
Programa pedagògic:

ELS EXPLORADORS DE L’ART

Exposició
ANDY WARHOL. ELS MISTERIS DE L’ART

Del 23-03-12 al 03-06-12



Unitat didàctica:

Art Pop, l’expressió artística de la cultura popular

Treball previ a l’aula
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PRESENTACIÓ

D’aquí a uns dies anireu a la sala d’art del Centre Cultural per visitar l’exposició Andy Warhol. Els 
misteris de l’art. En l’exposició podreu observar i interpretar diverses obres pictòriques d’Andy 
Warhol, un dels artistes més influents de la segona meitat del segle XX. Durant la visita...

1. Descobrireu les possibilitats de les arts plàstiques per reflectir i descriure l’estil de vida de la societat.

2. Estudiareu les principals característiques del llenguatge plàstic de l’Art Pop, un dels corrents artístics 
més innovadors de la segona meitat del segle XX i que encara avui és molt present al nostre entorn.

3. Explorareu les possibilitats expressives de les principals tècniques de l’Art Pop (collage, fotografia...) 
per reflectir la vostra opinió sobre algun aspecte concret de l’estil de vida de la nostra societat.

Per aprofitar millor la visita, podeu preparar-la des de l’aula realitzant les tasques següents:
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Conèixer l’Andy Warhol

L’artista més conegut i un dels principals 
exponents del moviment artístic anomenat 
Pop Art.

Breu biografia de l’Andy Warhol i la relació 
entre la vida i l’obra artística.

Conèixer l’Art Pop

Art Pop, un corrent artístic innovador.

Art Pop, l’expressió artística de la cultura 
popular.

Art Pop, el llenguatge plàstic de la cultura 
popular.

Art Pop, les tècniques pictòriques industrials.

TREBALL PREVI A L’AULA
PER PREPARAR LA VISITA
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Les obres d’art que veureu a l’exposició corresponen a l’artista americà Andy Warhol. Aquest artista 
és, potser, el principal exponent del corrent artístic anomenat Art Pop i el més reconegut arreu del 
món. Descobrim-ho!

CONÈIXER L’ANDY WARHOL
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món. Descobrim-ho!

1. Algunes de les obres 
d’Andy Warhol són les 
que han assolit més 
popularitat i reconeixe- 
ment artístic de tot 
l’Art Pop. Fixeu-vos en 
els exemples següents. 
Què en penseu 
vosaltres?

CONÈIXER L’ANDY WARHOL
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Els quadres amb la llauna de 
sopa Campbell són les prime- 
res obres Art Pop amb èxit. 

Les litografies de la Marilyn 
Monroe han esdevingut sím- 
bol de l’Art Pop a tot el món.

Les litografies de Mao Tse- 
tung simbolitzen la vocació 
descarada de l’Art Pop.
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bol de l’Art Pop a tot el món.
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La vida i l’obra de l’Andy Warhol estan molt relacionades, ja que no diferenciava la seva vida perso- 
nal de la seva activitat artística. Per conèixer una mica millor a l’Andy Warhol, llegiu-ne aquesta breu 
biografia.
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3. Llegiu amb atenció 
la breu biografia i res- 
poneu les qüestions:
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1928
Neix a Pittsburg 
(EE.UU.), fill petit 
d’una família 
d’exiliats txecs.
De petit ja l’interes- 
sa la pintura, el 
dibuix els retalla- 
bles, el cinema.
Entre el 1945 i 1949 
cursa els estudis de 
Belles Arts.

Anys 50s

PUBLICISTA
El 1949 s’instal·la a 
Nova York i treballa 
de publicista dis- 
senyant anuncis per 
a revistes i disco- 
gràfiques famoses.
També fa obres 
d’art però sense ser 
artista professional.

Finals dels 50s

ARTISTA
Tot i haver assolit un 
gran èxit professio- 
nal decideix aban- 
donar la publicitat 
per dedicar-se a 
l’art.
Primeres exposi- 
cions professionals 
a Nova York.

ACTUALITAT
INFLUÈNCIA
Vint-i-cinc anys 
després de la seva 
mort, l’obra de 
Warhol, i l’Art Pop 
en general, encara 
estan d’actualitat 
amb destacada 
influència en l’art, 
la publicitat i el 
disseny gràfic.

Any 1968
ATEMPTAT
L’any 1968 pateix 
un atemptat que 
quasi li costa la vi- 
da. L’atemptat va 
afectar molt l’artis- 
ta que va moderar 
la seva tendència 
a la transgressió 
fet que s’observa 
en la seva obra.

Any 1963
ART COL·LECTIU
Inaugura The Fac- 
tory, el seu estudi 
de treball i centre 
d’experimentació 
artística que reunia 
persones molt di- 
verses del món de 
la cultura essent “la 
fàbrica” d’art de 
Nova York.

Anys 60s
ÈXIT
Aquesta dècada és 
la més prolífica de 
Warhol i en la que 
assoleix l’èxit.  
Explora els fona- 
ments de l’Art Pop, 
cercant les seves 
tècniques i definint 
el seu llenguatge 
plàstic.
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L’Andy Warhol és un dels principals representants de l’Art Pop. Aquest corrent artístic va néixer a 
finals dels anys 50 inspirat per la cultura popular. La seva aparició va ocasionar molta controvèrsia 
ja que les seves propostes eren molt diferents de la resta de corrents artístics del segle XX. Veiem-ho!

L’ART POP, UN CORRENT ARTÍSTIC INNOVADOR
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4. Observeu amb 
atenció les següents 
obres pictòriques i res- 
poneu les qüestions:
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1883

EXPRESSIONISME ABSTRACTE
Number 1, Jackson Pollock, 
1950

ART POP
3 cokes bottles,
Andy Warhol, 1962
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L’Andy Warhol és un dels principals representants de l’Art Pop. Aquest corrent artístic va néixer a 
finals dels anys 50 inspirat per la cultura popular. La seva aparició va ocasionar molta controvèrsia 
ja que les seves propostes eren molt diferents de la resta de corrents artístics del segle XX. Veiem-ho!
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L’Art Pop pretén convertir la cultura popular en art i, alhora, popularitzar l’art, és a dir, 
acostar l’art a tothom. Però, com aconsegueix tot això? Descobrim-ho analitzant una obra concreta de 
l‘Andy Warhol!
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Als anys 50, la bonança econòmica, el desenvolupament tecnològic i la flexibilització de les normes 
morals, van afavorir el sorgiment d’un nou estil de vida que hom anomenà cultura popular. La 
Música Pop i l’Art Pop són l’expressió i, alhora, el reflex artístic d’aquest estil de vida.
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6. Per reflectir l’estil de 
vida de la cultura 
popular els artistes de 
l’Art Pop van represen- 
tar l’entorn material 
de la vida quotidiana. 
Observeu les següents 
obres i responeu a les 
qüestions: 
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L’Art Pop és l’expressió i el reflex artístic de l’estil de vida de la cultura popular, per això 
el contingut de les seves obres inclou objectes, símbols i celebritats de la vida quotidiana de la cultura 
popular. Però, quin és el llenguatge plàstic que reflexa la cultura popular?
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7. La imatge és la pro- 
tagonista de les obres 
Art Pop. Imatges 
preexistents que 
extreu dels canals de 
comunicació propis 
de la cultura popular. 
Fixeu-vos en els  
exemples següents.
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Per als artistes de l’Art Pop les tècniques pictogràfiques que s’havien desenvolupat fins aleshores 
(pintura a l’oli, fresc, acrílic i moltes altres) no podien reflectir l’estil de vida de la cultura popular ja 
que no en formaven part. Així, quines eren les tècniques pictòriques pròpies de la cultura popular?
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8. Les imatges dels mit- 
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les protagonistes de 
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tes les  tècniques més 
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tòriques de l’Art Pop i 
llegiu-ne la descripció.
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SERIGRAFIA
Tècnica d’impressió per reproduir 
documents i imatges sobre qualse- 
vol material a partir de la transferèn 
cia de tinta. Aquest mètode permet 
fer tantes impressions com es vulgui 
sense perdre definició.

COLLAGE

Prové del francès coller (enganxar) i 
fa referència a la tècnica de sobre- 
posar elements diversos en un tot 
unificat. Els elements més utilitzats en 
els collages Art Pop són: fotos, 
còmics, retalls de diari, teixits i fils.
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jans de comunicació 
de la cultura popular 
(publicitat, revistes, TV, 
còmics, cinema) són 
les protagonistes de 
l’Art Pop. Perquè no 
fer art utilitzant les 
mateixes tècniques de 
tractament d’imatge 
que utilitzen aquests 
mitjans? No són aques- 
tes les  tècniques més 
populars? 

a. Fixeu-vos en les se- 
güents tècniques pic- 
tòriques de l’Art Pop i 
llegiu-ne la descripció.

b. Què en penseu de 
cada tècnica? Quina 
us agrada més?

ART POP, LES TÈCNIQUES PICTÒRIQUES INDUSTRIALS

SERIGRAFIA
Tècnica d’impressió per reproduir 
documents i imatges sobre qualse- 
vol material a partir de la transferèn 
cia de tinta. Aquest mètode permet 
fer tantes impressions com es vulgui 
sense perdre definició.

COLLAGE

Prové del francès coller (enganxar) i 
fa referència a la tècnica de sobre- 
posar elements diversos en un tot 
unificat. Els elements més utilitzats en 
els collages Art Pop són: fotos, 
còmics, retalls de diari, teixits i fils.



Servei pedagògic:

Molt bé, EXPLORADORS!!

Ja esteu preparats per visitar l’exposició
Andy Warhol. Els misteris de l’art. 

Durant la visita: 

1. Observareu i analitzareu diverses 
obres de l’Andy Warhol;

2. Interpretareu el reflex que l’Andy 
Warhol feia de la seva societat;

3. Realitzareu una obra Art Pop col·lectiva

Ens veiem al Centre Cultural.
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