
Panofsky (1892-1968), la perspectiva 
és una forma simbòlica. 
 
«Midnight» és un exemple del funci-
onament dels retrats de Torres com 
obres totals, on tots els elements 
encaixen per assolir una fi nalitat 
concreta. Els seus retrats estan com-
posats com si fossin bodegons, de 
manera que, si l’obra és un bodegó, 
el cos, la model, no deixa de ser un 
objecte amb ànima. Aquí, l’obra fa un 
gir per tal d’abordar la qüestió del 
cos de la dona en l’art: el retrat del 
cos femení encara és més dibuixat 
com una projecció dels desitjos de 
l’home que no pas des del subjecte 
que habita el cos. 
 
El fet de tapar el rostre, d’amagar-lo, 
de fer de la brotxada seguint la com-
posició de la fi gura, ens ho confi rma. 
La fotografi ada deixa de tenir una 
identitat concreta i esdevé totes les 
models. Una fi gura, una llum i una 
situació ambigua, que ens convida a 
projectar els nostres pensaments. És 
així com l’autora utilitza la perspec-
tiva amb la fi nalitat de qüestionar la 
nostra realitat. p
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L’obra que presentem, «Midnight», de 
la sèrie «The Unknown», se’ns apareix 
en la forma d’una model vestida de 
blanc sobre un fons negre, en un de-
licat contraposto. El rostre està guixat 
per una brotxada per sobre de la boca. 
Deixant veure la mandíbula, però no 
el nas. 
 
La composició frontal, harmònica, 
completament bella i que ens apropa a 
la tradició clàssica, amaga un pro-
blema a la vista de tots: l’objectivació 
de la protagonista. La perspectiva de 
l’autora és la forma de la seva obra. En 
paraules de l’historiador de l’art Erwin 
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