
AQUEST CURS
COM MOLT BÉ ENS EXPLICA LA 

MARISA EN EL SEU VÍDEO... 



APRENDREM A MIRAR...



OBRES
D’ART!



ARA BÉ, SABEU QUIN 
PINTOR HA FET AQUESTA 

OBRA D’ART?



Doncs es diu

I aquest és el seu autoretrat 

ANDY WARHOL



En voleu saber més 
sobre aquest 

pintor?



PETITA HISTÒRIA DE LA SEVA 
VIDA

• Andy Warhol va néixer a Pittsburg, als Estats 
Units l’any 1930. 

• De ben petit tenia una idea: sortir de la 
misèria i aconseguir fortuna. 

• Aviat es va interessar per la pintura i la seva 
mare va aconseguir que rebés classes 
gratuïtes els dissabtes.



• Va començar a estudiar pintura, va treballar 
com a decorador de botigues i va realitzar 
els seus primers anuncis.

• Era una persona molt extravagant i amant de 
les festes. Tenia una col·lecció de 200 
perruques!

• Poc a poc es va donar a conèixer més i es va 
relacionar amb estrelles de l'espectacle i de 
l'alta societat. 

• Va retratar amb colors vius a personatges 
molt famosos dels anys 60.



VOLEU VEURE 
ALGUNS DELS SEUS 

RETRATS?



RETRATS DE PERSONATGES 
FAMOSOS

Marilyn Monroe Elisabeth Taylor Mao Tse Tung



aquí en teniu una petita 
mostra!!!!

També va dibuixar personatges 
de còmic...



També es va interessar per la 
publicitat i el consum:

Les ampolles de ...



Les llaunes de conserva de sopa 
Campbell’s ...

Molts dies eren el seu dinar
i ell acostumava a triar la 
de tomàquet

Amb el temps, una llauna 
com aquestes va ser una de 
les seves obres més famoses



ERA UNA PERSONA MOLT 
CREATIVA I ...

Va filmar pel·lícules i va 
escriure   alguns llibres. 
També va formar part 
d'un grup musical i es 
relacionava amb grans 
figures del rock dissenyant-
los portades de 
discos, fent maquillatge, 
escenografies i vestuaris.



Va realitzar moltes exposicions 
arreu del món...

EL SEU ESTIL ÉS ...

EL POP ART



QUÈ ÉS EL POP ART?
És un estil que utilitza imatges de la vida 
quotidiana i materials de rebuig, fent servir 
diferents tècniques: ceres, col·lage, 
fotografia,...

Aquest estil està molt lligat a la publicitat i als 
anuncis.

Va sorgir als anys 50 a Londres i als Estats 
Units.

Andy Warhol va ser un dels millors!!!



ANDY WARHOL VA MORIR

a Nova York el 22 de febrer de 1987.



EN VOLEU SABER MÉS?

Doncs comencem a 
investigar!!!

TOT APRENENT A MIRAR 
LES OBRES D’ART D...


