
L'ESTUDI

Ignasi Aballí: Errades (2008)

En aquesta peça, l'autor tria exposar precisament allò que
normalment no es veu, es mostra ni es té en compte: les errades.
Allò que descartem, les temptatives, els canvis d'opinió... solen
considerar-se un factor de fracàs, quan en realitat forma part
indispensable del procés d'aprenentatge i el procés creatiu. Allò
que s'ha descartat ha possibilitat el resultat final i per tant mereix
un lloc de rellevància.

// DETONANT

Instal·lació

PROPOSTA DIDÀCTICA 2

“El proceso nunca termina, siempre queda abierto. Lo que se realiza, se
silencia, desaparece de mis notas de trabajo; lo que no logro realizar sigue
siendo materia de reflexión”.
Eulàlia Valldosera.
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// PROPOSTA D'ACTIVITATS

// CONTINGUTS BÀSICS

Arruga un paper, fes una bola.
Torna'l a obrir i repassa amb un
bolígraf les arrugues.
Concentra't i focalitza't en
resseguir cada arruga. Fixa't bé
en cada inflexió, cada detall,
aprén a mirar les línies. Intenta
esbrinar quines formes
geomètriques podrien ocultar-se
darrere de cada forma: polígons
irregulars? de quants costats?

PRIMÀRIA
Expressió artística: dibuix i color. Línies.
Dibuix geomètric: formes bàsiques.

// EIXOS CRÍTICS

Procés creatiu; error / aprenentatge; èxit / fracàs; avaluació.

SECUNDÀRIA
Expressió plàstica: la línia; textura.
Dibuix tècnic. Polígons. Línies.
Fonaments del disseny. Disseny tèxtil. 
Procés creatiu: el projecte.
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L'artista nordamericà Sol Lewit treballa de forma processual en les
seues obres gràfiques. Fixa't en com treballa les línies. Podries fer
un treball de línia que implementares dia a dia al llarg de, per
exemple, una setmana?



La performance és un llenguatge artístic que es basa en el procés, ja que l'obra és
en sí mateixa allò que succeeix en un temps i espai determinat. Ací podeu vore la
performance The artist is present, de Marina Abramovic, en la que l'artista seia en
una cadira en el MOMA de Nova York, mentre el públic anava passant d'un en un,
seient al seu davant durant uns minuts i l'únic que feien era mirar-se als ulls.

Durant el taller del col·lectiu Arte Factum:            en la jornada EXPRESSART: ELS LLENGUATGES ARTÍSTICS A L'AULA D'INFANTIL celebrada a València en
col·laboració amb el CEFIRE d'educació infantil (2018) ens van proposar un exercici que consistia en arrugar un tros de plàstic, deixar-lo en terra, i observar el
que succeïa. Els assistents reproduïem els moviments del plàstic obrint-se lentament en un exercici d'observació i expressió corporal.
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Fragment de The artist is present (2010). En un moment es veu com Ulay,
artista que fou parella de Marina, seu per formar part de la peça.

Podeu veure l'exercici proposat ací (minuts 03:10 i 03:48).

Podríem trobar analogies amb el sistema educatiu i el fet d'avaluar, normalment,
els resultats i no els processos? Com podríem incorporar el procés a l'avaluació de
les nostres pràctiques educatives?

Amb les textures que has generat, a partir de les arrugues o les línies, realitza un disseny tèxtil, pensa com podries adaptar un fragment a una samarreta, roba
de llit o una bossa de tela.

https://www.youtube.com/watch?v=OS0Tg0IjCp4
https://vimeo.com/273125062
https://artefactum.info/
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L'artista Martin Creed va col·locar una vitrina de metacrilat amb una bola de paper
arrugat en mig d'una sala d'exposicions. 
En acostar-se, els espectadors esperarien trobar un objecte preciós, digne de ser
col·locat dins d'urna protegida contra robatoris i colps.
 
Què penses que pot detonar aquesta proposta? Per què pot l'artista proposar una
cosa així? Intenta fer una reflexió desproveïda de prejudicis al voltant de l'art
contemporani que puga servir per a activar preguntes i reflexions interessants
per a l'aula. 
 
Algunes idees: allò que tirem, allò que ens proposem però que no realitzem mai,
l'insatisfacció pel resultat etc.
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// INTERDISCIPLINARIETAT

Martin Creed
1995
«Work nº 88. A sheet of A4 paper crumpled into a ball 

El procés creatiu és el mateix per escriure un text com per pensar una performance. En llengües es pot treballar el procés creatiu des d'allò textual.
Igualment, pot ser equiparable al mètode científic, i detonar a partir de les peces artístiques proposades, una forma de generar processos de pensament
científic.
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