FREQÜÈNCIES

HOMENATGE ALS ELEMENTS

Aquesta Taula Periòdica reuneix en una sola imatge les dues icones de la física i la química: els espectres d’emissió i la taula periòdica dels elements. Forma part de la vídeoinstal·lació FREQÜÈNCIES, i és el contrapunt a la pel·lícula sense fi on l’empremta lumínica que cadascun dels elements emet es fon amb les dels altres configurant així una veritable
metàfora de l’orígen de l’univers.
Edició de 500 exemplars de 136 x 96 cm. que es
distribueixen protegits en tubs de cartró de 100 cm. Es
poden adquirir a la llibreria de la Facultat de Química de
la Universitat de Barcelona al preu de 20€.

Llibreria virtual de l’Institut d’Estudis Catalans:

publicacions.iec.cat
Seguint l’interès que va suscitar entre els científics que visitaven l’exposició, hem editat dues versions de l’HOMENATGE ALS ELEMENTS amb la col•laboració de les Facultats de Física i de Química i el Vicerectorat d’Art,
Cultura i Patrimoni de la Universitat de Barcelona, la Societat Catalana de Física i la Societat Catalana de Química, i amb el patrocini de les empreses Solvay i BASF.

Edició de 20 exemplars numerats i signats per
l’artista.
Consta d’una caixa de 36 x 25,5 x 6 cm que inclou
una presentació a càrrec del catedràtic de química
inorgànica Dr. Santiago Alvarez, cadascun dels
elements de la taula en làmines de 34 x 24 cm i un
desplegable de la taula periòdica completa que pot
servir com a guia de muntatge d’una instal·lació de
6,50 x 2,80 m. aproximadament.

La presentació de l’edició es farà en el marc de l’Any Internacional de la Química, a la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona a la tardor de 2011.
Durant aquest acte s’inaugurarà la instal•lació permanent de l’HOMENATGE ALS ELEMENTS en una de les parets de la biblioteca de la facultat.

araahoranow.blogspot.com

