
ESCOLA DE BARBIZON

Conjunt de paisatgistes d’entre 1830 i 1870.

Emmarcats dins el realisme pictòric.

Abandonen l’academicisme per desenvolupar la seva inspiració directament en escenaris

naturals, Millet, Corot i Rousseau se’ls considera alguns dels fundadors.

Feien els esbossos a l’exterior i acaben l’obra a l’estudi.

Renuncien a les idealitzacions romàntiques.

No mostraven el paisatge amb cap significació simbòlica o literària, sinó la realitat visible de

forma objectiva.

Centraven el seu interès en els aspectes formals (efecte de la llum sobre els objectes) i no

en la transmissió d’un missatge.

S’anticipen a l’Impressionisme en l’estudi dels efectes de la llum i l’atmosfera.

IMPRESSIONISME
Context històric:

● Moviment sorgit a partir de 1874 (la primera vegada que exposen tots junts)

● Moviment que dura poc, només uns deu anys

● Unió d’un grup d’amics artistes, que viuen una vida bohèmia. Es troben i fan

tertúlia en els cafès (Café Guerbois)

● Els “unia” Manet, el grup es formarà sota el seu magistrat

● Els participants del grup seran: Monet, Cezanne, Bazille, Pissarro, Renoir i

Sisley

● 1874: exposen a l’estudi del fotògraf Nadar per primera vegada

Característiques:

❏ Models:
○ De Courbet adopten la manca d’argument  pintar per gust de pintar

○ De Manet, la manera d’entendre la pintura, d’aplicar el color, fer les

○ ombres amb el color, el poc modelatge...

○ Pinzellada de Velázquez i Goya: ràpida i sense molt detall

○ Paisatge de Turner: ús dels colors, pinzellada difosa...

❏ Unió de visió i llum. Els interessa mostrar que quan observen la realitat, els

colors es comporten de manera diferent a la qual es comporten a l’estudi.
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❏ Els impressionistes van veure que els colors no es comportaven a l’aire lliure

com a l’estudi:

○ Forts contrastos de color

○ Les formes s’aplanen

○ Les ombres no són negres o grises, sinó que estan influenciades per la

llum acolorida dels objectes

❏ “Plein air”. Pintura a l’aire lliure: L’artista surt del taller i treball directament al lloc

que pinta. Té l’antecedent a l’Escola de Barbizon.

❏ Ha de pintar-se la realitat tal i com la capten els sentits

○ Desinterès pel tema i interès pel paisatge

❏ Interès per la llum. Es va demostrar que els colors varien segons els efectes de la

llum. Per això els pintors representaven els colors tal i com els veuen, sense que els

importi la tonalitat que tenen objectivament. El color canvia segons la realitat:

○ La llum protagonista:

■ Modela les figures, rebuig del clarobscur

■ Varia els colors. Capta com la llum incideix en els objectes.

○ El color protagonista:

■ Teoria dels colors de Chevreul

■ S’ombreja amb color

■ Es mesclen els colors a la retina

❏ Ha de captar-se bé la instantaneïtat. També volen plasmar l’atmosfera i l’instant

fugaç (fotografia)

❏ Tècnica de taca de color: pinzellades soltes i juxtaposades, no detall realista, sí

moment fugaç.

❏ L’art com a investigació: repetició de temes. Tema perd importància ( a favor del seu

tractament), temes banals i quotidians.

❏ Tot això és possible gràcies a l’aparició dels tubs de pintura, que els

permetien pintar a l’aire lliure.

❏ Obres de petit format per poder pintar a l’aire lliure i instantàniament. Al ser

petites, és molt fàcil pintar-les i produir una gran quantitat d’obres.

❏ Supressió quasi total de la línia i el dibuix en favor a la taca de color.

❏ Punts de vista i enquadraments insòlits

VOLIEN REPRESENTAR LA SENSACIÓ VISUAL QUE PRODUEIX LA REALITAT
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ÉDOUARD MANET 1822 - 1883

A mig camí entre el Realisme i l’Impressionisme

“El dinar campestre”, 1863

Llibertat de l’artista en la tria del tema.

Va ser refusat pel Saló Oficial d’art i s’obrí una sala per totes les obres rebutjades, Saló del

Refusat.

“Olympia”, 1865

Dona nua que mira directa i provocativament als espectadors.

Potent llum frontal que il·lumina al personatge principal.

Manet pinta a una prostituta com una Venus moderna.

CLAUDE MONET + ALFRED SISLEY

“Sol ixent”, 1872

- Volia copsar la sensació visual que li produïen l’aigua, la llum i

l’atmosfera.

- Era canviant, cosa que el portava a utilitzar pintures ràpides per tal de

captar la realitat.

- Importa la visió global, estava més preocupat per l’efecte global que

pels detalls

- Desmaterialització total dels objectes.

AUGUSTE RENOIR

NEOIMPRESSIONISME

GEORGES SEURAT (teoria del color)
1859 - 1891

Un grup d’artistes provinents de l’Impressionisme es van decantar

per aplicar rigorosament els descobriments sobre la llum i el color.

Basant-se en la teoria dels colors de Chevreul

→ apliquen el PUNTILLISME (divisionisme)

→ petits punts juxtaposats (feina laboriosa), s’anul·la la

espontaneïtat

→ figures rígides.

“Tarda de diumenge d’estiu a l’illa de la Grande Jatte”, 1884
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