
Marcel Duchamp: Fontaine (1917)
Ready-made
 
És una obra denominada ready-made, (objecte trobat, del francès objet trouvé), es a dir que està
realitzada mitjançant l'ús d'objectes ja existents (no artístics).
 
Amb aquesta peça, Duchamp va iniciar una autèntica revolució en el món de l'art en demostrar
que qualsevol objecte mundà podia considerar-se una obra d'art amb tal que l'artista ho llevara
del seu context original (en aquest cas, un bany) i ho situara en un nou context adequat -una
galeria o un museu- i la declarara com a tal.
 
Aquesta obra revela, amb certa ironia, les contradiccions del sistema de l'art, dels espais
expositius i de la visió de l'obra com un objecte diví que sorgeix de la ment d'un geni.
L'obra artística com a detonant de preguntes, com una invitació a repensar, a posar en dubte i a
reflexionar al voltant de qüestions que créiem inqüestionables.
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// DETONANT

"Fountain" by Marcel Duchamp (vídeo en anglés).

https://www.youtube.com/watch?v=ieVw3Mey5GQ&t=10s


// PROPOSTA D'ACTIVITATS

// CONTINGUTS BÀSICS
PRIMÀRIA
Expressió artística. Tècniques i materials. Exploració de les possibilitats
expressives dels elements configuratius del llenguatge visual. Fases del
procés creatiu.

// EIXOS CRÍTICS
Forma/funció; objecte quotidià/objecte artístic; art conceptual.

SECUNDÀRIA
Expressió plàstica. Tècniques graficoplàstiques. Experimentació amb diferents
materials. Elements configuratius del llenguatge visual. Estudi d'obres artístiques.
Fonaments del disseny. Disseny de producte. Anàlisi de les relacions funcionals 
i formals dels objectes.
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Existeixen altres obres que prenen com a referència l'objecte vàter. Mostrem algunes a continuació:

Claes Oldenburg
Soft toilet (1966)

Xavier Monsalvatje
Be careful what you
wish for (2016)

Maurizio Cattelan
America (2016)



La proposta de Claes Oldenburg planteja una paradoxa, una nova descontextualtizació. En tractar-se d'un vàter fet amb un material bla que no permet el seu ús
normal subverteix la funció habitual de l'objecte per a situar-lo, una vegada més, en un altre context i subjecte a altres lògiques pròpies d'allò artístic. 
La de Xavier Monsalvatje està realitzada en gres porcellànic i és una crítica al consumisme desmesurat, alhora que reivindica els procediments industrials com
a processos creatius. 
"America", una provocació més de Maurizio Cattelan, es va mostrar per primera vegada al Museu Guggenheim de Nova York en 2016. El vàter d'or de 18 quirats
també podia ser usat pels visitants. Sembla que el museu li ho va oferir després al president dels Estats Units, Donald Trump.
 
El material del qual està fet cada obra és part fonamental del discurs i ajuda als artistes a transmetre el seu missatge.
Tria un objecte de la teua casa i pensa en tres materials/formes diferents amb els quals podria reproduir-se de manera que perdera la seua funció original. Fes
tres esbossos representant tan bé com siga possible les qualitats del material (llum, textura, color). Pots inspirar-te en els objectes impossibles de
James Carelman o Giuseppe Colarusso.
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James Carelman Giuseppe Colarusso



// INTERDISCIPLINARIETAT

Els objectes dissenyats en la primera proposta poden formar part, en un futur, d'un projecte de disseny de prototips en l'assignatura de Tecnologia.
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Sembla ser que passem unes dues hores a la setmana asseguts en la tassa del vàter. Et proposem tindre sempre paper, llapis i retoladors en el bany. A més
de llegir o pensar podem dedicar eixe temps a dibuixar objectes o racons del bany. Aquesta és una activitat proposada en el llibre “Explorar el dibuix” de
Sam Piyasena i Beverly Philp (Ed.Gustavo Gili : 2015). 
Selecciona un objecte cada dia i aprofita per a practicar el dibuix ràpid, l'esbós. Quin títol li posaries a la teua sèrie de dibuixos?
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