
INFORME TÈCNIC DE L´OBRA DE PEREJAUME “PLATEA 
ABRUPTA”

-Les tres pintures de l´arc del prosceni
Suport: 
Tela de lli. La tela central és d´un gra menys fi que les dues laterals. Totes 
tres teles porten per darrera una capa de cola de conill i una de diluent 
acrílic per aïllar-les i impedir que tinguin moviment. S´han pintat les tres 
teles tensades sobre bastidor i, un cop la pintura ha estat finalitzada, s´han 
desclavat del bastidor i han estat encolades en un suport de fusta.
Pintura: 
El plantejament i la primera capa han estat executats amb pintura acrílica. 
Les capes successives són de pintura a l´oli. El mèdium emprat conté, a 
parts iguals, oli de llinosa polimeritzat, vernís de dammar i essència de 
trementina. El mateix mèdium, amb una proporció major de trementina ha 
estat emprat per a les veladures finals. En algunes zones s´ha afegit al 
mèdium una gota de secatiu. L´última aplicació ha consistit en una capa de 
vernís de dammar no purificat i rebaixat amb essència de trementina (es 
recomana donar una altra capa del mateix vernís d´aquí a un any).

-Els vuit òculs de platea
Procés:
A partir dels arxius digitals, han estat filmats amb L.V.T.  vuit negatius d
´alta resolució. De cada negatiu de 20x25 cm. s´han fet còpies 
fotogràfiques panelades per un total d´imatge de 270 cm. de diàmetre, 
sobre paper Fujicolor cristal archive professional (aquest tipus de paper és l
´última generació de Fuji i està considerat extremadament estable al pas del
temps). A continuació, per tal d´augmentar la garantia d´estabilitat, evitar 
qualsevol problema d´humitat, canvis de temperatura, etc. i controlar els 
reflexes, s´ha fet un laminat mat sobre l´emulsió fotogràfica.
Suport:
Cada peça s´ha muntat panelada sobre material sintètic estable, el qual s´ha 
encolat i collat a les rodes de fusta que s´ajusten a la forma i a l´estructura 
de cada òcul.
Materials:

Negatius-Kodak ektacolor pro gold 100T
Laminat-Filmomatt marca Neschen
Panels de muntatge- Forex marca Airex AG
Encolat- Mono adhesivo CT-100 marca Tefaco
Adhesivat-Print mount plus marca Seal


