1. Coses grans
Secrets d’un bon artista
Dibuixos amb ombres. Per fer dibuixos amb ombres pots fer servir diverses tècniques
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i diversos materials. Tot i així, a més a més, encara pots fer servir un truc que t’ajudarà
a difuminar diferents zones. Es tracta de passar un cotó o directament el tou del dit
per sobre del llapis, cera o color estenent-lo suaument; segons la intensitat amb què
ho facis et quedaran zones més clares o més fosques.
No t’oblidis de netejar-te els dits cada vegada que canviïs de color.

Material per a l’artista
Llapis, goma d’esborrar, maquineta de fer punta, llapis de colors, ceres toves, tubs
de cartró, pintures al tremp, pinzells, un recipient per a aigua, paper de diari, drap,
tisores, goma d’enganxar, retoladors, bena de guix, cola blanca, diferents tipus
de paper (xarol, fulls, etc.) i elements decoratius.
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Una cosa nova
Color. El color és una manifestació de la llum i ens permet percebre el volum.
Volum. El volum és l’espai que queda constituït entre la intersecció dels plans.
Aquest espai pot ser interior o exterior, buit o ple.

Prepara’t
Dóna profunditat a aquest dibuix fent servir només colors.
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Coses grans

BON ANY!
6
És 31 de
desembre.

Veig, veig…
1.

Escriu què et sembla que deuen anar a fer aquests joves d’acord amb els

materials que porten i segons el que diuen les seves bafarades.

2.

Dibuixa l’esbós d’alguna cosa que puguis fer en gran amb els elements que

porten.

3.

Busca informació sobre l’artista que va fer l’obra Mistos i sobre per què i per a

què es va posar allà. Selecciona una obra d’aquest artista i escriu-ne el nom a sota
en l’apartat «Pinzellades».

L’artista

7

Claes Oldenburg
(Estocolm, 1929)
Va presentar la seva
primera exposició
amb el títol El carrer.
Hi va presentar
figures i objectes fets amb materials
barats (com tela, cartró o paper).
Un any després va exposar La botiga,
un espai ple d’escultures d’aliments,
roba i altres objectes.
Busca allò quotidià de forma divertida
i despreocupada però, al mateix
temps, procura fer-nos reflexionar
sobre allò que ens envolta
habitualment, procurant ensenyar-nos
que l’art es troba entre nosaltres.

Pinzellades
L’autor s’ha autodenominat «pintor de
natures mortes que pren la ciutat
com si fos la tela i la història
de l’art com a inspiració».
Aixeca monuments d’objectes
quotidians que a més són una
invitació al consum de l’art.
De l’elaboració d’aquestes obres cal
destacar-ne l’ús de materials tous.
Obra de l’artista que he seleccionat:

Volum i ombres: blanc i negre
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La pintura és bidimensional i actua en les dimensions d’alçada i amplada, tot
estenent-se en superfície. Al llarg de la història la pintura ha suggerit o
representat, mitjançant il·lusions òptiques, la tercera dimensió, la profunditat,
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creant així una aparença volumètrica.

1. Observa i compara aquestes imatges. Encercla les zones que et facin percebre el
volum en els dibuixos. Després escriu com identifiques el volum.
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Representar volum en pintura (tècnica bidimensional) té els seus trucs, ja els
aniràs aprenent a poc a poc.

Està comprovat que si dibuixem utilitzant l’escala dels grisos, les parts que
sobresurten més de la figura representada, les que estan més a prop de l’ull,
s’aclareixen, es fan més evidents si queden en la zona de llum. Mentre que allà
on gradualment s’accentuen les ombres i la vista s’endinsa en la penombra,
les masses donen sensació d’allunyar-se.

Mitjançant la gradació de llum i d’ombra s’aconsegueix que els cossos destaquin
en relleu sobre la superfície plana d’un quadre.
És el recurs tècnic del modelat pictòric, en el qual els contrastos
o gradacions de llum poden oscil·lar des del clarobscur més intens fins a
la suavitat i dolçor de l’esfumat o difuminat.
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