quadre virtual tindrà com a protagonista el 

personatge d’aquesta obra. Per realitzar-lo, seguiré els mateixos procediments que Custic, 

és a dir, en primer lloc, analitzaré el personatge teatral i la situació que explica a través del 

monòleg, amb l’objectiu d’arribar a conèixer la seva psicologia i/o pensaments. En segon 

lloc, buscaré els símbols que puguin representar la ment del personatge, i a partir d’aquests 

símbols (objectes, colors...) faré un esbós de la meva creació artística seguint les 

conclusions tretes del bloc teòric. En tercer i últim lloc, faré una sèrie de fotografia de les 

diverses parts que necessitaré per acabar ajuntant-les i post-editant el resultat final amb 

Photoshop. 

Amb l’aplicació de l’estil de Filip Custic busco demostrar la complexitat de la seva obra 

artística tant pel que fa a l’artista i al seu procés creatiu, com pel que fa a l’espectador i a la 

comprensió de la imatge. 

  

Figura 21. Aitana per a El País Verne, Filip Custic. 
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2.2. PRESENTACIÓ DE PSICOSI DE LES 4.48 I SARAH KANE 

En el moment de crear el meu quadre virtual no vaig dubtar a 

escollir el monòleg Psicosi de les 4.48 de Sarah Kane perquè 

vaig veure que tenia molts punts en comú amb l’obra de Filip 

Custic, especialment perquè les obres dels dos artistes són el 

reflex de les idees i es basen en el dualisme cos-ànima. 

Per poder realitzar la meva creació m’he llegit el llibre24 del 

monòleg en la versió catalana, protagonitzada per Anna 

Alarcón i estrenada a Mataró el 3 de juny de 2017 amb el 

cartell de la figura 22. 

Abans de tot, cal dir que és difícil resumir l’última obra de Sarah 

Kane just abans de morir. En general, es podria dir que traça, 

de forma fragmentada, la conversa interior prèvia al suïcidi (tal com diu el guió: “un moment 

de claror abans de la nit eterna”). De fet, l’obra té el renom de “la nota de suïcidi de Kane” 

perquè l’autora es va suïcidar uns dies més tard d’haver-la acabat. 

L’obra Psicosi de les 4.48 (1999) és complexa, entre altres motius, perquè la versió escrita 

no comença amb el llistat de personatges ni amb les característiques del personatge. Per 

aquest motiu, és difícil entendre com Sarah Kane volia que funcionés l’obra. Cada vegada 

que s’ha hagut d’interpretar l’obra, el director s’ha vist obligat a haver de decidir com repartir 

el text; alguns han optat per un monòleg, altres per un diàleg entre diversos personatges, i 

altres per divisions de text més contemporànies. Per exemple, l’estrena de la versió original 

“4.48 Psychosis” al Royal Court Theatre a Londres (2000) va ser un elenc de tres 

personatges. 

Pel que fa al títol del monòleg, cal comentar que “les 4.48” fa referència a l’hora de més 

lucidesa mental i desesperació dels malalts mentals, ja que els fàrmacs subministrats deixen 

de fer efecte i encara falta perquè se’ls subministri la següent tanda. Tal com vaig llegir a 

La Nación25, segons un estudi d’Anglaterra, aquesta és l’hora en la qual es cometen més 

nombre de suïcidis. Per aquesta raó, el monòleg consisteix a explicar en veu alta el viatge 

que fa la ment cap a llocs foscos i complexos, vomitant tota la ràbia, la por, la bogeria, la 

culpabilitat i la desesperació del dolor d’existir.  

No obstant això, l’obra ofereix una visió diferent del suïcidi; l’espectador pot veure una dona 

amb una malaltia mental (dol patològic) que refusa la compassió aliena (dels metges, de 

l’espectador, de la família...) i l’autocompassió. A més, posa en dubte el valor de l’amor, de 

la religió i de la societat en general. De forma resumida, l’obra és un manifest sobre el desig 

i la impossibilitat de viure i d’estimar, segons l’equip26 de Psicosi de les 4.48 dirigit per 

Moisès Maicas. 

Tal com he dit al primer paràgraf, vaig decidir agafar aquesta obra per fer la part pràctica 

del treball perquè penso que té molts punts en comú amb l’obra de Filip Custic. De fet, si 

s’analitzen les obres dels dos artistes, s’arriba a la conclusió que tant Kane com Custic volen 

mostrar la part intangible de l’ésser humà (la ment) i que tots dos utilitzen les seves obres 

 
24 Psicosi de les 4.48. Sarah Kane. 978-84-16116-80-5. 
25 La Nación. La hora en que ocurre el suicidio. 06/04/06. 
26 Wordpress. Psicosi 4.48 І Sarah Kane. 2017 

Figura 22. Cartell Psicosi de les 

4.48, Anna Soler Horta. 



39 

 

per parlar del dualisme entre ànima i cos. A més, en tots dos casos la condició humana és 

el centre d’estudi. 

Sarah Kane (3 de febrer de 1971) va ser una dramaturga i directora 

de teatre. Es va llicenciar en art dramàtic a la Universitat de Bristol. 

Les seves principals influències literàries van ser Edward Bond i 

Samuel Beckett, entre altres.  

L’any 1993 va escriure la seva primera obra, Blasted. La peça va 

provocar un gran escàndol i va generar molta polèmica a la 

premsa. A partir d’aquest moment, Kane va caure en depressió. 

Va ingressar a un hospital psiquiàtric mentre continuava escrivint 

obres teatrals com Cleansed o Crave, en què els personatges tracten temes com la 

violència, l’angoixa i la soledat.  

Quan el món teatral només tenia elogis per la seva obra, Sarah Kane va ingressar 

voluntàriament al Maudsley Hospital de Londres. El 1999 va escriure Psicosi de les 4.48. 

Dies després va intentar suïcidar-se amb una sobredosi de pastilles, però la van poder 

recuperar. El 20 de febrer del 1999, dos dies més tard, l’escriptora es va suïcidar ofegant-

se amb els cordons de les sabates. 

2.3. ANÀLISI DEL PERSONATGE 

Per la creació del meu quadre virtual, com ja he dit a l’apartat d’objectius, seguiré el procés 

creatiu de Filip Custic. Per tant, el primer pas és conèixer el personatge que serà fotografiat 

i, a partir de la coneixença de la seva psicologia, buscar els objectes i elements que 

reflecteixen aquest personatge. Com que en aquest cas es tracta d’un personatge fictici, 

l’única manera de conèixer la protagonista del monòleg Psicosi de les 4.48 és a partir de la 

informació que l’autora dona al guió.  

Per fer una anàlisi objectiva em vaig posar en contacte amb la Sílvia Sabaté Estrany, que 

ha sigut la meva professora de teatre durant uns anys, perquè recordava que en alguna 

classe ens havia portat un qüestionari amb diverses preguntes, que et permetien crear un 

personatge. Tot i que el personatge que volia analitzar ja estava creat, vaig considerar que 

aquells qüestionaris podien ser perfectament vàlids. Llavors ella em va passar un document 

amb 84 preguntes referents a un personatge (circumstàncies actuals, qualitats emocionals, 

qualitats intel·lectuals...) i la idea era contestar-les totes per conèixer a fons la protagonista 

de l’obra de Kane. Com ja he comentat a l’apartat anterior, l’autora de Psicosi de les 4.48 

gairebé no donava informació del personatge, de manera que no podia saber ni el nom, ni 

l’edat, ni els seus antecedents, ni el lloc on vivia, etc. En aquest qüestionari, hi havia altres 

preguntes sobre els gustos i les fòbies del personatge en qüestió, però em van resultar 

impossibles de respondre perquè precisament la protagonista destacava per la neutralitat 

(res li satisfeia ni res li causava plaer); com diu al text, “No vull viure, no vull morir”. Un altre 

bloc del qüestionari feia referència al futur, però tampoc era aplicable al personatge 

d’aquest monòleg perquè no tenia futur; l’únic pla de futur era el suïcidi. 

Així doncs, a partir del qüestionari de creació i anàlisi de personatge [annex 7], he arribat a 

la conclusió que es tracta d’una dona pessimista que ha perdut qualsevol mena de 

sentiments (com diu al text: “Abans era capaç de plorar, però ara ja sóc més enllà de les 
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llàgrimes”). És una malalta mental, depressiva, que se sent observada per la societat i poc 

escoltada pels metges que només fan que donar-li medicaments quan ella l’únic que vol és 

posar fi a la seva vida perquè no li agrada existir. En realitat, podria semblar un personatge 

sincer, però simplement és l’efecte de les pastilles. A més, parla molt de la culpabilitat; 

durant el monòleg reflexiona sobre qui és culpable de la seva malaltia: ella mateixa (el cos), 

la seva part intangible (la ment) o la pressió de la societat. Per tant, de forma resumida, la 

protagonista de Psicosi de les 4.48 es caracteritza per la buidor de sentiments i per les 

ganes de suïcidar-se. 

2.5. TRANSFORMACIÓ DE LA PSICOLOGIA A SIMBOLOGIA 

Seguint el procés creatiu de Filip Custic, després d’analitzar el personatge del monòleg, 

havia de buscar els objectes i elements necessaris per convertir la psicologia de la 

protagonista en simbologia. 

- Com que Filip Custic feia servir les obres per mostrar els seus aprenentatges, vaig 

pensar que el meu cartell també hauria de tenir un reflex de conceptes que jo hagués 

aprés. Per una banda, volia que hi hagués moltes referències d’obres de Custic [annex 

8] perquè són idees que aprés durant aquest Treball de Recerca. Per altra banda, 

sempre m’han interessat els significats dels somnis perquè penso que són missatges 

que ens envia el nostre subconscient. Per això, alguns dels significats de somnis que 

he anat aprenent volia plasmar-los al cartell. A més, vaig decidir jugar amb els significats 

onírics per un altre motiu: tal com vaig llegir al blog La mente es maravillosa27, les 

persones amb depressió, com és el cas de la protagonista, somnien més que les 

persones que no pateixen aquesta malaltia mental. En casos extrems, com el de la 

protagonista, arriben a somiar tant que no saben diferenciar realitat i món oníric. De fet, 

cal destacar que Filip Custic també fa servir molt aquesta tècnica de crear mons onírics 

per allunyar-se de la vida terrenal. Per tant, l’ús de la simbologia onírica queda justificat 

per les dues raons següents: per plasmar els meus aprenentatges i per reflectir la 

psicologia de la protagonista. 

- Durant la creació de l’esborrany em vaig inspirar en algunes de les escenografies que 

s’han fet per la representació de l’obra [Annex 9], i vaig comprovar que la majoria d’elles 

tenien unes tonalitats molt fredes: ús de blanc, blau o gris metàl·lic. A més, si feia servir 

aquests colors, reflectia la forma de treballar de Filip Custic tan tècnica i neta que 

recorda a la ciència. 

- Per la creació de l’espai del cartell em vaig basar en aquest fragment del monòleg:  

“una consciència consolidada habita una sala de banquets tenebrosa prop del 

sostre d’una ment el terra de la qual es mou com deu mil escarabats quan hi entra 

un raig de llum com si tots els pensaments s’unissin en un moment d’harmonia al 

cos impenetrable com els escarabats que contenen una veritat que mai ningú 

pronúncia”. 

Aquest fragment apareix a la segona pàgina del llibre i es podria considerar com una 

mena de resum del que passarà durant el monòleg. Com ja s’ha dit anteriorment, el 

 
27 La mente es maravillosa. ¿Qué tienen de especial los sueños de las personas con depresión?. 22/09/17. 
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monòleg passa durant moments previs a les 4.48 hores, quan la ment està lúcida 

(moment d’harmonia). A més, es pot comprovar que la protagonista parla dels 

escarabats com si fossin cossos que contenen una veritat; el monòleg es basarà en 

veritats que mai ningú pronuncia (en contra de la religió, parla del sexe obertament...).  

Com també es pot comprovar al fragment exposat, la protagonista parla d’un raig de 

llum. Per tant, vaig decidir que la sala on es trobés la  noia estaria il·luminada per la 

projecció del sol, de manera que recordés al vespre, seguint així la referència del text: 

“última claror abans de la nit eterna”. A més, els escarabats apareixeran al terra seguint 

la referència del fragment esmentat anteriorment. 

- Com ja s’ha pogut veure al bloc teòric, Filip Custic acostuma a agafar un referent clàssic 

per crear-ne una versió actual. Així doncs, vaig decidir que agafaria com a referent un 

Pantocràtor. Com que al text hi ha un moment que la protagonista diu “Crist ha mort”, 

vaig pensar que faria una versió del Pantocràtor “irrespectuosa”; si els Pantocràtors 

estan asseguts en una cadira i parlen del principi (alfa) i el final (omega), en aquest cas, 

la noia estaria enfilada a la cadira i només hi apareixeria omega, ja que només li 

interessa el final de la seva vida. La posició de les mans copien les del Pantocràtor. En 

un moment del text, la protagonista intenta tallar-se les venes, i és per aquest motiu que 

vaig pensar que la mà dreta, que simbolitza la mà activa, podria tenir un tall. No obstant 

això, mentre estàvem realitzant les fotografies, vaig veure que era massa explícit i que 

no quadrava amb l’estil de Custic. Així doncs, vaig decidir que em limitaria a pintar la 

mà dreta de color platejat per tal d’aportar un significat semblant. 

- A més dels referents clàssics que Filip Custic agafa com a mètodes a l’hora de crear, 

les seves obres també tenen una gran influència de quadres clàssics, tal com s’ha 

esmentat durant el bloc teòric. Per tant, si volia imitar l’estil de l’artista, havia de trobar 

quadres que també m’inspiressin a mi. D’una banda, com que sempre m’ha interessat 

l’obra de Frida Kahlo, vaig recordar que tenia una obra (Columna rota) que parlava del 

dolor, és a dir, d’una temàtica semblant a la del monòleg. D’altra banda, vaig buscar 

retrats de mort i vaig descobrir el quadre d’Arnold Böcklin, Autorretrato con la muerte 

tocando el violín. A partir d’aquests dos quadres clàssics, vaig decidir inspirar-me per 

crear-ne una versió actual, tal com fa Filip Custic en els seus quadres virtuals. 

- Com ja he dit anteriorment, en aquest cartell volia incloure significats onírics. D’entrada, 

penso que és important destacar que jo havia somiat en miralls diverses vegades i que 

havia buscat què simbolitzava això. Per tant, a la meva creació pròpia volia abocar-hi 

aquest aprenentatge. Al principi volia posar 5 miralls petits a cada banda de les parets, 

però amb la postedició vam trobar més oportú posar un mirall més gran a cada una de 

les quatre parets. Si seguíem amb la idea del número 5, havíem de posar un mirall a 

cada una de les dues parets laterals, un al sostre, un al terra i un altre a la paret del 

fons. Llavors, però, ens vam adonar que es crearia un efecte d’horror baqui, que no és 

característic de Custic. De fet, ell destaca per la netedat i per la senzillesa (influenciat 

per l’estil Bauhaus). Per aquesta raó, vam posar només 4 miralls. A més vam trobar que 

en numerologia, el 4 també tenia un significat relacionat amb la psicologia del 

personatge. Finalment, vam considerar que amb uns miralls tan grans es creava un 

espai oníric, en què també es transmetia la idea que la protagonista se sent observada. 

- La protagonista parla molt del desig de suïcidar-se a les 4.48 hores. Seguint la lògica 

egípcia, com va fer Custic a la foto de ‘Pienso en tu mirá’ (apartat 1.3.4.5), vaig posar-

li un rellotge marcant les 4.48 hores damunt del cap. Vaig tornar a aplicar aquesta idea 

de la lògica egípcia amb els daus de damunt dels dits de la mà dreta de la protagonista.  
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- Finalment, també volia fer referència a l’autora. Com s’ha explicat a l’apartat 2.2, Sarah 

Kane es va suïcidar amb els cordons de les  sabates. Com que a l’obra analitzada a 

l’apartat 1.3.4.3, Custic utilitzava l’efecte de la gravetat per fer volar el cordons, vaig 

decidir inspirar-me en aquest efecte i, d’aquesta manera, donava importància als 

cordons. També em vaig inspirar en la peça El majo desnudo de Custic per posar mans 

que tapessin algunes parts del cos de la protagonista, i així poder simbolitzar que 

l’ànima de la protagonista cobreix i passa per davant de la seva part tangible. 

2.5. PROCÉS CREATIU DEL CARTELL 

Després d’haver escollit els elements i objectes que 

apareixerien a la imatge, vaig dibuixar un esborrany molt 

simple per fer un esquema (fig. 23) de com volia que fos 

la fotografia. Després vaig buscar la model i tots els 

objectes reals per fotografiar: la roba, el rellotge, les 

sabates, el mirall... Un diumenge de principis de 

novembre del 2019, vam trobar-nos amb la Sònia 

Pedrola Gasull, que domina la fotografia i l’edició, i vam 

fer les fotografies una per una a l’Anaís Gonzalez Urpí 

[Drets d’imatge a l’annex 10]. Vam estar cinc hores fent 

les fotografies de la model (fig. 24 i 25) i dels objectes, 

cadascun per separat, perquè volíem trobar la 

il·luminació òptima, vam pintar les mans daurades i 

platejades, vam penjar els cordons de les sabates al 

sostre amb fil de pescar per crear l’efecte de gravetat... 

Unes setmanes més tard, ens vam tornar a trobar amb la 

Sònia per ajuntar totes les fotografies que havíem fet per 

separat, com si fos un puzle. Vam estar deu hores amb el 

Photoshop (fig. 26) enganxant capes, creant l’espai blanc 

de fons, afegint objectes que no havíem pogut fotografiar 

(com els escarabats i la balança), vam canviar les 

tonalitats, etc. 

Així doncs, el procés que s’ha seguit per realitzar el 

cartell del monòleg Psicosi de les 4.48 té la mateixa 

estructura que el de Filip Custic (elaboració de la idea, 

esborrany, recerca d’objectes i models, fotografia a 

l’estudi i post edició amb Photoshop), amb la diferència 

que ell pot arribar a estar un mes per cada fotografia.  

  

Figura 23. Esborrany del cartell,  

Figura 24. Sònia Pedrola i fotografiant 

a la model amb la cara daurada. 

Figura 25. Sònia Pedrola fotografiant a 

l’Anaís de color blanc amb l’ajuda d’Elena 

Tous aguantant la camisa per fer l’efecte 

de gravetat. 

Figura 26. 

Captura de 

pantalla. 
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2.6. RESULTAT FINAL. EL CARTELL 

Després de la realització de les fotografies i de la postedició, presento el resultat final. És la 

creació d’un possible cartell per l’obra Psicosi de les 4.48 de Sarah Kane. A continuació, 

explicaré detalladament els diversos elements i n’analitzaré la seva respectiva simbologia. 

Tal com he fet a l’apartat 1.3.4.5, he seguit el mètode d’anàlisi d’Erwin Panofsky. 

2.6.1. EL CARTELL 

 

2.6.2. ANÀLISI ICONOGRÀFICA DEL CARTELL 

 

 

 

  

 

 

La noia porta a la mà esquerra (la mà inactiva, de fer justícia als 

Pantocràtors) una balança daurada. A cada plat hi ha dues noies 

igual que la protagonista petites, per plasmar el minimalisme 

d’algunes de les obres de Filip Custic. Durant l’obra tothom li diu a 

la protagonista que si està malalta no és culpa d’ella (cos), sinó de 

la malaltia (ment). 

El que fa Filip Custic, és agafar una idea clàssica 

i adaptar-la. En aquest cas vaig agafar la idea de 

Pantocràtor i adaptar-la a l’actualitat, i 

especialment a l’actualitat del personatge. Té les 

mans col·locades de forma semblant, fa servir la 

cadira d’una manera diferent i a diferencia dels 

pantocràtors que apareix alfa (principi) i omega 

(final), aquí només apareix final. 
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La noia té 7 claus pel cos, que “punxen” els 7 

xacres que tenim repartits al cos: al cap, al front, 

al coll, al pit, al ventre, sota del melic i al genital. 

SI els xacres no funcionen, el cos i la ment es 

desequilibra. Té influència del quadre “Columna 

rota” de Frida Kahlo.  

La mateixa cara de la noia, de color daurat, 

apareix per darrera de la figura principal. 

Representa l’ànima de color d’or (perfecció) que 

ve a rescatar l’ego del cos. Té influència del 

quadre “Autoretrat amb la mort tocant el violí” 

d’Arnold Böcklin. 

A la balança, es pot veure que la part blanca pesa més que la 

negra. Aquesta és l’al·legoria de l’ànima. El blanc com símbol de 

puresa i amb una bombeta al cap simbolitzant les idees. Idea 

platònica de l’ànima com referent del món de les idees. A la imatge 

porta perles al braç i a la orella, jugant la idea de capitalisme de Filip 

Custic, com a símbol de perfecció, les idees sempre són perfectes. 

La part negra de la balança fa referència al cos, per aquest motiu 

porta una espelma, perquè el cos, a diferència de l’ànima, s’apaga, 

és temporal. Porta un espiral daurat al cap perquè des de les 

pintures rupestres es fa servir aquest símbol per referir-se al 

naixement, la mort i el renaixement, el cicle vital. Per tant, el cos 

d’aquesta noia (malalt per culpa de l’ànima) té ganes de morir per 

poder tornar a renéixer. 

Aquest monòleg, escrit per Sarah Kane, va ser l’últim text que va 

escriure abans de prendre 100 pastilles per intentar suïcidar-se, 

però la van trobar a temps i la van portar a l’hospital. Allí va 

aconseguir, finalment, suïcidar-se ofegant-se amb els cordons de 

les sabates. Per aquest motiu, els cordons li volen. A aquest 

monòleg li han posat el renom de la nota suïcidi de Kane. 

L’ombra projectada, a part de donar una sensació més onírica, fa 

referència a una frase del monòleg: “Moment de claror abans de la 

nit eterna”, i quan és el vespre (abans de la nit), el sol projecte 

l’ombra cap aquesta direcció. És una forma al·legòrica per explicar 

que el monòleg passa abans del moment del suïcidi. 
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La protagonista té els ulls vermells per fer una al·legoria a la 

sensació que té ella de sentir-se com una rata de laboratori, on li 

fan proves per veure que li pot funcionar. Té la sensació de sentir-

se animal, que no és escoltada. Per altra banda, la seva cara és 

inexpressiva, perquè un dels símptomes de la seva malaltia és la 

pèrdua de sentiment i del gust: “res em satisfà”, com diu al text. 

En lògica egípcia, per resoldre jeroglífics, sabien que el que hi havia 

damunt del cap de la figura humana representava els aspectes de 

la seva vida, allò que els preocupa, etc. Per aquesta raó, damunt 

del cap hi té el rellotge a les 4.48, perquè és l’hora que es vol 

suïcidar, d’on ve el nom del monòleg. 

En un moment del text, que explica la situació en la que es troba 

diu: “Com deu mil escarabats quan hi entra un raig de llum com is 

tots els pensaments s’unissin en un moment d’harmonia al cos 

impenetrable com els escarabats que contenen una veritat que mai 

ningú no pronuncia”. Per aquest motiu hi ha aquests escarabats, 

mentre hi ha la última llum abans de la foscor eterna, és a dir, les 

últimes veritats, del que tracta el monòleg. 

Vaig fer servir el nu, perquè reflexa puresa, la veritat, no hi ha filtres 

de roba, i el monòleg es basa en veritats. Va “vestida” amb 7 mans 

daurades (or-ànima) que tapen el cos. El número 7, en numerologia 

significa pensament, anàlisi psíquic, saviesa. De manera que la 

saviesa habita en la part essencial de l’ànima que toca el cos, un 

moment del text diu: “no arribo a tocar el meu jo essencial”, de 

manera que la única manera de tocar-lo serà quan l’anima (or) 

s’alliberi del cos, és a dir la mort. 

L’espai on es troba la protagonista al cartell és una habitació 

blanca, que simbolitza com se sent ella; limitada, oprimida. El blanc 

fa referència a la ciència, que la majoria d’escenes son diàlegs amb 

metges. Per altra banda, pot recordar una vitrina, ja que ella se sent 

exposada, observada pels metges i la resta de la gent. 

Copiant l’estil dels Pantocràtors, té la mà dreta amb la mateixa 

posició de color platejat. El platejat simbolitza els aspectes sensibles 

de la ment. I el significat esotèric d’aquest color és el sofriment i la 

comprensió d’aquest. Filip Custic creu que som éssers lumínics que 

desprenem energia, doncs el platejat en la simbologia esotèrica 

significa llum congelada, és a dir, que el cos de la protagonista ja no 

desprèn energia. A cada dit, hi té un dau de color vermell, seguint 

la lògica egípcia, té l’atzar a les seves mans; si decideix suïcidar-se, 

trenca l’atzar de la vida i la mort, agafa el domini del seu futur. 
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La cadira col·locada d’aquesta manera té diferents simbologies. La 

primera és que reflexa el desequilibri de la persona, ja que la cadira 

també ho esta. És una manera de mostra que un humà, en vida, no 

podria aguantar-se amb la cadira així, per tant li dona objectisme a 

la persona. Per altra banda, els Pantocràtors (idea clàssica que he 

renovat) estaven asseguts a una cadira, i com que ella hi ha un 

moment que diu “no hi ha res que em pugui tornar la fe”, representa 

que ja no hi ha cap religió que la convenci, ja està més enllà de la 

religió i trenca les normes i puja a la cadira, com a gest de rebel·lió 

(el Pantocràtor està assegut seguint les normes). I l’ultima referència 

és que en un moment del text diu: “no hi vull viure en aquest món, 

em penjaré. Estaré enfilada en una cadira amb una soga al coll.” 

A les parets de l’habitació blanca hi ha 4 miralls per diversos 

significats.  En numerologia, el número 4 és el símbol de la mentalitat 

científica. Així doncs, aquets miralls també poden simbolitzar la 

sensació de la protagonista sentir-se analitzada pels metges. Un 

altre significat fa referència al text, en el que diu: “una sala de cares 

inexpressives observen el meu patiment amb la mirada perduda”, 

fent servir l’ús del mirall com a simbologia del diàleg que tenim amb 

nosaltres mateixos (amb el nostre ego, com ens veiem..) Una altra 

simbologia, és que les persones depressives somien més que les 

persones que no en pateixen, per aquest motiu no saben diferenciar 

la realitat del somni. En simbologia onírica si somies que el mirall 

està mullat d’aigua és auguri de la mort de la persona que ho somia. 

Si està trencat és que hi haurà una mort violenta. Si es veu la 

persona difusa és que té dubtes sobre la pròpia forma de ser. I si 

surt deformat (influència de Dalí) és un reflex d’una lluita interior, 

frustració pel pas del temps, temor a l’exclusió social i per no haver 

complert les expectatives de vida. El número quatre, en 

numerologia significa estabilitat. De manera simbòlica, adaptat a 

aquest quadre virtual, ens vol dir que si els somnis son converses 

amb l’ego, la ment (o l’inconscient) li està demanant estabilitat. 

Finalment, vaig decidir que els miralls no es veiessin del tot perquè 

així seguia la idea de Custic de crear obres contemplatives. Per tant, 

si l’espectador vol veure tots els miralls haurà d’apropar-se i 

interpretar possibles hipòtesi a partir de l’observació. Així doncs, 

seguint l’estil de Filip Custic, convido l’espectador a reflexionar i a 

abocar els seus pensaments a l’hora d’interpretar l’obra. 
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2.7. CONCLUSIONS 

Si l’objectiu de la part pràctica del treball era aplicar l’estil de Filip Custic a una creació 

pròpia, es pot considerar que he assolit l’objectiu. Des del meu punt de vista, el resultat final 

recorda molt a l’estil de l’artista, i penso que és fruit de seguir els mateixos procediments 

que Custic, tot i tenir poc temps i menys tècnica. Tot i això, penso que li falten alguns retocs 

per semblar un dels quadres virtuals de Filip Custic; per exemple, el cos hauria d’estar més 

il·luminat i també s’hauria d’assemblar més a un objecte (afegir-li un filtre que semblés 

plàstic). La principal diferència és que Custic crea l’equilibri entre fotografia i il·lustració. En 

canvi, el meu cartell es nota que és un conjunt de fotografies.  

Així doncs, amb la part pràctica he pogut confirmar la complexitat de l’obra artística de Filip 

Custic. Com em plantejava al principi, entendre un cartell d’aquest estil no és una tasca 

fàcil ni pel creador ni per l’espectador. De fet, la creació del cartell m’ha suposat molta 

dedicació de temps i energia en cadascuna de les tres fases: la del disseny de la idea, la 

del moment de la fotografia, com la de postedició. Per tant, ha sigut un procés creatiu 

complex. Tal com m’esperava al principi, l’aplicació de l’estil de Filip Custic no és una 

pràctica fàcil, ja que és molt difícil arribar a la tècnica que ha assolit l’artista durant aquests 

anys d’evolució. 

A partir d’aquesta part pràctica, he pogut experimentar com se sent Filip Custic durant el 

procés creatiu d’un projecte. A més, he comprovat que cal entendre el personatge que serà 

fotografiat, és a dir, cal fer una anàlisi exhaustiva per després poder materialitzar la idea. 

D’aquesta manera, he aconseguit crear un cartell que, a més de reflectir la psicologia del 

personatge a través d’objectes, també aboca els meus aprenentatges. Així doncs, he 

arribat a l’essència de l’estil de Filip Custic. 
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4. ANNEXOS 

ANNEX 1. Conversa amb Filip Custic 

El dia 28 de novembre del 2019 vaig enviar un correu electrònic a l’artista Filip Custic Braut 

per saber si la hipòtesi que la seva obra era una reflex de l’ideal de Plató. Vaig pensar que 

enviar-li un correu també era una forma d’explicar-li que estava fent el meu TDR sobre ell i 

la seva obra artística. El dia 29 de novembre del 2019 l’artista em va contestar breument el 

correu. 

 
XXX:  

Buenas tardes. 

 

Soy xxx y estoy cursando segundo del bachillerato de Artes Escénicas, Catalunya. 

Para obtener el título de bachillerato, en Catalunya es obligatorio hacer un trabajo 

de Investigación. En mi caso yo escogí dedicar mi trabajo a tu obra artística; 

exponerla, analizarla e intentar ponerla en práctica creando un cartel para un 

monólogo. Pienso que una figura como la tuya es una buena forma de cambiar la 

idea que se ha creado del arte. La sociedad actual no se interesa por él y publicando 

tus cuadros virtuales con una explicación que refleja tus aprendizajes puedes llegar 

a un público que nunca se ha interesado por el arte y cambiar su opinión al respecto. 

La información para crear el trabajo la he cogido a partir de entrevistas que te han 

hecho, o de la Conferencia en CCE Montevideo o del catálogo de 'Homo-?', entre 

otras fuentes de información. Pero pienso que no hay mejor forma que terminar el 

trabajo intentando ponerme en contacto contigo. Mi intención no es hacerte una 

entrevista, pero sí que después de haber terminado mi trabajo, he llegado a la 

conclusión/idea, que en cierto modo tienes un ideal muy platónico; el dualismo entre 

alma y cuerpo, o la versión que tú has creado de intangible/tangible (ego). Estoy 

abierto a escuchar cualquier información que creas que es necesaria para el 

trabajo, y me interesaría saber si realmente tienes la intención de reflejar el 

pensamiento de Platón, o si ha sido fruto de la casualidad, etc.  

Muchas gracias. 

 

Estamos en contacto, 

XXX. 

 

FILIP CUSTIC:  

Hola XXX :) 

 

Acabo de ver este mail y me ha hecho mucha ilu todo lo que has escrito. Para ser 

breve, tu conclusión no está alejada de la realidad. Mi fuente de inspiración es muy 

simple y primaria. Retrato lo que me sucede en el presente (mental y físicamente) y 

ya. Es lo único que puedo hacer bien, porque es lo único que veo ahora. 

Últimamente estoy observando mi lógica mental, por ejemplo. Me siento muy 

psicológico. Espero que no me haya quedado muy abstracta la explicación. 

 

Muchas gracias por tu mail  

Un abrazo  

F 
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ANNEX 2. Comparació 

OBRA ORIGINAL 

(clàssic) 

OBRA DE FILIP CUSTIC 

(versió actual) 

  
Glass tears, Man Ray. Retrato Elia. Suárez. Filip Custic. 

  
Maja desnuda, Goya. Majo desnudo. Palomo Spain. Filip Custic. 

  
Le fils de l’Homme, Magritte. Alejandro està triste, Filip Custic. 

  
Trencadís-mosaic, Gaudí. Oda al sol, projecte Loubotin, Filip Custic. 
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Ingre’s violin, Man Ray. Mujer guitarra, Filip Custic. 

  
Las dos Fridas, Frida Kahlo. Cap.II Boda. Que no salga la luna, F. Custic. 

  
Les grandes baigneuses, Paul Cézanne. Los bañistas – Palomo Spain, Filip Custic. 

  
Leda y el cisne, Leonardo da Vinci. Bimba y lola, Filip Custic. 
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Pioneer plaque 1972, Carl Sagan. Pioneer plaque 2018, Filip Custic. 

  
Naranjas y limones, Julio Romero de Torres. Cap. VI Clausura. Preso, Filip Custic. 

  
Erich Borchert, Bauahaus. Filip wearing Erich Borchert, Filip Custic. 

  
Performance, Marina Abramović 1por1, Filip Custic. 
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Sueño causado por el vuelo de una abeja 

alrededor de una granada un segundo 

antes de despertar, Dalí. 

Oda al sol, Filip Custic. 

  
The kiss, Gustav Klimt. Vogue, Filip Custic. 

  
Dama impia, Maruja Mallo. Escuela objetismo, Filip Custic. 

  
Rueda de bicicleta, Marcel Duchamp. Al pequeño rojo le gusta Duchamp, Filip 

Custic. 
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ANNEX 3. ‘El mal querer’ 

   
Portada CAP. I AUGURIO - Malamente CAP. II BODA – Que no salga la 

luna 

   
CAP. III CELOS – Pienso en tu 

mirá 

CAP. IV DISPUTA – De aquí no 

sales 

CAP. V LAMENTO - Reniego 

   
CAP. VI CLAUSURA - Preso CAP. VII LITURGIA - Bagdad CAP. VIII ÉXTASIS – Di mi 

nombre 

   
CAP. IX CONCEPCIÓN - Nana CAP. X CORDURA - Maldición CAP. XI PODER – A ningún 

hombre 
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ANNEX 4. Procés creatiu 

 

 
1. referent clàssic 

 
2. esborrany de la seva versió 

 
3. foto primitiva (estudi) 

 
4. comparació clàssic-versió 

(primer pas de la post edició) 
 

5. canviar les tonalitats originals 

amb Photoshop 6. afegir objectes amb Photoshop 

 
7. fer un esborrany amb 

 el Photshop 

 
8. crear elements amb 

 el Photshop  

 
resultat final: quadre virtual. 
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ANNEX 5. Tríptic visual. ‘Homo-?’ 

 

El tríptic visual, que era la peça principal de l’exposició ‘Homo-?’ es presentava com a la 

imatge de dalt, però dividiré cada fragment del tríptic per posar-ne el títol. Cada fotografia 

mostra un moment de l’evolució que ha determinat l’humà actual. 

       
NO EGO EGO EVA 

MITOCONDRIAL 

FUEGO ESPIRITU ESCRITURA ABACO 

        
BRÚJULA GALILEO PROPOR-

CIÓN 

NEWTON TESLA 4D GENETICA INFINITO+ 

BINARIO 
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ANNEX 6. Col·leccions 

Annex 6.1. ‘1234’ Terrafirma 

    
Portada, Clark Bliss. Col·lecció ‘1234’ per la revista Terrafirma, Filip Custic i Kito Muñoz 

Annex 6.2. Diogenes 

    
Algunes de les imatges de la col·lecció “Diogenes” per la revista Fucking Young, Filip Custic. 

Annex 6.3. Surrealismo. Abstracción 

 

   
Surrealismo, abstracción. Filip Custic i Kito Muñoz 
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Annex 6.4. Camper 

   
Algunes de les imatges de la campanya de Camper, Filip Custic. 

 

ANNEX 7. Qüestionari del personatge 

La teva història 

1. Quin és el teu nom complet? 

2. Tens un sobrenom? 

3. Si tens un sobrenom, com el vas aconseguir? 

4. Quina edat tens? 

5. Com afecta la teva edat als teus sentiments sobre tu? 

6. Qui són els teus parents més propers? 

7. Com t'afecten o influeixen? 

8. Quin tipus d'educació vas tenir? 

9. Com et va afectar o influir la teva educació? 

10. Com vas gaudir la teva infància? 

11. Què és el pitjor que has fet mai? 

12. Què és el millor que has fet mai? 

13. Has viatjat molt? 

 

Les teves circumstàncies actuals 

14. Estàs casat/da, solter/a, divorciat/da o separat/da? 

15. Com et sents respecte al teu estat matrimonial? 

16. Vius amb algú o vius sol/a? 

17. Tens fills? 

18. Com et fa sentir, això? 

19. On vius i com és? 

20. Com et sents respecte on vius? 

21. Qui és el teu millor amic/amiga? 

22. Com és la teva vida social? 

23. Com et sents respecte a la teva vida social? 

24. Amb quin tipus de persones et sents més còmode/a? 

25. Quin tipus de gent et molesta? 

26. Quin tipus de treball fas? 

27. Com afecta el teu treball al teu estatus social? 

28. Ets mandrós/a o ets un addicte/a a la feina? 

29. Què et frustra? 
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30. Quin és la teva major responsabilitat? 

31. Quines qualitats admires en els altres? 

32. Ets independent / autosuficient? 

33. Ets una persona honesta? 

34. Quines són les teves qualitats més atractives i menys atractives? 

 

El futur 

35. Quines són les seves ambicions a curt, mitjà i llarg termini? 

36. Confies en l'èxit futur? 

37. Confies en la felicitat futura? 

38. Com t’afectaria una gran herència o un gran guany a la loteria? 

39. Què faries si et endeutessis molt? 

40. Què canviaries de la teva vida si poguessis? 

41. Què canviaries del món si poguessis? 

42. Com t'agradaria ser recordat/da després de morir? 

 

Les teves qualitats físiques i vocals 

43. Quines són les teves habilitats físiques? 

44. Com és la teva veu? 

45. Quina impressió física li dones a altres persones? 

46. Com rius? 

47. Quin és el teu nivell d'energia? 

48. Com t'afecta físicament a la teva feina? 

49. Quin és el teu estat de salut? 

50. Com ets de sexual / sensual? 

51. Cuides la teva aparença personal? 

52. Quines són les teves característiques més atractives i menys atractives? 

 

Les teves qualitats emocionals 

53. Com descriuries el teu temperament? 

54. Com afecta el teu treball a la teva salut mental? 

55. Com ets de sensible? 

56. Com ets de segur/a? 

57. Quin és la teva major por? 

58. Què et preocupa? 

59. Ets vanitós/a? 

60. Què et fa enveja? 

61. Què et fa vergonya? 

62. Ets introvertit/da o extravertit/da? 

63. Ets optimista o pessimista? 

64. Què et fa enfadar? 

65. Què et fa riure? 

66. Què et fa plorar? 

 

Les teves qualitats intel·lectuals 

67. Com descriuries el teu procés intel·lectual? 

68. Ets lògic/a o il·lògic/a? 

69. Quines són les teves creences espirituals o religioses? 

70. Ets obert respecte a les teves creences? 

71. Què guardes en secret? 
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72. Ets un/a bon/a mentider/a? 

73. Què somies despert/a? 

 

Els teus gustos i fòbies 

74. Quins son el teu menjar i la teva beguda preferits? 

75. Quina és la teva hora preferida del dia? 

76. Quina és la teva estació de l’any preferida? 

77. Quin és el teu tema de conversa preferit? 

78. Quin és el teu tema de conversa menys preferit? 

79. Què t’avorreix més? 

80. Què t’estimula més? 

81. Quina és la teva orientació sexual? 

82. Què penses sobre el sexe? 

83. Et sents més còmode/a amb membres del teu propi sexe o membres del sexe oposat? 

84. T'agrada l'aventura? 

ANNEX 8. Influències d’obres de Filip Custic per la realització del meu 

cartell 
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ANNEX 9. Psicosi de les 4.48 

   
Exemples d’escenografia de l’obra Psicosi de les 4.48 (Barcelona, Hong Kong, Londres) 

 

 

   
Exemples de cartells de l’obra Psicosi de les 4.48 (Madrid, Londres, Nova York) 

 

ANNEX 10. Drets d’imatge 

AUTORITZACIÓ DE L’ÚS D’IMATGES 
XXX amb NIF XXX, estudiant de Segon de Batxillerat de XXX, demano els 

consentiment als pares, mares o tutors legals o a les pròpies persones en cas que 

siguin majors d’edat, per poder realitzar i publicar fotografies que apareixeran en el 

Treball de Recerca que estic realitzant. 

 

 

AUTORITZACIÓ MAJOR D’EDAT 

Per mitjà del present document, jo, ____Anaís González Urpí____ (nom del/la 

col·laborador/a, amb DNI número _____49878205Z_________ atorgo a XXX amb 

NIF número XXX, d’acords amb la llei orgànica 1/1982 autoritzo el dret i permís per 

a captar, enregistrar, usar, publicar i distribuir imatges de mi o en les quals jo estigui 
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inclòs o inclosa, garantint que només seran utilitzades per portar a terme l’esmentat 

treball i la possible difusió si es donés el cas. 

He llegit l’autorització, cessió, i acord anterior abans de la seva execució i estic 

totalment d’acord amb els seus continguts.  

Signatura. 

 

 _1_ de __desembre_ del 2019 
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