57

58

Desenvolupament idea definitiva:
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5.3 MATERIALS:
Jn cop ja tenia eis esbossos fets, eis següent pas era pensar en eis materiais.
Aquest pas em va dificultar força les coses. Moits deis esbossos que havia fet no
sabia quin material s'hi adequaria millar o la representaria bé.
Un deis que tenia més clars és el de i'esbós de i'obra que finaiment vaig acabar
escolhnt per al trebaH.
1 aquesta en concret estaria feta de fusta. Cercles de fusta de mides diferents i pel
que fa al gruix, força prims perqué s'han de poder penjar deis arbres i que no tinguin
massa pes.
En un primer moment vaig pensar de penjar les peces entre eis arbre, ajudant-me
d'una xarxa, peró al veure que aquest element em dificultava força les coses, vaig
decidir canviar-la per cordes.
Les cordes havien de tenir un aspecte natural a més de ser resistents per a poder
sostenir el pes deis diversos trossos de fusta. Per aquest motiu vaig haver de cercar
diferents tipus de cordes i finaiment em vaig decidir a comprar dos carrets de corda
de sisal de 10 mii límetres de gruix i de 25 metres cada un. Aquest tipus de corda
normalment s'usa per a transport, agricultura, esports i decoració. En indústria en
general, peró en aquest cas ho vaig usar per al Land Art.
Per a la fusta, en primer l!oc vaig fer proves de materiais, per a comprovar quina
seria la més adequada pel pes. De bon principi, vaig
veure que la d'alzina no aniria bé. Era
verda i aixó la feia pesar molt més.
Després d'haver vist que l'aizina era
-.
•

•.

massa pesant, vaig observar d'altres
fustes menys pesants, com el pi, el
poilancre i i'aizina surera.

mésa
Circumferncies fusta, alzina surera i pi

aspecte molt més bonic.

5.4 PROVES PER A LA CREACIÓ DE L'OBRA:
Abans de crear l'obra en la natura, volia veure com quedaria, ¡ per aquest motiu, vaig
decidir fer una petita maqueta del que finalment es transformarla en una obra a mida

real.
Era un recurs més per fer el projecte visual, ja que el material de la maqueta va
ser I'a!zina seca i no Valzina surera i pi que vaig usar per a l'obra.
A més també ho vaig provar amb alguna pega gran, per a veure l'efecte que crearla ¡
si hi hauria algun problema de pes ¡mportant.

u,

Proves per a penjar les peces de fusta

c -adant les peces amb el trepant

e

1
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Prova emb alzina surera
Prova amb pi

5.4.1 PROCÉS DE CREACIÓ DE LA MAQUETA:
-En primer lloc tallar 1 polir l'avet,

per a fer e!s anells de la fusta
visibles i donar-¡¡ un aspecte més

bonic i treballat. Amb fustes de
vanes mides.

-Perforar amb el trepant. Fent
dos forats en cas que es vulgui

Tailant les peces de

posar la pega vertical o un al
centre per a col-locar-la
hortontal.

-Tallar el fil a la mida que
desitgem i intercalar-lo entre els
forats de les
circumferéncies. Les peces de
fusta no les posem ordenades,

Perforant les peces per a la maqueta

barregem les mides i la posició
horitzontal i vertical.

-Ara ja tenim les cintes
que penjarem entre els
arbres.

-Tot seguit ens fará falta
una base on col locar els 2
troncs que faran d'arbres.
Quan tenim una fusta una
mica gruixuda, hi farem 2
forats un altre cop amb el
Prova amb els fis

Forats per els suports
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trepant. peró aquesta vegada canviat la broca a una rodona d'una mida similar a la
del tronc que col locarem verticalment.

-Un cop tenim els dos forats pels troncs, cal comprovar si és la mida adequada o si
cal llimar una mica la base del tronc per a tenir la mida exacte i quedi estable.

-Amb un serjant es fixa el tronc per a poder
llimar-lo amb la resta sense que es mogui.

-Un cop Ilimat, l'introduYm dins el forat que
hem realitzat anteriorment. Potser fará falta
l'ajuda d'una massa per a que quedi del tot fort
¡ resistent.

-Ara que ja tenim els socs situats, arriba el
Respant la fusta

moment de col-locar el fil que sostindrá
les cintes amb les circumferéncies de
fusta.
Per a fer-ho més complex, fem unes
quantes voltes a l'atzar, peró anant amb
compte que quedi ben tibat.

-L'últim pas del procés de creació de la
maqueta, será penjar les diferents cintes
amb les circumferéncies de fusta. En un
mateixa alçada, peró ho veia massa
geométric, i per aquest motiu vaig decidir
posar-les en diagonal. Fent que la
primera estigués mes amunt ¡ anés

Prova col locació peces de fusta

baixant progressivament.
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54.2 RESULTAT FINAL DE LA MAQUETA:
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