
La Pepa Soler té una llarga
experiència en el món de l'art
des de l'estudi, la seva pràctica
i la docència. Concretament en
un àmbit com és el del
reciclatge i la reutilització amb
finalitat artístiques, en classes
de plàstica que ha dut a terme
en diferents centres de formació
(inclosa la nostra escola) o
exposicions i tallers on ha
participat juntament amb altres
artistes.

ES.- ¿Reciclatge i art?
PS.- El reciclatge i l'art van de la mà des de sempre. Si vas
tirant endarrere dins la història de l'art te n'adones que per
exemple els primers tòtems es creen amb la reutilització de
materials. El reciclatge implica reutilitzar una cosa per a donar-
li una determinada funció nova, que pot ser útil o estètica.
L'home ha manipulat els materials al seu abast des de sempre.
Tot i que podem considerar que arriba un moment històric en
que els residus, allò que ja no compleix amb la seva utilitat
inicial pot tornar a fer-se servir en comptes d'acumular-se
perjudicialment. I això és el que des del punt de vista pedagògic
és interessant avui dia en relació amb els nens, per fer-los
veure que reutilitzar objectes pot fer que aquests cobrin un
nou sentit, una nova utilitat.

ES.- Pots donar-nos alguns exemples?
PS.- L'anomenat Drap-Art actual: en una exposició recent al
CCCB una de les obres era un disc de vinil que, un cop bullit
sobre una olla, i per tant deformat, donava com a resultat una
forma de barret, que et podies posar. Però podem anar ben
endarrere en el temps fins l'urinari d'en Marcel Duchamp, que
és un dels referents més coneguts i antics d'un objecte quotidià
tret del seu context i plantejat com a art. Després hi ha figures
com el mateix Tàpies, que també reutilitza sovint materials
donant-los nou significat, o com en Miquel Aparici, que amb
ferros de material reciclat fa figures d'animals de tot tipus...
Els exemples de reciclatge i art són molt nombrosos.

ES.- ¿Però un urinari o un vinil deformat poden considerar-
se art?
PS.- Això és quelcom que dóna més problemes al públic adult
que a l'infantil! Els nens normalment són molt més receptius
i tenen menys prejudicis amb aquest tipus d'art contemporani,
d'alguna manera la manca de coneixements previs els fa
ser més oberts i receptius. Poden acceptar com a “art” tant
una pintura a l'oli com un conjunt de caixes de cartró que se'ls
digui que és una escultura. En aquest sentit, l’interessant és
que sovint els nens no fan distincions entre reciclar i crear.
Als tallers que faig amb ells, en què per mitjà de la plàstica
es tracta d'ajudar a estructurar el pensament, es creen situacions
on un objecte quotidià com ara una ampolla de plàstic buida
es pot fer servir lliurement, sense indicacions prèvies de si ha
de sortir d'allà una figura determinada. I llavors s'obtenen
resultats molt rics: una figura humana vertical, o animal si és
posa horitzontal, si es talla en diferents tipus de recipients o
objectes decoratius.

ES.- Com a les decoracions que fem a l'escola per l'arbre
de Nadal...

“Els nens normalment són molt
més receptius i tenen menys
prejudicis amb aquest tipus d’art
contemporani”



PS.- És que aquesta mentalitat creativa que es pot activar des
de la reutilització va molt més enllà del camp de l'art, perquè
implica que cognitivament aprenem a crear noves coses o
conceptes a partir d'objectes ja existents. El tema del reciclatge
pot complir amb dues funcions pedagògiques: per una banda
ensenya que qualsevol material pot cobrar nova vida i reutilitzar-
se, i per l'altra pot conscienciar respecte a la insostenibilitat
del ritme de generació de residus en què vivim. Aquest últim
aspecte tan important, de conscienciació, és el que podem
transmetre durant la reutilització d'objectes que tenim per casa,
complementant l'aprenentatge de conceptes estètics.

ES.- Què més pot aportar el reciclatge creatiu?

PS.- Des del món de l'art, com et deia, fa temps que els
materials que es fan servir no són només els que podríem
considerar com a “nobles”, sinó els que es rescaten de residus
o objectes deixats de banda, quelcom que sovint es fa amb
una intenció de denúncia. L'art contemporani, i per tant els
valors artístics d'avui dia, poden ser molt trencadors i lligats
a inquietuds socials, cosa que els nens han de poder percebre
igual que l'art més clàssic. Apropar-los a aquests exemples,
per tant, ajuda a dotar-los de criteri estètic i alhora situar-se
en el món. De fet, molt de l'art més transgressor o iconoclasta
busca precisament en l'adult aquesta visió sense prejudicis
del nen, i per tant és també apte sovint per a la canalla.


