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Per què n’hi ha tantes i a tot arreu?



Art:   Conjunt d’imatges pròpies d’una cultura en un lloc i en un temps concrets

Quines són les nostres imatges?





Què és ?



Algunes preguntes que poden ajudar... Què veieu a la imatge?



Quin objecte és?



Per quin motiu es va fer?



Quina és la seva funció simbòlica?



És una imatge que representa una dona de la burgesia florentina de principis del s.XVI (Renaixement) que mira 
directament l’espectador i que té al seu darrera un paisatge amb un riu i unes muntanyes.

És un objecte físic. 
És una reproducció fotogràfica digital d’una de les obres més importants de l’art occidental.

És un panell de fusta de vern (álamo) de 77cm x 53cm sobre el qual es va fer una preparació a base de guix de pintor 
blanc i que ja estat pintat amb pintura a l’oli a base de moltes capes translúcides (veladures). 
Fou executat entre els anys 1503 i el 1519 amb moltes fases de retoc al llarg dels anys.
Actualment té un marc daurat i està permanentment exposat al Museu del Louvre.

Neix com a resposta a una necessitat real. És fruit d’un encàrrec real: el retrat d’una dona de la burgesia florentina, 
probablement Lisa Gherardini, esposa de Francesco Bartolomeo del Giocondo. Monnalisa és l’abreviació de Madonna 
(senyora) i Lisa.
La seva destinació era estar decorant el palau burgès del sr. Giocondo. Per tant, no era d’accès públic sinó una imatge 
destinada a un sector reduït i privilegiat de la societat.
Leonardo no la va lliurar mai al sr. del Giocondo i va ser finalment adquirida pel rei francès Francesc I a la mort de 
Leonardo ja que aquest havia estat treballant a la seva cort d’Amboise els darrers anys de la seva vida.

La seva funció era projectar una imatge de la burgesia florentina d’inicis del XVI com a classe culta, refinada, selecta i 
idealitzada.

Quina és la seva funció actual?





21 d’agost de 1911
La Monnalisa és robada pel fuster italià Vincenzo Peruggia





















Les Sourires que nous restent! Comoedia illustré, 1911
(Els somriures que ens resten)

Artistes de varietats vestides com la Gioconda



Mai, cap imatge de l’art havia estat tan popular...
fins a formar part dels mass media











1919
L.H.O.O.Q: Ella té el cul calent

Marcel Duchamp

La imatge s’independitza 
de l’original a través de la 
seva reproducció 
tecnològica

es torna propera i se li 
perd el respecte (burla)

es torna disponible

fàcilment manipulable 
(actuar sobre la 
reproducció)
 
es torna global, uniforme

es torna objecte de desig 
de possessió com tots els 
béns a la societat de 
consum



1963. Mona Lisa doble

Andy Warhol



1963. Thirty Are Better Than One

Andy Warhol







2010
Kim Kardashian

Actriu nordamericana















Parlem, doncs, d’imatges          
més que d’art

l’art ha perdut l’hegemonia en la producció d’imatges



Les imatges perden gran part del seu 
sentit quan les treiem del seu context 

(descontextualitzem)

Es converteixen en imatges lliures per ser usades







Suposo que la pregunta és,

Què signifiquen per a nosaltres les 
imatges del nostre temps?





1916 J.Sorolla



1930-35. Ciutat de Mèxic



2013. Oxford St. Londres
Imatge del blog: http://rosariomarti.wordpress.com

http://rosariomarti.wordpress.com


2013. Col.lecció A.Schlesser



1991. La impossibilitat física de la mort a la ment d’algú viu

Damien Hirst



Les imatges de l’art          
copien recursos dels mitjans de comunicació i de la 

publicitat
amb l’objectiu de despertar l’alerta en l’espectador davant les imatges

per crues que siguin

Que la imatge mai és innocent ; i sempre és una il.lusió de la realitat; no la realitat mateixa.



1986. Platoon. Oliver Stone



I, tinguem en compte que les 
imatges són                         

  una apropiació simbòlica del món
Joan Fontcoberta, fotògraf

Apropiació: voluntat de posseir / de comprendre / d’entendre

Simbòlica: que transmet essències fonamentals de la naturalesa humana, que han estat sempre a 
la història de l’home 
(el present etern)

Les imatges (símbols) de cada època són el 
llenguatge universal que tots compartim 

perquè coneixem el seu significat





1639. Les tres Gràcies. Rubens



Les imatges (símbols) de cada època són el 
llenguatge universal que tots compartim 

perquè coneixem el seu significat

I la seva utilització al llarg del temps crea 
una cadena de relacions entre imatges: 

la tradició iconogràfica.



1480-81. Les tres Gràcies (La Primavera). S.Botticelli



1504-05. Les tres Gràcies. Rafael Sanzios I dC. Pintura romana 1517. Les tres Gràcies. i Cupido. 
Villa Farnesina. Rafael Sanzio







sI dC. August de prima Porta. 
Museus Vaticans.





Que TOTES les imatges configuren 
la nostra mirada del món

Història de l’art - Publicitat - Mitjans de comunicació - còmic - cinema - grafiti .......

Té sentit, doncs, conèixer la història 
de les imatges, com es generen les 
unes a les altres i com configuren 
els nostre “imaginari” comú



Hendrik Kerstens
Sèrie Paula Portrait.  2009



Rogier Van der Weyden
Retrat de dona.  1445



Fotoperiodisme
Carles Puyol.  2012



François Rude
La Marsellesa.  1833-36



Totes les imatges tenen, al darrera, 
algú que les ha pensat-concebut,

responent a unes intencions, ja siguin 
seves o imposades (la seva pròpia 
història que li dóna sentit).

Intentarem aprendre a llegir-les a través 
de la pròpia imatge (tema+elements 
formals)



Canaletto
Gran Canal mirant el Sudest des de Campo de Santa Sophia al Pont Rialto.  1756



Luc Delahaye
Bagdad.  2003



obra autor
context

espectador



Mai no havíem tingut tanta facilitat per crear imatges 
i tan poca capacitat per llegir-les



Joan Fontcoberta



Sintetitzant

Algunes imatges de  l’art contemporani utilitzen els recursos 
dels mass media per alertar-nos sobre la “innocència” de les 
imatges

Les imatges són manipulables gràcies a la reproducció tècnica

Però perden el sentit profund que l’espai per al qual van ser 
creades els donava 

Les imatges usen símbols per comunicar ja que els entén tothom 
en un lloc i en una època determinats

Les imatges provenen unes de les altres 
(la història de les imatges) Configuren la nostra mirada

I totes les imatges tenen una història: la d’algú que va decidir 
crear-les



Us proposo un joc





Albert Durero
Autoretrat.  1500



Ara, vosaltres...
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Les imatges procedeixen de la xarxa lliure d’Internet 
excepte “Manipulació de l’Autoretrat de Durero” autor: Miquel Pescador


