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S’utilitza el render, o més concretament la visualització arquitectònica, com a eina per a
representar una realitat que encara no ha estat construïda.
Per a expressar allò que encara no ha estat construït.
Utilitzem la paraula visualització arquitectònica i no “render” per a concretar la nostra
professió. Render significar “representar”. Es poden representar infinitat de conceptes i
objectes utilitzant les mateixes eines informàtiques.
En aquest cas parlem de visualització arquitectònica, ja que especifiquem que es realitzen els
renders relacionats amb el món de l’arquitectura. I es vol mostrar aquella arquitectura que
encara no ha estat construïda.
Aquesta arquitectura que es vol representar pot haver estat definida o no. Tant es pot
representar un projecte detallat, en estat de projecte executiu i concret. O tot el contrari. Es
pot representar una idea, un concepte, un ambient... situat en una arquitectura encara en
estat abstracte.
El cas intermig serà aquell que, comptant amb l’ajuda de la visualització realista, l’arquitecte
haurà d’acabar de polir i definir alguns aspectes que no havien estat detallats prèviament.
La visualització arquitectònica és un instrument que dóna servei tant a arquitectes, com als
clients d’aquests arquitectes o a clients directes.
En els primers dos casos ens podem trobar les tres situacions que s’han definit abans. En lúltim
cas sempre ens trobarem en l’última situació.
Quan un client directe vol uns renders, acostuma a no tenir projecte a no tenir plànols i depèn
de com a no tenir ni emplaçament. Busca un promotor o vol vendre un concepte a un inversor.
En aquest cas es posa en contacte amb un visualitzador d’arquitectura per a què creï, del no
res, amb les eines físiques i emocionals de la que disposa, uns espais abstractes en concepte
però realistes en execució.
Per què encarregar imatges a professionals?
http://www.archdaily.com/19360/12-reasons-to-refuse-to-render

Projecte sense definir – Imatge Graph Arquitectura

Projecte sense definir – Imatge PlayTime + Graph Arquitectura

El procés de creació d’una visualització arquitectònica és molt similar a un encàrrec
personalitzat a un pintor.
Al pintor se li donen premisses, pautes, informació prèvia per a què aquest vagi desenvolupant
a poc a poc una imatge final, on totes les premisses, pautes i informacions prèvies hi són, però
que tot allò que s’ha deixat a l’atzar va a càrrec de l’artista. Il·luminació, punt de vista, època
de l’any, hora del dia, vegetació, mobiliari, personatges, històries...
Aquest encàrrec, segons la definició que tingui aquella arquitectura en el moment de contacte,
deixa més o menys marge per a disparar la llibertat creativa del visualitzador.
La gran majoria de visualitzadors soón arquitectes o han estudiat la carrera d’arquitectura.
Aquest fet connota un gran avantatge a l’hora d’entendre’s amb la persona que et fa
l’encàrrec. Tant sigui una visualització per l’arquitecte, com per a un client de l’arquitecte o per
a un client directe, els coneixements d’arquitectura són claus.
Quan l’encàrrec està definit, és un gran avantatge tenir aquests coneixements compartits, tant
el lèxic, com els materials, com la composició arquitectònica que t’ajudaran a crear la imatge.
Quan l’encàrrec és un concepte, un ambient, una idea, és emcara més important els
coneixements com a arquitecte per a poder desenvolupar arquitectures abstractes, del no-res,
per a aconseguir aquella imatge buscada, sense projecte, sense plànols ni cotes, però amb
l’ambient desitjat i amb l’ús de l’edifici definit.
Aquest encàrrec es pot realitzar totalment online o no. La gran part d’encàrrecs es realitza
online, amb alguna trucada telefònica esporàdica. Aquesta premissa, facilita l’exploració més
enllà de les fronteres nacionals o hemisfèriques.
La comunicació online està més que implantada en la gran majoria d’usuaris. Si no de manera
professional sí que de manera personal. Així doncs, que les relacions professionals siguin via
online facilita molt el tracte, l’agilització – s’eviten desplaçaments – i una desvinculació i
alliberació física que et converteix en un professional més competent.
El fet de no conèixer personalment amb qui parles, ni saber quin aspecte físic té, genera una
homogeneïtzació d’edats i d’experiència professional que eleven el tracte amb l’altra persona
fora dels estereotips i s’estableix una relació de professionalitat intrínseca.
Que el servei que externalitzes no estigui ni al mateix país és un detall sense importància. Fins i
tot busques externalitzar-te internacionalment per a buscar preus més competitius. Tot l’avenç
tecnològic en aquest aspecte és un avantatge i una eina més que s’utilitza per a la realització
de les visualitzacions arquitectòniques.
La nostra feina professional no finalitza amb els dos o tres programes que s’utilitzen
exclusivament per a la creació de les visualitzacions, sinó que s’utilitzen infinitat de programes
online i d’eines més per a aconseguir aquesta agilització dels recursos i del temps.
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Sovint s’ha parlat de si és positiu o negatiu l’ús del render a l’arquitectura. Els detractors
defensen que els renders són irrealistes i que sovint superen creen unes expectatives que
després no són correspostes un cop l’arquitectura és finalitzada, per aquest motiu tenen un
impacte negatiu i se’ls pot veure com a una eina més contraproduent que no positiva.
Aquesta realitat però, no ens ha de fer veure els renders com a una eina negativa, sinó com a
una eina més per expressar quin serà el resultat final. S’utilitzen les mateixes eines
informàtiques per a crear arquitectures impossibles. Com s’assembla tant a la realitat per la
llum i els materials ens sembla que és negatiu, ja que “sobre el paper tot s’aguanta”. Però el
cas és que diferents artistes han creat arquitectures impossibles utilitzant altres tècniques, i no
per això culpem l’artista o la funció de les seves eines.

Victor Enrich – Impossible cities

Lebbeus Woods – Walls of change

És possible que alguns renders siguin més espectaculars que la realitat, però no s’ha d’oblidar
que és una eina d’expressió gràfica i de composició arquitectònica.

Utopia – Lundagatan – EarlyBirds – Imatge MIR.

La visualització arquitectònica no deixa de ser una representació d’allò no construït. És una
fotografia de l’edifici o l’espai abans que existeixi. És una eina per entendre el projecte i per a
projectar (Zaha Hadid).
S’entén que quan va aparèixer la fotografia, la pintura realista va sofrir un trasbalsament.
Havia aparegut una tècnica que aconseguia el mateix resultat, l’evolució es va encaminar en
l’expressió dels sentiments i les emocions a través de la pintura en l’impressionisme.
A l’època contamporània però, tornem a apreciar la pintura hiperrealista. La fotografia ja ha
estat acceptada com a pròpia, no és una novetat. La pintura transmet emocions amb la
tècnica.

Gran Via – Antonio Lopez

Entenem doncs, que les visualitzacions arquitectòniques volen aconseguir transmetre uns
sentiments i unes emocions d’allò que encara no és real, però que segurament ho acabarà sent
en un període de temps relativament curt. Es vol fer la fotografia abans que estigui construït i
que es pugui fer la fotografia. Es busca un realisme amb un caràcter artístic.
És innegable que la fotografia també té un caràcter artístic i no genera cap tipus de discussió
sobre la funcionalitat d’aquesta o la seva alteració de la realitat per a dotar l’espai d’un
caràcter i d’unes sensacions que potser mai veurem amb l’ull humà. Transmetre sensacions.

Pol Viladoms

No hi ha debat amb la fotografia. Podem estar al mateix lloc, però gràcies a aquella fotografia
en concret, aquell enquadrament, aquella llum buscada, etc. Se’ns transmeten unes
sensacions diferents a les quals potser apreciaríem per a nosaltres mateixos visitant en lloc.
Amb la visualització arquitectònica passa el mateix. No només volem mostrar com serà aquella
construcció un cop estigui finalitzada sinó que es creen unes composicions tant
d’enquadrament com de llum per a buscar una peça artística.
És una representació de l’arquitectura en perspectiva. Tota la resta és buscar un realisme per a
aconseguir transmetre una construcció finalitzada.

Podem entendre per exemple, que un alçat d’una façana és una expressió gràfica del que es
vol representar. Però mai es confondrà amb la realitat, ja que mai veurem un alçat “real”. L’ull
humà no té la capacitat de veure una façana en dièdric, sempre la veurem en perspectiva.

D’aquesta manera una visualització arquitectònica sempre serà un 2D que representa una
perspectiva en 3D. Pots generar tota una geometria en tres dimensions, però la visualització
final normalment impresa en una imatge estàtica, amb unes proporcions i similituds semblants
a una fotografia.
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Existeix el cas de la Realitat Virtual, una tecnologia similar al 3D del cinema però en 360º. Amb
l’ajuda d’un estereoscopi molt avançat tecnològicament pots “passejar-te” per un ambient en
tres dimensions.
En contrapartida a la imatge estàtica hi ha la tecnologia Panoràmica 360º, hi ha les VR
Glasses... Però el Pan 360 es visualitza en una pantalla plana, i les vr glasses també...
representen tecnologia 3D tot i que el visualitzador d’aquesta tecnologia sempre passa per un
pla de dues dimensions...
Cap on va el futur del render? Cap a on evolucionarà? Ara mateix sembla que les
visualitzacions arquitectòniques no poden evolucionar més. S’aconsegueix un hiperrealisme
que enganya l’ull. Potser doncs l’evolució va a càrrec dels visors de 3D?

