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Amedeo Modigliani (1884-1920). Pintor i escultor italià que va viure en el París de 
les vanguardes de principi del segle XX. Marcat des de petit per la malaltia, reuneix 

tots els tòpics de l’artista bohemi. Seductor, atractiu, alcohòlic, incomprès, va viure 

en la pobresa i va morir molt jove.  

Captivat per les màscares africanes va crear un estil de figures femenines amb 
rostres ovalats, faccions allargades i mirada absent. El seu treball com escultor, 

menys conegut, va influir directament en el caràcter de la seva pintura. 

 

 
OBJECTIUS  

-Apropar-se a l’art i a les manifestacions d’altres cultures com a motivació per 

trobar noves formes de representació. 

-Interpretar i crear lliurement, després de l’observació dels dibuixos de Modigliani, 

posant ènfasi en el tractament de la línia.  

-Interpretar i crear lliurement, després de l’observació de màscares africanes 

ressaltant l’aspecte gràfic amb una gamma de colors limitada. 

 
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT SOBRE MODIGLIANI 

-Breu presentació de l’artista. 

-En primer lloc observarem i comentarem les imatges dels dibuixos, pintures i escultures 

de Modigliani i també, de les màscares africanes que el van influir. Ens centrarem en els 

aspectes formals i gràfics dels seus dibuixos. 

-En un paper petit farem un esbós amb llapis de la nostra màscara i després (hi ha 

diferents opcions) la farem amb gran amb retolador negre, “conté”o pintura, ja sigui el 

suport, paper A3, cartró ploma o fons realitzat en rodet.  

 

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT SOBRE MÀSCARES AFRICANES 

-Primerament observarem  les imatges de les màscares i comentarem les sensacions 

que ens produeixen. Parlarem dels materials amb que estan fetes, les formes, els 

colors i els grafismes. Sobre un cartró rígid o ondulat realitzarem la nostra màscara, 

pintant amb pintura blanca, vermella i negra. 
                                                                Dolors Picazo      

                                                                                           Per saber-ne més... 
http://www.abcgallery.com/M/modigliani/modigliani.html 

Web que recull l’obra de l’artista 

"Modigliani", pel·lícula dirigida per MicK Davis i protagonitzada per Andy García. 2004 
http://www.youtube.com/watch?v=kfBo7AYfTIE 

Presentació de les obres de Modigliani 


