


ALEXANDER CALDER

     Va nèixer a Filadèlfia, al 1898 I va morir a Nova York, al 1976. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Filad%C3%A8lfia
https://ca.wikipedia.org/wiki/1898
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nova_York
https://ca.wikipedia.org/wiki/1976
https://www.google.com/maps/place/Filad%C3%A8lfia,+Pennsilv%C3%A0nia,+Estats+Units+d'Am%C3%A8rica/@47.9890429,-107.0320363,2.85z/data=!4m5!3m4!1s0x89c6b7d8d4b54beb:0x89f514d88c3e58c1!8m2!3d39.9525839!4d-75.1652215
https://www.google.com/maps/place/Filad%C3%A8lfia,+Pennsilv%C3%A0nia,+Estats+Units+d'Am%C3%A8rica/@47.9890429,-107.0320363,2.85z/data=!4m5!3m4!1s0x89c6b7d8d4b54beb:0x89f514d88c3e58c1!8m2!3d39.9525839!4d-75.1652215


Conegut com l’inventor del mòbil o chupin, joguina 
mòbil penjant, era el precursor de l’escultura cinètica.

També va elaborar obres esculturals immòbils, 
conegudes com stabiles.

El seu talent ha estat reconegut en importants 
exposicions d’art contemporani en que va obtenir grans 
èxits econòmics i de crítica.



LA SEVA VIDA



El seu pare era l'escultor Alexander Stirling Calder                

i el seu avi també era escultor, es deia Alexander Milne 
Calder 

La seva mare també era una retratista 
professional.

https://www.google.com/search?q=alexander+stirling+calder&safe=active&rlz=1C1VFKB_enES657ES657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJuIDS0urfAhUkBGMBHY5gAkwQ_AUIDigB&biw=1680&bih=949#imgrc=_
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1VFKB_enES657ES657&biw=1680&bih=949&tbm=isch&sa=1&ei=1B87XK4gq6yDB6-zl_gL&q=alexander+milne+calder&oq=alexander+milne+calder&gs_l=img.3.0.0i19.15276.16439..16783...0.0..0.105.432.4j1......1....1..gws-wiz-img.......0i7i30j0i8i7i30.-4cWAz_8LPA


La família es va traslladar a Califòrnia i en el soterrani de la nova casa familiar, va ser el seu 
primer estudi, que ja havia fet la seva primera escultura en forma d'elefant i ja li havien regalat 
el primer joc d'eines d'escultura. Llavors feia joies per les nines de les seves germanes, amb el 
cable de coure que trobava pel carrer.

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Calif%C3%B2rnia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Coure


Va anar a una cursa de carros tirats per cavalls, que va 
marcar el seu imaginari i la seva producció artística de 
filferro.

https://www.youtube.com/watch?v=N-6m6sU8Hms


Es van tornar a traslladar a Filadèlfia i a l’institut va fer 
amistat amb el pintor Everett Shinn, amb qui va construir 
un sistema de trens mecànics que s'accionaven 
mitjançant la força de la gravetat. 

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Everett_Shinn&action=edit&redlink=1


Al 1926 va fer a París un conjunt de figuretes de fusta i 
filferro articulades (El circ), que el portaren a fer 
escultures de filferro. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/1926
https://ca.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs


Després s'encaminà cap a l'art abstracte i les escultures 
“mòbils”. 



També ha fet il·lustracions.



També ha fet joies.



En les seves obres signava així:



4 ALES:

L'obra consisteix en quatre plaques d'acer corbades pintades de vermell disposades talment que 
tres d'elles toquen el terra i suporten una base sobre la qual s'alça la quarta placa. De contorns 
arrodonits, les plaques tenen formes de fulles allargades, evocant les ales que donen nom a l'obra.



http://www.calder.org/life/historic-films

http://www.calder.org/life/historic-films


https://youtu.be/t6jwnu8Izy0



