EL LLENGUATGE ARTÍSTIC
L’ESCULTURA

¿QUÈ ÉS
“ESCULPIR”?
Esculpir és donar forma a la
matèria, qualsevol tipus de
matèria, destacant els valors
tàctils de la mateixa per a
transmetre certes sensacions.

Escultura en marbre del segle I, de
2,12 metres d'alçada. Còpia romana
d'un original en bronze de Polícleto,
de l'any 450-440 abans de Crist.

PRIMERES DIFERÈNCIES

En una primera
diferenciació:
Escultura exempta o
de ple volum (bulto
redó)
• I relleu (alt relleu,
mig relleu, baix
relleu, contra relleu),
quan l'obra està
adherida a un pla,
del que sobreïx en
major o menor
mesura.

L’ESCULTURA
(donar forma a la matèria)

MÈTODES

MATERIALS

TÈCNIQUES

(determinen la qualitat
tàctil de l’obra)

AFEGINT

BLANS (fang, algeps, cera…)
DURS metalls
fusta

MODELATGE
SOLDADURA
ENCOLAT

MÈTODES
SOSTRAIENT

MATERIALS
PEDRA (marbre, calcària)

FUSTA

TÈCNIQUES
ESCULPIT
CISELLAT
TALLA

MÈTODES

BUIDANT

MATERIALS

METALLS, ESCAIOLA
FORMIGÓ, PLÀSTIC

TÈCNIQUES

BUIDATGE/
EMMOTLAMENT
(a la cera perduda)

TIPOLOGIA
BULTO REDÓ
O EXEMPTA
(aïllada, en tres
dimensions)
Estàtua: escultura
exempta d’un ser humà.
Cap, Bust, Tors.
Herma, Cariàtide,
Atlant.

Postura: jacent,
sedent, orant, eqüestre

RELLEU
(llaurada en un mur o
fons, del que sobreïx)
Alt relleu (sobreïx
+50%)
Mig relleu (50%)
Baix relleu (-50%)
Baix relleu
esbossat:
scchiacciato
Buit relleu:
reafonat

ESCULTURA EXEMPTA O BULTO REDÓ: TIPOLOGIES

TORS - HERMA

ESTTUA

BUST

CAP

ATLANT

CARIÀTIDE

ESCULTURA: TIPOLOGIA SEGONS LA POSTURA

JACENT

EQÜESTRE

ORANT

SEDENT

EL RELLEU: TIPOLOGIES

UNA MATEIXA OBRA POT CONTINDRE TOTES LES TIPOLOGIES

Profunditat en el relleu
En la representació de la
profunditat el relleu utilitza
recursos semblants als què
s'apliquen en la pintura. Un
d'aquestos recursos és
l'aplicació de la perspectiva en
les seues diferents formes. La
perspectiva més utilitzada en la
Hª de l'Art és l'establida en el
Renaixement que denominem
"artificialis" o cònica d'un
punt. Aquesta implica la
inclinació de línies que en la
realitat són paral·leles per a
dirigir-se cap a un punt de fuga
i la reducció progressiva de la
grandària dels objectes a
l'allunyar-se cap al fons. Però
esta forma no és l'única que
s'ha intentat sinó que hi ha
moltes altres com són la
perspectiva en espina de peix,
la invertida, la caballera, etc

Un altre recurs
utilitzat pels escultors
i del que no poden
valdre's els pintors
tradicionals
(descartem les
formes
contemporànies de
pintura en què
s'apliquen materials
al quadre i es
convertixen així en
escultures, en una
certa forma), és el
major o menor ixent
de les figures o
plans: si una figura
està més pròxima a
l'espectador el relleu
serà alt, si està més
allunyada serà mig o
baix relleu.

Elements formals que s'interrelacionen en qualsevol obra
escultòrica
ELS MATERIALS

L’EXPRESSIÓ
FORMAL

LA TEMÀTICA
EL VOLUM

LA
MASSA
LA LLUM

EL MOVIMENT

LA COMPOSICIÓ

EL
COLOR

LA PROPORCIÓ
LA FUNCIÓ
I EL SIGNIFICAT
DE L’OBRA

ELS MATERIALS
El seu tractament i naturalesa
determinen la qualitat tàctil de
l'obra i les sensacions que
aquesta transmet.

marbre

fusta

terracota

bronze

Els materials oferixen
diverses qualitats:
duresa, compacitat,
ductilitat, fredor, suavitat,
etc. i els seus contraris, a
través del tacte.

El tractament de la
superfície exterior dels
materials: fines i polides,
arestoses, rugoses, etc.

Acabat, textura i policromia
• L'escultura es percep a través de la
superfície exterior, la seua formasuperfície i la seua completa percepció
hauria de ser per mitjà del tacte al
mateix temps que la vista. La vista ens
dóna la informació del color, la llum
que reflexa, els afegits, etc., però per
mitjà del tacte s'obté una millor
sensació de la textura i de l'acabat de
l'obra.
L'acabat d'una obra és molt personal
per a l'artista ja que hi ha obres que
poden presentar un aspecte "inacabat"
i no obstant això l'artista considera
conclosa l'escultura. D'altra banda els
distints acabats de les parts poden
reflectir la textura dels materials que
representen de manera que la pell
humana pot aparéixer molt polida i un
vestit rugós.

L’expressió formal
L'escultura, igual que les altres
arts plàstiques, és representativa en
l'aspecte formal. No obstant això no
sempre les formes de l'escultura són
recognoscibles en la naturalesa sinó
que poden aparéixer volums
inexistents o irrecognoscibles.
Escultura figurativa és aquella
que representa temes i formes
recognoscibles (persones, animals,
objectes,...).
• Al seu torn podria ser:
a) naturalista: si les formes
s'assemblen a com existixen
en la naturalesa. Podem
distingir entre:

* Realista: si les persones,
objectes,... apareixen amb
les seues característiques
peculiars i presenten, també,
les seues deformitats.

* Idealitzada: si no es representa a
un individu concret amb detalls
específics sinó a un genèric,
perfecte.

b) esquemàtica: si les formes
estan
simplificades
i
no
contenen totes les parts dels
objectes sinó només aquelles
que els identifiquen.

2.- Escultura abstracta és aquella que no representa
temes convencionals sinó volums, formes
geomètriques, signes,... Se la denomina també
escultura no figurativa.

Temàtica i expressió
de l’escultura
•

L'escultor no ha sigut sempre
autònom a l'hora de triar els temes que
representaria sinó que, sovint, el client
imposava el tema que desitjava bé
fóra un retrat, una imatge devocional
o una escultura decorativa.
Precisament són la iconografia i la
iconologia les encarregades de l'estudi
de la temàtica representada i la seua
significació simbòlica.
També se li ha imposat a l'escultor
sovint l'expressió formal dels temes
representats bé siga per a inspirar
pietat, mostrar la dignitat i autoritat del
representat o qualsevol altra
manifestació expressiva

Repòs i moviment
•

Durant la major part de la
Història de l'Art l'escultura ha
sigut estàtica, és a dir els
objectes i figures representades
no es mouen realment excepte en
casos excepcionals. Només des
del començament del S. XX s'han
realitzat de forma sistemàtica
escultures amb moviment real: els
mòbils de A. Calder, per exemple,
o l'escultura cinètica actual.
A pesar de l'estatisme
tradicional els escultors han
buscat la forma de representar les
formes i les persones simulant un
cert moviment intern per distints
mitjans.

Podem dir que el MOVIMENT es
pot aconseguir:
Real: mòbils.
Suggerit per mitjà de:
+ El ritme:
- per multiplicació de línies
- per ritmes ondulants
- per les posicions inestables.
+ La tensió: - indicant un
moviment en potència.
+ L'acció: - moviment en l'acte
per la pròpia acció que es
realitza.

REPÒS
La concentració
i el repòs són el resultat de les
línies verticals que dominen
la composició.

MOVIMENT
La disposició de les
figures és la variable
que aconseguix
transmetre moviment
o repòs.
La disposició d'una
figura o de tot un grup
escultòric determina
la composició de
l'obra.
El predomini de línies
diagonals o corbes
imprimix a l'obra
dinamisme.

MASSA

•

Determinat per la
sensació de pes que
transmet l'obra. O
l'absència de la mateixa,
jugant amb el buit,
El buit, l'antimassa.

Situació de l’espectador
respecte a l’escultura exempta
•

Per a la completa percepció de
l'escultura hauríem de tocar-la ja que la
sensació tàctil pot ser tan important, i de
vegades més, que la percepció visual. No
obstant això ens hem de conformar amb la
mera contemplació visual de l'obra per a
evitar amb el nostre contacte el
deteriorament de la mateixa.
Aquesta diapositiva no es referix a la
posició en què està col·locada l'escultura
en l'espai: una escultura exempta pot
haver-s'hi col·locat junt amb una paret i no
per això es convertix en un relleu. A més
hem de tindre en compte a l'observar una
reproducció d'una obra que no hem de
deixar-nos portar per la posició que va
adoptar el fotògraf al realitzar la fotografia;
aquesta pot tindre un enquadrament oblic
en què es veja part de front i part d'un
lateral i no per això l'obra té escorç. Es
tracta de comprendre si l'escultura està
feta per a veure's des d'un punt de vista
concret i si té un únic punt de vista o cal
girar entorn d'ella.

EL VOLUM
El caràcter tridimensional
de l'escultura comporta
volum.
L'obra ha de ser capaç de
crear espai al seu voltant,
de manera que puga ser
contemplada des de
diversos angles.
Quan l'escultura està
lligada a l'arquitectura (ja
siga per ser un relleu o
per estar inserida l'obra
en un espai tancat) la
qualitat volumètrica de la
mateixa es troba limitada
(la qual cosa ha ocorregut
durant gran part de la
història).

De forma breu podríem reduir la
qüestió observant que una
escultura pot estar feta per a
veure's de front, en escorç o s'ha
de girar al voltant d'ella. La
frontalitat no significa que no
puguem rodejar l'obra, ja que
aquesta és exempta, sinó que
està pensada perquè es veja
totalment de front i eixe és el seu
principal punt de vista. Hi ha
escultures que presenten una
certa torsió i que, si la veiem
totalment de front, no la
percebem íntegrament. Finalment
hi ha èpoques en què l'escultura
té un moviment molt fort i s'ha de
contemplar girant al voltant d'ella;
de vegades, com en el
manierisme, a més eixe
desplaçament ha d'anar
acompanyat d'una visió helicoïdal.

LA COMPOSICIÓ
Pot adoptar, a partir del
moviment de l'obra o la
absència del mateix, diferents
solucions.

Destaquen dues tendències:
composicions tancades,
arreplegades sobre si mateixes; o
composicions obertes, quan l'obra
s'obri cap a l'exterior, potenciant el
seu moviment.

LA PROPORCIONALITAT

La proporció o la
seua absència,
formen part de la
busca de
determinades
sensacions o ideals
de bellesa.

Les propostes
responen, en
conseqüència, al
que s'entén per
classicisme o
anticlassicisme.

FACTORS VISUALS: LLUM I COLOR

L'ús de la llum, de
com incidix sobre la
superfície de l'obra,
servix l'artista per a
modelar, crear volum
i moviment.
El color ha sigut
utilitzat per a
subratllar determinats
aspectes de l'obra:
realisme, simbolisme,
etc.
L'ús de diversos
materials i textures
contribuïx a subratllar
aquestos aspectes.

Funció i significat
de l’escultura
Actualment hi ha una certa
tendència a considerar a
l'escultura com un element
decoratiu, però generalment s'ha
utilitzat amb altres fins
independentment del seu caràcter
ornamental. Entre ells es poden
assenyalar la funció
magicoreligiosa i simbòlica de
les imatges en totes les religions
(excepte en la musulmana que no
les utilitza); algunes han sigut
representatives amb un caràcter
ideològic o d'ostentació; han
servit com a via a l'expressió de
l'ideal de bellesa en distintes
cultures; I, sobretot en el cas del
relleu, han tingut una important
funció narrativa i
commemorativa.

Auguste Rodin: El bes
1886. 190 x 120 x 115 cm.
Musée Rodin, París.

Constantin Brancusi (1876-1957) :
El Bes, 1916
Limestone
58.4 x 35 x 25.9 cm
Philadelphia Museum of Art

