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Moltes persones pensen, erróniament, que no están dotades per al dibuix quan suposen que aquesta
habilitat és un do, inaccessible, d'alguns escollits.
La idea té tan poc fonament com la de pensar que els múscuis del eos huma no es poden preparar,

per al seu desenvolupament, amb exercicis físics elementáis, ja que l'aprenentatge del dibuix no és dife-
rent ni més difícil que el d'un idioma, el maneig d'un instrument musical o un entrenament corporal,
amb el seu propi itinerari peis diferents nivells de destresa fins a arribar al domini de l'estri escollit, sigui
quin sigui: una parla desconeguda, un pas de dansa o un arpegi.
Aprendre a dibuixar vol dir aprendre a observar, sintetitzar i comunicar-se amb un nou llenguatge sense

paraules, i no cal més que exercitar la capacitat d'observació esquemática i la de representado gráfica,
que, en el fons, no són altra cosa que el lligam entre la vista, el cervell i la má del dibuixant, com a
resultat del senzill seguiment d'unes pautes concretes i exactes.
El primer que ha d'assimilar el futur dibuixant és la técnica de la percepció deis volums dins un entorn

i de la seva reprodúcelo mental prévia a qualsevol intent de crear una imatge. Cal saber, primer de tot,
com són els elements que es volen representar, on están situats i quina relació tenen entre ells, perqué
sense aqüestes nocions, la realització del dibuix passa a mans de la intuíció, amb tota la inseguretat que
aixó suposa per a un aprenent.
L'únic sistema que resumeix aquest procés d'apropiació i nou origen de formes és l'aplicació de la pers

pectiva: l'habilitat de representar les tres dimensions usant-ne només dues, l'art de dibuixar objectes
volumétrics en una superficie plana per recrear la profunditat i la posició relativa deis objectes de mane
ra que la imatge en perspectiva i la que ofereix la visió directa coincideixin, amb l'ajut de la il-lusió visual
que percep l'observador. El métode es fonamenta en un elemental conjunt de principie geométrics que,
combínate amb l'ús de la lógica aritmética, donen al dibuixant novell la seguretat d'un dibuix ben encai-
xat, com a base, que pot ser complementat amb el talent i les técniques de l'autor.
La perspectiva, d'una banda, redueix els fets artístics a senzilles regles matemátiques, pero d'una altra

les fa dependente de l'home, en la mesura que les regles es fonamenten en les condicione quasi fisio-
lógiques de la impressió visual, peí fet que la seva manera d'actuar está determinada per un punt de
vista subjectiu, escollit voluntáriament. Aquesta vessant personal pot aconseguir que si es retira momen-
tániament el bagatge científic i es procura que el seny estigui net de prejudicis técnics, s'obri l'entrada
a un lloc insospitat, paradoxal i inabastable: l'infinit
El descobriment del punt de fuga com a imatge del punt de trobada, infinitament llunyá, de totes les

línies de profunditat, és albora el símbol concret del descobriment de l'infinit mateix. La perspectiva
converteix l'abstracte concepta algebraic d'infinit, representat per un obscur 8 adormit, en quelcom que
és pot entendre i dibuixar sense cap complicació. Cap entrebanc: l'infinit és un punt, res més; només
cal dibuixar un puntet, com el que jo ara dibuixaré darrere d'aquesta paraula: •.
La decisió del punt de fuga i la seva ubicació sobre el paper origina una mena de saludable corrent

magnétic que atreu, inflexiblement, les línies que configuraran l'estructura del dibuix i que faran que
tot els elements creats tinguin sentit.
«No cal trencar-se el cap: acabem de crear l'infinit i les línies paral-leles ja saben on han d'anar per

trobar-se.»

Aquesta va ser la primera lligó que vaig rebre del professor Mallofré el primer dia de carrera a l'lnstitut
del Teatre l'any 1968, i la idea que es pot representar la immensitat només amb un punt, mentre que
l'univers sempre és al vértex del llapis, no ha abandonat cap deis seus alumnes, com a destil-Iat de
l'esséncia de l'escenografia. Josep Mallofré, tant en la seva docéncia com en aquest Ilibre, ha aconse-
guit que les problemátiques imatges de corbes, fondáries, anamorfismes, ombres i reflexos, un cop fil
tradas peí seu notable raonament sinóptic, siguin conceptas senzills de fácil execució, malgrat que,
davant l'exercici que cal fer, hom pensi que no hi reeixirá mai. L'estil de Mallofré per aclarir, precisar
i anar directament al rovell de l'ou afavoreix extraordináriament el trajéete que fa l'aprenent des del
petit punt inicial al projecte més polit, perqué a part d'aplicar les regles necessáries proposa el joc
entre coincidéncia i contradicció, en fer donar a la perspectiva la tombarella del retorn de les tres
dimensions; la paradoxa de la perspectiva teatral, la il-lusió d'una volumetria real pero fal-lag també
dita falsa perspectiva.
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La gran diferéncia que hi ha entre el Ilibre de Josep Mallofré i qualsevol altre tractat de perspectiva, a
part de la seva nitidesa, és que no s'atura en la representació de les tres dimensions usant-ne dues, sino
que atrapa les profunditats i els volums i, després de convertir-Ies en imatges planes, les restitueix en
un espai escénic creant una nova lectura tridimensional que pot ser materialitzada amb elements autén-
tics pero distorsionats o projeccions sobre superficies diverses que recreen ámbits de mesures irreals.

Analógicament, veure les coses des de determinada perspectiva es refereix al conjunt de circumstán-
cies que envolten l'observador i que influeixen en la seva percepció de les coses. Els que vivim en la pri
mera década del segle xxi veiem les coses des de la perspectiva de l'immediat i sembla que el planteja-
ment de l'aprenentatge d'una habilitat clássica ha de ser sempre enfocat al domini de l'eina informáti
ca destinada a substituir-la, sense passar per la instrucció deis rics conceptes fonamentals.
Els programes de dibuix tridimensional son les millors eines de representació virtual que existeixen,

pero segur que el seu rendiment será perfecte en mans d'aigú que visiti, de tant en tant, el lloc on es
troben les paral-leles: •.

Ramón B. Ivars

Praga/Gelida, Pasqua de 2007



VulI expressar ¡a meva gratitud a totes aquelles persones que, amb la seva col-iaboració, han fet possi-
ble aquest ¡libre: al meu flll Oriol, a Ramón ivars. Francesa Castells, Josepmiquel Servia, Sebastiá Brossa
i a tots eis alumnes, sense cap excepció, que han donat sentit a aquesta feina i que, amb les seves pre
guntes, han provocat la resposta mitjangant determinats exercicis. També el meu agrai'ment a l'lnstitut
del Teatre, que m'ha permés, durant molts anys, ser felig exercint la pedagogía, i a tots aquells que, anó
nimament, m'han ajudat que aixó fos aixf.

J.M.
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Aquest manual no pretén pas ser un tractat exhaustiu de perspectiva. Ha estat elaborat pensant en eis
estudiants d'escenografia per tal de faciiitar-íos uns coneixements básics -bo i rendibilítzant-los al
máxim- més enllá de la simple representació del projecte o de la seva aplicació i posada en escena;
també procura donar solucions a la projecció d'imatges í al trucatge visual sobre l'espai escénic.
Per a l'estudi de la perspectiva escénica n'hi ha prou amb el coneixement básic de la geometría ele

mental i amb els principis de la geometría descriptiva. En beneficl d'una exposició clara, s'ha renunciat
a expressions excessivament técniques i s'ha fet servir un llenguatge assequible fins i tot per ais qul són
profans en la matéria.
Els exemples que es proposen es basen en l'expressió gráfica per tal d'il-lustrar amb més claredat el

procediment, ja que és difíci l assimilar textualment conceptes lineáis abstractos. Per aquest motlu, en
els exercicis práctics s'ha prescindit deis textos de suport. La lógica queda, dones, reflectida en els
esquemes d'introducció de cada apartat, que són el punt de partida de cada Migó.
Definirem la perspectiva com un concepta elemental que estudia les alteracions formáis a partir d un

sistema cónic de visió per a l'enregistrament de les imatges en un pía. Aixó permet tant la seva repre
sentació convencional com establir jocs visuals i crear així il-lusions escéniques a través de la perspec
tiva.

Per a l'escenógraf, la perspectiva ha de ser una ciencia conceptual abans que una técnica de repre
sentació, i els estudis s'han d'enfocar sobre aqüestes dues vessants, tot utilitzant la técnica digital com
a instrument práctic de realització. La informática dóna solucions practiques, pero no conceptuáis.
Estudiar tan sois una técnica de resultats immediats seria obviar, a partir de criteris formáis, un concep
to susceptible de convertir-se en llenguatge escénic.
Presentarem uns exemples senzills per tal de suggerir la infinitat de possibilitats basados en el trucat

ge visual amb intencionalitat conceptual, a través de la perspectiva.
- La distorsió cónica de l'espai, visualment imperceptible, en reduir el camp de profunditat i les seves

proporcions, traslladará el primer pía sobre el fons, amb la corresponent mitificació del personatge pro-
duída peí seu entorn immediat, i es desmitificará progressivament en avangar sobre el primer terme.
- Una escena amb dos paraigües; l'un és situat al doble de profunditat que l'altre, i el més llunyá és

el doble de gran. Per aquest motiu semblará que són iguals i situats en un mateix pía. Un mim entra en
escena i fa l'acció d'agafar el primer paraigua; quan pretén agafar el segon, aquest 11 resulta inaccessi-
ble. Amb la seva acció dimensiona l'espai i l'objecte.
- Alterar la caixa escénica a través de la perspectiva -especialment a les sales de petit format- amb

plans favorables a l'espectador canvia la relació entre actor i espectador, ja que aquest s'integra millor
en l'escena, cosa que equival a parlar en termes conceptuáis d'aproximació o distanciació a partir de la
disposició escénica.
- La utilització d'un angular concret en una filmació no tan sois altera l'espai i la seva estética, sinó

també el ritme. L'elecció de l'óptica incideix en el l lenguatge formal i en l'acció, i crea conceptes diná-
mics o estátics.

Resulta fascinant representar o modificar imatges segons les liéis derivades de la percepció visual. Un
bon coneixement de la perspectiva, dones, aportará solucions a les propostes escenográfiques.
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Posicions de Tobjecte segons el pía de representació

A. Perspectiva de pía parahiel, posició frontal
Quan les verticals ¡ horitzontals del pía a reproduir són paral-leles al pía de representació.

B. Perspectiva de pía parahlel, posició obliqua
Quan les verticals del pía a reproduir són paral-leles al pía de representació, i les horitzontals, obliqües.

C. Perspectiva de pía inclinat, posició frontal

Quan les horitzontals del pía a reproduir són paral-leles al pía de representació, I les verticals, inclinadas.

D. Perspectiva de pía inclinat, posició obliqua

Quan cap de les línies del pía a reproduir és paral-lela al pía de representació.



Abrevíatures més usuals

PV = Punt de vista: punt d'observació proposat per a la realització de la perspectiva.

PQ = Pía de quadre: pía de situació convencional en la representació de la perspectiva,

LT = Línia de térra: base del pía de quadre.

H - Horitzó: línia límit d'un pía horitzontal a l'infinit.

PP = Punt principal: intersecció de l'eix visual en el pía de quadre. Punt de fuga de les línies paral-leles

G = Guia: punt de fuga sobre l'horitzó del costat més llarg d'un angle recte.

F = Fuga: punt de fuga sobre l'horitzó del costat més curt d'un angle recte.

PMDl = Punt mesurador distancia primera: determina les mides en profunditat sobre els plans orientats
al punt principal. Punt de fuga de les diagonals.

PMDl/2 = Punt mesurador distancia meitat: tradueix a perspectiva, multiplicant per dos les mides sobre
els plans orientats al punt principal.

PMD3 = Punt mesurador distancia tercera: tradueix a perspectiva, multiplicant per tres les mides sobre
els plans orientats al punt principal.

PMG = Punt mesurador guia: determina les mides en profunditat sobre els plans orientats a la guia.

PMF = Punt mesurador fuga: determina les mides en profunditat sobre els plans orientats a la fuga.

FS = Fuga solar: direcció de la llum sobre el pía de quadre.

FRS = Fuga deis raigs solars: punt auxiliar que substitueix l'origen de la llum per la fuga deis raigs solars.

XFS = X fuga solar: tradueix a perspectiva la longitud de les ombres.



Defínició i principi de la perspectiva cónica

S'entén per perspectiva la representació tridimensional sobre un pía, encara que aquesta no és més que
una il-iusió óptica, conseqüéncia d'un sistema de visió cónic, particuiaritat que permet, des de la nos-
tra posició, la visuaiització global de l'univers ai qual pertanyem. És evident que els objectes no tenen
perspectiva; aixó no obstant, la quotidianitat o la permanent captació a través deis organs visuais fa que,
inconscientment, es consideri natural la seva distorsió cónica. És per aixó que una representació segons
la percepció visual, és a dir, en perspectiva dibuixada o fotográfica, obtindrá un reconeixement general
que no tindria una representació geométrica, per a la qual és necessari un coneixement técnic especí-
fic. Un aborigen seria capag de reconéixer un objecte fotografiat, peró difícilment el reconeixeria descrit
en uns piánols.
Per tant, si es desitja una representació deis objectes segons la percepció visual, s'emprará la perspec

tiva, peró per representar-los tal com són, recorrerem a la geometría.
□'entrada la perspectiva no té mides geométriques, i en cap moment no es podrá afirmar la grandária d'un

objecte si es desconeix la distáncia a qué es troba en relació amb el punt de vista, perqué aquest ocupa
rá tan sois uns graus dins del con visual, i la seva mida estará supeditada a la distáncia. Per exempie;
amb una moneda es pot ocultar el sol, sempre que els raigs visuais siguin coincidents, independentment
de la diferéncia de grandária entre ambdós.

Així dones, la situació en profunditat i la mida real, dutes mitjangant raigs visuais sobre el pía de qua-
dre, determinaran la mida de representació, mentre que, procedint a la inversa, es pot determinar la
mida de l'objecte, només en tragar raigs visuais des del pia de representació sobre la distáncia a qué es
trobi situat. Aixó donará accés a dos sistemes aiternatius -la nomenclatura deis quais será projecció o
restitució, segons el procediment- que permetran, respectivament, projectar la perspectiva a partir d'uns
piánols previs o bé restituir-la ais seus vaiors geométrics.
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Raonament sobre la perspectiva cónica bidimenslonal o tridimensional, segons la posicló frontal
o obllqua del pía de representado

L'objectiu del gráfic consisteix a qualificar la perspectiva segons les diferents utilitats que rescenógraf
11 donará, o siguí: perspectiva bidimensional o projectual, que agrupa aquells coneixements derivats del
projecte escénic, i perspectiva trimensional o escénica, que aporta solucions a la realització i posada en
escena d'aquest projecte, manipulació de l'espai dramátic i efectes visuals que contribueixin a la magia
escénica.

Amb aquest criteri s'ha confeccionat la relació de continguts d'aquest manual. Ambdues opcions que
den argumentades en aquesta secció preliminar, amb exemples a partir d'un volum cúbic que posterior-
ment serán tractats específicament en apartats independents.

A-B

Pía de represencació
paral-leí a la base

Model base del con

Seccions del con

Con visual

Punt de vista

A-B

Pía de representació
obliqua a la base

La base del con i la seva secció paral-lela serán figures semblants
en un pía de representació bidimensional, amb diámetre A-B.

La base del con i la seva secció obliqua deixaran de ser semblants
sobre un pía de representació el-líptic —encara que il-lusóriament
serán iguals- i crearan aixi l'espai tridimensional comprés per la
longitud A-B, la profunditat C-B i l'alíária corresponent.

Com queda exposat, per a la representació del projecte en perspectiva, s'utilitzará el sistema bidimen
sional determinat per la posició frontal del pía, mentre que en la perspectiva de posada en escena, s'u
tilitzará el sistema tridimensional, que permet, a más de múltiples efectes visuals, representar espais en
perspectiva escénica practicables per ais actors.
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Introducció a la perspectiva cónica mitjan^ant la representació del cub

L'elecció d'aquesta figura geométrica per a la introducció a la perspectiva obeeix a la seva simplicitat
formal, que permet estudiar amb la máxima claredat la lógica d'aquest sistema de representació.
Per a la representació en perspectiva del cub o d'altres figures es trabaran raigs visuals a partir deis

diferents punts de l'objecte a través del punt de vista, els quals, en tallar el pía de quadre i units entre
si, configuraran la perspectiva o representació volumétrica sobre el pía. Suposem una caixa escénica en
forma de cub, amb un teló de boca transparent. Dibuixant sobre aquesta superficie el que es veu a tra
vés seu segons el punt de vista préviament escollit, s'obtindrá la representació en perspectiva d'aquest
espai, que permetrá investigar la lógica deis punts mesuradors, punts de fuga, algada de l'horitzó, etc.
El coneixement d'aquestes dades possibilitará la posterior realització de perspectives, sempre que les

situem en el pía de representació.
Per facilitar la comprensió del procediment es pot confeccionar una maqueta descriptiva del volum

cúbic amb la seva cara frontal transparent, pía en el qual es representará, segons l'esmentat sistema, la
imatge vista a través seu.
La superposició d'ambdues imatges observadas des del punt de vista permetrá constatar la coincidén-

cia entre el volum i la seva representació en perspectiva.

ELEMENTS PERAL DESENVOLUPAMENT DE LA MAQUETA. E 1:100

ra.

L3-

Cub desplegar Suport del cub Al^at/planta Perspectiva
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Línia de térra

PunKde vista

Punt de vista

Perspectiva p» L.



Procés de realització en la perspectiva bidimenslonal

(gráfics superior i inferior de les pagines 20 i 23)

Es posiciona el cub en planta i, centrat en aquest, es traga perpendicularment l'eix visual; se sitúa el
PV a la distancia del pía de representació determinat per la meitat de Tample de la imatge multiplicat
per tres, amb el resultat d'un angle visual de 37°, equivalent aproximadament a l'angle d'una óptica de
50 mm, i per aixó la representació en perspectiva será similar a una fotografía presa amb una óptica
estándard. S'apuja el PV i es fixa a l'algada desitjada.
La posició de l'algada del PV és aleatória i es decideix en fundó del major o menor desenvolupament

sobre el pía de representació de la base de l'objecte. Situat el PV, es tracen visuals sobre seu a partir
deis vértexs A-B-C-D del cub, que, en tallar el pía de quadre o de representació, posicionaran els punts
A'-B'-C'-D' i, units entre si, configuraran el pía de fons. Per completar la perspectiva, només caldrá unir
aquests punts sobre els angles del primer terme.

A partir d'aquesta primera imatge en perspectiva es procedeix a investigar nous punts que permetin
representar sense que calgui la projecció de visuals, cosa que donará opció a dos procediments diferents
i albora complementaris, és a dir, a través de visuals o de punts mesuradors. Si prolonguem les arestes
A'-B'-C'-D' cap al centre de la imatge, observarem que fugen sobre el PP, i confirmen que totes les línies
geométricament paral-leles a l'eix visual, en perspectiva, són convergente sobre aquest eix. A l'algada del
PP, que és la mateixa del PV, fugen també els plans horitzontals, cosa que permet determinar la línia de
l'horitzó. Si sobre el quadrat de la base del cub representat es tracen diagonals en perspectiva, en tallar
l'horitzó es trobaran els punts mesuradors PMDl, els quals determinaran mides en profunditat'sobre les
línies orientades al PP. Baixant a la planta qualsevol deis punts mesuradors i unint-los al PV, s'observará
que es traga una línia a 45° entre el pía de quadre i l'eix visual, igual a la hipotenusa d'un triangle rec-
tangle, la qual fa equidistants les distáncies PV-PP i PP-PMDl. Aixó justifica la traducció d'amplades a
profunditats.

Coneguda l'equidistáncia que acabem d'esmentar, será possible prescindir del PV situat a la planta i
realitzar perspectivas directament sobre el pía de quadre, mitjangant el PMDl, cosa que permet dis-
senyar sobre un únic pía i reduir cómodament la superficie del projecte.
Així dones, per representar el cub en perspectiva, situarem el PMDl sobre l'horitzó a la distáncia de

la meitat del quadre multiplicada per tres*. Fugant els laterals al PP, se n'obtindrá la perspectiva -la
profunditat vindrá determinada per la diagonal en perspectiva portada al PMDl- i en el límit es repre
sentará el pía del fons.

Vegeu la part inferior del gráfic de la página 20.

■



Procés de realització en la perspectiva tridimensional
(representat en el gráfic superior de la página 20)

Considerant la perspectiva com una alteració de la realitat que l'hábit de la percepció dona a entendre
com a natural, mitjangant referéncies formáis falses s'obtindrá la ¡Musió de la realitat, cosa que permet
el trucatge convencional de l'espai escenográfic. Sobre aquesta base es fonamentaran les propostes de
perspectiva escénica.
Inicialment es delimita l'espai on representar el cub -en aquest cas, a meitat de la seva profunditat

real- creant un pía de representació destinat al seu fons, i tragant visuals des deis vértexs A-B-C-D
sobre el punt de vista. En tallar el pía esmentat es troben els punts A-B-C-D"que, units entre si, con
figuren la seva superficie. Aquests punts, duts sobre els angles de primer terme, completen els diferents
costats, en una representació gráfica de l'espai que en un próxim exercici es traduirá a plánols.
Aquest és tan sois un exemple de perspectiva escénica descrita a través d'un eos geométric simple i

que s'aplicará amb la mateixa lógica a composicions volumétriques de diversa complexitat i ais diferents
exercicis programats en aquest manual.
El procediment a través de punts mesuradors, vist en el gráfic de la página 23, será el més usual en

els exercicis de representació del projecte, mentre que el sistema a través de raigs visuals exposat en el
gráfic de la página 20 ho será en la projecció i en la posada en escena.
Sigui com sigui, estem parlant de dos sistemes alternatius a un mateix resultat i la seva aplicació esta

rá supeditada a la funcionalitat. Ambdós sistemes fins i tot poden ser complementaris.
En els diferents exercicis s'ha mirat de donar constáncia gráfica del triangle rectangle compost per

l'amplada, la fondária i la diagonal o hipotenusa, amb la seva representació geométrica i la seva equi-
valéncia en perspectiva, visualitzant així la mateixa figura segons diferents representacions per tal de
mantenir present la relació constant entre totes dues.
Comprendre la funcionalitat deis punts mesuradors derivats del triangle és fonamental per a la realit

zació de la perspectiva, ja que, a través seu, es poden situar punts en l'espai figurat, i, units entre si,
crear línies i, sobre aqüestes, aixecar els plans corresponents.
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PERSPECTIVA BIDIMENSIONAL DEL CUB.SEGONS EL PUNT MESURADOR D' DETERMINAT PEL PUNT DEVISTA PV

I

1
1  l

P.V. elevat

P.V. planta



Exercücí
(pagines 26 i 27)

Desenvolupament de la calxa escénica segons la perspectiva tridimensional

• Perspectives, corpória i de pía, per verificar a la maqueta descriptiva

Model E 1:400

Realització E 1:100

Formal 70x100

■
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Argumentació

Mentre que la perspectiva de projecte representa la tercera dimensió en un pía, la perspectiva escénica
és un conjunt compost per diferente perspectives representades sobre diferente plañe, que configuren
una unitat d'imatge tridimensional.
L'objectiu básic de la perspectiva escénica és sobredimensionar l'espai, tot situant ele plañe a menys

profunditat i de mida más petita que l'original, pero coincidint visualment, cosa que permet representar
espais i volums sense que el trucatge visual sigui perceptible en la lectura de Tespai.
Aixó possibilita la representació de grane espais sobre escenaris restringits, amb la qual cosa no cal-

dra que les escenografies tinguin la seva veritable dimensió. N'hi haurá prou que la representin. No
necessáriament hauran d'ésser reals, pero sí que caldrá que es puguin llegir com a tais.
Es contrastará aquesta teoría amb una realització práctica, manipulant una caixa escénica en forma de

cub i limitant l'espai a la meitat de la seva profunditat real. Per compensar ralteració de l'espai, es dis
torsionaran ele plans laterals, el sostre i el térra en forma de trapezi. Els quatre costats serán conver
gente en el vértex d'una pirámide que, truncada, representará la caixa escénica.

Procés de realització i plans
Situem el PV en relació amb la planta i l'algat, amb un angle visual de 37°. Concretem la reducció o pía
de fons del decorat -línia discontinua en el gráfic-, sobre el qual tragarem visuals deis vértexs A-B de
la planta per trobar l'ample del fons que volem representan A'-B'. Unint l'ample amb el primer terme,
esbrinarem la mida deis laterals, que abatrem sobre el pía de fons per trobar el desenvolupament line
al de les amplades.

Procedirem igualment sobre l'algada per trobar el desenvolupament lineal del térra, del fons i del sos
tre. Encreuant les amplades i les altures s'obtindrá el desenvolupament complet del cub, els costats del
qual podran ser considerats perspectives independents, amb els seus corresponents punts de fuga.
Completen l'exercici dues perspectives realitzades per visuals i comprovades per DI, l'una equivalent

a un teló de boca; l'altra, a escala reduída, será l'exemple de la integració visual d'objectes a diferents
escales.

Imaginem un plató perfectament decorat, pero sense sostre per facilitar la il-luminació. Situant un
sostre reduTt entre la cámera i el decorat, ambdós s'integraran perfectament -si coincideixen les visuals-
en un trucatge de resolució directa, si bé és cert que aquests casos es poden resoldre també en postpro-
ducció a través de sistemes informátics.
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Esquema de la representado bídimensional i tridimensional

1. Espai real
2. Espai escenográfic
3. Teló de boca

4. Set entre la camera i í'espai

A la pirámide visual les quatre imatges són semblants.



Exercici
(pagines 30 i 31)

Ambigüitat de la perspectiva segons el punt de vista
• Perspectiva del cub segons diferents angles visuals o punts de vista i aplicació de reguladors

Model E1:10Ü

Realització E1:5Ü

Format 65x45

■



Argumentacíó

Punts de vista d'un cub, segons diferents focáis i angles d'lmatge a 30°, 45°, 60° i 90°, amb les
perspectives corresponents
La representació en perspectiva d'un objecte dependrá de la distáncia del punt de vista i de l'angle
determinat per aquesta distáncia, amb l'ample de la imatge.
En cap moment es podrá afirmar el valor geométric de la imatge representada en perspectiva si es des-

coneix el punt de vista.
Aixó, que d'entrada es pot entendre com una falta de concreció en la representació, ha de teñir una

lectura positiva, ja que permet sobredimensionar els espais tan sois apropant el punt de vista a Tobjec-
te i fent possible el seu trucatge visual o la seva manipulació convencional.
Com es podrá observar en el present exercici, la cobertura d'un gran angular permet un punt de vista

proper, tot accentuant així la fondária de la perspectiva, mentre que a un teleobjectiu o petit angular,
per cobrir la mateixa imatge li caldrá un punt de vista llunyá, que fará reduir l'esmentada profunditat.
Els diferents angulars, no tan sois emfasitzen o minimitzen els espais, sinó també el temps i el ritme

en una filmació, dinamitzant-los o alentint-los respectivament.
Per exemple: una filmació feta amb un angular de 60° representará una imatge de doble profunditat que

una filmació feta amb un angular de 33° (vegeu la página 267). Un personatge o objecte que es despla-
ci des del fons fins al primer terme trigará en tots dos casos el mateix temps, pero fará un recorregut apa-
rentment doble en la filmació de 60°, cosa que creará una dinámica que alterará el temps i el ritme.
De tot el que s'ha exposat es pot deduir que, a nivell práctic, els grans angulars s'apliquen básicament

a interiors o distáncies curtes, i els teleobjectius, a exteriors o distáncies Margues.

Salvant les diferéncies a puntuaiitzar, la semblanza entre óptiques naturals i mecániques és evident.

Pía de quadre per a la representació en perspectiva D. focal

Retina Cristal li Iris Pel licula Lent Diafragma

Els angles d'imatge proposats en aquest exercici no són exemples d'óptiques concretes. La seva elecció és referencial ais valors de l'escaire
i el cartabó.



D< D<



Angles visuals i punts de vista segons distancies i % 2^ i 3^

37°-DI

PV 37°

Cal puntualitzar que la utilització d'óptiques amb grans angulars, segons la seva progressió, distorsiona
la imatge en fundó de la distancia radial portada sobre el pía de representació, fet que no succeeix en
la visió ocular, perqué aquesta actúa sobre els objectes en una constant panorámica a través d'un angle
visual aproximat a 2°, cosa que fa imperceptible la distancia radial sobre el pía.
Per tant, es recomanen com a angles projectuals els compresos entre 37° i 53°. La utilització d'angles

superiors distorsionará considerablement la imatge.



Objectius fotografíes i cinematográfics i cálcuis de distancies focáis

Objectius Canon

La reproducció del fullet informatiu publicat per Canon el desembre de 1995, a les pagines 34, 35, 36
í 37, i l-lustra de manera clara les característiques técniques de les cameras fotográfiques convencionals,
els seus objectius i la imatge que genera cada un.
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Núm. Objetño Tipo Angulo Múmero Dia Diidancia IFijimelro Longi Peso

de de la de fragma de enfoque de Hllros tud

orden imagen lenles minlmo mínima

m mm

total

nra S

1 7.5 mm f 5.6 S.S.C. Ojo de pe/ circular 180 II "22 foco lijo 6 ineorp. 62 380

2 KD I5mnir 2.1! S.S.C. Ojo de pe/ de Tormaui loial 180 10 0.3 4 incorp. 60.5 485

~i~ ~ KD I7ninir 4 S.S.C. Supcr gran angular 104 íl -iS 0125 72 56 " "450'

4 ~FIJ 20mm"r 2.HS.S"C'. Süper gr.in angular 94 10 "22 0.25 72 " 58 .345

5" 1-D24mmr 2.8 S.S.C. Supcr gnin angular M 9 16 0.3 52.5 330

6 Fr)24mmr 1.4 S.S.C. AL Supcr gran angular ASFERICO 84 10 ~Í6 """ 0.3 ~72 68 500

7 FD 28 mm f 2.8 S.C." Gran angular 75 i' '22 0.3 55" 49' 2"80

FÓ 28 mm r 2 S.S.C. Gran angular 75 9 22 óTi ' 5^ " 61 343

•K FD 35 mm f 2"S.S.C. Gran angular 64 9 22 " 0.3 " 55 60 370

9 FD 35 mm f .3.5 S.C. Gran angular 64 5" 16 0.4" 55 49 2'.3"6'"

Td~ ~~ TS .35 mm f 2.8 S.S.C. Gran angular con corrección
de perspecliva

64 -79 9 22 "0."3 58 74.5 M5

II FDSOmmf .3.5 S.S.C.* Macroobjeiiiio 46 6 ^0.21 55 59T5 310

i;" " FD50mmr 1.8 S.C. Objciivo normal 46 6 16 """ "0.6 ' 55 44.r" 255

fj " FD5flmm f 1.4 S.S.C. Objeiivo normal 46 7 16 0.45 55 49"'" 305

~ Fb55mmr L2 S.S.C. Objciivo normal 43"
'Y -

"I6 " 58 " 52.5 510

Í4 Fb55mmr 1.2 S.S.C. AL Objetivo normal ASFERICO 43 8 ¡6 " 0.6 58 "55 575

15 FD85mmr 1.8 S.S.C. Tckobjciitoeorto 29 6" 16 0.9 55 "" """57 " 430

16" KD 85 mm f 1.2 S.S.C. AL Teleobjetivo corto ASFERICO 29 8 "Í6 l'ü 72 " 71 750.6

nr Í-D HMimm f 4 S.C." Macroobjelivo 24 5 32 0^40 55 112 Mü "

Í9 FD 1(8) mmf 2.8 .S.S.C. Teleobjetivo 24 5 -I-* V.O 55 ■ "57~ 360

20 I D I35mmr 3,5 S.C. Teleobjetivo IX 4 22~ " 1.5 55 83 465

2! FD 135 mm f 2.5 S.C."* Teleobjetivo IX 6 ~22 1.5 58 91 630

22 FD2(Hlmmr 4 S.S.C.*** Tcicobjclivo 12 6" 22 " "1.5 "55 Í33~ 675

23 FD2(«)mmr 2.8 S.S.C.*** Teleobjetivo 12 ' 5 " " 22 1.8 72 {"4075" 700

24 FD.3(K)mmf 5.6 S.C.*** Teleobjetivo 8 6 22 4,0 "  58 173 T125"~

25 FD-l-3U0mmr 2.8 S.S.C. Teleobjetivo de fluorita 8 6 .32 3.5" especial "2T0" "" 2000

26 Kl-I- .3(81 mm f 5.6*** Teleobjetivo de fluorita 8 ~ 7 22 3.5 58 Í68 " 8M""

2(i FD 4(81 mm f 4.5 S.S.C. Tcleobjeiivo largo 6.1 6 22 4.0 especial " 282 1400

29 FL 4(8) mm f 5.6*** Teleobjetivo largo 6.2 32 "~4","5 48* 33"8 3890

30 FI.-F 500 mm f 5.6*** Tcleobjeiivo largo de fluorita 5 6" ~22 ÍO.O 95 300 2700

31 Fl. <iü(l mm r 5.6*** Teleobjetivo largo 4.1 "6**** ~3T 10.0 48 + 448 5006

32 FLBOÜmmf 8*** Teleobjetivo largo 3.1 32 18.0 48* 508 5360"

33 l-l- 12(8) mm f n S.S.C.*** Teleobjetivo largo 2.1 7***"*~ 64 40.0 48* 853 "6200

34 FD 35-70 mm f 2.8-3.5 S.S.C. Objciivo /oom 64 -35 10 22 1.0* * 58 r2"o~ 575"

35 FD 85-.3(8lmmr 4.5 S,S.C.*** Objetivo zoom 29 -8 15 ~22 "  2.5" " filtros de 2431" 1695

serie IX

36 FD I0(l-2(8)mmr 5.6 S.C.*** Objciivo zoom 24 -12 8 22 " 2.5 55 173" 765

• Con iuIk) de tfxiensión ri)2S •• Con (ubo de exicnsión FI350 ••• Parasol incorporado •••• Inclusive las lentes en la unidad de enfoque
El-illros de serie nfot^uc muero husia JOcm del plano focal

r



Distancia focal. Angle de la imatge. Perspectiva

Un deis avantatges de les cámeres amb obturador de pía focal és Indubtablement la possibilitat de can-
viar els objectius. Amb tota facilitat podem fotografiar el món com el veuria un peix o bé, mitjangant
una distancia focal Marga, representar molt mlllor objectes Munyans, és a dir, más grans de com els per-
cebem a simple vista des del matelx lloc. El truc s'anomena canvl de la distancia focal.

Si un canvi de la distancia focal varia Mangle de la imatge, i amb aixó el detall de Mescena que cap-
tem davant nostre, una de les primeres coses que notem amb satisfácelo és que el visor réfiex encara
ens mostra exactament el que estem registrant -sense paral-latge i en una imatge de mida sempre igual.

Canviant Mangle de la imatge, podem resoldre prácticament qualsevol tasca fotográfica.

D'acord amb la seva finalitat,

els objectius fotográfics están

corregits normalment per a dis
tancies infinites. Si s'empren en

distancies curtes, continuament

augmenten les aberracions,
sobretot en els objectius grans
angulars. Per resoldre aquest
problema i conservar tot Mait
rendiment fins a Mextrem inferior

de la Imatge d'enfocament,

Canon va crear el Floating
System, un mecanisme compen

sador automátic de la correcció,

incorporat en nombrosos objec
tius FD esférics. Aquesta correc
ció s'aconsegueix perqué en
enfocar no es desplaga tot el sis

tema óptic, sino solament una
part. L'espai Iliure entre les lents

del sistema, que varia en fer
Menfocament, aporta ais objec

tius un increment considerable

de rendiment. Els talls mostren

la variado en la posicló de les
lents en enfocar Mobjectiu.

■ mm ^

tmn ▼ 75

I  TTVi r



Tanmateix, el que és molt més interessant des del punt de vista purament fotografíe és la manera com
podem manipular la perspectiva canviant la distancia focal. Quan es canvia de lloc per fotografiar més
o menys el mateix detall amb distancies focáis diferents -al contrari del que es va fer a les fotos repro-
duídes a sota-, resulta una perspectiva fotográfica totalment diferent. El fotograf expert aprofita aquesta
possibilitat en el treball creatiu, per expressar el que ha vist segons les seves idees i els seus desitjos
personáis. Només Tus de diferents distancies focáis fa possible aprofitar completament les possibi l itats
inherents a una camera réfiex d'un sol objectiu i introdueix un element de variació en la rutina fotográ

fica de cada dia.

i
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Cálcul en anglas del camp d'lmatge d'un objectiu

El cálcul d'una óptica per determinar l'angle visual s'estableix a partir de la diagonal del fotograma, tra-
gant una perpendicular sobre aquesta diagonal amb centre en el format per trobar l'eix visual. La dis
tancia en mm -distancia focal- sobre l'eix a partir de la peMícula posiciona el punt de vista o punt focal,
i  la unió d'aquest amb els extrems de la diagonal determina l'angle o con visual amb cobertura total
sobre la imatge.
Per calcular l'angle d'amplada es procedeix de la mateixa manera, pero segons la mida de l'ample del

format, i per calcular l'angle d'algada, segons la mida de Tallada. Aquest exemple serveix per a qualse-
vol óptica, i els angles dependran deis diferents formats deis fotogrames i de les diferents distancies
focáis.

CÁLCUL DELS ANCLES D'UN OBJECTIU AMB FOCAL DE 50 MM SOBRE UN FORMAT DE PAS UNIVERSAL

A



OBJECTIUS FOTOGRÁFICS
Diferents focáis i angles de cobertura en un forman de pas universal



OBJECTIUS CINEf
Diferents focáis i ai
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Diferents focáis I angle de cobertura en pel-Itcules de 35 mm

WIIS®
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mm.

Cálcul métríc del camp d'imatge

Hi ha unes regles de cálcul per a pel-lícules de 16 mm, 35 mm, Panavisió i Wide Screen, manufactu
radas per Samuelson Film Service LTD, London, i dissenyades per W. B. Pollard, per determinar el camp
d'imatge segons la distancia del punt de vista, amb representació métrica en lloc d'angles, cosa que faci
lita considerablement el cálcul per delimitar la construcció del decorat.
Aquesta regla ha estat confeccionada segons la lógica següent: a la base s'han ordenat linealment, de

més a menys, les possibles mides de distáncies en relació amb l'objecte. A la part superior, les matei-
xes mides en ordre invers, corresponents a l'angle de cobertura de l'ample del format traduTt a metres.
Al centre, paral-lelament a les anteriors i en sentit lineal, s'han situat, de dreta a esquerra, les distán
cies equivalents a les diferents focáis.
Si, per exemple, es vol saber l'angle de l'ample de cobertura traduít a metres d'un format de pas uni

versal amb focal de 50 mm, sobre un objecte situat a 10 m de distáncia, es tragará una línia a partir
deis 10 m situats a la part inferior sobre la focal de 50 mm; aquesta línia, en tallar l'escala superior,
indicará la cobertura de 7,2 m. Els mateixos 10 m a través d'una focal de 200 mm determinaran la
cobertura d'1,8 m (el segon exemple es representa en el gráfic amb línia discontinua per diferenciar els
dos casos).

La mida de cobertura de l'algada s'estableix directament restant-li la longitud graficada en el cercle en
qualsevol deis cálculs.
Aqüestes plantilles es poden confeccionar a partir de qualsevol óptica i format.

ESQUEMA DE LA PLANTILLA

0.5

I  I i

50 25 17 14

4,8 X 7,2 cobertura d'una óptica de 50 mm a 10 m

i

5  6 71 8 9 10 20 30 40 m

U  ̂ ^

Distáncies focáis

Format universal

40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 0.5
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En aquest apartat estudiarem la possibilitat de dissenyar amb perspectiva sense recorrer préviament ais
piánois. Només amb el coneixement de les mesures deis objectes que intervenen en la composició, posa-
des sobre el pía de quadre i trasíladades en profunditat, es concretaran amb perspectiva mitjangant la
diagonal o altres punts mesuradors. Aixó donará agilitat al disseny del projecte i modificará les formes
segons revolució del procés creatiu i, si convé, es podran restituir a piánois concrets segons el procedi-
ment exposat al capítol vuité.



45

Exercici
(pagines 46 i 47)

Lógica deis punts mesuradors segons la posició del pia
• Fugues i punts mesuradors sobre desnivells

Modal El:100

Realització El:50

Format 65x45
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Exercicí
(pagines 50, 51 i 52)

Alternativa convencional deis punts mesuradors DI, DI /2, D3, D6, D12, etc.

• Contrastar un mateix resultat mitjan^ant diferents punts mesuradors

Model El:100

Realització El:50

Format 65x45
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Argumentació

Punts mesuradors complementaris
L'aplicació de punts mesuradors complementaris permet introduir totes les dades dins deis marges del
projecte, cosa que representa una reducció considerable de l'espai a l'hora de realitzar-lo, ja que situar
una sola DI equival a doblar l'ample de l'espai, i, amb les dues, a triplicar-lo.
La solució encara resulta més eficag si es treballa a escala real, ja que aqüestes distancies serien

impossibles de situar dins del taller.

Lógica deis punts mesuradors complementaris
La tercera part de la longitud de la DI introduirá un nou punt mesurador D3, que multiplicará les mides
per tres.

Per tant, la representado d'una mida en profunditat es pot fer indistintament per a qualsevol d'aquests
punts o per a d'altres per localitzar. Exemple: 12 m a escala, situats en el primer terme i portats a DI en
tallar la fuga del PP, representará 12 m en perspectiva, i el mateix resultat s'obtindrá portant 4 m a D3.
Qualsevol altra divisió de la DI multiplicará en funció del resultat, i així s'obtindran les Dl/2, D6, D12,

DI8, etc.

Cal puntualitzar que la DI coincideix amb el límit de l'enquadrament només quan es projecta amb un
angle de 37°.

Angle de les hipotenuses segons les distáncies

j  I I I 1 I I I I 1 1

,  I8.6°\

\9.4° '

18 12 9 P.V.

Relació de distáncies entre l'objecte i el pía de representado a partir del punt de vista (PV) per determinar la mida de la imatge.
Exemples: una mida de 6 m a 18 m del PV representada sobre un pía a 12 m será igual a 4 m. La mateixa mida i distáncia amb pía a 6 m
será igual a 2 m i amb pía a 9 m será igual a la meitat de la mida original, és a dir, 3 m.
D acord amb el gráfic, és fácil deduir que la perspectiva, a més de formalitzar-la linealment, també es pot calcular a través de les
matemátiques.
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Punts mesuradors segons diferents hipotenuses
Relació de mesures d'amplada i profunditat, sobre diferents punts mesuradors, determinats per l'angle
de la hipotenusa deis costats del triangle.
Els punts mesuradors es poden situar, indiferentment, a la dreta o a l'esquerra del PV, transportant així

les mides en un sentit o un altre sense variació del resultat. Aquests punts operen per intersecció a dife
rents graus, amb la qual cosa qualsevol punt sobre l'horitzó pot actuar com a punt mesurador.

PM DI (1 = 1) PM DI/2 (1=2) PM D3 (1=3) PM D6(í=6)
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Punts d'intersecció segons hipotenuses. amb les mides corresponents, comprovades per diferencs punts mesuradors.
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Relacíó entre distancies o punts mesuradors i escales

A més de la funcionalitat ja coneguda deis punts mesuradors, aquesta funcionailtat es pot ampliar uti-
litzant-los com a traductors directes de les escales. Per exemple, si la DI és igual a E 1:100, la Dl/2
será igual a El:200, o la D3 igual a El:300, etc.

D4 C

4 m E :50

4m EhlOO

4 m El:200

4 m E :300

4 m El:400

4 m El:500

4 m E :600

D doble

Tradúcelo d'escales mitjan?ant íes distáncies

XGI/2 XG3 XG4 XG6 XG8

4 m El:800

4 m El:600

4 m E1:400

4 m El;300

4 m El:200

4 m EIríOO

Tradúcelo d'escales mitjangant les XG



Exerciicí
(página 56)

Introducció al volum en la representació paral-lela

Model El:25

Realització El:10

Format 65x45
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Exercici
(pagines 58, 59, 60 i 61)

Tema Iliure segons caixa escénica concreta i canvi d'escala en la restitucló de la perspectiva
• Posada en práctica deis coneixemencs anteriors

Modal E1:2Q/ EhlOO

Realització de la perspectiva El:10

Planta i alpats El:50
Format 65x45
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Perspectiva

Panta

LT

1/3 1/2

Punts mesuradors i les corresponents reíaclons geométriques



i) Descrípció de l'espai segons diferents punts mesuradors.
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2) Canví d'escala
Prenent com a unitat Talgada de l'horitzó (H) i dividint-la en cinc parts, s'obtindrá el pía de representa
do sobre aquesta cota en una proporcló de 0,2=1, que s'apllcará a les mides d'amplada i aigada.
MItjangant la unitat punt mesurador (PMDl), dividida per la matelxa proporcló -cinc parts-, s'obtin

drá també 0,2=1 I s'apllcaran les mides de profunditat sobre la línia de térra (LT). Amb la suma de
mides: ampiada, algada I profunditat, es confeccionaran els plánols a escala reduída, equivalent a 1:50.
És obvl que qualsevol altra proporcló determinará la seva corresponent escala, cosa que permet la tra-

duccló directa de mides, prescindint de l'escalímetre.
Els canvis d'escala reduTts o ampllats s'obtindran respectivament, situant-la dins o fora del pía de

quadre.

PLANS DE QUADRE A DIFERENTS ESCALES. 1:10/1:50

Qualsevol mida d'amplada i d'al?ada s'obtindrá portant-la sobre el pía reduit, i qualsevol profunditat, portant-la sobre el pía ampliar.

E 1:10

E 1:50

0.5 m

0.5 m O m

PUNTS MESURADORS A DIFERENTS ESCALES, 1:10/1:50

PM-DI/E 1:50

LT

PM-DI/E 1:10

0.5 m EI:IO 0,5 m El:50 O m

L'exercici de la página 61 n'és un exemple semblant.
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Exercícii
(página 64)

Representació en perspectiva cónica de circumferéncies a partir de punts de referéncia
• Ciclorama i escaiat de figures

Model El:100

Realització El:50

Format 65x45
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Exercíci
(pagines 66 i 67)

Cercles i ares en diferents posicions

Model El: 40/1:400

Realització de la perspectiva El:20
Plans El:200

Formal 6x45
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EL LIPSE D'UN CERCLE REPRESENTA! EN PERSPECTIVA SEGONS EL R MAJOR I EL R MENOR.
INSCRIT EN UN RECTANGLE I EN ELTRAPEZI

r major = a la mediatriu

entre l'eix geométric i el
de perspectiva
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ExercDCD
(página 70)

Aplicació d'arcs i motllures
■ Composició segons plánols a diferent escala de la perspectiva

ReduTu les mides deis plánols a una tercera part mitjangant un Tales i porteu-les a D3 per recuperar la
veritable magnitud en perspectiva, o bé, mitjangant la Dl/2, cosa que suposa el canvi directe de l'esca-
la.

Model El:50/l:100

Realització El:25/1:50

Format 65x45
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Exercící

Composictó IMure segons modeis concrets

Elements per a la composició

El:100

Perspectiva El:25

Format 90x65

Enunciat del problema
En una caixa escénica de 9 metres de boca, 7 metres de profundítat i 5 metres d'algada, componeu en
perspectiva cónica els elements que figuren tot seguit, incloent-hi el plánol de distribució de la planta.
Cada are tindrá una orieníació diferent en l'espai. La posició del volum rectangular és l llure. L'escala i el
desnivel l són Iliures peí que fa a la posició i les mides. En teniu un exemple de resolució a la página 72.
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Poslcié obíittua
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Introducció a la perspectiva obliqua í procediments diversos

La perspectiva del pía paral-lel o oblic obeeix a unes mateixes liéis, i la diferent nomenclatura s'utilitza
tan sois per definir la posició deis objectes en relació amb el pía de quadre. Per tant, es parla de pers
pectiva paral-lela quan l'objecte es troba paral-lel al pía de representació, i, de posició obliqua, quan no
ho está. Ambdues generen els corresponents punts de fuga i punts mesuradors, segons la seva posició.
És sabut que una línia paral-lela a l'eix visual troba el seu punt de fuga en el punt principal i que una

línia posicionada a 45° de l'eix visual el troba sobre l'horltzó a aquests matelxos graus a partir del punt
de vista. Per tant, tragant una paral-lela a qualsevol línia -a qualsevol angle- a través del punt de vista
sobre l'horitzó, s'obté el punt de fuga corresponent, i la longitud en profunditat s'establirá a partir del
punt mesurador, que es troba en el punt de fuga de la corda de l'arc o tercer costat d'un triangle isós
celes, tot posant en relació la mida entre els costats semblants.
A más deis punts mesuradors convenclonals, es disposa d'opcions alternatives molt més practiques,

sobretot aquelles que es troben dins deis marges de la perspectiva, com, per exemple, la deis raigs tra-
gats des del punt principal sobre les línies de referéncia.
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Argumentació i exemples

Perspectiva de la línia partint de la posició previa del punt de vista i del punt mesurador

P«XF

Procediment; triangle isósceles

Dibuixeu en el pía de quadre la línia geométrica A-B que es vol representar en perspectiva. A partir de
l'horitzó i sobre l'eix visual abatut es posiciona el punt de vista (PV) a la distancia de la meitat del qua
dre multiplicada per tres -si es desitja projectar a 37°- i, tragant una paral-lela a la línia geométrica A-B
a través del PV, sobre l'horitzó (H) es troba el punt de fuga (F) d'aquesta línia. Des d'A sobre F repre
senten al térra la línia en perspectiva, i, per concretar la seva longitud, procediu a la localització del punt
mesurador PMXF, o punt de fuga de la corda de l'arc, portant radialment F-PV sobre l'horitzó. Baixeu
també radialment la mida A-B sobre la línia de térra (LT) per obtenir B'. La corda d'aquest are portada
al PMXF determinará B", o longitud en perspectiva.
També es pot aconseguir el PMXF tragant directament una paral-lela a la corda de l'arc B-B' des del

PV sobre l'horitzó. En ser paral-leles ambdues cordes, s'estableix una relació de triangles semblante
entre A-B-B' i PV-F-PMXF.



Localització del punt mesurador sense necessitat de recorrer al punt de vista
Sistemes de projecció i de restitució

W

PMXF

Procediment: triangle rectangle

Projecció

Dibuixeu en el pía de quadre la línia geométrica A-B que es vol representar en perspectiva. A partir d'A
i sobre un térra imaginari traceu una línia amb angle aleatori i perllongueu-la fins a H per trobar la
corresponent F,
Baixeu B perpendicularment sobre la línia de térra (LT) i, prolongant B' al punt principal (PP) en el tall

de la línia representada en el térra, obtindreu B", o longitud de perspectiva.
Per trobar el punt mesurador (PMXF), es transporta radialment B sobre la línia de térra (LT), la corda

de l'arc en perspectiva passa per B" i la seva prolongació sobre l'horitzó (H) determinará aquest punt
mesurador.

Si es desitja conéixer el punt de vista (PV) d'aquesta proposta aleatoria, es traga, a través de la fuga
(F), una paral-lela a A-B i, en el tall amb l'eix visual, es troba el PV.

Restitució

Per restituir geométricament la línia representada en perspectiva, s'actuará de la mateixa manera, pero
invertint el procés. Aquest tema será tractat ámpliament en l'apartat corresponent.
Amb el que s ha exposat, més les opcions que es proposen a continuació, es podrá observar la versa-

tilitat del mitjá.
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Perspectiva obliqua sense punt de fuga

GRAFIC I

P anta

Perspectiva

És ben conegut que dues línies paral-leles d'un pía fugen a un mateix punt sobre l'horitzó (H). Com més
agut és l'angle format peí pía de quadre i la posició de l'objecte a representar, més llunyá será el punt
de fuga (F). En aquest cas es pot prescindir d'aquest punt, a partir de la proposta següent.
Concreteu l'espai en planta (grafio 1), posicioneu sobre seu la línia A-B segons l'angle desitjat i per-

llongueu-la sobre els límits anterior (C) i posterior (D). Poseu l'espai en perspectiva i porteu perpendi-
culars sobre la línia de térra (LT) per trobar C'-D', cotes que defineixen la posició i l'angle d'aquesta
línia. Per concretar la longitud A-B, es procedirá igualment: es baixaran les perpendiculars sobre la línia
de térra (LT) i fugant-les a PP, en la intersecció amb la línia es trobaran A'-B'.

Per representar plans verticals sense el punt de fuga (grafio 3) posicioneu convencionalment el pía.
Tragant seccions paral-leles a la línia de térra (LT) sobre una escala convergent orientada sobre qualse-
vol punt de l'horitzó, s'obtindrá l'algada proporcional de les verticals segons la seva profunditat, la qual
cosa permet tancar el pía sense necessitat de recórrer al punt F (grafio 2), i operar cómodament dins
deis marges del quadre, sense que aixó alteri el resultat.
Convé recordar aquest procediment, mencionat ja a la página 64, per representar proporcionalment

figures a diferents profunditats (gráfic 4).
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GRÁFIC 2. PROCEDIMENT SEGONS EL PUNT DE FUGA

GRAFIC 3. PROCEDIMENT SEGONS L'ESCALA CONVERGENT

GRÁFiC 4, PROCEDIMENT APLICAT A LA FIGURA



Exercici
(página 82)

Perspectiva obliqua del quadrat
• Esquema básic de la perspectiva obliqua, verificat per diversos procediments

Interseccions perpendiculars de la guia i fuga

Interseccions per la corda de Tare
Interseccions cóniques des del punt de vista

Interseccions cóniques des del punt principal

Model El:200

Realització El:100

Format 65x45
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Exercici
(página 84)

Introduccíó al volum en perspectiva obMqua

• Nou punt de fuga FC

A més de la G i la F, que representen un angle de 90°, qualsevol línia fora d'aquest angle tindrá també

la seva fuga corresponent.

Model El;100

Realització El:50

Formal 65x45
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Exercici
(a la página 86)

Perspectiva obliqua, mitjan^ant visuals I un sol punt de fuga
• Punt de vista segons í'angle visual de 53°

Per situar el PV d'un angle de 53° només caldrá posar la mida de l'ample escénic sobre l'eix visual.
Aquest és el punt óptim per a la realització de perspectivas escéniques, ja que genéricament es pot con
siderar com el centre de la platea.

Model ELIOO

Realització El:50

Format 65x45

PROCEDIMENTS DIFERENTS

Visuals des del punt de vista Visuals comprimides en el pía de quadre
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ExerckS
(a la página 88)

Perspectiva obllqua mitjan^ant Interseccions, sense punt de fuga ni punts mesuradors
• Composició iiiure d'un espai escénic compost per dos plans

Model El: 100

Realització El:25

Format 90x65

CROQUIS ORIENTATIU
Procediment, al dors

■
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4* Imatges reflectidás
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Podrem observar a través deis esquemes grafios uns exemples simples de reflexió. És evident que per a
Tescenógraf aquest és un tema important, ja que no es tracta només de saber representar les coses tal
com es veuen a través deis miralls o les superficies que les reflecteixen, sino que també haurá de recor
rer a solucione técniques o conceptuáis de reflexió aplicades a la posada en escena, cosa que implica
els cálcuis corresponents.
Mitjangant la reflexió es poden fer aparéixer actors o objectes que no es trobin a la vista del públic,

amb resultats espectaculars. Per canviar la direcció de la llum o qualsevol mena de projecció, només cal
adonar-se de la importancia que dóna al tema J. Svoboda en les seves escenografies. Per exemple, en
un muntatge de Topera Tosca, representada en un espai obert, proposa una plataforma escénica recol-
zada en un mur de cent metres de longitud. El mateix mur, amb la seva textura, representa ja de per si
un poema. Possiblement, altres escenógrafs haurien muntat sobre la plataforma una estructura modular
on penjar els focus i Tescenografia per poder teñir els suports tradicionals, pero ell, que diu que odia la
caixa escénica, sobretot el seu maro, proposa una escenografía horitzontal en comptes de vertical, que,

a través d'un mirall gegant -de forma irregular perqué s'integri al mur en forma de grafit- situat en una
inclinació de 45°, fará Tefecte, per reflexió, de verticalitat, amb decoracions superposades sobre Tesce-
nari, les quals, en la mutació escénica, es retiraran horitzontalment en lloc de pujar-Ies verticalment a
la graella, segons la solució tradicional, amb el mateix resultat visual, pero eliminant la caixa escénica.
Acabará Tobra de manera definitivament virtuosa, en fer bascular el mirall fins a la posició vertical, 90°
sobre el pía de Tescenari, per tal que el públic es vegi reflectit en la tragédia que s'hi desenvolupa: una
proposta intel-ligent d'un mestre singular.
És, dones, imprescindible teñir uns coneixements básics sobre el tema, que mirarem de tractar tan sois

elementalment.

Comengarem definint el fenomen físic de la reflexió, basat en el fet que els raigs incidents són projec-
tats, a través del pía receptor, amb el mateix angle d'incidéncia. Aquest fenomen es produeix també amb
el so, i s'aconsegueixen solucions acústiques a través del control o la neutralització, mitjangant plans
reflectante o absorbente. És evident que un teatre buit tindrá una acústica diferent que un teatre pie, a
causa del factor absorbent del públic, circumstáncia produída també dins una habitació plena o buida,
i que possiblement hem comprovat de manera accidental.
Per tot aixó, es fa impossible desvincular Tacústica de Tarquitectura teatral. En tenim un bon exem

ple al teatre d'Epidaure -i es pot extrapolar a d'altres-, on la inclinació de les grades está condicionada
a Talgada de Tescena i d'acord amb el pía de reflexió produit per Torquestra. Aixó permet reforgar Tona
directa de la veu a través de Tona reflectida, sense que aquesta faci interferéncia, ja que ona i públic
es projecten en un mateix angle.
Evidentment aquesta mateixa lógica s'aplica ais teatres moderns, en els quals la tecnología actual per

met fins i tot orientar el so a través de panells móbiis, segons el tipus d'espectacle i el lloc que ocupen
els espectadors.



1 Ona directa

2 Ona reflectida peí pia de Torquestra
3 Ona reflectida pe! mur de l'escena



REFLEXIO SEGONS EL PLA

1 Reflexió d'un pía
2 Reflexió múltiple
3 Reflexió cóncava

4 Reflexió convexa

PROjECCIÓ REFLECTIDA AMB EL MODEL SITUAT ABANS
I DESPRÉS DE LA LENT

Conegut el fenomen físic de la reflexió, proposo

argumentar la teoría amb una manuaiitat práctica

molt elemental.

Si retaliem un paper, segons la silueta A, equivalent
a l'angle de projeccíó, I el dobleguem pei pía de refle
xió, podrem observar com l'angie de projecció i el de
reflexió són iguals, i, albora, són equidistants el pía
de projecció directa i el pía de projecció reflectida.



Aixó permet de manera molt senzilla fer cálcuis de
retroprojecció. Només caldrá conéixer l'angle del
projector i l'ample del pía que es vol projectar. Tot
doblegant físicament l'angle i fent coincidir el vér
tex amb el punt de projecció, es troba, en el plec, la
distancia, la posició i la grandária del mirall reflec-
tant.

Si es vol projectar a través de diferents miralls, es
repeteix l'operació doblegant l'angle tantes vegades
com es consideri necessari, d'acord amb l'espai dis
ponible; es troba així la corresponent situació i gran
dária deis diferents miralls segons els plecs.
És important teñir en compte la posició inicial del

model que es vol projectar, perqué cada vegada que
es reflecteix, canvia la imatge de dreta a esquerra,
si els miralls están posicionats verticalment, i de
dait a baix, si están posats horitzontalment.
Aquest procediment va ser utilitzat per J. Svoboda

en una escena del muntatge de Hamiet, en il-luminar
només la cara del protagonista, situat d'esquena, per
tal que aquesta aparegui reflectida en un mirall invi
sible, com a espectro del pare, de manera que s'esta-
bleix un diáleg amb un sol personatge, que desapa-
reix quan s'apaga el llum.

OPCIONS DE PROJECCIÓ

La projecció reflectida permet reduir la distancia
sobre el ciclorama, doblant la grandária de la imat
ge en la meitat de distáncia.

Projecció directa Projecció reflectida/retroprojecció



La visibilitat en la disposició escénica

S'ha pariat de la importancia de la reflexió acústica, pero no s'ha d'oblidar la visibilitat, sobretot quan
la disposició escénica, a proposta de l'escenógraf, implica directament el públic.
Deis tres exemples proposats en els gráfics, Túnic que permet una visibilitat completa és el primer.
Tan sois una platea en forma parabólica (gráfic 1), calculada des del punt posicional de Tactor, permet

una visió correcta per a tots els espectadors. Resulta erroni pensar que una gradería solucionará el pro
blema de visibilitat, ja que el resultat (en el gráfic 2), en sumar aleada, minva proporcionalment el camp
de visió sobre Tactor. Tampoc unes plataformas a diferents algades (gráfic 3) proporcionaran resultáis
óptims. Només la primera fila ho veurá correctament, i, de manera relativa, cada primera fila deis dife
rents nivells.

La disposició idónia d'una gradería requereix, a més del cálcul parabólic, la distribució radial de les
butaques, que, al seu torn, se situaran de manera que cadascuna correspongui al mig de Tespai buit de
la filera anterior, per facilitar així la máxima visibilitat.
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Exercücii
(pagines 96 i 97)

Reflexos múltiples segons diferents plans

Model El:100

Realització El:50

Format; 65x45
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Un cop descritas les propietats físiques de les

superficies reflectants, tractarem aquest fenomen i
la seva representació formal en perspectiva, a partir
del coneixement que els objectes es repeteixen a
través del pía de refíexió. El procediment que segui-
rem per poder-Ios representar será el mateix que

qualsevol objecte no reflectit, pero repetint la imat-

ge segons el nombre I la posicló deis miralls, en
forma d'arquitectura virtual, per bé que seguint la
lógica del volum que reflecteixen I delxant a la vista

les cares oposades al punt d'observació.
En el present exercicl tan sois hi ha un objecte, i

la seva Imatge es reflectelx sobre els diferents

miralls, els quals al seu torn repeteixen la Imatge

sobre d'altres, tot multipllcant alxí per vuít l'origl-
nal.

El procediment per a la realitzacló de la perspec
tiva ha estat igual al de l'arquitectura composta per
vuit objectes -quatre de separats i quatre d'invertits
sobre si matelxos- a més del passadís I uns refe-
rents naturals.

En els grafios adjunts es pot observar la lógica de
la refíexió partint de diferents situacions.

EXEMPLES DE REFIEXIO FORMAL

A En contacte amb el pía
B Separat del pía
C Amb pía inclinat
D Fia de refíexió sobre rhoritzó

E Pia de refíexió sobre la base
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VARIANTS SOBRE L'EXERCICI

Suposant que el mirall no cobreixi la totalitat de la imatge, aquesta tan sois es reflectirá parcialment,
pero rexercici de posicionament es realitzará del tot.

p.p



REFLEX DAMUNT D'UN MIRALL INCLINAT

<30
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Localització del focus de llum,

segons el disseny d'ombres, a má aleada
.; I... 'U****ím, ;jí.aí

L'estudi de les ombres de llum natural i llum artificial permetrá disposar deis coneixements básics per
a una correcta representació de la llum en el projecte segons les dues procedéncies.
Considerant que a l'escenógraf l'interessa molt més el llenguatge de la llum que no la seva disposició

geométrica, estudiarem inicialment la llum a partir d'una posició convencional de l'ombra per després
localitzar-ne la procedencia i els corresponents angles d'algada i direcció.
Pedagógicament, per assimilar el sentit abstráete de la llum, procedirem a la materialització deis raigs

formant un prisma compost per l'ombra propia, l'ombra projectada i el pía determinat per l'angle de la
llum.

■
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Argumentació

Esquemes d'introducció a les ombres

Ombra de la Ifnia. Llum natural. Posició solar aleatoria

Simulant un rellotge de sol, podem dibuixar la línia vertical A sobre un pía horitzontal, i formant un angle
tragarem la línia B corresponent a la seva ombra en direcció i longitud convencional segons el clima des-
itjat. Prolongarem sobre l'horitzó (H) l'ombra (1) i, perpendicularment a H, tragarem la nova línia 2 bus-
cant l'origen de la llum, que es trobará per intersecció en prolongar la hipotenusa 3 del triangle format
per l'ombra.

Restitució deis angles solars aleatoris
La unió de la fuga solar (FS) amb el punt de vista (PV) determina l'angle direccional de la llum sobre
l'eix (43°) i sobre la perpendicular (47°).
L'angle direccional, abatut radialment, sitúa sobre l'horitzó (H) el punt mesurador de les ombres en

perspectiva (XFS).
La unió de XFS amb el punt de llum dóna l'angle corresponent a l'algada (42°).
L'angle posicional de l'objecte que genera l'ombra es troba en unir el punt de fuga (F) amb el punt de

vista (PV) (52°).

Sol davant

Quan és davant del punt de vista, i podem veure'l i posicionar-lo directament sobre el pía de quadre.

Sol darrere

Quan es troba darrere del punt de vista i no podem veure'l i posicionar-lo directament sobre el pía de
quadre. Per aixó, cal el recurs de la fuga deis raigs solars (FRS), en lloc de la procedéncia de la llum,
ja que ambdós són equidistante i donen la mateixa longitud d'ombra.

Sol paral-lel
Quan els raigs solars són paral-leis al pía de quadre.

Ombres própies i ombres projectades
Ombra propia és la que conté un pía que no rep la llum, i ombra projectada és la que aquest pía pro-
jecta.



ítJV.!

SOL DAVANT

So davant

Posició solar aleatoria Restitució deis angles aleatoris

SOL DARRERE

Sol darrere
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Ombra del pía. Lium natural
Per trobar Tombra d'un pía, aixecarem una nova línia a diferent profunditat, tot formant Tangie A'-B';
en tragar un raig solar per l'algada es delimitará Tombra. Si tanquem les verticals i les projeccions
completarem dos plans que generen un mateix punt de fuga (F), el de l'ombra propia i el de l'ombra
projectada.

Restitució axonométrica de l'ombra en perspectiva
Un cop coneixem l'angie solar (42°), l'angle direccional de la llum (47°) i l'angle de la posició del pía
de l'ombra propia (52°), resulta fácil la restitució axonométrica de l'ombra i del pía que l'origina.

Llum artificial

Per finalitzar aquest apartat d'introducció a les ombres tractem la llum artificial. Cal una última obser-
vació: la projecció de les ombres de llum natural és unidireccional i els raigs són paral-leis en el seu ori
gen, per más que en perspectiva apareguin convergente, mentre que les ombres de llum artificial són
radials, amb raigs cónics a partir d'un punt focal.
Aquesta és la diferéncia básica entre els dos sistemes de llum, que fora d'aixó segueixen una mateixa

pauta.
En el gráfic «Llum artificial» he insistit sobre l'escala convergent per establir la relació d'una mateixa

mida a diferente profunditats i desplagaments.



Ombres radials d'objectes d'una maieixa aleada
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Projecció de les ombres sobre pía vertical I horiaontal, amb llum solar situada rere el punt de vista

Resulta impossible representar les infinites formes que es creen quasi capriciosament en la projecció de
la llum sobre els diferents plans deis objectes i formen ombres que s'estenen sobre plans horitzontals,
pugen per plans verticals i s'extingeixen segons l'algada de l'objecte que les projecta i l'algada de la
llum. Una ombra projectada sobre una escala s'acomoda a la seva forma com ho faria una catifa. Potser
aquest és un bon exemple per observar les ombres. La resta será la conseqüéncia de la diversitat deis
objectes il-luminats que intervinguin en l'espai, tot aplicant en cada cas la lógica general.

■





GRÁFIC B. PERSPECTIVA i PROCÉS DEL DESENVOLUPAMENT GEOMÉTRIC



Exercicí
(pagines 114 i 115)

Ombres d'un prisma. Sol davant, sol darrere i sol paraMel
• Restitució geométrica de les ombres, projectades préviament en perspectiva
(vegeu procediments de restitució a les pagines 192 i 193)

Model El:100

Realització El:50

Format 65x45
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ARGUMENTACIO GRAFICA DE LES TRES ORIENTACIONS DE LA LLUM SOLAR

Sol davant

Sol darrere

Sol paral-lel
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Superposició en la planta i en la perspectiva de les tres ombres. per
contrastar e! procediment d'acord amb les diferents orientacions.



Restítució de l'angle solar

Aquest gráfic descriu la situació de la llum i la de l'objecte en relació amb l'espectador, segons les posi-
cions obliqua i paraMela.

La posició obliqua representará l'angle de la llum en perspectiva, i la posició paral-lela, l'angle geomé-
tric. Per tant, per restituir l'angle en perspectiva a un angle geométric, només caldrá fer un gir de l'om-
bra sobre el seu eix fins a la posició frontal, tal com s'observará en el proper exercici.

Posició solar obliqua

FR9 Posició solar paral-lela



m

Exercícós
(pagines 118, 119, 120 i 121)

Perspectiva amb ombres d'un conjunt modular
• Sol davant, sol darrere i sol paraMel. Pía de quadre convencional

Model E1:20Ü

Realització El:100

Formal: 65x45

Fins ara tan sois s'ha contempiat el pía de quadre posicionat a la boca escénica, i s'ha representa! I'es-
pai a partir de la boca, pero el pía de quadre es pot desplagar aleatóriament si desitgem ampliar o reduir
la perspectiva.
En aquest exercici, se situará sobre l'eix vertical de l'objecte, amb la qual cosa la meitat anterior supe
rará l'escala, i passará el contrari amb l'altra meitat.
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Sol davant
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Sol darrere
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Sol paral lel



Esquemes complementaris de Texercid

Fuga solar de dos píans verticals orientats a G i a F

GRÁFIC AMB EL SOL AL DARRERE DEL PV=«=

El punt de fuga de les ombres projectades peí pía F
sobre el pía G es trobará tragant una recta des d'F a
través de l'altura solar (FRS) fins a tallar la vertical

G. La seva nomenclatura será GSv.

El punt de fuga de les ombres projectades peí pía
G sobre el pía F es trobará aplicant la mateixa lógi
ca del cas anterior. És a dir, tragant una recta des
de G a través de l'altura solar FRS fins a tallar la ver

tical F. La seva nomenclatura será FSv.

Es pot prescindir de GSv i d'FSv i obtenir la matei
xa ombra utilitzant el procediment indicat amb

línies discontinúes, i evitar així la llunyania d'a-
quests punts.

* Quan el sol es troba davant del PV es procedeix igualment, pero

operant per damunt de l'horitzó.



Fuga solar d'un pía vertical orlentat a G

GRÁFIC AMB EL SOL PARAL LEL

Quan la posició solar és paral-lela al pía de quadre,
el punt de fuga de les ombres projectades pe! pía
d'F sobre el pía G es localitzará posant sobre el pía

de l'horitzó, a partir d'F, l'angle d'al^ada solar en
veritable magnitud, fins a la vertical G. La seva
nomenclatura será GSv.

Es pot prescindir de GSv i obtenir la mateixa
ombra, utilitzant el procediment indicat amb línies
discontinúes, i evitar així la llunyania d'aquest punt.



m,'

És evident que les ombres, a més de la seva configuració formal, hauran d'estar dotades d'intenciona-
litat atmosférica i considerar la llum reflectida peis plans immediats.

•>t



ExercDCÓ
(pagines 126 i 127)

Canvi d'escala en la realització de la perspectiva peí sistema de visuals

• Sol davant. Sol darrere

Model £1:200/1:100

Realització £1:100/1:50

Format 65x90

Aquest exercici proposa la realització de dues perspectives: Tuna a l'escala deis plánols i l'altra amplia
da convencionalment. Així s'obtindran dues imatges semblants a diferent escala.



Esquema d'ampliació
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Exercicii
(pagines 130 i 131)

Perspectiva d'un interior, amb ombres de llum artificial
• Construcció d'espai sense plánols.Aplicació directa de mides. Posició frontal

Model El:25

Realització El:10

Formal 65x45



Argumentació

Com s'observa en els gráfics, cada paret o pía té la seva ombra corresponent, que s'obtindrá mitjangant
el triangle compost peis costats de la llum sobre el pía, Tombra projectada i el raig procedent de la llum.
Així dones, cada ombra es projectará radialment amb centre a la llum auxiliar (LA) situada perpendicu-
larment sobre el pía, i la longitud s'obtindrá mitjangant els raigs corresponents.
Per tant, existirán tantes llums auxiliars (LA) com plans tingui la perspectiva, no tan sois a les parets, sos-

tres o terres, sino també sobre sortints o elevacions, com, per exemple, sobre cada esglaó d'una escala.
Per representar les ombres en posició obliqua, es procedirá de la mateixa manera, és a dir, tan sois

fent girar l'objecte.

Posició paral-lela

(LA) (LA)

Posició obliqua
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Diferencies en ei cálcul d'angles entre les ombres de ílum natural i de llum artificial

En les ombres de llum natural, tan sois existeix un angle de projecció; el que está format per raigs solars
paral-leis; el seu cálcul geométric es fará en el pía infinit sobre l'horitzó, excloent així la seva perspec
tiva, com ja ha quedat palés en els anteriors esquemes d'introducció a les ombres.
En les ombres de llum artificial, de raigs cónics, cada vertical tindrá el seu angle corresponent, depe-

nent de la proxímitat al focus de llum; el seu cálcul geométric es fará en el pía frontal determinat per
la llum dins de l'espai, com es pot observar en aquests gráfícs.

Perspectiva

Restitució geométrica de l'angie i de la direcció de la llum d'un focus
mitjan?ant punts de referencia



Coneguda la mecánica de la restitució de les ombres, que és igual a la restitució corpória, podrem dis-
senyar aleatóriament un clima determinat per la llum, i posteriorment trobar-ne l'angle i la procedencia,
cosa que permetrá reproduir escénicament, amb tota exactitud, l'ambient recreat a l'esbós.

\

Comprovació de l'angle direccional*

* La prolongació de l'ombra sobre el pía de l'horitzó (FL) unida al PV, préviament localitzat mitjangant una diagonal (45°), propor
cionará també un angle direccional, óbviament igual al de la planta.



6. Pía ¡nciinat

Posiclons frontal ¡ obllqua



El nom de perspectiva de pía inclinat s'atribueix a la representació de Tobjecte quan l'eix visual no es
troba perpendicular a la seva vertical; es poden originar dues posicions diferents: la frontal i l'obliqua.
Aqüestes posicions introduiran en resquema nous punts de fuga sobre un eix vertical a 90°.
Si bé en la perspectiva de pía paraMel -posició obliqua- un angle recte té dos punts de fuga sobre

l'horitzó, el mateix angle, en la perspectiva de pía inclinat, tindrá també les seves fugues corresponents
sobre l'eix perpendicular a l'horitzó, i es completará així, com es podrá observar en els propers exerci-
cis, els punts de fuga d'un eos compost per cares verticals i horitzontals. Per a la localització d'aquests
punts, caldrá disposar de la planta i l'algat, amb els seus corresponents punts de vista. Les paraMeles
de cada pía, tra^ades a través del punt de vista -com en casos anteriors-, en tallar el pía de quadre
determinaran les fugues verticals i les horitzontals.
La perspectiva de pía inclinat permet corregir les distorsions de la imatge projectada quan l'eix no es

troba perpendicular al pía.
Aquest és un problema freqüent en la projecció de diapositives o gobos sobre qualsevol punt de l'es-

cenari; a més, fer-ho frontalment produeix ombres deis objectes escénics o deis actors. Per evitar-ho cal
drá una posició adequada del focus i fer el cálcul corrector de la distorsió de la imatge d'acord amb la
ubicació definitiva.



m

Argumentació

Relació entre la perspectiva A de pia parahlel
posició obllqua

posició obliqua i la perspectiva B de pía inclinat i

Representacló d'un cub en ambdues posiclons
En el cas A, el cub tindrá tan sois dos punts de fuga, corresponents a les horitzontals de cada pía.
En el cas B, el mateix cub, a més d'aquests dos punts, en tindrá un altre, corresponent a les seves ver-

ticals.

La diferencia entre les dues posicions és deguda al fet que, mentre que A té l'horitzó a la meitat de
l'objecte, l'eix visual perpendicular a aquest, i el punt de vista (PV) equidistant deis límits d'algada, les
verticals no tenen punt de fuga. En canvi, B, en trobar-se el cub desplagat cap avall, l'eix visual deixa
de ser perpendicular a l'objecte -com es pot observar en resquema grafio en secció-, els límits supe-
riors es troben més propers al punt de vista que els inferiors, i es genera així el tercer punt de fuga deis
quatre possibles.
Convencionalment s'acostuma a mantenir paraMeles les línies verticals, per més que l'eix visual no es

trobi completament perpendicular a l'objecte, pero un desplagament considerable d'aquest obliga a
comptar amb la tercera fuga per tal d'evitar la distorsió de la imatge.

Secció A - B

Eix visua



■  i , ,)■

A. PERSPECTIVA DE PLA^ PARAL LEL i POSICIO OBLIQUA

B. PERSPECTIVA DE PLA INCLINAT I POSICIO OBLIQUA
1  H

■



Justíficació deis punts de fuga en la perspectiva de pía inclinat I posicló obliqua, segons la posició
del punt de vista
Per a la realització de la perspectiva de pía inclinat, com ja hem dit anteriorment, caldrá disposar pré-
viament de la planta i de l'algat, amb la situado de l'objecte en relació amb el punt de vista (PV). Si
aquest es troba per sobre de l'objecte, obtindrem la representado en pía picat, i si es troba per sota, la
representado será de pía contrapicat.
Per a la localització de les fugues horitzontals Fh i Gh i els seus corresponents punts mesuradors XFh

i XGh, es tragará, sobre el pía de quadre disposat en la planta, paral-leles deis costats a través del punt
de vista (PV), exactament igual que el procediment de la perspectiva obliqua, i es repetirá l'operació
sobre l'algat per a la localització de les fugues verticals Fv i Gv i els seus corresponents punts mesura
dors XFv i XGv, de manera que es dupliquen les fugues i els punts mesuradors en relació amb la pers
pectiva obliqua. El compendi de fugues i punts mesuradors horitzontals i verticals permetrá la correcta
representació de l'objecte segons el punt de vista escollit, i, albora, fer retalls o gobos -proposta analit-
zada en un apartat específic- per a la projecció sobre un objecte amb reserva exclusiva.

Al?at



Panta

Perspectiva

m



m

Gráfic igual que el darrer, pero amb la incorporació deis punts mesuradors, cosa que permetrá contras
tar el resultat de la realització a través de raigs visuals mitjangant aquests punts.





Perspectiva de pía Incllnat i posició frontal

La perspectiva de pía Incllnat I posicló frontal és equivalent a la perspectiva obliqua. Un cub tindrá tan
sois dos punts de fuga, que, en comptes d'estar posicionats sobre l'elx horitzontal, ho estaran sobre el
vertical; la seva nomenclatura será Fv I Gv, en comptes d'Fh I Gh. Per tant, el resultat será una matelxa
representado, amb un gir de 90° entre elxos.
L'operacló es pot produir mltjangant ralgs visuals, com en aquest cas, o bé, si es vol, mitjangant la

localitzacló deis punts mesuradors.
Aquest apartat consta d'un sol exercicl de realitzacló, perqué les diferents opcions s'analitzen en l'a-

partat deis gobos.



ím

Exercücl
(pagines 146 i 147)

Príncipi de la perspectiva de pía Inclinat segons el prisma

Modal El:100

Realització El:50

Format 90x65 (inclou ais pians i la parspactiva)

■
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Esquema de les ombres en el pía inclínat

Localitzacíó de les fugues solars sobre díferents plans. Sítuacló solar aleatoria

A. ESQUEMA POLIEDRIC



Sobre el pía horitzontal
Tragant una línia a partir de GV sobre la posició solar, en tallar rhoritzó es troba FSH, o fuga deis raigs
solars projectats sobre els plans horitzontals.

Sobre el pía vertical guia
Tragant una línia a partir d'FH sobre la posició solar, en tallar la línia GH-GV es troba GSV, o fuga deis
raigs solars projectats sobre els plans verticals orientats a la guia.

Sobre el pía vertical fuga
Tragant una línia a partir de GH sobre la posició solar, en tallar la línia FH-GV es troba FSV, o fuga deis
raigs solars projectats sobre els plans verticals orientats a la fuga.

B. PERSPECTIVA



7. Retalls i gobos per a la projecció
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Estudi deis gobos a partir de la lógica del pía incllnat

Són sobradament coneguts els gobos estándard que hi ha al mercat i que permeten diferente efectes de
projeccíó, pero no la retallada de la llum sobre superficies concretes; per a aixo, cal dissenyar retallades
especifiques d'acord amb cada problema. Aixó permet projectar des de diferente punte amb els resul-
tats més varíate, i també corregir la distorsió de la projecció sobre pía obllc, o buscar la retallada ade-
quada per tal que una projecció obliqua sembli zenital.
Aqueste són dos exemples de les múltiples possibilitats en el disseny formal de gobos.
Si bé el cálcül per a la projecció deis gobos resulta complex a causa de les diferents óptiques entre

cámeres i projectors, el concepta és senzilí, ja que la seva lógica de representació és igual que la d'un
objecte en perspectiva de pía incllnat.
És obvi que les solucions que aquí s'aporten no es limiten a la projecció de gobos en árees restringi-

des, sino que són aplicables a la projecció d'escenografies completes, que comporten més dificultat. Per
tant es tractaran degudament en l'apartat de projecció escénica.



Argumentació

Aspectes a teñir en compte en el cálcul formal de gobos per projectar-los sobre diferents plans
Davant la dificultat de trobar projectors i cámeres fotográfiques que coincideixin en distancia focal i
angle de cobertura, s'aconsella fer el cálcul del perfil del gobo d'un pía en posició obliqua segons les
dades del projector escollit, i integrar posteriorment la imatge a través de l'ordinador. Aquesta imatge ha
de conservar l'angle original dins l'angle de projecció si es vol obtenir la distorsió correcta segons el per
fil del gobo, una distorsió que s'autocorregeix en la projecció.
Si es vol reproduir una il-lustració, quadre, imatge fotográfica... sobre una diapositiva per ser projec-

tada amb la mateixa forma del gobo préviament calcuiat, només caldrá situar aquest sobre el visor d'una
cámera réfiex, i fer-la bascular fins que perfil i imatge coincideixin i es trobi així el PV.
Quan es disposa d'una imatge reproduída frontalment, es pot ampliar el camp de projecció i reduir la

distáncia tan sois canviant d'óptica (vegeu el gráfic). Per exemple, una óptica de focal 50 mm amplia
rá el doble sobre la mateixa distáncia de projecció que una óptica de focal 100 mm sense alterar-ne el
resultat. Pero no podrem canviar d'óptica quan la imatge reproduída correspongui a un pía oblic, ja que
el cálcul ha estat realitzat a partir d'una óptica concreta que genera la seva corresponent imatge o pers
pectiva i, en variar l'óptica, canvia el punt de vista, cosa que requereix un nou cálcul a partir d'aquest
nou punt.

Fer un zoom endavant o enrere representa també variar el punt de vista o la distáncia focal original, i,
per tant, variará també l'angle de cobertura, i la imatge no será coincident amb el pía. Per tant, una
imatge projectada perfectament coincident amb el pía no permet fer zoom de correcció focal, i el cálcul
es fará a partir d'un punt fix; buscant el focus sobre el pía amb la cobertura angular máxima s'obtindrá
la distáncia de projecció, i la distáncia focal de l'óptica escollida determinará el pía de representació.
Tan sois així coincidirá perfectament la projecció sobre el pía inclinat. Aixó no obstant, quan óptiques
de cámeres i projectors de diferents mides, peró proporcionáis en l'angle i en la distáncia focal, tenen
la mateixa área de projecció i el mateix PV, ambdós són aptes en el procés de projecció de pía inclinat,
ja que aixó representa tan sois un canvi d'escala entre els aparells.

DIFERENCIES D'ANGLES I SUPERFICIE DE PROJECCIÓ DE FOCAIS DIFERENTS

<u <u
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MODELS I FORMAIS DE COBOS

Els gobos són ámpliament utilitzats per
il-luminadors i escenógrafs en teacre, cine
ma, televisió i fotografía, per crear ambient,
projectar escenografía i.generalment, realit-
zar l'impacte visual de la il-luminació.
Cada un deis gobos de Rosco ha estac creat
per algún ihluminador de prestigi mundial. La
gamma actual té aproxlmadament 300 dis-
senys. convenientment il-lustrats en el catá-
leg corresponenC-
Per assegurar la Integricat del disseny, els
gobos són fotogravats a l'aiguafort. peis dos
coscats, en acer inoxidable. El resultar és un

gobo d'alta definició i durador, capa? de resis
tir les alces temperatures deis projectors.
Els gobos són rodons.de manera que poden
rodar, cosa que facilita i'alineament de la
imatge projectada.

T¡pus de gobos

- Gobos estándard. Són ideáis per a dissenys
gráfics simples.
- Gobos de mitjos cons. Permecen una
miílor definició del disseny a través de la
projecció amb mitjos cons.
- Gobos de vidre. És {'última generació de
gobos per a dissenys sofisticats. Permeten
reproduir qualsevol original amb qualitat
fotográfica.

^  t

íáw

La ma|oria deis el lipsoidals i canons accep-
ten els gobos Rosco en els seus portagobos.
Produeixen una gran varietat d'efectes en
ser projectats sobre els elements de l'esce-
nografia. Algunes vegades, per produir efec-
tes artístics determináis, es desenfoca la

projecció.

Gobos fets per encárrec
Els gobos fets per encárrec són utilitzats
sovint per a esdeveniments especiáis, logo-
tips d'empresa, o per a sicuacions escéni-
ques en qué es vol un efecte únic. L'art final
ha d'estar a punt per fotografiar: una imatge
neta i molt nítida en cartolina blanca mac.

Per ais gobos d'acer, l'arc final ha de ser el

corresponent negatiu de línia en blanc i

Mida A

100 mm diám.

75 mm imatge

Mida B

86 mm diám.

64.5 mm imatge
15% més de llum.

negre. Per ais gobos de vidre els tons grisos
són apropiats.

Per a més detalls. consuiceu el fuil de dades

cécniques: «Com especificar un gobo fet per
encárrec».

En aquests gobos es facturen els conceptes
següents en el primer exemplar (les copies
tenen el preu normal):

Núm. Descripció
7990 Preparado per a gobos estándard

d'acer

7991 I copia estándard

7992 Preparado de gobos de mitjos tons
7993 I cópiü de mitjos tons

9990 Preparació de gobos de vidre
9991 Copia de gobos de vidre

PORTAGOBOS

El gobo és utiliczat generalment en un por
tagobos. amb les dimensions apropiades per
al projector on será inserit. Hi ha tres lipus
de portagobos per al gobo de mida B. que
és la més generalitzada. El portagobos ranu-
rat permet que el gobo pugui rodar,fins i tot
quan está en el projector. El nou portagobos
sandvitx actúa cambé com a protector anti-

calóric i redueix les deformacions causades

per l'acumuladó de calor. El portagobos
ranurat i el sandvitx han estac dissenyats per

a la majoria deis el-lipsoi'dals amb lene de
150 mm. El portagobos TV és per ais el lip-
soidals de 2.000 W, utilitzats sovint en els

estudis de producció, i accepta un gobo de
mida A.

Els gobos de vidre necessiten un portago
bos acanaiat, a causa del gruix del vidre. És
fonamental utilitzar un portagobos comple-
tament pía i no danyat per permetre el lliu-
re movimenc i la dilatado del vidre.

Núm. Descripció

799902 Portagobos ranurat.Totes les
mides

799907 Portagobos sandvitx. Mida B
799905 Portagobos TV. Mida A
79999999 Portagobos acanalar. Mida B

DONUT

Accessori per millorar la definició de la
imatge projectada. És apropiat per a la majo
ria deis el-lipsoídals amb lent de 150 mm.

Núm. Descripció
798910 Donut

PORTAGOBOS

MIDA A

PORTAGOBOS

MIDA B

O
Sandvitx

Acanalar



WEB

aOB MITCHELL
77B8

BREAKUP (URGE)
JOHN BURY

7722

#■
BREAKUP (SMAIL)

JOHN BURY
7721

5^

IRREGUUR BREAKUP
KIRK600KMAN

773B

't.-.k- ^
51 U-,

y>..
'tV"--:'

SHARP BREAKUP 5HARP BREAKUP (SMALL)
TOM SKELTON OHA

77B5 7809

!..U~

LASHES
ROBIN WAGNER

7753

PARALLEL BREAKUP
KIRKBOOKMAN

7739

THREADS
OHA
7530

SOUAPES
OHA
7524

SASKETWEAVE
KIRK BOOKMAN

7204

ABSTRACT SKYLINE
KIRK BOOKMAN

7203

COMPUTERCIHCUITRY
RICHARD WINKLER

7209

LINEAR 2
OHA
7402

LINEAR 3
OHA
7501

LINEAR 4
DHA
7502

WATER 1
OHA
7833

PLAMES 1
DHA
7175

FUMES 2
DHA
7176

FIREAVAVES
BOB MITCHELL

7775

VERNACULAR OBLIOUE BLINDS
OHA LEONROSENTKAL

DOUBLE HUNG WINDOW
JULESFISHER

7703

VENETIAN BLIND
JUL£S FISHER

7524

tp
PERPENDICULAR

OHA
7146

SHUTTERS
JULESFISHER

7701

VERTICAL BLINDS
LEON RDSENTHAL

7718

FRENCH DOORS
PETERLARKIN

7704

REALISTIC STARS STAR CLUSTER
DHA DHA

LIGHTNINGBRANCH
JULESFISHER

76

LIGHTNING2
DHA

HALFMOON STAROFBETHLEHEM
OKA LEON ROSENTHAL
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I

SHARPBREAICUP(LAFIGE)
DKA

7810

TREETRUNKS

GREG MACPHERSON
7715

FOLIAGE (LARGE)
OHA
7804

POLIAGE (SMALL)
OHA

7303

FOLIAGE (MEDIUM)
DAVID HERSEY

7779

SOFT BREAKUP

DHA

7811

LEAF BREAKUP (MEDIUM) LEAF BREAKUP (lARGE)
DHA DHA
7805 7B06

BLOSSOMS (DETAlL)
DHA

7109

VINE LEAVES

DHA
7117

BRANCHING LEAVES(-)
DHA

7864

BARE BRANCHES
ROBIN WAGNER

BLOSSOMS
DWIO HERSEY

7774

TREE3
DHA

7320

FDREST 7DP

PAUL SWEENEY
7205

FDREST FLOOR

PAUL SWEENEY
7206

FDREST
DHA
7841

JUNOLE LEAVES
DHA
7126

JUNOLE LEAF
JOMIELZINER

7731

PALM
MARCIAMADEIRA

7730

ARABESUJE
BORISAflONSON

7754

DENSE LEAVES

MINO CHOLEE
7733

DENSE LEAVES (DEIAIL)
MINO CHOLEE

7780 Les págines 155, 156 i 157 han estat reprodu'ídes del fullet: Rosco. Listo de
productos, 1993.



Cálcuis i esquemes per a la projecció de gobos i diapositives

Cálcul de i*angle de projecció sobre una superficie concreta
i selecció de l'óptica corresponent

Coneguda la superficie a projectar i la posició del projector, relecció de l'óptica adequada dependrá de
Tangie de cobertura.

El cálcul d'aquest angle s'establirá de la manera següent:
Es traga l'eix direccional sobre el centre del pía a projectar i s'aixeca sobre seu una perpendicular que

passl per A. Transportant radialment la diagonal B es trobará C, la qual s'uneix al PVP mitjangant una
recta, per obtenir la meitat de l'angle de projecció o radi del gobo.
Un cop conegut l'angular de projecció, se seleccionará l'óptica correcta, i la seva distancia focal deter

minará el pía de quadre o posició del gobo.
L'angle de cobertura es calculará a partir de qualsevol de les diagonals deis quadrants superiors del

pía a projectar si la projecció és en picat, i, de les diagonals deis quadrants inferiors, si és contrapicat.

Comprovacíó de l'angle de cobertura

Tragant, en el PVP, una parai-iela a la vertical de l'objecte o pía a projectar, en la intersecció d'aquesta
línia amb el pía de quadre, es trobará el punt de fuga descrit com a Gv. Si posicionem la longitud A-B
sobre el punt d'escala situat en la intersecció del pía de quadre amb el pía de l'objecte, I fuguem tra-
gant sobre la Gv, trobarem els costats de representació vertical. La representació deis costats horltzon-
tals s'obtindrá tragant raigs visuals d'A-D sobre el pía de quadre I, a partir d'aquests, paral-leles a l'eix
direccional. En el supósit que l'objecte es trobi en posició obliqua, les horitzontals es portaran al seu
corresponent puní de fuga, i la perpendicular a l'eix direccional per trobar l'angle de cobertura es traga
rá sobre la vertical del pía més distant del PVP en lloc de fer-ho sobre el seu elx.

Finalment, si tracem un cercle amb el radi determinat per l'angle de cobertura, podrem observar com
el retall o perfi l de l'objecte queda inscrit dins d'aquest cercle.
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CON DE PROJECCIÓ D'UN GOBO O RETALL

A. Esquema diédric deis diferents angies de projecció
i el seu pía de quadre



B.Abatíment d'angles i pia de quadre
sobre els seus eixos corresponents
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Intervenció virtual d'un espai peí procediment de la projecció

TROMPE-L'CEIL DE lA PERSPECTIVA DAMUNT LA PARET

Aquest mural és una intervenció de Tespai mitjanqant la perspectiva, amb i'objectiu d'integrar i'arquí-
tectura pintada a i'arquitectura real, neutraiitzar ia paret suport i obrir-ia a i'exterior.
A i'espai ii-iusori creat per ia perspectiva, s'hí ha sumat ia vegetació per contrarestar el pes arquitec-

tóníc; és una vegetació que no obeeix a una realitat botánica, sinó a un efectisme plástic. Per aixó s'ha
escoilit ia palmera com a element básic, ja que les ramificacions radiáis es projecten de manera diver
sa en i'estela dinámica d'una anamorfosi que s'autocorregeix des del punt de vista.
La paret intervinguda és com una gran pissarra que dóna acoilida a una perspectiva creada per a aques

ta ocasió, damunt de ia quai es desenvoiupa un exercici didáctic interactiu, amb un mínim d'eiements,
per posar de manifest amb senzillesa que, de la mateixa manera que dues iínies parai-ieies posades en
perspectiva són convergente sobre un punt de l'infinit, dues iínies convergente sobre ei punt de vista
serán i iegides visuaiment com a paral-ieles. La raó és que l'angle de convergencia desapareix per efec-
te de la ilunyania i es converteix en iínies paral-ieles.
Per verificar aquesta teoria caidrá situar-se damunt el punt de vista, des del qual es comprovará que

totes les iínies convergents representades en ei pia frontal són paral-leles en el pia en perspectiva, com
s'indica ais grafios, i a la vegada perpendicuiars a ia paret pintada; es modifica així un espai obrint-io
virtualment a ('exterior. Aquest coneixement permet intervencions diverses sobre espais que es projecta-
ran més enilá de si mateixos.

ESQUEMA GRÁFIC

Pía en perspectiva



Variants que es poden donar en contemplar el
mural segons la direcció visual:

A. Direcció visual frontal. Elx paral-leí al passadís;
les línies perpendiculars al passadís es veuran sem-
pre paral-leles.
B. Direcció visual obliqua. Eix oblic al passadís:

les línies perpendiculars a! passadís es veuran obli-
qües, més o menys pronunciadas segons el grau de
desviació de l'elx.

Per dissenyar aquest mural s'ha fet servir la fórmu

la utilitzada en el cálcul deis gobos, és a dir, la pro-
jecció del trapezi format peis límits de la perspecti
va sobre la paret rectangular (vegeu página 162).
Per tant, es pot intervenir en un espai a través d'una

diapositiva o mitjangant el trompe-l'ceil, una solució
óbviament aplicable ais espais escenográfics per a
la representació virtual d'espais reals.

f'l
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Cálcul del camp d'lmatge d'una diapositiva per a una presa en picat o contrapicat
Si bé en les pagines 158 i 159 s'han realitzat els cálcuis sobre la cobertura total del con de llum, en el
cas que ara ens ocupa es proposa trobar el camp d'imatge d'un film d'acord amb qualsevol deis seus
formats.

La diferencia en el cálcul de l'angle de cobertura entre gobos o films queda determinada per formats
diferents. Mentre que els gobos són projectats per un con de llum de pía circular que permet la projec-
ció total sobre els seus límits, els films están subjectes a un pía rectangular, i formen una pirámide visual
segons la distáncia focal; l'angle de cobertura no es calculará sobre el diámetre del con sino a partir de
l'amplada i l'algada del format corresponent. Així dones, per seleccionar una óptica concreta, d'acord
amb el punt de la presa en pía picat i, segons el format del film, es procedirá de la manera següent: el
set i el format hauran de ser proporcionáis. Un cop abatut el set i dividit en quatre parts iguals, es pren-
dran les diagonals del rectangle superior més proper a la cámera, i amb el seu radi es tragaran sengles
ares fins a trobar el seu punt d'intersecció, el qual es fará pujar perpendicularment sobre la prolongació
del rectangle; es trobará així el punt B, que unit al centre del set determinará una longitud que, porta
da radialment sobre la línia tragada anteriorment des d'A i perpendicular a l'eix direccional, proporcio
nará el punt C; aquest punt, unit al PVC, concretará la meitat de l'angle de cobertura. L'altra meitat com
pletará la totalitat deis graus del con. Posarem el pía de quadre segons la distáncia focal de 50 mm i
tragarem un cercle on inscriure el format d'una diapositiva de 24 x 36 mm, dintre del qual representem
la perspectiva amb l'aprofitament máxim de la superficie.
Per a una presa en pía contrapicat, capgirant el gráfic se solucionará el problema.

Comprovació del camp de la imatge
Es procedirá segons la mateixa lógica deis gobos, peró a més es podrá comprovar com la meitat de l'am-
ple del set (A-M) portat sobre la intersecció del seu eix amb el del pía de quadre i fugat a Gv represen
tará el costat vertical de la imatge en perspectiva, peró albora, aquesta mateixa línia, en tallar el cercle
del con de visió B', proporcionará la diagonal i, conseqüentment, l'amplada i l'algada del format.
En el supósit de no disposar de l'óptica de 50 mm = 47°, sobre la qual s'han fet els cálcuis, podem

utilitzar una óptica de grau superior i de menor distáncia focal. Posant la diapositiva inscrita en el cer
cle damunt el nou pía de quadre i segons el diámetre del nou angular, obtindrem també la perspectiva
corresponent, peró amb menys aprofitament del format.
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ESQUEMA BÁSIC PER DETERMINAR L'ANGLE, L'ÓPTICA 1 LA DISTÁNCIA FOCAL CORRESPONENT
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PIRÁMIDE DE PROJECCiÓ D'UNA DIAPOSITIVA

Les árees fosques corresponen al perfil rectangular
de la diapositiva i la seva projecció trapezoidal,
mentre que les árees clares corresponen

a la projecció trapezoidal sobre una superficie
rectangular.

Esquema diédric per determinar
el camp d'imatge d'un
formar 24 x 36 mm sobre

un set proporcional
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Exercicis
(pagines 170, 171 i 172)

Exercicis simples per al cálcul de gobos segons diferents figures i posicions
• Exemples amb distáncia focal aleatoria

Model ElilOO

Realització El:50

Formats 65x45

La distáncia focal definitiva es determinará en cada cas segons les característiques de l'óptica.
Tots els gobos han estat calculats al límit del con de projecció, pero en el cas real, per obtenir la máxi
ma nitidesa de la imatge sobre els límits, es reduirá prudentment el diámetre segons s'indica en els for
mats A-B-E de la página 155, i es procedirá igualment sobre qualsevol altre format.



PLA INCLINAT. POSICIÓ FRONTAL

PV. Stcctó

Cui'a vertical



PLA INCLINAT, POSICIO OBLIQUA



GOBO CORRESPONENT A UN QUADRAT

SITUAT EN UN PUNT CONCRET DE LA

IMPLANTACIÓ ESCÉNICA

Planta



Un simple gir deis plans, per simetría, donará les posicions de picat I contrapicat de les projeccions
sobre una área vertical dreta o esquerra i el picat i contrapicat d'una área horitzontal, sostre o térra.

Parets, Contrapicac

Parets. Picat

Sostres. Contrapicat

HlK

Ternes. Picat



Alguns efectes entre la infinitat de variants que es poden donar en la projecció

GOBOAMB RECTIFICACIÓ DEL QUADRAT PERA UNA PROJECCIÓ INCLINADAAMB EFECTE ZENITAL IAMPLIAT SEGONS UNA
FOCAL CONVENCIONAL

No cal que pía i gobo estiguin representats en una mateixa escala, perqué dins del con de projecció serán sempre semblants, independent-
ment de quina sigui la distancia focal.



DISTORSIÓ EN PROJECTAR UN GOBO. SENSE RECTIFICAR



PROJECCIÓ OBLIQUA DEL CON I DEL QUADRAT SOBRE PLA VERTICAL

PROJECCiÓ FRONTAL DEL CON I DEL QUADRAT
SOBRE UN PLA VERTICAL

saoflfiíílil I
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Área de projecció d'un quadrat perpendicular o oblíc al pía de recepció I els seus punts de fuga (F)
Aquesta área trapezoidal pot descriure Tombra de i'objecte segons el focus de llum situat en el punt de
vista (PV), o representar virtualment, en trompe-rceil, un quadrat o una altra figura situada perpendicu-
larment sobre la paret, i crear així la il-lusió tridimensional del pía.

DESENVOLUPAMENTA PARTIR DE LA SECCIÓ

A-B pía de posició perpendicular i la seva projecció

A-B pía de posició obliqua i la seva projecció

Ambdós punts de fuga (F) s obtenen tra^ant paral°leles del pía A-B sobre el PV, en tallar el pía de projecció, amb la diferéncia que, mentre
que en el primer cas és perpendicular a aquest, en el segon, es desplana de la vertical segons el grau d'inclinació del pía.



Gobo per a la representacló de llum natural a través d'una projecció de llum artificial

Cálcul formal d'un gobo per representar, a través d'una finestra, la llum natural de raigs paral-leis mitjan-
gant un projector de llum artificial de raigs convergents. L'área de projecció del gobo ha de ser inferior a
la de la finestra, ja que la diferencia de grandáries es corregeix amb un angular de más cobertura, per evi
tar registres de projecció. Si l'área de projecció del gobo és superior a la de la finestra, aquesta neutralit-
zará la correcció, i els raigs que delimiten l'ombra apareixeran projectats en sentit radial.
És freqüent caure en Terror d'il-luminar una finestra amb un focus a Texterior per representar la

llum natural projectada, pero els raigs cónics delaten el tipus de llum, i, malgrat que el receptor sigui
incapaQ de formular un diagnóstic técnic, el seu sentit de la percepció fará que no I accepti com a llum
natural.

Aquest gobo, a más, pot ser rebotat a través d'un mirall per tal de reduir la distancia de retroprojecció
i guanyar espai a la disposició escénica.
(Gráfics a les tres pagines següents.)
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PROJECCIÓ SOBRE EL PIA DE LA FINESTRA DE L'ÁREA IL LUMINADA PER UN GOBO QUE REPRESENTA LA LLUM SOLAR

Llum



RETALL DEL GOBO FUGAT I LA SEVA PROJECCIÓ PARAL-LELA SOBRE EL PIA DEL TERRA





8. Restitució
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Restítucíó geométrica perspectiva

165

Projectar o restituir la perspectiva obeeíx a una mateixa lógica, pero segons la variant següent: mentre
que per projectar son imprescindibles uns plans previs, aquests s'obtindran també d'una perspectiva
pero invertint el procés.
Així dones, la restitucló permet traduir les imatges representades en perspectiva a volums, sense que

importi d'on procedeixen (dibuix, pintura, fotografia convencional o digital, o altres sistemes). Per a una
restitüció correcta, només caldrá conéixer el valor geométric d'un angle representat, que facilitará el
punt de vista; dues paral-leles, que servirán per localitzar l'horitzó; el punt de fuga, per trobar la direc-
ció de l'angle, i, finalment, una mida concreta per determinar l'escala.
Aquest procediment resulta molt interessant per a l'escenógraf, ja que li permet dissenyar Iliurement

sense estar sotmés a les liéis de la perspectiva, les quals podrien condicionar o frenar l'impuls creatiu.
Un cop dissenyada la proposta, es faran els cálcuis per traduir l'esbós a espai físic, amb els correspo-
nents plánols i maqueta.
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Argumentació

Restitució de punts sobre pía horitzontal
Per tal d'argumentar aquest nou procediment, posarem com a exemple la restitució de la línia represen
tada en perspectiva i delimitada per dos punts.
Situats els punts A-B, es projectaran des del PP sobre el primer terme (LT), per tal d'obtenir la seva

orlentació geométrica a la planta. A f¡ de trobar-ne la profunditat, es tragaran sobre aquests punts dia-
gonals en perspectiva a través de PMDl. En restituir-Ies geométricament, o siguí a 45°, s'obtenen els
punts A'-B' situats en el vértex deis triangles. La unió deis dos punts determinará la longitud de la línia,
la posició i l'angle.

Aquest procediment és aplicable a Tordinador, si préviament s'ha escanejat l'esbós.

Rectificació de profunditats (la línia discontinua en el gráfic)
En el supósit que, un cop realitzada la restitució, aquesta ultrapassi l'espai disponible, s'aproximará con-
vencionalment el PMDl per adequar-lo a la profunditat, amb la qual cosa s'obtindrá, amb menys espai,
el matelx resultat visual de la proposta, i l'equlvalent a una perspectiva vista des d'un punt més proper
(PV-2), tan sois amb l'alteració d'angles I mides.

Aquesta possibilitat s'estudiará en un proper exercici.

PMDi=PV (2) PMDI=PV (I)

Perspectiva

ESQUEMA DE RESTITUCIÓ
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RESTITUCIÓ SIMPLE

H PP PM,0«

Perspectiva El: 100
1

A'

Planta E1; 100

—

RESTITUCIÓ i AMPLIACÍÓ. OPCiÓ I

Perspectiva E1: 100

Linia d'ampliació El:50

Planta E 1:50

Per a una restitució simple procedirem com en el gráfic anterior, i situarem A en el vértex del triangle
equiláter, per tal de restituir-lo sobre la planta mitjangant la diagonal, sense canviar-ne l'escala original.
Per restituir i, a más, ampliar l'escala d'A, projectarem l'angle format per PP i l'amplada del quadre

LT fins a la línia d'ampliació a l'escala desitjada. Si volem una ampliació doble, doblarem l'algada de
l'horitzó per tal de trobar la posició de la línia d'ampliació, i passarem així de l'escala 1:100 a l'escala
1:50. En triplicar la mesura es triplica l'escala, i, óbviament, s'actuará igual sobre qualsevol proporció,
tant per ampliar com per reduir.



En una nova opció per deternninar el punt A. o altres punts, es procedirá projectant-los directament des

del PM=D1 sobre la línia d'ampliació, pero restant l'área d'ampliació que es troba al marge de la pers
pectiva.
En el darrer grafio, tots els punts s'ampliaven a la nova escala. Amb el nou procediment, es resta Ta

rea en comptes d'ampliar aquests punts, i així se simplifica el procés de realització. Aquest procediment
s'ha utilitzat en la restitució de Las Meninas i en Texercici de restitució fotográfica.
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ADAPTACIÓ DE L'ESBÓSA UN ESPAI CONCRET

Dissenyant a má aleada, difícilment serán coincidents l'espai projectual i l'espai escenográfic, pero si
considerem satisfactori l'esbós, no caldrá corregir-ío, sinó tan sois adaptar-lo a l'espai real canviant el
PV (vegeu les pagines 230 i 231).
També es pot canviar Taimada de l'horitzó sense que aixó afecti la profunditat de l'espai.
Aquests grafios il-lustren la versatilitat del procés per reconvertir la perspectiva, no tan sois en el canvi

d'escala i de l'horitzó, sinó també de la imatge. Totes dues perspectives coincideixen en una mateixa
planta.



Els raigs visuals í la seva projecció tridimensional o comprimits en el pía

Els raigs visuals, divergents a partir del PV, es converteixen en convergente sobre el PP en creuar el pía
de quadre o de representació, i formen cons iguals units per la base. Aqueste raigs poden actuar indis-
tintament de mode convergent o divergent, segons el punt de partida determinat peí procediment de res-
titució o projecció respectivament.
Quan el PP es troba sobre el pía de quadre representa la cúspide del con comprimit en aquest pía, i

els raigs visuals actúen amb la mateixa lógica encara que no tinguin camp de profunditat, com es pot
observar si es doblega el full 45° per formar un pía vertical sobre la línia del pía de quadre.
En el grafio podrem veure, a més, com és de fácil canviar d'escala entre el model i la seva represen

tació, apropant o allunyant el pía de quadre dins del con visual.
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Exercicis
(pagines 192 i 193)

Restitucíó geométrica d'una mateixa perspectiva segons diferents procediments

Model: El:100

Realització: El:50

Format 65x90 dividit en quatre espais
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Exercici
(pagines 196 i 197)

Restitució geométrica de la perspectiva d'un esbós
• Proposta Iliure condicionada a unes mides de caixa
• Desenvolupament de planta, al^ats i maqueta

Realització E 1:20

Central en un formal 65x90

Enunciat del problema

• Dibuix de la caixa escénica (ampiada: 9 m; aleada: 6 m; profunditat: 8 m). Composicló a má algada
d'uns objectes dins d'aquest espai.
• Correcció geométrica de línies.
• Adaptació de l'esbós a una escala concreta.
• Realització de plánols: planta i algat.
• Realització de la maqueta.

• Reproducció fotográfica i comprovació.
■ L'objectiu básic consisteix en Teducació visual entre el projecte pía i la realització tridimensional.
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Argumentació

Per a la restitució d'aquest o d'altres exercicis es pot utilitzar qualsevol deis quatre métodes exposats
darrerament, o bé solucions mixtes entre aquests métodes.
Uexemple proposat en el grafio consta de dos procediments alternatius: a través d'un punt mesurador

i mitjangant la prolongació.
A través d'un punt mesurador
Segons els triangles ombrejats A-B conformats per les reates tragades a través del PP i la Dl/2, sobre

la línia de térra (LT).

Mitjangant prolongació
Prolongant la línia formada per la unió de les cotes A-B sobre els límits anterior i posterior de l'espai

o caixa escénica es troben dos punts de referéncia que donen la posició i l'angle d'implantació. La des-
cripció geométrica de les cotes A-B, o límits de la línia en perspectiva, s'aconseguirá tragant visuals des
del PP i sobre ambdues cotes, fins a la línia de térra (LT); baixant-les perpendicularment, on tallen l'an
gle d'implantació es troben A'-B', sense necessitat de recórrer ais punts mesuradors.
Evidentment, la restitució de punts permet completar línies i sobre seu aixecar plans. Les algades es

trobaran projectant-les sobre el primer terme, i es concretará així un disseny a má algada.

El procediment aquí exposat és similar al de l'a-
partat de perpectiva obliqua, pero invertint el procés
d'acord amb la restitució.

Proporció deis triangles segons
la Dl/2 de costat = 2 de longitud



\

\

La utilització de la D3 en comptes de la DI/2 permet introduir totes les dades en el quadre de representació,amb una proporció d'l = 3
sobre els catets del triangle.



ExercücB
(pagines 200, 201, 202 i 203)

Restitució geométrica de la perspectiva fotográfica
• Resolució tridimensional d'una fotografia, amb la implantació i el desenvolupament deis diferents plans que
configuren l'espai

Fotografia sense una escala concreta
Realització El:25

Format 70x100
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C. Procés de restitució

Per restituir una fotografia, cal conéixer el punt de vista determinat per Tóptica amb qué ha estat presa.
Generalment, ens manca aquesta dada, sobretot quan la foto no és nostra. En aquest cas, procedirem
de la manera següent:

Buscarem el punt de fuga (F) de dues paral-leles per trobar l'algada de l'horitzó (H), sobre el qual, a
meitat de l'ample escénic o de la foto, situarem el punt principal (PP). Per traduir la foto a escala, tra-
garem línies per la base i l'algada d'un objecte de mida coneguda sobre el primer terme. Si l'algada no
coincideix amb una escala concreta, seguirem avangant les línies fins a trobar l'escala definitiva.
Sobre l'horitzontal de l'escala, i a través del punt principal (PP), projectarem l'ample de la foto per

fixar l'espai sobre la planta, que tancarem amb una línia de primer terme. Perllongarem les parets de la
perspectiva situades en angle recte per tal d'obtenir un triangle abatut (C-A-B), que restituirem mitjan-
gant la longitud C'-B', i l'arc capag sobre la projecció (A'), i definirem així un espai genéric triangular
sobre la planta.

Per situar detalls, com ara portes, finestres, gruixos, etc., només caldrá projectar radialment els punts
des de PP sobre la línia d'escala, i introduir-los perpendicularment a l'espai triangular. En la intersec-
ció sobre els costats es trobará la seva posició. És obvi que les algades s'obtindran projectant-les radial
ment sobre la línia d'escala vertical, cosa que permetrá confeccionar els desenvolupaments de l'algat.
Finalment restarem de la planta l'espai avangat per trobar l'escala, perqué aquest no forma part del

decorat.

També es poden restituir diferents punts mitjangant una hipotenusa orientada a la fuga (F), segons
la lógica següent: si, des del gruix de la columna, tracem una hipotenusa en perspectiva sobre la línia
d'escala (LE), el valor geométric d'aquest angle será igual al de la paret lateral de la planta, ja que
comparteixen la mateixa fuga (F). Per tant, una paral-lela d'aquesta paret, tragada des de la hipotenu
sa projectada sobre E, determinará el gruix corresponent. Evidentment, qualsevol altre detall es podria
localitzar amb aquest procediment.
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Com hem pogut comprovar en l'exercici, tan sois una dada -i'angje recta extret de la foto- ha fet pos-
sible la restitució. A més, mitjangant aquest angla podem esbrinar el punt de vista, rdptica i l'angular,
desconeguts préviament. Podem obtenir aquestas dadas directament sobre la foto o bé sobre la seva
ampliació a escala. Triarem Túltima opció, ja que les dadas que obtinguem permetran fotografiar la
maqueta a escala amb un resultat idéntic a l'original fotografíe. Per fer aixo, i seguint resquema gráfic:
1) posicionarem l'eix visual; 2) baixarem la fuga (F) sobre el pía del quadre (PQ); 3) la projectarem sobre
la línia d'escala (LE) per obtenir F'; 4) tragant una paraMela al lateral a través d'F, en tallar l'eix, es tro-
bará el punt de vista o focal (PVF), a través del qual s'obtindrá l'angular, i, per tant, les característiques
técniques de l'óptica amb qué ha estat presa la fotografía. Óbviament, s'obtindran les mateixes dades
mitjangant qualsevol angle que no siguí recte, si en coneixem el grau.

í

PVF



Exercicó
(pagines 209-219)

Restitució geométrica de la perspectiva pictórica
• Selecció d'un quadre correctament estructurar en perspectiva, i restitució segons els procediments anteriors

Model a diferents escales

Realització El:15

Formal per definir



Per a la restitució pictórica, es procedirá segons el sistema habitual; aixó será possible en la mesura que

el quadre estigui correctament estructurat segons els cánons de la perspectiva. El cas que ens ocupa
compieix aquests requisits, pero la proposta pictórica, sobre la qual s'ha escrit molt, i potser incorrecta-

ment, mereix una atenció especial.

A Las Meninas, Veiázquez introdueix en i'espai pictóric personatges que se'n troben ai marga, a través
del miraii, en una visió subjectiva del taller des del punt de vista deis reis, amb la particuiaritat que d'a-

quest, poden contemplar el seu propi retrat sobre un quadre posat d'esquena.
La idea de contemplar l'escena a través de la refiexió -queicom impossible des d'un sol punt de vista-

es troba present també a Venus del espejo, obra en la quai es completa la visió pictórica d'una modei
posada d'esquena refiectint la seva cara en el mirail, i convertint-ia així en el motiu central de la com-
posició, en un concepte similar ai del teatre dins el teatre.

Des d'aquí no es pretén fer una anáiisi exhaustiva de Las Meninas, sino tan sois mencionar i'efecte de
refiexió a partir del coneixement de la planta del taller, i el punt de vista deis reis en relació amb el

miraii, i com el seu angie de refiexió incideix sobre el quadre.
Tan sois Veiázquez podria afirmar quina era la seva proposta, peró sembla coherent revelar la incógni

ta creada sobre el quadre perqué no resuiti gratuít o fruit de i'atzar, dins d'una composició summament
original i deliberadament complexa.
Introduir personatges en l'escena pei procediment de refiexió és freqüent també en el teatre. Es trac-

ta d'un procediment que ha estat utiiitzat, entre d'altres i amb efectes espectaculars, per J. Svoboda en
el muntatge de Hamiet i en el de Tosca, ja citat a i'apartat deis reflexos.
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Procés de restitucíó

Com s'ha dit darrerament, per a la restitucíó d'un quadre, s'utilitzará el procediment habitual. En aquest
cas, s'ha ampliat el pía de quadre a una escala concreta, perqué difícilment un quadre o una reproduc-
ció corresponen a una escala estándard. Per a la localització de profunditats s'ha utilitzat la distancia
meitat (Dl/2) en lloc de la DI, multiplicant per dos les mides portades sobre la línia de térra (LT).
L'exercici s'ha desglossat en diferente fases per tal de facilitar la lectura del procés. En el gráfic 1, s'ha

estudiat la proporció de les figures a partir d'un únic personatge adult visible de eos sencer, és a dir, el
que es troba al fons pujant l'escala. Aixó dóna la posició oculta sobre l'espai de la resta deis personat-
ges i, un cop coneixem la posició, es tradueix la mida d'acord amb qualsevol punt mesurador, segons es
pot observar en el gráfic 2. Els gráfics 3 i 4 corresponen a l'arquitectura i ais objectes.
El treball s'ha realitzat a diferents escales, condicionades per les mides d'aquest exemplar. Alhora, la

seva posició oposada a la vertical de les pagines obeeix a un millor aprofitament del format.
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Cálcul d'aforaments verdeáis» horitzontals I ¡ncllnats

it •. -t^a

IV

U'

Aforament d'una perspectiva o una fotografía

En el procés de restitució de la perspectiva, és més que probable que es plantegin problemes d'afora-
ment. En aquests grafios s'especifica el procés de cálcul de la cobertura de Taforament, a més de l'e-

quivaléncia entre la representado geométrica i la perspectiva d'un mateix model, amb els corresponents
punts de fuga d'un pía de posicló, horitzontal i vertical.

GRÁFIC I (HORITZONTAL)
Perspectiva

B és el punt de l'aforament sobre el pía de quadre.

B' és el punt de l'aforament sobre la planta.

C i B formen una Ifnia vertical d'aforament sobre la perspectiva, equivalent a la visual C'-B' de la planta.



GRAFIC 2 (VERTICAL)



Exemple práctic de cálcul de superficies Inclínades per a la construcció de maquetes

Freqüentment, en preparar la maqueta, ens sorprén el resultat de la restitució de figures o plans dibui-
xats a má algada, que no sempre corresponen al resultat previst. Sovint, plans que pensávem que eren
horitzontals resulten inclinats, i per tant, la seva superficie no correspon a la base; per fer-ne un cálcul
elemental, será necessari conéixer l'algada del límit de cada costat per tal de determinar les longituds
inclinades amb les quals es confeccionará la superficie mitjangant triangles, segons l'exemple.
Situem linealment els tres costats. Amb la longitud deis costats extrems escollim dibuixar dos ares amb

centre en els limits del costat central. Quan s'encreuin trobarem el punt de connexió de tots tres cos
tats del triangle, i aixi podrem determinar la superficie de la figura i els angles corresponents.

La mateixa solució es pot aplicar a una figura regular o irregular de quatre costats si la dividim en dos
triangles. A més, aixó permet configurar una superficie composta per dos plans, si els vértexs no corres
ponen a una mateixa inclinació.
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Perspectiva de posada en escena
I «'.VI

Si entenem la perspectiva cónica com la representació tridimensional sobre el pía, la perspectiva escé
nica és la projecció visual o lumínica de la perspectiva cónica sobre el volum manipuiat convencional-
ment, cosa que permet formular propostes sobre l'espai i donar flexibilitat a i'arquitectura escenográfi
ca sense interferir en Tescenificació i, albora, representar espais de gran profunditat dins deis límits de
Tescenari.

És freqüent catalogar la projecció escénica com a falsa perspectiva, i aixó és incorrecte, ja que la pers
pectiva en si mateixa és falsa. Tan sois obeeix a la representació d'uns valors determinats per I'angle de
visió i la llunyania deis objectes, pero no a una realitat física. Per tant, seria més corréete considerar la
perspectiva sobre un pía com a falsa, ja que la perspectiva escénica o tridimensional és més propera a
uns valors reals.

Definirem dones com a projecció escénica el conjunt de perspectives representades sobre diversos
plans i que configuren la totalitat de la proposta escenográfica.
Per al desenvolupament, s'estudiará individualment cada perspectiva segons la posició del pía, amb

tots aquells punts ja coneguts per a la representació; punts de fuga, punts mesuradors, etc. Aixó no obs-
tant, prescindirem del concepte guia (G), que anomenarem contrafuga (CF); així dones, cada angle recte
tindrá la seva fuga i contrafuga en lloc de la fuga i la guia habituáis. Igualment, d'acord amb la diversi-
tat d'angles de la composició escenográfica, enumerarem cada fuga per donar-li identificació própia.
Com a alternativa a l'escenografia tridimensional, estudiarem també el decorat projectat, sense apro-

fundir en les seves possibilitats estétiques ni técniques, ja que per a aixó existeix bibliografía especia-
litzada, i ens centrarem en el procés de correcció deis modeis mitjangant la perspectiva per adequar-los
al punt de projecció.
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Argumentació

Introduccíó a la projecció escénica
En la secció preliminar ja s'analitzava la lógica de la projecció escénica a partir del cub en posició frontal.
En la introduccíó a aquest apartat, ho farem segons el pía oblic, i així analitzarem les dues posicions

de representació de la perspectiva tridimensional.
En la projecció escénica situarem el PV al centre de la platea, com a punt óptim d'observació equidis-

tant de la resta d'espectadors. S'aconsella situar l'horitzó entre 1,20 m i 1,50 m sobre l'algada de l'es-
cenari, prescindint de la perspectiva entre aquest i el térra, ja que aixó permet integrar el mobiliari sense
delatar el trucatge de l'espai provocat per la perspectiva.
Per explicar gráficament la representació del pía oblic, ho farem a partir de la pirámide visual.

Inicialment, situarem el pía geométric unint els seus vértexs (A-B-C-D) al punt de vista (PV), per for
mar la pirámide; la seccionarem convencionalment per trobar el pía (A'-B'-C-D) descrit al gráfic amb
trama lineal. Amb la prolongació de les línies de la base i Tallada s'obtindrá el punt de fuga sobre l'ho
ritzó (FH). Aquest punt s'aconsegueix igualment tragant una paral-lela al pía original a través del PV-
planta, i, en la intersecció amb el pía de representació, es trobará sobre la base la FB. Per tant, FH i FB
estaran situades sobre una mateixa vertical. La fuga oposada, o contrafuga (CF), s'obtindrá, com sem-
pre, mitjangant l'angle recte portat des del PV-planta sobre el pía de representació.
Per tal d'obtenir una perspectiva de l'original (A-B-C-D) sobre el pía de quadre frontal, només caldrá

seccionar la pirámide en aquest punt, i, en el seu pía de representació, es trobará també la fuga corres-
ponent (FH').
Podem optar per dos procediments per desenvolupar la perspectiva: el de la representació directa sobre

el pía de quadre o mitjangant la suma del resultat de les visuals cóniques tragades sobre la planta i l'al-
gat. L'exemple utilitzat consta d'un sol pía, pero és obvi que, en un projecte compost per diversos plans,
s'actuará de la mateixa manera en cadascun.
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Seccions de la pirámide visual i les seves per

X

o

''l"

D

1

"
A

Perspectiva sobre el pía de quadre
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Perspectiva sobre un pía convencional

Pía original, representar en les diferents perspectives

Alcat axonometnc
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Gráfícs complementaris. Síntesi de procediment
Esquema de la representació d'un quadrat en perspectiva, sobre el pía de quadre i sobre la planta
escénica.

En aquest gráfic s'han superposat els resultats de dos procediments: el d'un quadrat en perspectiva
representada en el pía de quadre i el del mateix quadrat situat en planta i que representa en forma de
trapezi un espai reduTt mitjangant visuals.
La superposició permet constatar un mateix resultat, o sigui: A' es pot obtenir mitjangant la visual d'A,

i també amb la visual comprimida en el pía tragada des de P sobre PP, o amb la diagonal des de T sobre
PMDl, cosa que corrobora l'exposició de la página anterior.
La localització del punt B, o qualsevol altre, s'obtindrá mitjangant l'encreuament de les coordenades

verticals i horitzontals.

PMD'





Propostes diverses d'Intervenció sobre espais escenográfics

En els diferents exercicis d'aquest bloc podem observar algunas solucions per reconduir i'espai escénic
proposat a l'esbós; també hi tractem exemples de representació deis relleus corporis i pictórics, segons
el cas, ¡ ralteracló convencional de I'espai mitjangant un canvi d'óptica si el procediment és fotografíe.



Exercici
(de la página 230 a la 241)

Restítució d'un croquis a unes mides de profunditat aleatóries i adaptacíó a un espai escénic de
profunditat concreta

Realitzacló El-.lOO

Format 100x70

Procés de realització

• Dlbuix i correcció lineal del croquis a má alqada.
• Restitució del croquis a unes mides de profunditat aleatoria.
• Adaptació de la proposta a un espai escénic de profunditat reduída.
• Plánols, desenvolupaments i maquetes d'ambdós projectes.
• Verificació fotográfica deis resultats.

Cotes de posició del croquis per a la realització de l'exercici



Fase I. Argumentació

Restitució d'un croquis a unes mides de profunditat aleatóries
La restitució d'una perspectiva cónica amb l'objectiu de desxifrar amb exactitud la seva representació
geométrica seria impossible sense la determinació correcta del punt de vista (PV).
Com ja se sap, la diagonal tragada a través del punt de vista (PV), en tallar el pía de quadre (PC) pro

porciona el punt mesurador (DI), que permet representar les mides de profunditat en perspectiva cóni
ca. Com més a prop del pía de quadre (PC) estigui situat el punt de vista (PV), más proper es trobará el
punt mesurador (DI) -exemple en el gráfic A- i, com més llunyá, més distant -exemple en el gráfic B.
Per tant, una mateixa figura, en aquest cas un triangle rectangle, tindrá diferents representacions en
perspectiva, d'acord amb el seu corresponent punt de vista (PV). Malgrat aixó, geométricament serán
iguals.
De la mateixa manera que un punt mesurador (DI) més proper -exemple en el gráfic C- representará

geométricament una profunditat menor, un punt mesurador (DI) més llunyá -exemple en el gráfic D-
determinará una profunditat més gran, i modificará el resultat geométric, per bé que el costat frontal
restará inalterable. No obstant aixó, ambdues figures geométriques, vistes des del seu corresponent
punt de vista (PV), serán iguals en el moment de representar-Ies en perspectiva. Aixó permet dibuixar
en perspectiva cónica de manera aleatória, és a dir, sense cálcul previ de les mides de profunditat, i un
cop realitzat l'esbós o croquis, situar convencionalment el punt mesurador (DI) d'acord amb la profun
ditat desitjada.
L'exercici que es proposa a continuació és un croquis realitzat a má algada sense preveure les mides

de profunditat. Un cop dissenyat l'espai i els volums, es determinará la profunditat convencional -en
aquest cas, 30 m-, la qual se situará també sobre la línia de térra (LT) i, ajuntant linealment ambdues
mides, es formará un triangle rectangle en perspectiva, la hipotenusa del qual será equivalent a una dia
gonal de 45° que, en tallar l'horitzó, determinará el corresponent punt mesurador (DI). Aquest punt s'u-
tilitzará per posar en relació la resta de mesures.



Horitzó

Perspectiva

Dues figures geométricament tguals es veuran diferents en una perspectiva
presa des de diferents punts de vista (PV).
Exemple en els gráfics A i B,

Perspectiva

Ampiada—I
=Profund¡tac i

Dues figures geométricament diferents es veuran iguais en una perspectiva presa
des deis seus punts de vista (PV) corresponents.
Exemple en els gráfics C i D.



CROQUIS ESPONTANI



CORRECCIÓ LINEAL DEL CROQUIS
E 1:100
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GRAFIC DE LA FASE I

E 1:250

30m

Planta FV



Fase 2. Argumentació

Adaptació del mateix croquis a un espal escéníc de profunditat concreta
Tan bon punt s'hagi realitzat la restitució geométrica de la perspectiva cónica, amb els corresponents
plánols de planta i algat, es procedirá a adaptar-la amb una profunditat de 15 m. És evident que aques
ta mida obeeix a un exemple concret, pero procedirem igual sobre qualsevol altra mida.
En la planta, i a la distancia determinada peí punt mesurador (DI), se situará sobre l'eix visual el punt

de vista (PV) i, a través seu, es tragaran raigs visuals projectant el pía de fons original sobre la línia deis
15 m. El resultat de la projecció determinará el pía de fons escénic i, tancant els laterals sobre el pri
mer terme, s obtindrá la implantació completa; es rectificará així cónicament l'espai rectangular origi
nal, per más que visualment tots dos serán coincidents. Seguint aquesta mateixa lógica, es rectificaran
també els diferents elements que configuren la planta. Albora, es corregirá cónicament l'algat mitjan-
gant raigs visuals.
Si es vol obtenir el mateix resultat de l'esbós, es mantindrá el punt de vista (PV) a l'algada de l'horit-

zó, per més que l'algada d'aquest pot ser modificada d'acord amb unes necessitats escéniques concre
tes, sense que aixó alteri la profunditat de l'espai, sino tan sois el desnivell i el perfil deis elements que
el componen.
Si es construeixen dues maquetes d'acord amb els diferents projectes, respectivament a 30 m i a 15 m

de fondária, i es fan fotografíes d'ambdues des del punt de vista de l'operació, s'obtindran dues imat-
ges idéntiques, és a dir, el mateix resultat visual, amb tan sois la meitat de l'espai comprés entre totes
dues propostes.

Generalment un es demana com afectará la imatge un punt de vista que no coincideixi amb el del pro-
jecte. És evident que existeixen tants punts de vista com espectadors tingui la platea, i tots son dife
rents, peró la resposta és que resta inalterable -sobretot si no hi ha referents geométrics que delatin el
trucatge-, de la mateixa manera que la perspectiva pintada en un quadre no s'altera ni tan sois canviant
l'angle d'observació.

■
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Fase 3

Confeccíó de les maquetes

Per tal d'obtenir els desenvolupaments de cadascun deis plans de la maqueta (fase 1), s'agafaran direc-
tament les mides d'amplada i d'algada corresponents a la planta i a l'algat. Alxó no obstant, per trobar
els desenvolupaments de la maqueta (fase 2), les dades proporcionades per la planta i l'alQat serán insu-
ficients, ja que aquests corresponen a les seccions horitzontal i vertical, respectivament, de la pirámide
resultant de la projecció cónica. Per tant, en els plans horitzontals, s'abatrá la longitud del desnivel l sobre
l'eix i es tancará el pía amb les amplades de la planta, i d'aquesta manera s'obtindra el desenvolupament
definitiu, amb els corresponents angles i punt de fuga (F') (vegeu els gráfics).

Desenvolupament



m

Per tal d'obtenir el desenvolupament en els plans verticals, es procedirá de la mateixa manera, pero aba-
tent la longitud de la posició en lloc de la del desnivell. Un gir del gráfic a 90° será rúnica diferencia entre
la posició horitzontal i la vertical.
Es pot optar per una solució simplificada segons el procediment següent: sota la posició longitudinal del

pía s'aplicará el desnivell i a continuació s'aixecaran perpendiculars al térra -nivell zero- a través deis lí-
mits del pía esmentat, i sobre seu, per completar el desenvolupament, s'aplicaran les algades del davant
i del darrere obtingudes a la secció, i així es tancará la superficie.
Aquest és el procediment utilitzat a la página 240, que conté els desglossaments definitius de l'exercici.

Ometrem altres opcions per ser breus en els continguts.

Desenvolupament

Secció
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EXEMPLE DE DESGLOSSAMENT DE LA PIRÁMIDE VISUAL

Secció

Desglossament transversal

Desglossament radial



EXEMPLE DE DESGLOSSAMENT DELS MODULS PER CONSTRUIR LA MAQUETA B DE LA PÁGINA SEGÜENT

Pe?a I Pe^a 2

Desglossament radial



Fotografíes de les diferents maquetes, amb el mateix resultat visual

r--. ■ ■■a: .r ••

*

É.
A. Maqueta amb profunditat de 30 m (segons els plánols de la página 234).

B. Maqueta amb profunditat de I 5 m {segons els desgtossaments de la página 240).



ExercicDS
(pagines 245-251)

Diferents ¡mplantacions escéniques d'un projecte amb el mateix resuitat visual
• Composició neutra, plans sense relleu

Modal El:100

Realització El:50

Format 65x45

Sovint canviem el concepta escénic quan el projecte no s'acobla a l'espai disponible, i proposem un nou
disseny que s'hi adeqüi. L'objectiu d'aquest exercici és estudiar les diferents possibilitats de la propos
ta original que permetin adequar el projecte ais condicionants derivats de l'espai o del moviment escé
nic, tot formulant canvis en la implantació i correccions deis elements escenográfics, sense que aixó
sigui perceptible visualment.



Proposta de les varlants

1. Restitució i implantació sense condícionants previs
El resultat de la restitució será el d'una planta i algat, amb els elements reduíts proporcionalment a l'es-
pai disponible, amb el seu corresponent desnivell. Si la implantació de les peces envaeix l'espai i difi
culta el moviment escénic, es procedirá a Topció 2.

2. Restitució i implantació condicionadas a la practicabilitat de Tespai
Es rectificará la posició de les peces per tal d'obrir l'espai. El canvi sobre la planta afectará la secció i
el desnivell general. Per tant, s'hauran de crear diferents desnivells on repenjar les peces, o corregir-Ies
en la base per adaptar-Ies a un desnivell comú. Si la restitució afecta tan sois el desnivell, i aquest resul
ta impracticable, es procedirá a l'opció 3.

3. Restitució i implantació condicionadas a la practicabilitat del desnivell
El desnivell es corregeix baixant l'algada de l'horitzó proposada a l'esbós, i, si es vol eliminar del tot,
caldrá situar l'horitzó sobre el pía de l'escenari, una opció que no tindrem en compte en aquest cas, en
qué s'adequará el projecte a un desnivell concret del 5%, a partir del qual corregirem la perspectiva i
els seus components, sense que aixó afecti la profunditat de l'espai.

A más de l'exposició deis tres exemples, es pot arribar a solucions mixtes, com ara: un primer terme
d'elements escénics amb volum i posició real, un segon terme amb elements en perspectiva escénica
amb una determinada reducció, un tercer terme amb una reducció superior que el darrer, i acabant amb
una representació totalment plana sobre un teló de fons. Els diferents graus de reducció determinaran
la seva practicabilitat. Així, podrem dissenyar els projectes a má algada i adequar-los a les característi-
ques de l'espai i del moviment escénic.

La perspectiva és una ciéncia, pero convé entendre-la i gaudir-ne com d'un joc que s'estableix segons
les variants deis seus components.



Introducció

DESCRIPCIÓ GRÁFICA DELS PUNTS DE FUGA (FA-FB). DEL PUNT MESURADOR (PM-XFB) I DEL DE CONTRAFUGA (CF).

A

Pía parai lel Pía oblic

Punt mesurador

Fb

Esquemes superposats

El punt de fuga (F) del pía escenográfic s'ob-
té tragant una paral-lela al pía geométric des
del PV, tant en la posició paral-lela a l'eix
com en la posició obliqua. La diferencia
entre els punts de fuga Fa i Fb és que men-
tre que el primer es troba sobre l'eix, l'altre
es desplaga segons el grau d'inclinació; tot i
així es troben a la mateixa profunditat, cosa

que indica que ambdós están situats sobre
un pía comú amb el desnivell resultant de la
seva reducció cónica. Completarem el gráfic

localitzant el punt mesurador (XFb), traslla-
dant radialment la longitud Fb PV) sobre el
pía escenográfic. Tragant una recta des del
PV perpendicular al radi, s'obtindrá la con

trafuga (CF), fuga oposada a la Fb, com es
proposava en la introducció.
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I. Restitució i implantació sense condicionaments prevís
A partir de l'esbós, amb la mateixa ampiada i a la profunditat disponible, dibulxarem la planta i la sec-
ció. Iniciarem l'exercicl a partir de la pega C, perqué és la más llunyana que s'ha de representar dins
l'espai disponible, i la posicionarem en la planta i la secció al límit del lloc a construir. Buscarem el punt
de vista (PV) de l'espectador -centre de la platea- per fixar-lo en la planta i sobre l'horitzó (H) de la sec
ció, utilitzant la mateixa algada de l'esbós.
Prendrem la mida en vertical sobre l'esbós, des de la línia de térra (LT) fins a la base de la pega C,

que representa la profunditat máxima en perspectiva i, situant-la sobre la vertical del pía de quadre (PQ)
de la secció -punt d-, hi tragarem una visual des del punt de vista; quan tal li la posició de la pega C,
trobarem la base. La unió de la base amb el primer terme determinará el desnivel! de l'escenari i, si el

prolonguem fins a tallar l'horitzó H', trobarem la fuga (F) deis plans horitzontals. La profunditat d'aques-
ta fuga será la mateixa que la de les fugues (Fr-F2') de la planta.
Totes les mides verticals -a, b, c, d, etc.- preses de l'esbós i situades sobre el pía de quadre (PQ) de

la secció, portados per visuals sobre el pía, determinaran la mida de l'algada a representar escénica-
ment. De la mateixa manera, totes les mides d'amplada -1, 2, 3, 4, 5, 6-, situades sobre el pía de qua
dre (PQ) de la planta i portadas per visuals sobre el pía, determinaran les corresponents amplades a
representar en les peces frontals B-C.

Els laterals A-D s'aconseguiran de la mateixa manera que B-C.
També s'obtindrá la posicló I el desenvolupament d'aquestes peces mitjangant les fugues d'ambdós

plans Fr-F2', les quals es trobaran sobre la fuga geométrica a la profunditat de la fuga secció F. Si tra-
cem les visuals 1-6 sobre la posició, obtindrem les amplades, i si abatem el pía, les algades i els des-
envolupaments corresponents.
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2. Restitució i implantacíó condícionades a la practicabllltat de Tespal
Per disposar d'un espai escénic més gran, i sense alterar la imatge de l'esbós, farem retrocedir la pega
B i obrirem els laterals A-D. Cada pega agafará la dimensió segons la seva profunditat en Tespai, i el
desenvolupament definitiu s'aconseguirá com en la proposta 1, mitjangant visuals sobre el seu pía
corresponent. Com més lluny del pía de quadre (PQ) es trobin, més gran será el seu desenvolupament,
i com més properes, més petit, pero des del punt de vista es veuran de la mateixa mida.
Finalment, haurem de crear diferents desnivells sobre la base de les peces per la seva posició aleato

ria, que l'espectador llegirá com un sol pía.
És recomanable que els laterals A-D, que configuren el primer terme, es trobin sobre un mateix des-

nivell, i aixó tan sois s'aconsegueix, com ja s'ha comentat darrerament, si tots dos tenen el punt de fuga
a la profunditat de la fuga de la secció.
Si en lloc del ciclorama com a tancament del conjunt, optem per un teló de fons i hi integrem la pega

C, trobarem les fugues i els punts mesuradors a la profunditat d'aquest pía.



Restitució

condicionada

a la practicabilitac
de l'espai

\i
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3. Restitudó i implantació condidonades a la practicabllltat del desnivell
Iniciarem l'exercici tragant sobre la secció un desnivell concret que servirá de base a la pega C.
Prendrem la mida vertical sobre l'esbós, des de la línia de térra (LT) fins a la base de la pega C, que
representa la profunditat máxima en perspectiva, i, situant-la sobre la vertical del pía de quadre (PQ) de
la secció -punt d-, la unirem amb la base de la pega que contacta amb el desnivell mitjangant una recta.
En prolongar-la sobre la vertical del punt de vista de l'esbós, trobarem un nou punt de vista convencio
nal, a través del qual tragarem visuals en ordre alfabétic de les algades de l'esbós sobre el desnivell, per
tal de trobar la posició de les peces en la secció, que traslladarem a la planta. Per trobar les amplades,
tragarem visuals deis punts numerats sobre els diferents plans de la planta. Tot prolongant el desnivell
fins a la mateixa profunditat de la fuga (F) de la proposta 1, trobarem la fuga C(Fc), i l'algada d'un nou
horitzó (He) sobre el qual es trobará el punt de vista de correcció que permetrá modificar l'esbós i els
desenvolupaments.
S'ha d'entendre, dones, que l'esbós es pot realitzar sense una relació prévia entre l'horitzó i el desni

vell escénic, i si, en la restitució, aquest desnivell resulta excessivament inclinat o fins i tot impractica
ble, procedirem a corregir-lo.

Rectificado de l'esbós segons el desnivell proposat
Aquesta correcció es realitzará d'acord amb el nou horitzó (He), traslladant els laterals A i D sobre els
nous punts de fuga Flc-F2c, els quals es trobaran sobre la vertical deis darrers. La correcció de les peces
B i C s'efectuará sobre la secció, tragant des del punt de vista He les visuals de les altures sobre el pía
de quadre (PQ), les quals serán transferides a l'esbós. Óbviament, les altures de les peces A i D s'obtin-
dran també per aquest procediment.



Restitució

condicionada a la

practicabilitat del
desnivell

O
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Aquests tres exercicis acabats de presentar obeeixen a resquema básic d'un espai neutre compost peis
plans A, B, C i D. La incorporació sobre seu de detalls arquitectónics es podría realitzar peí sistema con
vencional o mitjangant la Insercló Informatitzada d'una documentado frontal, fotográfica o IMustrada,
traduída a una perspectiva a través de les cotes del pía, segons l'exemple en el gráfic.
Les possibllltats de completar un resultat amb técniques complementarles es mencionava ja a l'apar-

tat deis gobos.

Foto o il-lustració Set en perspectiva



ExercíicD
(pagines 254-257)

Els relleus pictórics i corporis en la perspectiva escenográfica
• Adaptació de l'esbós a un desnivell del 5%

Modal El:300

Realització El:100

Format 65x90

Esquema de l'exercici amb la representació de l'angle recta de l'objecte sobre diferents
plans, amb les seves fugues i contrafugues.

A-B i A-C, plans geométrics.
A-B' i A-C, plans escenográfics.
A-B" i A-C", plans sobre el teló de boca.
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ELS PUNTS DE FUGA SEGONS EL PIA DE REPRESENTACIO

Pía de quadre paral lel frontal. Gráfic I



Pía de quadre oblic. Gráfic 2

Com hem pogut observar, en ambdós casos la fuga (F) i la contrafuga (CP) de les diferents perspectives
es troben en la intersecció del pía de quadre -paral-lel o oblic- amb les seves visuals en angle recte tra-
^ades des del PV. La distancia entre ambdues dependrá del grau d'obliqüitat del pía de representado.

■





Exemple de tres sistemes diferents per representar el llindar de la porta d aquest exercici i d'altres plans de posicio hontzontal



Exercácii
(página 264)

Relleus per a la representació pictórica sobre dos plans perpendiculars i sobre el sostre

Model El:300

Realització El:100

Format 65x90





Exercócii
(pagines 266, 267 i 268)

Com obtenir un mateix fotograma d'espais diferents

Model El:100

Realització El:50

Format 65x45

■



Manipulació de l'espai mitjan^ant diferents óptiques fotográfíques
De la mateixa manera que una perspectiva genera espais geométricament diferents només que n'allu-
nyem el punt de vista, si canviem l'objectiu de la camera obtindrem el mateix fotograma d'espais dife
rents. És a dir, una óptica amb doble angle de cobertura permet posicionar el PV a la meitat de la distan
cia que requereix una óptica amb la meitat de l'angle, peró visualment serán coincidents en el fotograma
-l'un, doble (A) i l'altre, meitat (B)-, cosa que donaria lloc a dues alternativas de construcció, l'última
amb la redúcelo de cotes corresponent.
Aquests dos processos de manipulació de la imatge es completen amb una tercera opció (C) que con-

sisteix a distorsionar trapezoídalment l'espai en la planta i l'algat, per tal de donar forrtia a una pirámi
de truncada en substitució del prisma rectangular.

Ciclorama projectat sobre plans d'angle recte
De la mateixa manera que mitjangant la projecció de les visuals s'ha modificat l'espai general, és obvi
que també es poden rectificar convencionalment detalls o objectes, com, per exemple, obtenir la forma
per projectar la corba d'un ciclorama damunt deis plans, formant angle recte. Per aixó, i de manera ale-
atória, es divideix la corba en diferents punts, com, per exemple, A -vegeu el grafio de la página 268-
es projecta sobre el lateral de la planta per obtenir B.
A i B es portaran verticalment a la secció, i amb la visual A' s'obté B', que és l'algada corregida del

punt A. Els punts restants s'aconsegueixen repetint l'operació; la unió entre ells determinará la corba
sobre el pía corresponent.
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GRÁFIC D'UN CICLORAMA PROJECTAT SOBRE PLANS D'ANGLE RECTE



Análisi i desenvolupament escenotécnic de muntatges
escenográfics concrets

269

La mort deis assassins, de JoséTriana. Escenografía de Klaas Gubbeis

II tabarro, de Giacomo Puccinl. Escenografía de Paolo Bregní

Guiliem Tell, de Gíoacchíno Rossíni. Escenografía de Gíanní Polídorí



La perspectiva tridimensional i la seva implicació funcional o conceptual

En els exemples proposats a continuació, es podrá apreciar les diferents impiicaclcns de la perspectiva.
Mentre que a La mort deis assassins, la implicació és conceptual, a II tabarro i a Guiliem Tell, és tan
sois funcional.

En el muntatge de La mort deis assassins, s'ha proposat com a caixa escénica una gran taula i les seves
corresponents cadires i, sota aquest marc, es desenvolupará la historia, i es desenvoluparan els perso-
natges i els seus conflictes.

La utilització de la perspectiva tridimensional, tot deformant cónicament l'espai i altres elements escé-
nics en forma de pirámide truncada, alterará aquest espai, així com també la relació entre actor i espec
tador, implicant-lo directament en la proposta, ja que ambdós compartirán el mateix espai sota el sos-
tre inclinat d'una taula distorsionada. Per tant, estem parlant d'una conceptualització concreta a través
de la perspectiva.

En canvi, en el muntatge ó'II tabarro, la funcionalitat de la perspectiva obeeix tan sois a un trucatge
visual, per augmentar la dimensió de l'espai en la seva profunditat, quelcom indispensable, per exem-
ple, quan es representen espais urbans dins l'escenari.
Aquests dos exemples són simples esquemes del procediment, que no obeeixen a una restitució exacta.
Generalment, ens hem ocupat d'engrandir la dimensió de l'espai en profunditat, pero no en ampiada.

El projecte de Guiliem Tell representa un exemple ciar d'intervenció en l'amplada, aprofitant al máxim
el fons sobre les espatlles de l'escenari sense que aixó sigui perceptible, perqué la disposició deis late-
rals amaga els límits, i per aixó, la percepció de l'ample ve determinat per les visuals sobre el fons escé-
nic, en lloc de la boca, óbviament inferior. A más, la distorsió cónica que tanca l'escenari sobre el fons
contribueix a accentuar l'amplitud de les espatlles i deixa a la vista la part elevada, que es converteix
en espai escénic.
Aquests són tan sois uns exemples extensibles a altres propostes.
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Exercocii
(pagines 273 i 274)

Desenvolupament escenotécníc del muntatge de La mort deis assassins

Model El:100

Realització El.50

Formal 65x45



LA MORT DELS ASSASSINS. DE JOSÉ TRIAN A. ESCENOGRAFIA DE KLAAS GUBBELS
(Le décor de théótre dons le monde depuis 1960. Editions Meddens. s. a., Brussel-les, 1973)



PV

Secció

Planta



M

Desenvolupameni



Exercóci
(página 277)

Desenvolupament escenotécnic del muntatge d'll tabarro

Model El:100

Realització El:50

Format 65x45



n

IL TABARRO. DE GIACOMO PUCCINI. ESCENOGRAFIA DE PAOLO BREGNI
(Imacges reproduides del lllbre Scenografia in Italia oggi, exemples comentáis per Roberto Rebora, Gorlich Editore. Milá, 1974)



m.i

Opcions sobre e! pont; corpória, semicorpória i en rompiment
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Exercici
(página 281)

Desenvolupament escenotécnic del projecte Guiliem Tell

Model El;100

Realització El:25

Procés de desenvolupament

- Restitució deis límits de Tespai segons les mides aportades peis ares de mig punt.
- Despla^ament del lateral sobre la línia de térra i diagonal en perspectiva, per localitzar el PV de l'es-
bós mitjangant PMDl.
- Restitució geométrica deis detalls escenográfics.
-  Implantació i algats cónics definitius.
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Esbós de Gianni Polidori per a l'escenografia de Gu/ííem Tell. de Gioacchino Rossini.
(Imatges reproduYdes del Ilibre Scenografia in Italia oggi, exemples comenuts per Roberto Rebora. Górlich Editore, MÜá. 1974)
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Lárea fosca representa I ampiada addicional de i'escenari percebuda per Tespectador, que, per simetría, es trobará també a l'aitre costat.



La perspectiva en rescenografia de telons

Técniques tradicionals

La perspectiva de telons dona nom a una técnica escenográfica basada en una successió de telons i tren-
caments, pintats sobre paper o tela, separats entre si segons la distancia de les caixes, i penjats de les

barres corresponents, les quals sovint es complementen amb laterals embarnillats per tal de donar sen-

sació de corporeTtat. Podríem dir que, entre d'altres, la diferéncia entre aquesta técnica i l'emprada en

les anteriors análisis escenotécniques és básicament de construcció corpória, pero el concepte de repre
sentado sobre plans convencionals, modificant els espais reals de manera il-lusoria, és el mateix.

L'exercici escollit per il-lustrar la perspectiva de telons forma part del gran llegat deixat per en Josep
Mestres Gabanes -rúltim deis grans mestres de l'escenografia tradicional catalana- i vaig teñir la sort

de portar-lo a terme com a exercici de classe.*
Com a alternativa a la fórmula original del mestre, mitjangant la projecció de les visuals des de la plan

ta i l'algat sobre el pía de quadre, aquí es proposa el desglossament de perspecíives de cadascun deis
plans arquitectónics, per contrastar així dos procediments, seguint el criteri d'aquest manual de donar
más d'una solució a cada problema.

La proposta és un homenatge al mestre, i pretén ser el traspás generacional d'una técnica sovint
menyspreada com a conseqüéncia de l'aparició de noves tendéncies escenográfiques, més apropiadas

ais nostres temps, basades més en la conceptualització de l'espai escénic que en la contemplació d'am-
bients realistes, freqüentment histories. No es pot infravalorar una técnica considerada figurativa, sus
ceptible de donar suport a conceptos abstractos, que permet transformar la realitat física en il-lusió
visual, tan propia del teatre.

Les técniques sobreviuen ais temps i tan sois cal trobar la manera d'aplicar-les oportunament i no obli-
dar un llegat historie cultural fent un sait en el buit.

* Aquest exercici, sense la variant que es dóna aquí, també el podeu trobar al Ilibre El teatro. Enciclopedia del arte escénico,
d'Editorial Noguer, 1958, en el qual, en l'apartat «Los decorados», Josep Mestres Gabanes i Andreu Valvé Ventosa expliquen les
diferents técniques de l'escenografia de telons.
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Exercicis
(pagines 284 i 285)

Introdúcelo a Tescenografia tradicional a partir del cub
• Pía paral lel, posicions frontal i obliqua

Modal EhllO

Realització El:50

Format 65x45

Consideracions

Com a introducció al decorat de teions, farem un estudi previ sobre un volum cúbic, simulant la caixa
escénica, segons el qual s'intervindrá en la caixa obrint espais perpendiculars sobre les seves parets
verticals i horitzontals, i ampliant convencionalment les dimenslons de les algades i de les amplades
origináis.



CAIXES ESCÉNIQUESTANCADES.AMB OBERTURA VIRTUAL. SOBRE ELS LATERALS I ELS SOSTRES
Punts de fuga concrastats per visuals.

i

Pía parai-lei, posició frontal
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Exercicii
(pagines 288, 289 i 290)

L'escenografia de telons
• Representació paral-lela de plans oblics

Model El:100

Realització El:30

Format 65x90



A. ESBÓS, PLANTA. AigATS. SECCIÓ I PERSPECTIVA AMB LATERALS DEL PRIMER ROMPIMENT



M):

B. PLANTA. ALCATS I SEGON ROMPIMENT AMB LATERALS



m

C PLANTA. ALCATS ITELÓ DE FONS AMBTELÓ DE FÓRUM

ísc.rout
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OPCIÓ ALTERNATIVA EN LA REPRESENTACIÓ DE SOSTRES



De la mateixa manera que modeis d'espais diferenciats poden generar imatges coincidents, com s'ha dit
reiteradament, també modeis distorsionats convencionalment poden proporcionar imatges coincidents
amb la realitat, corregint-les segons l'esdeveniment.
La necessitat de manipular un model no obeeix dones a un fet fortuít, sinó ais imperatius técnics de

la projecció escenográfica.
L'escenografia projectada possibilita, a más, una rapidesa de mutació i un clima que difícilment s'a-

consegueix a partir de sólids escénics.
Suggerir más que narrar és la proposta, buscar atmosfera i crear magia. Com más exhaustivos en detalls

son les propostes, más petit és el marge de participació que ofereixen a l'espectador, que se n'allunya,
amb la corresponent pérdua d'il-lusió, ja que el converteixen en un element passiu.
En una entrevista a Jean Michael Jarre, en la qual li qüestionaven el sintetitzador, perqué el conside-

raven artificial, va respondre que, ben al contrari, es tracta d'un element d'iMusió. De la mateixa mane
ra, Fellini no solia filmar mal un mar tal com és, sinó que el recreava a l'estudi, i aixó resulta més poé-
tic que la mateixa realitat.
Si el realismo constructivista, derivat de la hipervaloració de l'espai material, actúa en contra de l'es-

pai il-lusori i si no suposa la millor opció, caldrá considerar propostes més conceptuáis.
L'escenografia de les projeccions pot ser una opció o un complement a l'escenografia construida,

sobretot actualment, quan les tecnologies aporten mitjans técnics molt sofisticats, que, si de cas, com-
parteixen l'espai amb els projectors convencionals de gran format amb diapositivas de 18 x 18 cm o de
24 X 24 cm.

Aquestos diapositivas es poden obtenir també fotografiant un model normal o un model en rol leu, degu-
dament corregit, cosa que permetrá projectar des de dins de l'escenari quan no sigui possible fer-ho des
de la sala.

En aquest exercici ens centrarem en la técnica de la correcció del model en relleu, i obviarem la repro-
ducció del model normal, ja que aquest requereix els mateixos cálcuis realitzats per a la projecció de
gobos.
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Exercici
(pagines 294, 295 i 296)

Rectíficació convencional del model original per obtenir el model en relleu

Model El:100

Realització El:50

Format 65x45



Argumentació

Decorat projectat d'un model en relleu
Davant la impossibiütat de fotografiar i projectar un model a escala segons el punt de vista de Tespec-
tador, a causa del fet que des d'aquesta posició les ombres deis actors o deis objectes incideixen sobre
el ciclorama o pía de projecció -un fet que també succeeix amb l'embocadura escénica, que actúa com
a marginador- la solució és rectificar el model o decorat original per poder fotografiar-lo i projectar-lo
lateralment i en picat des de dins de l'escenari amb el mateix resultat d'imatge d'una presa frontal i
sense rectificació, tan sois corregint el model i els angles de visió a partir del pía de projecció.
Un cop rectificat el relleu del model, es fotografía des del punt escala del projector, i la projecció de

la diapositiva sobre el pía inclinat recupera la forma original i la paral-laxi.
És aconsellable fer dos modeis en relleu: un que correspongui a la meitat esquerra, i l'altre, a la mei-

tat dreta, els quals es projectaran, a la recerca d'una posició favorable, al costat contrari del projector,
tot encreuant les imatges parcials del conjunt escénic.

Procés

Per obtenir un model en relleu es procedirá segons el gráfic, situant el decorat o objecte en relació amb
el PV frontal (públic), prolongant l'angle format per la superficie sobre el pía de projecció i rebotant l'an-
gle sobre el PV lateral (projector) per encaixar-hi el model.
La situació del model és aleatoria, ja que situar-lo a més o menys distancia tan sois afecta l'escala. I

com que el relleu és també aleatori, es compensa mitjangant una il-luminació més o menys rasant del
model a fotografiar.
Evidentment, es podria contrastar el resultat mitjangant dos projectors, l'un, situat en el PV frontal,

amb la diapositiva sense corregir, i l'altre, situat en el PV lateral amb la diapositiva corregida; la projec
ció d'ambdues imatges seria coincident sobre el pía de projecció.
Finalment, mitjangant fotografies, il-lustrarem el resultat d'aquest procediment utilitzat per Enrich

Wendel en algún deis seus projectes.

ESQUEMA DE LA CORRECCIÓ D'UN MODEL EN RELLEU.

PV frontal

(públic)



PLANTA IALCATS DEL MODEL ORIGINAL I DESENVOLUPAMENT DEL MODEL RECTIFICAT

P.V.CAK.



RESULTAT DE LA REPRODUCCIÓ FOTOGRÁFICA PRESA DES DEL PUNT DE PROJECCIÓ DEL MODEL RECTIFICAT

Éí—A'

Secció del model en relleu

Representació en el pía
de la diapositiva del model
en relleu

Desglossament del
model en relleu

y
—A'

-8'
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HEINRICHWENDELLAUTOR DE L'ESCENOGRAFIA.AMB LES MAQUETES EN RELLEU

Escenografía de La coronado de Popea, de Claudio Monteverdi, projectada a partir d'un model en relleu

Imatges reproduides del Ilibre Les Gmnds Operas. Décor et mise en Scéne. Office du Livre, Friburg, 1977, Hom el recomana a aquelies perso- . . o
nes que desitgin una informació completa sobre les projeccions amb relleus o sense. ' ^ V
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La serie Quaderns, de la coMecció MateriaLs

Pedagoglcs, recuii principalment trebails

generáis peí professorai de l'Institut del

Teatre (exercicis, manuals, quaderns de

direcció de tallers o apunts) que poden ser

d'una gran utllilat a alumnes, professors o

qualsevol persona interessada en les maiéries,

moit diverses, cjue hi són tractades.
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nova lectura tridimensional que pot ser

materialitzada amb elements auténtics peró

distorsionáis o projeccions sobre su¡:>erfkies
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