
V.OLUM. CURS 88-89 

El propbait pe~gic de l'asignatura de volum,êe el coneixement dels 

elements bàsics que configuren la formalitzaci6 tridimensicnal.Parlem de 

tridimensió en el mes ample sentit de la paraula,i no ens referin dnioa

ment a l'escultura,sin6 a totes aquelles pr~ctiques que utilitzen l'espai 

per la seva formalitzaci6: el disseny d'interiors,el disseny objectual, 

l'arquitectura,l'escultura. 

Aquests coneixements b~sics es desglosen en quatre branques d'actuació, 

que interrelacionades,formen el proo~s de configuració pl~stica,i en el 

nostre oas tridimensional• 

-la capacitat d'analisi. 

-la reflexió. 

-la metodologia. 

-la formalitzacib. 

Cal dir que aquest concepte de proc~s,no el poden entendre d'una forma 

cientif!ca,sino,ccm la suma de coneixements i experi~noies que l'alumne 

va adquirint a partir del desenvolupament de la seva capacitat d~ obser

var,analitzar,reflexionar i formalitzar,per arribar a trobar el seu propi 

procês creatiu. 

Aquest sentit de proc~s creatiu es dona a l'alumne,des de l'idea que ha 

d'esser capaç de oonêixer i utilitzar les eines tant conceptuals oom d'ofi

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

A~úèst~s eines en l'asignatura de volum,es desenvolupen a partir d~unes 

propostes de treball,que parteixen de pautes generals que l'alumne ha de 

transformar en fUnció del seu inter~s,utiliizantles a travds de la seva 

po~tica, 



Les propostes de treball estan plantejades a partir dels elements estruc

turals de la forma,i funcionen com un abecedari del llenguatge tridimensio-

nal. 

El prbces ês en oonjunt el resultat d#una praxis tebrica,que combina ele

ments materials,t&onios,iprocediments amb oonoeptes e idees. 

Ens proposen donçs,amb &quest curs de volum,ent•s com d#iniciaci6 a la 

tridimensi61 

-Fundamenta la pràctica en tres dimensions a partir del coneixement 

i experimentació dels elements fonamentals de la tridimenài6. 

-Reflexionar sobre la tridimensi6,i en oonoret sobre la propia 

obra,oom una de les parts fonamentals del prboes de oreaci6. 

-Introduir el coneixement bàsic de les t~cniques i materials. 

-Pro~oure la reoeroa de la nostra identitat oo~ a oreadors de 

formes. 

Les propost•s de treball es complementan pel comentari de cites i tex

tes d#artistes,tebrics de l'art,aixi oom de pensadors d#altres camps del 

coneixement que es relacionen directament amb els temes proposats. 

El llistat ~e propostes que enumeren a continuavi6,desenvolupa els ob

jectius proposats i si bê segueixen un ordre lineal,durant el oure s~ani

ran articulant i compenetran per forma ua substrat de coneixements que seran 

la base de l#experienoia tridimensional. 

-concepte de proo's s El proc's de treball com obra.Parts del proc~s. 

Accions que generen imatges. 

-La mirada artistioa: Mirar per veure,veure per fer. La peroepcio,fisioa i 

mental. 

-Dibuix a l#espairla linia.direcoi6,oontinuitat lineal,nexe,uni6,inflexi6, 

angle. 



-L'ESPAI: eapai real-espai virtual.Relacions entre forma i espai.L'espai 

suport de l#obra.L'espai com obra. 

-El PLA: La divisi~ de l'espai.Volum real-volum virtual. Relacions entre linia 

i pla.generaoi~ de volum a patir del pla.La frontalitat. 

-EL VOLUM: Adicio i sustraccio. Relacions entre positius i negatius. 

El cos humA com referent.Descripoi~ i alusi6. 

-EL CONCEPTE DE CONSTRUCCIOa l'estructura , montatge i desmontatge.el modul 

repetioio igradacio. 

-CO!f.DUCTES OBJECTUALS: "Assemblage".aoumulaoio,disposioio i ordenaoio. 

les oolecoions d'objectes.La deeoonte%tualizaoi6. 

-ELS MATERIALS: El llenguatge dels materials.La relaoi6 amb els materials. 

La materia desencadenant de l'idea.L'acoi~ sobre els materials. 

-EL PROJECTE: Projeotaoi6-Activitat projectant. L'esoala,fisioa i mental. 

objecte o~,projeote. el projecte com obra.Relacions forma-~dea.Lect~ de 

l'obra.Conoepte d'identitat. 
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