
LA CASA

Simon Evans: Everything I have  (2008)

En aquest collage l'artista realitza un inventari de tot el
que una persona té a casa, allò que li pertany. Ho
organitza de forma reticulada, establint categories pel que
fa al tipus d'objecte, la seua grandària, color o forma
similar. Sota cada objecte apareix el nom i descripció del
mateix.
En aquesta obra s'evidencia l'excés de possessions,
d'acumulació d'objectes innecessaris, així com ens
convida a intuir les diferències socials i econòmiques
existents entre els individus.
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Fes un inventari de tot allò que tens al teu dormitori. Es pot realitzar amb dibuixos i seguir una estructura similar a la dels artistes, organitzant per tipologia,
tamany, color. Fes una retícula per estructurar la pàgina. Ignaci Aballí realitza inventaris a partir de llistats extrets de diaris, buscant similituds:

Quines formes geomètriques bàsiques pots trobar en els teus objectes? Fes un exercici de síntesi i redueix alguns dels objectes a la mínima expressió,
aconseguint formes geomètriques pures. Cada objecte té també una  textura. Pots fer un inventari de les textures dels objectes que has triat i de altres que
trobes per casa.

Pensant en la societat de consum, apunta el valor econòmic de cada objecte i calcula el resultat. Quina conclusió extraus? T'imaginaves el resultat? Es podria
fer una altra valoració, sentimental, de cada objecte. Com calcularíem eixe valor? Si hagueres de triar només tres objectes dels que tens, amb quins et
quedaries?  

 

 

LA CASA PROPOSTA DIDÀCTICA 2

// PROPOSTA D'ACTIVITATS

// CONTINGUTS BÀSICS
PRIMÀRIA
Expressió artística. Gamma cromàtica; Dibuix; Composició; Textura.
Autoretrat.
Educació audiovisual. Fotografia.
Dibuix geomètric. Composició de pàgina. Formes bàsiques.

// EIXOS CRÍTICS
Societat de consum; Capitalisme; Globalització; Identitat

SECUNDÀRIA
Expressió plàstica. Color, textura, tècniques seques. Autoretrat.
Comunicació audiovisual. Fotografia. Iconicitat.
Fonaments del disseny. Disseny gràfic. Cartell publicitari. Composició.
Dibuix tècnic. Formes geomètriques bàsiques.

http://www.ignasiaballi.net/index.php?/projects/listados-/


Es pot vincular amb Filosofia i Valors per la reflexió al voltant del valor sentimental i de com et representen els objectes triats, com formen part del "Qui sóc jo",
de la identitat.
Amb Matemàtiques per calcular valors econòmics totals i pels càlculs per fer la retícula base de la composició.
Aquesta imatge pot funcionar com un detonant per parlar de sistemes econòmics en Història o Economia.

// INTERDISCIPLINARIETAT
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Dibuixa una composició amb els teus tres objectes triats, amb tècnica mixta, de forma que poses en valor eixa
elecció. 
Què diuen de tu eixos objectes? És com un autorretrat, però a partir d'objectes. 

 
Carmen Calvo
Autoretrat
1994
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