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// DETONANT

TrashLation és un projecte del Col·lectiu Basurama que consisteix en
una selecció de fotografies de persones de 15 països del món amb el
fem no orgànic que han generat en un dia. 
 
En aquest projecte pretenen visibilitzar els residus que produïm
independentment de l'estrat social, país d'origen o edat, per a
convidar-nos a reflexionar sobre el consum exacerbat a tot el món.
 
Basurama és un grup d'arquitectes que transforma espais públics
arreu del món en col·laboració amb les comunitats locals. Reciclant el
que uns altres rebutgen, construeixen un nou urbanisme.

Trashlation· La aventura del saber (RTVE)

Web BASURAMA

https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventuratraslation/3528852/
https://basurama.org/proyecto/trashlation/


// PROPOSTA D'ACTIVITATS

// CONTINGUTS BÀSICS

// EIXOS CRÍTICS
Mediambient; Consumisme; Microplàstics

SECUNDÀRIA
Expressió plàstica. Tècniques. Nivells de representació / iconicitat
Del pla al volum.
Comunicació audiovisual. Fotografia.
Fonaments del disseny. Anàlisi de formes.
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PRIMÀRIA
Expressió artística. Ténciques i materials. Collage. Bidimensionalitat /
Tridomensionalitat.
Educació audiovisual. Fotografia.

Guarda tots els envasos i deixalles de plàstic que es generen en un dia a la teua casa. L'endemà col·loca'ls, de manera ordenada, damunt d'una taula i
fotografia el resultat. Pensa si tots ells són indispensables o si, per contra, podríeu comprar un altre tipus de productes que no generaren tant de residu
plàstic. Comparteix l'experiència amb la teua família. Podeu veure junts el documental "Oceans de plàstic" de Sandrine Feydel:           o "Plásticos por todas
partes"" (Documentos TV):

 
Basurama va realitzar també una intervenció: "Eres lo que tiras", a la platja de Benicàssim durant el FIB de 2007, en la que van construir un mur transparent
de 10x5m, amb el fem que es va generar a la platja durant el festival. Més info ací:

https://www.youtube.com/watch?v=a4JN2xojAYc
https://www.youtube.com/watch?v=pmy-hcBGrAw
https://basurama.org/proyecto/eres-lo-que-tiras-instalacion-en-el-fib07/
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Hugo Martínez-Tormo en la seua exposició "La Deriva d'un gest post-romàntic" (La Llotja del Peix d'Alacant, 2017) denunciava la contaminació de mars 
i oceans. La visió romàntica de llançar una botella amb un missatge a la mar queda desmitificada i té una relectura ecològica connectada amb el medi ambient
i el respecte als ecosistemes que el conformen. La botella és ací el missatge, és el detonant del discurs expositiu. Una de les instal·lacions de l'exposició:
"Catxalot" reprodueix els components i materials trobats en l'estómac d'un catxalot mort que va aparéixer en 2012 a la platja del Castell de Ferro de Granada
(notícia "El País"         ).

"Catxalot": imatges instal·lació.

Cerca al llarg de les pròximes setmanes notícies relacionades amb la troballa de catxalots morts per la ingesta de plàstics i genera un arxiu en el teu ordinador
o anota'l en un diari (data, lloc del món i quilos de plàstic trobades en el seu interior etc.).
Pots realitzar un collage en el qual el dibuix innocent d'un catxalot (trobaràs molts en internet) se subvertisca per a denunciar la mort de molts d'ells per la
ingesta de plàstics que utilitzem els éssers humans. Pots retallar imatges de productes envasats amb plàstics que trobes en revistes i fer un mosaic sobre el
dibuix del cetaci, o dibuixar una mar de plàstic al seu voltant etc. Les possibilitats són infinites.

https://elpais.com/sociedad/2013/03/06/actualidad/1362603322_404086.html
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// INTERDISCIPLINARIETAT

La qüestió mediambiental i les mesures per a protegir els ecosistemes i la biodiversitat de mars i oceans s'aborda també des de l'àrea de Ciències Naturals /
Biologia. En l'última activitat pot incorporar-se la representació verbal i musical dels objectes (com es diuen i com sonen) i fer una proposta multidisciplinar:
plàstica / àrees lingüístiques / música.

Fixa't en la imatge de Luis Camnitzer. Representa, atenent a cadascun dels nivells de representació (dibuix, pintura, escultura i fotografia) i al format que
proposa l'artista, un dels envasos de plàstic que has recopilat a casa durant un dia. L'objecte dibuixat, pintat, l'objecte tridimensional, i la fotografia del conjunt.

The photograph (1981)
Luis Camnitzer
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Recurs elaborat per Lledó Queral Gomis i Pepa Ortiz Romaní, 
assessores de l'àrea de plàstica, visual i audiovisuals del CEFIRE artisticoexpressiu.

Subdirecció General de Formació del Professorat. Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, 

baix llicència Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional [1]

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


