
EL CONCEPTE D’ART



AÇÒ ES POT CONSIDERAR 
COM UNA OBRA D'ART?
…PER QUÈ?



I AÇÒ...?



I AÇÒ?

http://www.videoclipsya.com/


AÇÒ ÉS ART?



L'objectiu de la història de l'art és 
analitzar l'evolució de les 
manifestacions artístiques al llarg de 
les diverses èpoques. 
Però, què és l'art?.



Què és l'Art?

Creació humana de valors estètics 
(bellesa, equilibri, harmonia...) que 
sintetitzen les seues emocions, la seua 
història, els seus sentiments i la seua 
cultura.

És un conjunt de procediments utilitzats 
per a realitzar obres, en el qual 
apliquem els nostres coneixements



La bellesa és la qualitat de donar plaer als sentits.
L'Art perseguix açò?

L'Art és 
matèria de 
què 
emanen 
sensacions 
perquè algú 
ho ha 
volgut així 

Tota l'experiència humana, bella o horrible, plaent o dolorosa, 
humoristica, eròtica, absurda, tot pot ser destil·lat per l'artista



Les manifestacions artístiques actuals pareixen 
haver abandonat definitivament el concepte de la 
bellesa, expressió que va motivar les obres fins a 
finals del segle XX.

Crítics i artistes coincidixen que l'art no sols 
consistix a crear objectes bells, sinó que també 
ha de respondre als esquemes socials i reflectir 
l'atrocitat o la vulgaritat de la nostra època. Per a 
molts creadors, el bell en l'art pertany a un món 
d'herois i sants que ja va deixar d'existir. 



“…Tota noció de bellesa es reduïx per a nosaltres a 
la recepció de determinada dosi de plaer.
…l'estètica, des de la seua fundació fins als nostres 
dies, no ha aconseguit definir les qualitats i les lleis de 
l'art, ni el bell, ni la naturalesa del gust. Tota la famosa 
ciència estètica consistix a reconéixer com artístiques 
algunes obres per la senzilla raó que ens agraden, i a 
combinar després tota una teoria d'art que puga 
adaptar-se a totes eixes obres. 
…les innumerables definicions de l'art no són tals 
definicions, sinó simples temptatives per a justificar l'art 
existent.”

Lleó Tolstoi



“Què és perquè, l'art, considerat fora d'eixa concepció de la 

bellesa que només servix per a embrollar inútilment el problema? 

Les úniques definicions de l'art que intenten alliberar-se de la 

concepció de la bellesa són les següents: 

SCHILLER, DARWIN I SPENCER, activitat que tenen els 

animals i que resulta de l'instint sexual i dels jocs;

VARÓ, manifestació externa d'emocions internes, produïda per

Mitjà de línies, de colors, de moviments, de sons o de paraules; 

SULLY, producció d'un objecte permanent o d'una acció 

passatgera, per a procurar al seu productor un gaudi actiu i fer 

nàixer una impressió. Agradable en un cert nombre 

d'espectadors o d'oients, deixant a banda tota consideració 

d'utilitat pràctica.”

Lleó Tolstoi              



“La inexactitud de totes estes afirmacions 

procedixen que totes, sense excepció, el mateix 

que les metafísiques, cuiden només del plaer que 

l'art puga produir, i no del paper que pot i ha 

d'exercir en la vida de l'home i de la humanitat.

Per a donar una definició correcta de l'art és 

doncs necessari, abans que res, cessar de veure 

en ell un material de plaer, i considerar-lo com 

una de les condicions de la vida humana. Si es 

considera així, s'advertix que l'art és un dels 

mitjans de comunicació entre els hòmens.”

Lleó Tolstoi



L'art com a llenguatge

L'Artista 
decidix  
expressar-se 
a través de

Al dialogar con la obra de arte la 
completa.
Debe analizar la obra desde 
diversos puntos de vista:

Tema…….”el qué”

Colores
Materiales
Composición     “el cómo”
Movimiento
Perspectiva…

Función…………“el para qué”

¿Dónde 
cuando?....”contexto histórico”

EMISOR MISSATGE

RECEPTOR

Des que els espectadors o els oients experimenten els sentiments que 

l'autor expressa, hi ha obra d'art.

L'art és un mitjà de comunicació amb un codi de 
signes propi, que l'artista compon per a crear 
imatges transmissores d'un missatge que el 
receptor-espectador desxifra. 

L’obra d’art

(suport del missatge 
que es manifesta 
utilitzant un codi de 
signes)

L’Espectador

Al dialogar amb l’obra d’art la 
completa.

Cal analitzar l’obra des de diversos 
punts de vista:

Tema..... “el què”

Colors

Materials

Composició       ....“el com”

Moviment

Perspectiva

Funció..... “el per a què”

On, Quan?.......”context històric”



PANOFSKY: "Tot aquell que s'encare amb una obra d'art, ja siga 

que la recree estèticament, o bé la investigue racionalment, ha de 

sentir-se interessat pels seus tres elements constitutius: la forma 

materialitzada, la idea (en les arts plàstiques, el tema) i el 

contingut. Estos tres elements concorren per igual a allò que 

s'anomena el "gaudi estètic de l'art". 

GOMBRICH: "Eixos artistes, només podien aconseguir la seua pretensió 

tirant-li damunt a l'observador una part de la càrrega de la creació. Perquè  

quina altra cosa significa que se'ns invite a tirar-nos arrere també 

nosaltres, per a observar com les taques de color d'un paisatge 

impressionista "adquirixen vida"? : Això significa que el pintor descansa 

en la nostra bona disposició per a acceptar suggeriments per a llegir 

contextos, per a evocar la nostra imatge conceptual, baix el seu 

guiatgue... 

PAPER DEL L'ESPECTADOR



QUÈ OPINEN ELS TEÒRICS   

SOBRE EL CONCEPTE D'ART?

FRANCASTEL: “L'art és un sistema de 

signes organitzats a partir d'un llenguatge 

construït per l'artista en relació amb la 

cultura i societat a què pertany”

PANOFSKI "L'obra d'art és una entitat de què 

partixen, com els filaments de les neurones, 

connexions amb les creences, les idees, la 

situació històrica dels hòmens que les van 

crear."



GOMBRICH: "Per tant eixe estrany recinte que

cridem ''art" és com una sala d'espills o una

galeria d'ecos. Cada forma conjura un miler de

records i d'imatges de la memòria"

TATARKIEWICZ: Considera que l'art té moltes funcions 

diferents, pot representar coses existents però pot construir 

coses que no existixen; tracta de coses que són externes a 

l'home, però expressa també la seua vida interior. Estimula 

la vida interior de l'artista, però també la del receptor -

espectador. Al receptor li aporta satisfacció, però també pot 

emocionar-li, provocar-li, impressionar-li o produir-li un xoc.



KENNETH CLARK afirmava:

"Va dir Ruskin: "Les grans nacions escriuen

les seues autobiografies en tres manuscrits,

el llibre dels morts, el llibre de les seues

paraules i el llibre del seu art. Cap d'ells pot

ser interpretat sense la lectura dels altres

dos, però dels tres, l'únic fidedigne és

l'últim". Si per a dir la veritat sobre la societat

haguera de triar entre un discurs d'un

ministre i els edificis que es van erigir durant

el seu exercici, em quedaria amb els

edificis."



¿Mas el arte? ...

-Es puro juego,

que es igual a pura vida,

que es igual a puro fuego.

Veréis el ascua

encendida...

L'OBRA D'ART PER A LA 

SENSIBILITAT DEL POETA

ANTONIO MACHADO



KONSTANTIN KAVAFIS

M'assente i medite.                              He donat a l'Art 

Desitjos i sensacions - entrevistes

Rostres i línies:                                    i de desitjos no complits

La borrosa memòria.                            Deixeu que a ell m'entregue.

És ell qui dóna                                     Forma a la Bellesa

Completant la vida                               amb toc imperceptible,  

Combinant percepcions,                      combinant els dies.



A ti, lino en el campo. A ti, extendida

superficie, a los ojos, en espera.

A ti, imaginación, helor u hoguera,

diseño fiel o llama desceñida.

A ti línea impensada o concebida.

A ti pincel heroico, roca o cera,

obediente al estilo o la manera,

dócil a la medida o desmedida.

A ti, forma; color, sonoro empeño

porque la vida ya volumen hable, 

sombra entre luz, luz entre sol, oscura.

A ti, fingida realidad del sueño.

A ti, materia plástica palpable.

A ti mano. pintor de la Pintura.

A LA PINTURA

RAFAEL ALBERTI



El ritu se servix també de l'art per a tractar de

comunicar el que els mites són. Així, religió, art i

mite pareixen tindre llaços molt estrets, perquè,

a diferència de la ciència, estos fan ús de

l'aparentment irracional per a comprendre un

món caòtic i inexplicable, però sobretot, fan

referència a l'infinit, al perdurable i, per tant, a

l'immortal.

RELACIÓ AMB LES CREENCES:  ART I MITE

El món del profà i el món del sagrat formen part de la 

dualitat que es dóna en l'home; el mateix que es troba en 

ell la realitat i l'imaginari. Al sagrat i a l'imaginari pertany el 

món del mite i al seu torn, els conceptes de religió i art 

estan associats al mite. 



Existen múltiples teorías en torno a la 

obra de arte. Es evidente la dificultad 

de delimitar lo que es arte o no entre 

los “artefactos” del hombre. Pero quizá 

sea esa INDETERMINACIÓN una de 

sus cualidades más importantes, pues 

vemos que el arte tiene límites fluidos y 

se derrama sobre las cosas que casi no 

son arte, impregnando las obras 

humanas.



L'obra d'art té connexions amb les creences



Art no intencionat, amb funció màgica i pràctica



Els mites fan referència a l'infinit, al

perdurable i, per tant, a l'immortal.

Grandesa tècnica unida a la bellesa estètica



...Injuriat en la seua època per la ruptura amb 

l'academicisme però hui  molt valorat. 

MONET

Idea de l'art

per l'art



MIQUEL ÀNGEL PIETAT 

RONDANINI

A vegades l'artista s'avança al 

seu temps donant a la seua obra 

un caràcter avantguardista



El mecenes imposa el 

tema però la forma és 

genialitat de l'artista





A tu, fingida realitat del somni

Religió, art 

i mite 

pareixen 

tindre 

llaços molt 

estrets



El progrés tècnic propicia 

l'evolució de la vida...i de l'art

Els nous materials 

estimulen la creativitat



L'artista s'interessa tant per la 

funció com per la forma 



Al receptor pot 

emocionar-lo...

...Provocar-lo, impressionar-lo 

o produir-li un xoc.



L'art és un sistema de 

signes construït per l'artista

en relació amb la cultura i 

societat a què pertany...



TRANSPOSICIÓ 

DE LA 

ICONOGRAFIA 

GREGA  A LA 

CRISTIANA

Semblant 

model 

iconogràfic 

però canvi  

de 

contingut

EL TEMPS HISTÒRIC: 
FACTOR 
CONDICIONANT



La 

mitologia 

s’expressa

a través de 

l’art

AMAZONOMÀQUIA



El mite

La bellesa estètica 

La tècnica

NIKÉ LLIGANT-SE 

UNA SANDÀLIA

SEGLE V a. C.



L'art és un sistema de signes construït per l'artista en 
relació amb la cultura i societat a què pertany...

SEOANE



Del classicisme renaixentista...

...A l'abstración cubista

CANVIA L'ESPAI I EL TEMPS



L'orfebreria com a valor artístic i 

testimoni històric i cultural



L'artista expressa també la 
seua vida interior

...juega con la luz, el 
color, el movimiento...



Els
conceptes
de religió i
art estan
associats al
mite.



Cada forma 
conjura un miler 
de records i 
d'imatges de la 
memòria

A tu, 
matèria 
plàstica 
palpable



En el passat els mecenes:          

L'Església, l'Estat i la noblesa.

En l'edat contemporània:         

El mercat, la crítica d'art,   

Els mitjans de comunicació,   

Els artífexs de l'obra d'art …

QUI DIU QUÈ ÉS ART O NO?



Per qué estudiar Historia del 
Art?

Estudiar-ho significa entendre i reflexionar 
sobre les principals corrents de la crítica 
d'art, buscant l'art en la relació home-món, 
pensant i analitzant els moments culturals, 
artístics i estètics de diversos temps i 
societats, creant d'esta manera 
coneixements significatius sobre la 
humanitat



L’Art transforma la nostra 
manera de pensar

 Ens fa repensar els nostres 
posicionaments socioculturals i 
artístics.

 Busca l'anàlisi dels objectes d'art en la 
Història, perquè d'alguna manera l'art 
interferix en la societat i, al mateix 
temps, rep influències del mig en què 
està inserit.



Com es representa l'Art?

 Es representa de diverses formes: la plàstica, 
la música, el cine. El teatre, la 
dansa,l'arquitectura, etc.

 Pot ser vist o percebut per l'home de tres 
maneres: visualitzades, sentides o mixtes 
(audiovisuals)

 L'artista precisa de l'art i de la tècnica per a 
comunicar-se.



Conéixer el codi de signes utilitzat per l'artista

Reconéixer els elements formals seleccionats per 
l'artista, que marquen el seu segell personal.
Distingir el repertori d’imatges - iconografía –

que es representen en l’art: fonts  literàries,       

històriques, mitològiques, religioses ... 

Situar-la en l’espai i en el temps i analitzar la seua 

influència en l’obra: context històric 

Interpretar el missatge i la funció per a la que va 

ser creada 

Saber el paper que l’artista exerceix en la 

societat de la seua època.

PER A COMPRENDRE L'OBRA D'ART ÉS 
NECESSARI: 



EL CONTEXT HISTÒRIC
 L'obra d'art és un fet històric i no es pot analitzar 

només des d'un punt de vista estètic. 

 L'obra d'art no sols es dóna en la Història sinó amb la 
Història. Es Maneja la Història i l'assumix fent d'ella la 
seua ferramenta de treball, l'instrument de la seua 
operativitat. Els valors estètics d'una obra només es 
realitzen, només arriben a ser, per la seua posició en 
la cadena de fets artístics i històrics. La cadena és 
totalment necessària perquè l'art “siga”.

 El context i la tradició són materials de l'obra “en 
absentia” , com el marbre o l'oli ho són “en 
pressentia”. Una obra d'art no és només “el que és” 
sinó el que “ha deixat de ser”.



Qui és l’artista?

L’home que crea objetes per a:
 Satisfer les seues necessitats pràctiques                 

-art utilitari-.
 Com a mitjà de vida 
 Perquè el món sàpia el que pensa.
 Per a divulgar les seues creences (o les 

d'altres)
 Per a estimular i distraure a si mateix i a 

altres.
 Per a explorar noves formes de mirar i 

interpretar objectes i escenes.



És completament 
lliure l’artista en 
l’execució de la seua 
obra?

Al llarg de la història ha estat condicionat per mecenes 
i clients.
La seua obra es convertix en document històric que 
reflectix el poder de l'Església, de la noblesa i la 
pressió del mercat. Com a executor del gust popular 
pot sintonitzar amb el subconscient col·lectiu.

L'artista imprimix el seu 
segell personal a un 
encàrrec del mecenes i 
respon al gust popular.

L'artista s'allibera de les regles de 
l'academicisme que s'imposava en l'època 
escandalitzant als espectadors. 
Hui, l'evolució del gust, eleva a un primer pla 
a l'Impressionisme.



"El arte enseña a mirar: a mirar el arte y a 
mirar con ojos más atentos el mundo. En los 
cuadros, en las esculturas, igual que en los 
libros, uno busca lo que está en ellos y 
también lo que está más allá, una 
iluminación acerca de sí mismo, una forma 
verdadera y pura de conocimiento." 

ANTONIO MUÑOZ MOLINA: "Ventanas de Manhattan" 



"... l'art és inútil, almenys comparat amb, diguem, el 
treball d'un llanterner, un metge o un maquinista. 
Però què té de roín la inutilitat? Jo sostinc que el 
valor de l'art residix en la seua pròpia inutilitat; la 
creació d'una obra d'art és el que ens distingix de les 
altres criatures que poblen este planeta; i el que ens 
definix, en l'essencial, com a sers humans. Fer 
quelcom per pur plaer, per la gràcia de fer-ho."

Discurs de l'escriptor PAUL AUSTER en l'entrega dels 
Premis príncep d'Astúries 2006. (Oviedo, 20/X)


