DRESSING UP #01

“Dressing up” proposa
“vestir”
temporalment el Col·legi. Fer palès i
visible la celebració del congrés a través
d’una sèrie de intervencions sobre l’edifici
i els seus continguts: 1/ col·locar un
element exterior lluminós a la coberta,
2/ construir una estructura lineal de
cortines metàl·liques suspesa del sostre
del vestíbul, 3/ singularitzar certes àrees
d’actuació a través de catifes de paviments
i 4/ intervenir en la façana exterior a través
d’una acció participativa en el curs del
congrés.

> Fig.03 Ed Ruscha, “Your Space #1, 2006

o dels recintes ferials però, a la vegada,
la intervenció també busca transformar
l’espai i estimular les activitats que es
portaran a terme durant el congrés.

> Fig.01 “ I am a congress”

Entenem la proposta no únicament com
una sèrie d’actuacions decoratives sobre
l’edifici sinó des d’una doble funció de
revestiment i suport. Una intervenció
que, per tant, no només pretén incidir
en els elements visuals -ornamentals- del
congrés sinó també en com es mostren i
es generen els seus continguts.

> Fig.02 Identitat gràfica del congrés (captura d’un
fragment del vídeo promocional)

A través d’aquestes actuacions, la proposta
imagina tenyir l’espai interior del vestíbul
d’una atmosfera festiva i celebrativa,
similar a l’ambient dels antics envelats

L’encesa del congrés / La primera
intervenció tindrà lloc a l’espai exterior
del Col·legi, sobre la coberta, tot
aprofitant l’excel·lent punt d’atracció que
representa aquest singular enclau de la
ciutat. Utilitzant la figura en forma d’ull
del congrés, es planteja la construcció
d’una petita estructura de llums de neó
en una posició elevada, que serveixi
d’anunci i difusió del congrés, així com
de reclam a tots els ciutadans. Es proposa
l’encesa de les llums el primer dia del
congrés i la seva activació cada dia, a una
hora determinada, durant els sis mesos
de duració de l’esdeveniment, similar als
“alumbraos” andalusos.

Un sostre lineal amb gruix / Es proposa
un sostre decoratiu a la zona del vestíbul a
mode de garnaldes de grans dimensions.
Vuit línies de cortines paral·leles travessen
l’interior del vestíbul i divideixen l’espai en
la seva direcció diagonal. Una intervenció
decorativa però fortament arquitectònica
que amb un únic gest pretén transformar
l’espai del vestíbul i la percepció del
Col·legi, tant des de l’interior com des de
l’exterior, tot generant múltiples i diverses
visuals a través.

Les cortines es disposen en set crugies lineals,
paral·leles i equidistants, separades entre sí
3 metres. La seva alçada varia en funció de
la seva posició. Una alçada de 2,30m quan
es col·loquen sobre l’altell o 1,65m quan es
troben sobre el passadís d’accés i a les portes
d’entrada. Així, la mateixa cortina esdevé
mur de separació en un espai i garlanda
decorativa a l’altre i la seva secció varia en el
curs del recorregut.
g

A l’interior de cada “habitació” de l’altell
es mostren i es desenvolupen des de les
diferents activitats del congrés realitzades
fora - la web física- a les accions i activitats
realitzades a la seu com: xerrades,
presentacions, projeccions, conferencies
de petit
etit format, seminaris, etc..

> Fig.06 Christo and Jeanne-Claude, “Running
Fence”, California, 1972-76

Des del carrer, aquest cortinatge metàl·lic
produeix una sensació de façana o
sostre tèxtil a l’interior de l’edifici -un
vestit interior- amb diferents graus de
transparència i opacitat segons el punt
de vista. Una estructura lineal que, en
la seva repetició i escala desmesurada,
transforma la imatge de l’edifici i convida
a entrar-hi per descobrir-ho.
> Fig.04 Daniel Steegmann Mangrané, 2014

> Fig.07 Portada de Face b #3: back to basics

Des de l’interior, aquest cortinatge
engalana l’espai del vestíbul i,
conjuntament amb els paviments
vinílics amb el motiu de l’ull disposats
per diferents àrees, construeixen
l’escenografia interior de la proposta i
acullen les diferents activitats proposades
durant el congrés.

> Fig.08 Vilhelm Hammershøi, “De fire rommene”,
1914

Fig.05 Karl Friedrich Schinkel, habitació del Palau
de Charlottenhof, 1826

> Fig.10 Dinar popular a la Rambla Prat, barri de
Gràcia, 1950

Els ulls a la façana, la seva quantitat,
actuarà com un rellotge del temps del
congrés i ens assenyalarà la intensitat de
les idees que s’han anat produint.

A la part de l’altell, les cortines no només
són elements decoratius del vestíbul sinó
que esdevenen elements decisius en la
organització de l’espai. La seqüència de
cortines configura una espècie de matriu
d’”habitacions”, tot definint els diferents
espais o recintes on es desenvolupen
les activitats del congrés. El sistema en
habitacions permet la reclusió en espais
individuals, petites càmeres o àrees
d’intimitat, però també definir espais
continus, oberts, d’activitats compartides
o exposats en balcó sobre el doble espai
del vestíbul.

Imaginem unes cortines confeccionades
amb un encadellat de baules metàl·liques,
de diàmetre mínim i color a determinar,
que produeixin unes superfícies
semitransparents i oscil·lants, transmetent
un efecte de vibració i moviment a tot
l’espai interior. Durant el vespre nit, una
il·luminació lineal, al llarg de la guia que
les suporta, reforça l’efecte d’una gran
“làmpada” a la plaça.
La opacitat pròpia del material permet
la projecció d’imatges sobre la seva
superfície sense perdre la sensació global
de transparència, profunditat i veladura.

> Fig.09 Arthur Hent, “Self-portrait”, 2013

Les accions / Conjuntament amb
l’encesa general del logo del congrés a la
coberta, la proposta contempla diferents
intervencions que tenen per objectiu
portar algunes de les activitats del congrés
a l’espai públic, incidint en la relació amb
la ciutadania. Sortir al carrer, ocupar-lo
temporalment, com succeeix en els dinars
i sopars populars a tants barris de la ciutat;
canviar-ne l’ús per un període de temps,
tot portant el congrés al carrer, són accions
que cal fomentar i programar. Tanmateix,
la posició del photocall a l’espai annex a la
cooperativa, molt visible des de l’exterior,
fomentarà que tothom qui vulgui pugui
enregistrar la seva opinió.

Una seqüència de portes comuniquen les
diferents crugies entre elles, establint el
pas a través i teixint l’itinerari expositiu
entre els espais.

La flexibilitat i adaptació a les diferents
possibilitats és una de les aportacions que
permet aquest sistema.

Finalment, proposem una darrera acció
sobre la façana del Col.legi. Durant
els sis mesos de celebració del congrés
plantegem la possibilitat d’emplenar els
vidres d’aquesta façana mitjançant el
símbol del congrés: l’ull. Amb el pas dels
dies i de manera col·lectiva, els diferents
participants del congrés prendran
part d’aquesta acció amb l’objectiu de
construir un nou mural sota el Picasso,
tot densificant la façana del Col·legi.

Pressupost aproximat / Cortinatge
interior:
10.500€
[Malla
Kriska
elemental o similar. Inclòs fixació amb
rail d’alumini anoditzat i instal·lació i
il.luminació. Mesures: 100m x (90x230)
cm (14 kg) 30m x (90x160)cm (9 kg)].
Paviment vinílic “Ull”: 1500€ [Paviment
vinílic autoadhesiu i amovible. Unitats
individuals. Inclòsa instal·lació. Paviment
entrada: 40m2, paviment zona maqueta:
85m2]. Estructura singular “Ull”: 3000€
[Làmpada de neó sobre estructura
metàl·lica de suport. Fabricació i
muntatge]. Total aproximat: 15.000€
*es plantejarà l’esponosorització dels diferents elements.
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