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 Montevideo, l’Uruguai, 1972PABLO BRUERA

Títol: Poma espacial       
Any: 2011     
Tècnica: Acer corten     
Mides: 290 x 280 x 190 cm     
Ubicació: Museu Can Mario (Palafrugell)     
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A la imatge podeu veure l’obra Poma espacial,
una escultura de l’artista PABLO BRUERA realitzada l’any 2011.  

L’obra de PABLO BRUERA proposa 
un repte: treballar l’escultura (objecte 
tridimensional) a partir d’objectes plans 
(bidimensionals), que en aquest cas són 
peces d’acer corten (un tipus de metall 
oxidat). Si us hi fixeu, l’artista ha creat 
una poma ben peculiar a partir de 
plans, volums, espais i moviment. Les 
seves escultures es mouen entre el 
constructivisme i l’art cinètic.

Quin és el procés de realització 
d’aquestes escultures? Primerament, 
l’artista realitza un dibuix de l’escultura 
que vol representar. Després, construeix 
una maqueta de l’escultura en cartró 
amb mides reduïdes per poder 
treballar-la bé. Finalment, crea les seves 
obres a partir de planxes de metall 
que talla, solda, plega, poleix i uneix. 
D’aquesta manera, Bruera aconsegueix 
que l’espai també formi part de l’obra. 
Però aquesta obra té un secret que 
desvelarem... l’escultura es pot moure! 
Sí, ho has llegit bé! Bruera crea les 
seves escultures amb peces mòbils 
perquè els espectadors les puguem 
moure i d’aquesta forma modifiquem 
l’obra. Per tant, aquesta obra pot tenir 
mil combinacions diferents i la nostra 
acció adquireix un paper significatiu!

Ara és el moment de treballar una mica la creativitat tal com fa l’artista. Us veieu capaços de 
crear una escultura tridimensional a partir de peces bidimensionals? Agafeu un tros de cartró 
de mida A4, hi dibuixeu el contorn d’una poma i la retalleu. Després, retalleu-hi finestres que es 
puguin obrir i tancar sense arribar al centre de la poma. Ja només quedarà obrir i tancar aquestes 
finestres per tenir una poma en tres dimensions que, a més, es pot moure com la poma de Bruera! 
Opcionalment, la podeu pintar com més us agradi. 

Un cartró A4, un llapis, tisores,  
retoladors, llapis de colors,  
pintures i gomets.
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