
L' Art al circ



Cezanne

Paul Cézanne/Pau Cesana (19 de gener de 1839, Ais de Provença - 22 d'octubre, 1906 ) va ser un pintor francès
que representa l'enllaç entre l'impressionisme i el cubisme. Asisteix a l'Académie Suixxe per exercitar el dibuix.
Allà coneix a Guillaumin. Les seves primeres obres les va realitzar amb pigments molt espessos i en tonalitats
oscures. Va desenvolupar un estil pictòric dur, dens , espès, de forts pinzellades,  pren com a model a l'italià
Caravaggio i a l'espanyol Diego Velázquez. 



Lautrec
Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec (Hôtel du Bosc a Albi, França , 24
de novembre de 1864 - Marlomè , França, 9 de setembre de 1901 ) fou un
pintor francès que destacà per la seva representació de la vida nocturna
parisenca de finals del segle XIX.

L'obra de Toulouse-Lautrec es caracteritza pel seu estil fotogràfic, al que corresponen
l'espontaneïtat i la capacitat de captar el moviment en les seves escenes i personatges, essent
el seu un estil propi. Cal afegir-hi l'originalitat de les seves composicions influenciades de l'art
japonès (les estampes japoneses estaven molt de moda en aquella època), que es manifesta
en les línies compositives diagonals i el tall sobtat de les figures per les vores. Lautrec posseïa
una memòria fotogràfica i pintava de forma molt ràpida. No obstant això, la seva primera
influència fou la pintura impressionista i, sobretot, la figura de Degas, de qui seguí la temàtica
urbana allunyant-se dels paisatges que interpretaven Monet o Renoir. Fou l'Avantguarda
del modernisme i de l'L'Art Nouveau.

http://ca.wikipedia.org/wiki/24_de_novembre


Botero
Fernando Botero Angulo (Medellín, 1932)  és un pintor i escultor colombià dels segles XX i XXI. Del seu
estil són característiques les figures inflades i arrodonides, tant en pintura com en escultura. Les escultures
solen ser de color negre.

Als seus inicis els temes que solia representar
eren escenes costumbristes, tema que no ha
acabat de deixar fins a l'actualitat, però a les
seves obres més recents hi ha anat afegint
temes polítics d'actualitat, com per exemple
tortures dels estatunidencs a irakians a la seva
guerra. El seu estil és proper a l'expressionisme.

A la pintura solen dominar
els colors foscos, que de
vegades contrasten amb
d'altres de vius, i amb el pas
del temps ha anat definint
més les figures i contorns.
S'inspira en la recerca de
monumentalitat dels frescos
mexicans i dels pintors del
Renaixement italià. Els seus
personatges, humans o
animals, sempre tenen
volums exageradament
arrodonits.



Chagall
Vitebsk, 1887 - Saint-Paul-de-Vence, 1985) Pintor francès d'origen rus. Nascut a una petita aldea
rusa, gràcies als seus interessos artístics va anar a París en 1910 on va assumir la seva maduressa
artística. 

Va tornar a Rusia al 1914 i va participar a la renovació cultural del seu país. Les seves idees
revolucionàries i polítiques el van portar a marxar a Alemanya al 1924. La seva condició de jueu
l'obligà a viatjar per França i EEUU per acabar definitivament a França desprès d'acabar la Segona
Guerra Mundial. 

La seva obra es caracteritza per les seves imatges barrejades sense lògica espaial que justifiqui les
superposicions, la heterogeneitat de tamanys i la transgressió de les lleis de la física. Tot i això sempre es
veu la seva composició radial que segueix els aprenentatges del cubisme, el disseny de les línees que
articulesn les imatges entre si i que estableixen connexions entre les figures i el fons. 



Degas
Sovint s'associa l'art impressionista amb els efectes de la llum a
l'aire lliure. 

Aquestes característiques no són íntegrament aplicables a
Degas: tot i ser un dels principals animadors de les exposicions
impressionistes, no trobava el seu lloc en el moviment més que
per la llibertat de pintar predicada pel grup.

 De la pintura a l'aire lliure prefereix, i de lluny, «allò que no es veu
més que en la memòria».

Edgar Degas (  París, 19 de Juliol del 1834 - 27 de Setembre de 1917) .

Fou un mestre francès que destacà com a pintor, gravador, escultor i
fotògraf.  

És conegut per la seva visió particular sobre el món del ballet, en què
capturà escenes subtils i belles, reconegut per les seves obres en
pastel i considerat un dels fundadors de l'impressionisme.Va ser molt
afeccionat a la fotografia.

La majoria de les obres consagrades d'Edgar Degas, estan vinculades
dins el moviment de l'impressionisme, format a França a finals del segle
XIX.



Leger
Fernand Léger (Argentan, Normandia, 4 de febrer de 1881 - Gif-sur-
Yvette, 17 d'agost de 1955), va ser un pintor cubista francès.

Entre 1897 i 1899 va ser alumne d'un arquitecte a Caen.

 L'any 1900 es va traslladar a París, on va treballar com a dibuixant
d'arquitectura, alhora que estudiava a l'Acadèmia Julian.

Les seves primeres obres daten de 1905 i són de clara
influència impressionista.

L'any 1907 va quedar molt impressionat per la retrospectiva de Cézanne. 

I va entrar en contacte amb el primer cubisme de Picasso i Braque.

Va començar a investigar sobre formes de màquines representades amb colors
primaris, arribant a vegades a una estructura abstracte, com per exemple Contrast
de formes, de 1913, on treballa amb les idees sobre els contrastos de color, tot i
mantenint la marcada tridimensionalitat dels seus primers treballs. 

La seva fascinació per les formes geomètriques i els colors brillants li porta sovint
a la vora de l'art abstracte.

 Utilitza les formes cilíndriques i geomètriques per a idear un món mecanitzat, tot i que, a diferència dels futuristes, no venera la màquina, sinó que vol reconciliar les seues formes metàl·liques i regulars amb les
formes orgàniques, per a construir una visió humanista.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Argentan
http://ca.wikipedia.org/wiki/Normandia
http://ca.wikipedia.org/wiki/4_de_febrer
http://ca.wikipedia.org/wiki/1881
http://ca.wikipedia.org/wiki/Gif-sur-Yvette
http://ca.wikipedia.org/wiki/Gif-sur-Yvette
http://ca.wikipedia.org/wiki/17_d%27agost
http://ca.wikipedia.org/wiki/1955
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Caen
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://ca.wikipedia.org/wiki/1905
http://ca.wikipedia.org/wiki/Impressionisme
http://ca.wikipedia.org/wiki/1913
http://ca.wikipedia.org/wiki/Art_abstracte


Goya
Francisco de Goya y Lucientes
(Fuendetodos, Saragossa, 30 de març de 1746- Bordeus,
França 15 d'abril de 1828) 

Fou un pintor i gravador aragonès. 
La seva obra comprèn la pintura de cavallet i mural, el gravat i
el dibuix. 

En totes aquestes facetes va desenvolupar un estil que
inaugura el romanticisme.  La seva contribució representa
també el començament de la pintura contemporània, i se'l
considera un precursor de les avantguardes pictòriques
del segle XX.

La seva obra reflecteix el convuls període històric en què va
viure, particularment per les conseqüències de la Guerra de la
Independència Espanyola (Guerra del Francès), de la qual han
quedat la sèrie d'estampes

Els estralls de la guerra que, fent un símil, és com un
reportatge modern de les atrocitats comeses, i componen una
visió exempta d'heroisme on les víctimes són sempre
individus, sense diferència de classe i condició.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fuendetodos
http://ca.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia_de_Saragossa
http://ca.wikipedia.org/wiki/30_de_mar%C3%A7
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Els_estralls_de_la_guerra


Miró
Joan Miró i Ferrà (Barcelona, 20 d'abril de 1893 - Palma, 25 de desembre de 1983) va ser un pintor, escultor, gravador i ceramista català, considerat un dels màxims representants del surrealisme. A la seva obra va
reflectir el seu interès pel subconscient i pel seu país.

 Al principi va mostrar fortes influències fauvistes, cubistes i expressionistes, evolucionant cap a una pintura més plana. 
A partir de la seva estada a París, la seva obra es torna més onírica, coincidint amb les directrius del surrealismeperò sense arribar a incorporar-se formalment a aquest moviment.

Miró va manifestar el seu desig d'abandonar els mètodes convencionals de pintura,per poder afavorir una forma d'expressió que fos contemporània, i no voler doblegar-se a
les exigències ni a l'estètica d'aquests mètodes, ni tan sols en els seus compromisos vers els surrealistes.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/20_d%27abril
http://ca.wikipedia.org/wiki/1893
http://ca.wikipedia.org/wiki/Palma
http://ca.wikipedia.org/wiki/25_de_desembre
http://ca.wikipedia.org/wiki/1983
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pintor
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Catalans
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Expressionisme
http://ca.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://ca.wikipedia.org/wiki/Surrealisme


Picasso
Pab lo  Ru iz Picasso   ( Màlag a, 2 5  d 'o ctu b re d e 1 8 8 1  -  Mo g in s, 8  d 'ab r il d 'ab r il d e 1 9 7 3 ) , més co n eg u t p el n o m ar tístic d e Pab lo  Picasso , ja q u e sig n av a amb  el seg o n  co g n o m.

És u n  p in to r  an d alú s, sen t u n  d els més reco n eg u ts d el seg le X X , co n eg u t so b reto t p erq u è v a fu n d ar  el cu b isme ju n tamen t amb  G eo rg es Braq u e.
En  la sev a d ilatad a car rera v a ev o lu cio n ar  p er  d iferen ts estils i v a co n rear  altres d iscip lin es co m la ceràmica, l'escu ltu ra amb  b ro n ze, el co llag e, i f in s i to t v a fer  p o esia. 

V a crear  més d e 2 0 .0 0 0  o b res al llarg  d e la sev a v id a.

Personalment posicionat com
a pacifista, durant la guerra civil va
estar políticament compromès amb
el govern republicà, que el va nomenar
director del Museu del Prado el 1936.

" No, la pintura no és una eina per decorar      
apartaments. És un arma ofensiva i defensiva
contra l'enemic"

http://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%A0laga
http://ca.wikipedia.org/wiki/25_d%27octubre
http://ca.wikipedia.org/wiki/1881
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mogins
http://ca.wikipedia.org/wiki/8_d%27abril
http://ca.wikipedia.org/wiki/1973
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Pacifista
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Segona_Rep%C3%BAblica_Espanyola
http://ca.wikipedia.org/wiki/Museu_del_Prado


Renoir

Pierre-Auguste Renoir (Llemotges, 25 de febrer de 1841 — 3 de desembre de 1919) 

És un dels més cèlebres pintors francesos. 

No és fàcil classificar-lo, va pertànyer a l'escola impressionista, però es va separar
d'ella ràpidament pel seu interès per la pintura de cossos femenins sobre els
paisatges, el pintor Rafael va tenir una gran influència en ell.

L'objectiu dels impressionistes era aconseguir una representació del món
espontània i directa. 

Renoir ofereix una interpretació més sensual de l'impressionisme.

Es posa en relació amb els pintors
del segle XVIII que mostraven la societat
galant del Rococó.
En les seves creacions mostra l'alegria de
viure, fins i tot quan els protagonistes són
treballadors. 
Sempre són personatges que es
diverteixen, en una natura agradable. Va
tractar temes de flors, escenes dolces de
nens i dones i sobretot el nu femení, que
recorda a Rubens per les formes
gruixudes.

Renoir posseeix una vibrant i lluminosa
gama de colors que fa d'ell un
impressionista molt especial.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Llemotges
http://ca.wikipedia.org/wiki/25_de_febrer
http://ca.wikipedia.org/wiki/1841
http://ca.wikipedia.org/wiki/3_de_desembre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pintor
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://ca.wikipedia.org/wiki/Impressionisme
http://ca.wikipedia.org/wiki/Rafael_Sanzio
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Rococ%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Rubens


Seurat

"El circo"
Georges Pierre Seurat o simplement Georges Seurat (París, 2 de
desembre de 1859 – 29 de març de 1891) va ser un pintor francès i el
fundador del Neoimpressionisme. 
La seva folgada situació econòmica li permet mantenir-se sense haver de
recórrer a la venda dels seus quadres i sense necessitat d'adaptar-se al
gust dels seus clients. 
Al 1883 va iniciar la seva primera gran obra, un enorme llenç titulat Un
bany a Asnieres. 

Després que la seva pintura fora rebutjada pel saló de París, Seurat es va
negar a presentar-la en establiments com el Salon, aliant-se amb els
artistes independents de París.

.

Les teories de Seurat poden ser resumides d'aquesta forma: L'emoció de
l'alegria pot ser aconseguida per la dominació de tonalitats lluminoses, pel
predomini de colors càlids, i per l'ús de les línies dirigides cap amunt. 

La calma s'aconsegueix a través d'un ús equilibrat de la llum i la foscor, pel
balanç entre colors freds i càlids, i per línies horitzontals. La tristesa
s'aconsegueix utilitzant colors foscos i freds i línies que assenyalen cap
avall.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://ca.wikipedia.org/wiki/2_de_desembre
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http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Un_bany_a_Asnieres&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%B3_de_Par%C3%ADs




Relaciona cada autor amb l'època en què va viure:

Henry Marie Raymond
de Tolouse Lautrec 1932

Paul Cézanne 1881 - 1995 

Fernando Botero 1864 - 1901

Chagall 1893 -1983

Edgar Degas 1841 - 1919

Fernand Léger 1839 - 1906

Francisco De Goya 1887 - 1985

Joan Miró 1746 - 1828

Pablo Ruiz Picasso 1834 - 1917

Pierre Auguste Renoir 1859 - 1891

Georges Pierre Seurat 1881 - 1973



Un cop vist tot això... 
Fem el nostre quadre grupal!!!


