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ASIGNATURAt VOLUM. CURS 1986-87 

El prop~sit peda~gio de l'asignatura de Volum és el coneixement dels 

elements bAsics que configuren la formalit zaci6 tridimensional. Parlem de 

tridimensi6 en el més ample sentit de la paraula, i no ens referim dnica

ment a l 1 escultura sinó a totes aquelles prActiques que utilitzen l'espai 

tridimensional per la seva formalització: el disseny d'interiors, l'arqu! 

teotura, l'escultura, ect. 

Aquests coneixements es desglosen en quatre branques d'actuació, que 

formen el procds de configuraci6 plAstioa, i en el nostre cas tridimensio 

nalt 

- La capacitat d'anAlisi. 

La reflexi6. 

- La metodologia. 

La formalització. 

Cal dir que aquest concepte de procés, no el podem entendre d 1 una fo~ 

ma científica, sinó com la suma de coneixements i experi~ncies que l'alumne 

va adquirint a partir del desenvolupament de la seva capacitat d'analitzar, 

reflexiona~ i formalitzar, per a r ribar a trobar el seu propi procés, que 

en definitiva li permetrA trobar la seva identitat com a creador de formes. 

Aquest sentit de procés es dona a l 1 alumne des de la i dea de que ha 

d~êsser capaç de conéixer i utilitzar les eines tant conceptuals com d'ofi 

oi, per formalitzar en un llenguatge visual les seves idees. 

Els exercicis estan plante jats a partir dels elements estructurals de 

la formaa Punt, Linia, Superficie i Masa. I funcinen com un abecedari dà 

llenguatge tridimensional. 

El procés és en conjunt el resultat d'una praxis te~rica que combina 

elements materials, t~onics i procediments amb conceptes 1 idees. 



Ens proposem donç s amb aquest curs d'iniciació a la tridimensió: 

• Fundamentar la prActica a partir del coneixement i experimentació 

dels elements fundamentals de la tridimensió. 

- Reflexionar sobre la tridimensió, i en ooncret sobre la prbpia obra, 

com una de les parts bAsiques del procés de creació. 

- Introduir el conei%ement bAsic de les t~cniques i materials. 

- Promoure la recerca de la nostra identitat com a oreadors de formes. 

Els exercicis es complementen pel comentari de ci~es i textes d'arti~ 

tes, tebrics de l'art, aix! com de pensadors d'altres camps del coneixement 

que es relacionen directament amb els temes proposats. 

El ~rograma de l'asignatura que enumerem a continuació desenvolupa els 

objectius proposats, i si bé segueixen un ordre lineal, durant el curs s'ani 

ran articulant i compenetrant per formar un substrat de coneixement que se

ra la base de l'experi~ncia. 

CONTINGUTS 

- CONCEPTE DE PROCES. 

- Observaci6. 

- Reflexió. 

Metodologia. 

Formalització. 

- LA MIRADA ART IST ICA. "loiirar per veure, veure ner fer~ 

- LA L!NIA. 

Dibuix a l'espai. 

Direcció. 

- Nexe, uni6. 



- Inflexió, angle . 

- Materials liaeals . 

- L1 ESTRUCTURA. 

- Espai real. Espai virtual . 

Relacions forma i espai. 

- L~espai suposrt de l~obra. 

- L'espai oom obra. 

- El PLA. 

- La divisió de l .. espai. 

- Relacions l!nia i pla. 

- La frontalitat. 

- Materials superficials. 

- EL VOLUM. 

- Volum real . Volum virtual. 

- Adició i sustracció. 

- Relacions positiu/negatiu. 

- EL MODUL. 

- La mudulació. 

Repetició i gradació 

- Concepte de construcció. 

- Montatge i desmontatge. 

- EL MON DELS OBJECTES. 

- Aseamblage. 

- Ob ject trouvê. 

- ELS MATERIALS. 

- El llenguatge dels materials. 

- La relació amb els materials . 

- Relacions entre els materials. 

- El material desencadenant de la idea. 

- L .. acció sobre els materials . 



- LES T!;CNIQUES. 

- LA LECTURA DE t,.OBRA DES DEL CREADOR. 

- LA VOLUNTAT EXPRESSIVA. 

EXERCICIS 

La dinlmica de classe es desenvolupa a partir d#exaroiois que tracten 

els continguts exposa~s. 
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