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Proposta d"assignatura sobre el tema de l'espai tridimensional, pel
curs 1988-89.

Professorsa Lluis Donate i Albert Velera.

TÍTOL a "ESTRUCTURA I POtTICA DE L'ESPAI!'

OBJECTIUS: L'assignatura té com objectius principals la producciO de
reflexiO teOrica i de realitzacions

pr~ctiques

sobre el

tema de l'espai tridimensional.

mtTODESa Es planteja e partir

d'experi~nciea

i comportaments de

cultura contempor,nia, que a'estrapolan a d'altres

l'e~

discipl~

nes ert!stiques.
Durant el seu desenvolupament es produiran tres tipus d'ectivitatsa
PRÀCTICA• amb producciO d'imatges tridimensionals.
CRÍTICA1

discutint colectivament els treballa acabats o en
curs de realitzacio.

TEÓRICA1

J

a partir de l'an,lisi de situacions d'espai en ela
territoris de l'art i del disseny.

En el programa de treball es contemple le integracio de les
tres activitats dintre d'una aole unitat

pedag~gica.

Aquest curs est• projectat per estudianta 1 professionals
de l'ert i del disseny.

PROGRAmA PRACTICa Les realitzacions dels alumnes

d'e q~ est

curs,

a·e~

marcaran en un conjunt de propostes de treball de
les quals asenyelem aqui les segCentsa

DIBUIX A L'ESPAia
Desenvolupar formes liniala a l'espai, partint de
lea expectatives que han estat proposades -histbricament- per Juli Gonzalez, David Smith i Anthony
Cero entre d'altres.
Els treballs s'aplicaran, des de la voluntat expr2
ssiva de cada alumne, no tan sols el tema de l'escultura, sinO que també a la configureciO

d ' estru~

tures, formes i objectes pertanyents a d'altres
disciplines.

RELACIONS DE MATERIALS I OBJECTES A L'ESPAia
En aquest apartat es contempla la producciO d'ima!
ges tridimensionals a partir de les idees dea
nacio, ecumulacio, dispersio,

ju~taposiciO,

Ord~

seqOb~

cie, etc., estudiant-ee ela significats resultants.

LA IDEA D'ARQUITECTURAl
La

pr~ctica

o l'espectacle de l'arquitectura

este

en el fonament d'aquesta proposta, en le que s'ut!
litzen els elements arquitectbnics com referents;
es una ocasio, per apreciar la possible ambigUetat
entre els conceptes de projecte i obra acabada, o
bê entre els limite d·escultura i arquitectura.

"DES D'UNA COLECCid"a
Des dels elements d'una coleccio de formes, reunida personalment per cada alumne durant el curs, se
visualitzaran

im~tges

tridimensionals a la manera

d'un museu pereonel, on lea formes no eimplem&nt
es mostren sino que configuren espai, mitjançant
le metamorfosi produ!da per les seves relacions.

PROGRAmA TEÓRICs
INTRODUCCid A UNA mETODOLOGIA PER A LA LECTURA I
TRACTAMENT D'ESPAIS TRIDIMENSIONALSs
Es parteix de conceptes

b~sica

coma Extensio,

rec~

rregut, punt d'erticulacio, punt de referbncia, etc.
S'estudia la seva ecciO al produir relacions i

si~

nificats de caracter especie!.
(3 aesiona)

EXEmPLARITZACIÓ A TRAVÈS DE DIFERENTS DISCIPLIN ES s
Imatges de molt diverses procedbncies, permeten

~

tablir els seus continguts espacials i les seves
conseqO,nciea aignificetivas o eapressives.
(3 seaions)

l'ESCULTURA COM A mODELa
Des de l''rea de l'escultura

contempor~nia

plantejar un extens repertori de
peciels,

v~lid

es pot

com ~ ortaments

es

per e lea restants disci plines, que

d'una menera o d'altra

~fr ~nten

problemes d'es pai.
(8 aesions)

PLACES I ESCULTURES PÚBLI ~UES DE BARCELONAs
Un r ecorregut pels recients eapeis pOblice de Bercalona, permet

introduir el teme de las relacions

antre escultura i arquit •lctura, i l'experibncia

e~

pacial de llocs urbans singulars.
(6 sesions)

TEffiES ffiONOGRÀFICSa
Amb l'estudi en detall d · ertistes o situacions de
l'ert contem porani es plentejen problemes espacials
espec1fics.
Aquests son alguns dels temes progremataa
El concepte de

dist~ncia

en Giacometti.

Escultura en espais pOblics de Claes Oldemburg.
L'es pai de l'eccio en Joseph Beuya.
Les estructures repetitives.
ProjedtaciO i obra en l'equitectura d'Aldo

Ro~si.

Arquitectura i escultura en al temps postmodern.
(8 a lo aesions)

