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El projecte inclou dues sèries de treballs: “Interaccions subjecte-objecte” i
“Interaccions subjecte-subjecte”.

La relació subjecte-objecte s´ha treballat en un conjunt d´instal·lacions,
cadascuna de les quals vol ser una proposta d´experiència especial de relació
amb un objecte natural. Per a cadascun d´aquests objectes trobats s´ha
construït un instrument específic que té la funció de mediar entre objecte i
observador per tal de transformar la interacció.
L´instrument modifica l´objecte mitjançant lents d´augment, il·luminació i
moviment, fent possible l´acció d´observar en si mateixa, sense requeriment de
causa (més info p.3).

La segona sèrie d´instal·lacions té com a tema comú la relació subjectesubjecte. Inclou treballs en els quals s´ha fet un exercici d´interpretació
d´aspectes de les interaccions humanes, mitjançant la configuració de les
formes i l´espai.
1."Memòria del diàleg" és una proposta de representació formal dels continguts
d´una conversa que puguin mantenir un grup de participants en la instal·lació.
S´utilitzen diverses formes manipulables, cadascuna representativa d´un
concepte, que es van configurant segons allò que es va dient, representant el fil
de la conversa (més info p.6)
2. Un conjunt de maquetes d´instal·lacions que inclou dues sèries d´espais
representatius de diverses situacions d´interacció entre dues persones. En la
sèrie "Interaccions horitzontals", tres instal·lacions es refereixen a situacions
d´interacció en posició d´igualtat, mentre que en la sèrie "Interaccions verticals"
tres instal·lacions més expressen situacions de poder (més info p.7).
3. La instal·lació “horitzontal 1” és un dels projectes de la sèrie "Interaccions
horitzontals" que s´ha realitzat a escala real. Aquesta instal·lació proposa una
experiència perceptual de visualització de conceptes sobre la comunicació
entre dos interactuants (més info p.9).
4. El material pedagògic "Interaccions" és un conjunt de peces intercambiables
que permeten configurar tres maquetes d´instal·lació (més info p.10).
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Interaccions Subjecte-Objecte
Una lent d´augment s´articula en tots els sentits de l´espai a l´entorn de l´objecte.

Instrument d´observació n.15

L´objecte, realitzat a partir d´una màquina de tren, es desplaça sota dues lents.

Instrument d´observació n. 9
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Interaccions Subjecte-Objecte
Una pedra esdevé un paisatge quan es mira a través de la lent d´augment.

Instrument d´observació n.2

Un flux d´aire dins d´una semiesfera mou llavors “voladores” que passen sota la lent.

Instrument d´observació n.8
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Interaccions Subjecte-Objecte
Una arada remou la sorra mentre la lent mostra el moviment corpuscular i ondulatori.

Instrument d´observació n.4

La lent enfoca el reflex d´un continent amb aigua i terra, mogudes per aire.

Instrument d´observació n.12

5

Interaccions Subjecte- Subjecte

1. INSTAL·LACIÓ “MEMÒRIA DEL DIÀLEG”
Consisteix en un espai definit per un sofà on diverses persones poden seure i tenir una
conversa. Davant seu, una taula amb peces manipulables representatives de conceptes
bàsics: persona, grup, lloc, idea, obstacle, etc., poden ser utilitzades per situar allò que es
va dient, tot ordenant les peces en un suport per tal de construïr el “rastre” de la conversa.

Presentació de la instal·lació a Can Manyé
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Interaccions Subjecte- Subjecte
2. SÈRIE DE PROJECTES D´INSTAL·LACIÓ “INTERACCIONS”
La “Sèrie Interaccions” és un conjunt de tres grups de projectes d´instal·lació, tots ells
configuracions de formes en l´espai, representats en maqueta. Cada maqueta expressa una
situació d´interacció específica entre dues persones, que seria experimentada pels
participants dins de l´espai de la instal·lació. Aquests espais representats són com
escenaris en els quals l´espectador viuria una experiència en funció de la seva posició en
aquest espai. Tot i que les maquetes són conceptuals, permeten imaginar com seria la
pròpia vivència en aquella situació (més informació a l´annex I).
En les sèries A i B, cada projecte s´acompanya d´una forma volumètrica mitjançant la qual
es representa el moviment de la informació dins de cada situació de comunicació.

A. Interaccions horitzontals
Tres instal·lacions sobre les interaccions entre persones que es desenvolupen en situació
d´igualtat expressen moments en els que la comunicació és un contrast de diferències que
dóna lloc a la transformació mútua i a l´apertura entre els interactuants.
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B. Interaccions verticals
Tres instal·lacions en les quals un dels dos interactuants ocupa una posició de poder.
La interacció és en una sola direcció: n´hi ha un que veu, classifica i intervé en les accions
de l´altre, mentre que aquest només és vist, classificat i obedient.

C. Interaccions grupals
Representació de formes de vinculació entre individus. Es diferencíen els grups autocràtics
(amb vicles personals rígids), democràtics (estructures de vinculació consensuades) i lliures
(de vinculació fluent, sense pautes definides).
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Interaccions Subjecte- Subjecte
3. INSTAL·LACIÓ “HORITZONTAL 1”
Aquesta instal·lació forma part de la sèrie “Interaccions Horitzontals” i s´ha construït a
escala real per a ser experimentada pels visitants de l´exposició.
Consisteix en un espai rectangular tancat, de 4X2X2 metres, dividit en dues parts per una
reixeta que permet el contacte visual amb l´altre costat. L´experiència l´han de viure dues
persones que entren juntes dins l´espai, il·luminat de manera lleu i neutra.
Cada participant ocupa una posició en un seient de manera que queda situat davant l´altre,
separats tots dos per la reixeta. Aquesta conté diversos materials, disposats en algunes de
les cel·les, que modifiquen la imatge de l´altre (la tenyeixen de color, l’oculten, redueixen o
augmenten, etc) i que són significants dels accidents en la comunicació.
Quan els participants són al seu lloc, s´inicía una seqüència de canvis de llum que pauta un
seguit de moments o escenes, en cadascuna de les quals es fan visibles uns o altres
efectes de modificació del company d´experiència.

L´espai de la instal·lació des de dins

Detall de la reixeta
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Interaccions Subjecte- Subjecte
4. MATERIAL PEDAGÒGIC “INTERACCIONS”
El material pedagògic “Interaccions” es compon de diverses peces desmuntables que
permeten representar tres instal·lacions de la sèrie “Interaccions”.
La representació visual de situacions concretes de comunicació té la funció d´aportar
imatges per tal d´estimular i facilitar el debat, tant per a nens a partir de 10 anys, com per
adults. El material inclou una base, tres peces intercanviables i material d´embalatge.
S´acompanya d´un text de suport al professor.

MATERIAL PEDAGÒGIC “INTERACCIONS”
Amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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Realització

Tomàs Bel
Doctor en Psicologia, Llicenciat en Pedagogia, Graduat en Arts Plàstiques i Disseny.
"Beca a les Arts Plàstiques" i "Beca a la Creativitat" del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Exposicions d´instal·lacions i de pintura a Catalunya, Alemanya i Suècia.
Treballs d´escenografia, il.lusionisme, disseny industrial i diversos projectes en l´àmbit de la pedagogia.
Docent a l´Escola d´Art i Superior de Disseny “Deià”.
tomasbel@gmail.com
935551797

Organització

Mercè Pomer
Can Manyé. Espai d'art i creació
Ajuntament d'Alella
http://www.canmanye.cat

pomersm@alella.cat
93 540 87 23
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Annex I
Els significants formals sobre les interaccions s´ordenen a partir del següent codi bàsic:

Cub
(Subjecte. Identitat.
Posició en l´espai)

Reixeta
(Llenguatge. Discurs.
Lloc de contacte)

Mirall
(Apertura. Projecció.
Imatge d´un mateix)

Formes volumètriques

Significació de la posició del plà

(Conceptes de lloc, límit,

(Major o menor grau de poder

obstacle, direcció, etc)

en funció de l´alçada)

Separacions
(Opacitats. Aspectes
inconscients)

Semiesfera. Fletxes
(Persona.
Moviment de la informació)
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