
I Jornada de visual i plàstica: Enfil’ART 

ICE UdG 
Girona 2 de juliol de 2009 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER 

EL CIRC D’ALEXANDER CALDEREL CIRC D’ALEXANDER CALDEREL CIRC D’ALEXANDER CALDEREL CIRC D’ALEXANDER CALDER    

Alexander Calder, artista americà que va néixer l’any 1898 a Filadelfia, és conegut mundialment 

per les seves escultures i mòbils, les quals va saber combinar amb altres facetes com la pintura, la 

creació de joies, decorats i la construcció d’originals joguines. 

Una de les seves passions va ser el circ, li agradava tant que en va construir d’un de  propi. Va crear 

unes 50 figures fetes de materials reciclats: filferros, roba, taps, cartró, fils, metalls, fusta, .... 

que ell mateix articulava i feia actuar davant de les seves amistats. 
 

OBJECTIUS DEL TALLER 

 
-Apropar-se a l’art i despertar la curiositat per manifestacions artístiques. 

-Conèixer l’artista Alexander Calder: alguns aspectes personals i creacions 

artístiques. 

-Representar plàsticament una figura partint del filferro com a base i materials 

molt diversos. 

-Gaudir de l’activitat. 

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

 
-Els nens i nenes observaran i participaran en una presentació amb imatges i 

informacions que introduirà l’artista: Alexander Calder.  

Com era? què feia? quines són algunes de les seves creacions? ... que els portarà 

a descobrir el seu propi circ. 

-Es presenten diversitat de materials, molts d’ells reciclats i a partir dels quals 

es proposa la creació d’una figura o composició, de la mateixa manera que 

Calder solia fer per realitzar les figures del seu circ. No és necessari partir 

d’una idea concreta, ja que alguns dels materials van adquirint formes 

capritxoses a mida que es van manipulant. 

 

MATERIALS 

 
-Filferros de colors variats, boles de fusta, de porexpan i de paper, retalls de 
roba, cartrons, goma-escuma, taps i bases de suro, cordills, gomes elàstiques, 

plomes, botons, pintures, retoladors, .... 
 
 

 
Per saber-ne més... 

http://www.calder.org/# 

Web de la Fundació Calder, en anglès. 

http://www.epdlp.com/pintor.php?id=203 

Biografia i fotografies d’algunes obres. 

http://www.youtube.com/watch?v=lMnoi1-vAKU 

Clips de vídeos del Circ Calder. 
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