Eduardo
CHILLIDA

Escultor e gravador donostiarra que destacou na escultura non
formal. Nos seus traballos, fuxe da imitación da natureza e vai na
busca da creación e a invención. Dito polo propio Chillida: O artista
sabe o que fai, pero para que mereza a pena debe saltar esa barreira
e facer o que non sabe.”
Os seus gravados e collages, que son o noso punto de partida,
existen en función da súa obra escultórica

*detalle friki: esta tipografía é da Universidade do País
Vasco e está deseñada a partir da obra de Chillida.

A imaxe empregada corresponde á páxina web da galería Christie’s.

Desta volta imos traballar baseándonos
na máxima de Chillida, é dicir, hai que se
esquecer dos coñecementos e patróns
previos e redescubrir a nosa maneira de ver
o espazo.
Esta proposta está pensada tanto para
peques coma para adultxs, pero o máis
interesante é colaborar entre si.
Tanto no debuxo coma no collage preséntase
un problema espacial que se soluciona coa
axuda do material, segundo as características
e propiedades do mesmo. Experimentaremos
cos COLLAGES ESCULTÓRICOS, pois teñen
moito que ver coa terceira dimensión e
a forma que fan no espazo; son planos
interconectados xeométricos pero á súa vez
irregulares.

OS PLANOS

1. Busca unhas follas ou folios e recorta

formas xeométricas personalizadas.
Todo vale, recortar formas no interior do
papel, recortar xeometrías irregulares…
Se hai dificultade nesta parte, lembra
que podes trazar as figuras primeiro
cun lápis, para logo recortalas. Ou se
precisas axuda para recortar, busca
alguén que poida colaborar contigo.
Podes tamén empregar regras ou utensilios similares que axuden a trazar
rectas dunha forma máis precisa.

O DEBUXO
1. Consigue unha folla. Fai un debuxo
libre, do que ti queiras. Iso si, a ser
posible, que sexa un debuxo feito a lapis.
2.

Recorta figuras xeométricas na
folla que debuxaches. Non se trata de
seguir o debuxo, se non de facer formas
independentes.

3. Segue os pasos 2, 3 e 4 da proposta

anterior.

4. Podes facerlle dous buracos e, con
fío, colgar os resultados.
5. Como interactúa o debuxo cos
planos superpostos? Agora xa tes o teu
debuxo escultórico!
.

3.

Dobrar pequenos anacos de papel
que poden servir de “separador entre
planos” (ou cuñas).

´

Podes desfacer unha caixa de cereais,
por exemplo, ou doutra que teñas a man.
Se non tes, non te preocupes. Podes
empregar unha cartolina ou algunha
folla con algo máis de corpo.
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2. Unha vez recortadas as figuras, colle
un anaco de cartón e recórtao en forma
de cadrado ou rectángulo. Tamaño A4A5 (máis ou menos).

Cómo? Colle un cachiño pequeno de
folio e pregalo en catro, logo pégao
entre unha figura xeométrica e outra,
facendo así capas a distintas alturas,
con efecto de relevo.

4. Xunta e pega as figuras xeométricas

formando un relevo personalizado,
tendo como soporte o cartón. Como
é cada estrutura? Parécense unhas ás
outras?
Lembra que a finalidade é facer algo
abstracto, é dicir, non ten por que se
parecer a nada que coñezas.

5. Xunta ou xuntade, tódalas estruturas
individuais nunha estrutura maior.
Como interactúan entre elas?
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