L’IED Barcelona dissenya moda
per vestir en gravetat zero
Un equip de dissenyadors de l’IED Barcelona ha col·laborat amb la Fundació
Quo Artis en la creació del vestuari pel projecte The Zero-Gravity Band que
presentarà durant el Sónar +D 2018

El projecte artístic-científic reflexiona i teoritza sobre la producció artística
i la percepció estètica en gravetat zero
Dissenyadors de moda de l’IED Barcelona Escola Superior de Disseny han desenvolupat el vestuari per
utilitzar-se en gravetat zero pel projecte The Zero-Gravity Band (TZGB) que presentarà la Fundació
Quo Arits en el Sónar +D 2018. Denise Graus, Toni Sobrino i Masha Novikova, exalumnes del Títol
Superior en Disseny de Moda i del BA (Hons) in Fashion Design, han estat els encarregats de dur a terme
aquest projecte amb la col·laboració de Francesc Grau i Tatiana de la Fuente.
The Zero-Gravity Band és un projecte artístic-científic produït per la Fundació Quo Artis que busca
generar una reflexió sobre com serà la producció artística i la percepció estètica fora del planeta
Terra i, concretament, sobre quines implicacions culturals i artístiques tindrà. Així mateix, pretén
crear un diàleg sobre aquest tema entre investigadors de disciplines tan diverses com per exemple
l’artística, la científica, la tecnològica, la humanística i la filosòfica.
El vestuari dissenyat per tres artistes es nodreix dels descobriments científics recents sobre
“L’estètica de la verticalitat: una contribució gravitacional a la preferència estètica” (Gallagher i Ferrè,
2018) amb l’objectiu que tots els seus components es percebin en el seu gran esplendor sota les
condicions de gravetat Zero. El resultat final és fruit d’un projecte en col·laboració amb Eurecat
(Centre Tecnològic de Catalunya) que manifesta la necessitat d’incorporar en els vestits un dispositiu
amb sensors que recopila una sèrie de variables còrpores i constants vitals de l’individu.
Els dissenys s’han concebut des d’una perspectiva estètica de 360 graus, aportant diferents i
interessants siluetes i formes segons les condicions de la gravetat en què es trobin. Per aconseguirho, han utilitzat textures, volums i transparències que aporten dinamisme a les peces i alteren la
percepció d’aquestes en moviment.

Materials tècnics i futuristes es barregen amb d’altres de més terrenals com ràfies, palla, llavors o flors
seques per evocar el binomi terra / espai i aportar una melancolia terrestre tecnològica als artistes.
Per fer-ho, han manipulat els teixits incorporant aquests petits records terrestres que permetran, si és
possible, crear vida en un altre planeta. A més, també han dissenyat estampats inspirats en diferents
elements propis del planeta blau com l’aigua, la contaminació lumínica de les grans ciutats o les zones
industrialitzades.
“The Zero-Gravity Band és un projecte que des del principi ens ha plantejat un repte, tant en disseny com
en la manera de dissenyar, la finalitat estètica i la seva funcionalitat, ja que, la moda, tal com la concebem,
la gravetat zero, el seu sentit canvia. Aconseguim trencar la verticalitat de cada peça i que tinguessin més
presència que el patró en si, permetent deixar de banda la racionalitat i recreant un possible entorn sense
gravetat”, expliquen els dissenyadors sobre les peces fets a mida durant tres intensius mesos.
“Aquests tres conjunts són una reflexió sobre la idea de viure fora del nostre planeta; una confrontació
entre el futurisme, com seria viatjar a l’espai, i l’acte tant primari de començar una civilització. Per aquest
motiu, hem ideat tres looks dividits, recreant les nostres sensacions quan intentem imaginar un futur a
l’univers”, conclouen.

Aquests vestits porten incorporats un dispositiu, realitzat per Eurecat, que ha estat dissenyat
especialment per monitorar i informar l’estat psiològic de la persona que el porta. Combina dos sensors
diferents que mesuren la freqüència cardíaca i la taxa de respiració en condicions dinàmiques durant els
exercicis físics. Les dades recopilades s’envien a un telèfon intel·ligent, una tablet o ordinador, de manera
que l’individu té una lectura precisa en temps real dels senyals captats.
The Zero-Gravity Band
TZGB sorgeix de les investigacions de la Dra. Elisa R. Ferrè, directora del VeME Lab (Vestibular
Multisensory Embodiment) de la Royal Holloway University of London, sobre com els humans perceben
i experimenten l’estètica en condicions de microgravetat. Els artistes Dr. Albert Barqué-Duran,
investigador i artista de la City, University of London, i Marc Marzenit, músic, compositor i productor
musical, han volgut investigar què passa quan la gravetat queda pràcticament eliminada, en un vol de
micro gravetat.
L’experimentació s’ha realitzat en un vol parabòlic, en què l’avió s’eleva a una alçada de 6000 a
8000 metres i els pilots realitzen entre 15 i 45 paràboles, durant les quals els passatgers es troben
en microgravetat durant 22 segons. Cada fase de microgravetat és percebuda i seguida d’una fase
d’hipergravetat, d’uns 20 segons cada una, on els passatgers són sotmesos a gairebé el doble del seu
pes (1,8g).

Presentació oficial en el Sónar+D 2018
Els tres looks definitius es podran veure durant
el festival Sónar +D, en el marc de la instal·lació
sonora-lumínica immersiva, creada per Marc
Marzenit i Albert Barqué-Durant, que indueix el
públic a sensacions similars a les de la gravetat
zero a través de dades de variables físiques
i corporals recollides durant un vol parabòlic
mitjançant sensors. Es tracta d’un domo d’11
metres de diàmetre que explora la interacció
audiovisual-vestibular en espais sense gravetat,
oferint al públic una estimulació visual i auditiva
per tal d’experimentar com vaira la percepció
estètica en aquests entorns.
Durant el festival, també es presentarà “S A V N
A C”, un prototip dissenyat i realitzat pel Dr. Albert
Braqué-Duran per ser manipulat i percebut en
un entorn flotant de 360º, que permet produir
una obra d’art efímer en moments de gravetat
zero; i el Telemetron, un instrument musical que
aprofita la poètica de la no-gravetat i obre un nou
camp de creativitat musical a través de sensors,
transmissió i captura de dades explorant un nou
llenguatge corporal per la música.
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Des de 1966 l’Istituto Europeo di Design opera en la formació de les disciplines del Disseny, la Moda, les Arts Visuals
i el Management a les seves 11 seus de Milà, Roma, Florència, Torí, Venècia, Cagliari, Como, Madrid, Barcelona,
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corporativa i suma més de 1.000 acords empresarials durant els 50 anys d’experiència.
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