
#LaVilaCasasAlAula

Antoni Marquès és un escultor que treballa 
la geometria, les tensions entre l’estàtic i el 
moviment, l’ordre, la llum i la foscor, formes 
orgàniques i el contrast de les tonalitats 
cromàtiques. 

A l’obra Plecs, núm. 10 veiem que és una 
escultura feta a partir d’un munt d’agulles 
clavades sobre una superfície ondulada. 

L’artista hi ha jugat amb l’efecte òptic, molt 
propi del Pop Art i l’Op Art (abreviatura de 
l’anglès Optical Art: “Art Òptic”’). Ens podria 
recordar a l’Art Cinètic perquè sembla que 
l’escultura tingui moviment, ja que si nosaltres 
caminem al seu voltant ens fa la sensació que 
les agulles es mouen. Això succeeix perquè hi 
ha un joc de llums i ombres que ens fa creure 
que l’escultura es mou, tot i que no és així. Aquí 
el públic participa activament en l’obra perquè 
s’ha de moure per poder-hi apreciar l’efecte 
òptic. 

Aparentment sembla una escultura senzilla, 
on l’artista ha col·locat aleatòriament agulles 
sobre la base, però el cert és que cada agulla 
té el seu lloc i estan perfectament ordenades, 
totes elles col·locades geomètricament, creant 
aquesta onada en moviment.

Us proposem crear una escultura inspirant-vos 
en l’Art Òptic a partir d’elements allargats i de 
dimensions reduïdes, com ara els escuradents, 
els macarrons o els espaguetis, etc. També 
necessitarem un suport tou i modelable, com 
la plastilina o el fang, al qual donarem la 
forma que desitgem (recordem que no ha de 
tenir necessàriament una forma real i que pot 
ser abstracta). Un cop obtinguda la forma 
definitiva, anirem introduint en la superfície 
tova els elements prèviament escollits per 
donar aquest efecte òptic tan desitjat. 

El resultat final us meravellarà!

Materials: plastilina o fang, elements 
allargats i de dimensions reduïdes (exemple: 
escuradents, macarrons o espaguetis, etc.).

A la imatge podeu veure l’obra Plecs, núm. 10,  
una escultura realitzada l’any 2004. 
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ANTONI MARQUÈS

Títol: Plecs, núm. 10    
Any: 2004   
Tècnica: Agulles de ferro sobre acer inoxidable   
Mides: 44,5 x 47 x 23 cm    
Ubicació: Museu Can Mario    
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