
QUÈ ENS DIUEN LES 
IMATGES?

LLEGIR LA PINTURA…
LA INTERPRETACIÓ DE LES IMATGES.
Què mostren les imatges? Què amaguen? Les podem llegir?
Quines són les intencions de l’artista?  Per què pinta així?  Quina funció té aquesta pintura?
Com s’expliquen les coses a través de l’obra pictòrica?  Com interpretem un quadre?      
Què ensenya i què amaga la imatge?



Llegir una obra pictòrica significa mirar-la amb deteniment, analitzar cadascun dels detalls que la formen, estudiar-la per treure-li el màxim d’informació possible i 
descobrir-hi coses que en una vista més superficial ens amagava.

Una imatge pictòrica està formada per moltíssims àmbits o plans d’informació:

1. l’àmbit contextual: en quin moment i entorn s’ha pintat la imatge? Saber-ho ens ajudarà a interpretar-la, recollir informació sobre l’autor, el moment històric de la 
imatge, el moviment artístic o l’escola pictòrica a la qual pertany. 

2. l’àmbit narratiu: què ens està explicant la imatge? Analitzar aquesta història en l’àmbit expressiu: el traç, el color, la forma, la grandària, la matèria…  Què hi 
veiem? Què entenem? Analitzarem l’actitud dels personatges, l’ambientació…

3. l’àmbit compositiu: com estan organitzades les coses que hi ha dins de l’enquadrament? 
D’una banda, podem analitzar els elements escalars: la profunditat, la perspectiva, la proporció, l’articulació del punt de vista. Així com els elements dinàmics: el 
ritme, les línies, les diagonals, l’esquema compositiu.

4. l’àmbit tècnic: com s’han utilitzat els recursos de la tècnica pictòrica?



Elements ambientadors:

Quan una una imatge vol explicar una història, acostuma a incorporar elements «ambientadors»;  com més n’hi hagi, més fàcil li resultarà a l’espectador percebre 
la història que se li explica. 
Un context físic: una localització, el lloc on s’esdevé la foto, on transcorre la petita història que hom està explicant. Pot ser una ciutat, un carrer, el saló d’una casa.
Un context temporal: una referència del moment en el qual se situa l’acció o el fet.
Un context emocional: Pot haver-hi diverses emocions representades en una obra, amb alguna potser dominant l’escena .
Un element protagonista:  La presència de persones pot ser un element clau en una història, o també alguns elements molt representatius i molt identificables. 

LA NARRATIVA VISUAL :  EXPLICAR AMB IMATGES 

Què és una narració visual? 
Quina forma té una narració visual?
Què és el llenguatge visual? 
Quin són els recursos visuals? 

La narrativa visual és la capacitat de la imatge d'explicar històries, creant un “discurs visual”. Tota pintura que descriu esdeveniments, situacions, personatges, fets 
o, fins i tot, imatges simbòliques, és narrativa, perquè conté en ella mateixa un missatge, una possible història. A partir del que mostra i del que amaga, requereix la 
lectura de l'espectador per ser interpretada. 



Giotto di Bondone - Lamentació sobre Crist mort, 1306



Fra Angelico - La anunciació, 1425



Paolo Ucello - Cacera nocturna, 1460



Sandro Boticelli - El naixement de Venus, 1485



J.A. D. Ingres - Paolo i Francesca, 1819

Jean August Dominique Ingres - Estudi per cap de Jesús1842



P. A. Renoir - El ball al Moulin de la Galette ,1876



Edgar Degas - Esperant, 1882



Edgar Degas - ballarines, 1880



Alphonse Mucha, Les quatre estacions, 1896



Alphonse Mucha, Les quatre pedres precioses, 1900



Jakson Pollock - A l’estudi.



Jakson Pollock - Mural, 1943
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Manuel Pérez Clemete
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Patricia Patterson
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Heidi Hahn

Heidi Hahn , al seu estudi, 2017 



Heidi Hahn,  Burn out in shredded heaven, 2018



Heidi Hahn,  Studio Visit
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Tschabalala Self



Tschabalala Self, Spare Moments, 2015
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