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0a
primer antecedent



parlem d’imatges i no d’art

les imatges no s’entenen 
fora de l seu context 
(descontextualitzades), 
que és com les veiem als 
museus i a Internet.



Fídies. Fris de les Panatenees 

British Museum. Londres 
447-438 aC





Lawrence Alma Tadema. 
Fídies mostrant el Fris de les 
Panatenees als seus amics. 

1868



Descontextualitzades, valorem les imatges de maneres molt 
diferents al seu context original. 

Probablement, es fan més abstractes a la nostra mirada… 

esdevenen, sobretot, un joc plàstic i en certa mesura gratuït

Les imatges, insertes en el seu context original, perden 
protagonisme però col.laboren com una peça important 
en un espai significatiu. 

I aquesta significació del LLOC les fa vibrar.





0b
segon antecedent



les imatges sorgeixen 
com a fet primari:

descobriment del miracle de la 
creació:  
crear quelcom del no-res fruit de 
la transformació de la matèria.



imitem les accions primàries de la naturalesa en la transformació de la matèria: 
i obtenim, així, una satisfacció íntima i profunda que ens fa ser partíceps de la naturalesa en si.

acumulació, 
sedimentació 

és la carícia del 
dibuix i de la 
pintura

la incisió 
els animals 
mosseguen per 
menjar 

l’agressivitat: 
gravat i talla

el polit, el desgast 

polimentació dels 
volums

el teixit, el trenat 

la construcció 
d’edificis



quan la creativitat la posem al 
servei de la transmissió 
d’idees: 
esdevé llenguatge.





quines eren les idees que volia 
comunicar l’home a l’origen?



35.000-10.000 aC 

Les imatges estan 
íntimament lligades a 
la realitat 
Nomadisme
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Canvi 
climàtic: 
el desgel

Paleolític: home 
totalment integrat 
a la natura

Nomadisme

Neolític: home inicia 
el procés de domini 
de la naturalesa

Inici sedentarisme Civilització

L’home domina la 
naturalesa i ho vol 
fer visible





tesi



les imatges clàssiques gregues 
han seduït i encara sedueixen al 
món occidental 

p o t s e r é s p e r q u è e n s 
suggereixen que l’individu 
(cadascun de nosaltres) pot ser 
bell? 

algú bell sembla ser especial, 
millor… 



per què les imatges gregues 
clàssiques persegueixen la 
bellesa entesa com a perfecció 
de l’individu (cada escultura i cada edifici era 
concebuda com a construcció autònoma i entesa com 

un Tot regit per lleis matemàtiques i geomètriques), 
s i m p l i c i t a t i h a r m o n i a 
matemàtics, quelcom finit (amb 
límits i abastable) 
essent grans i imponents però 
no colossals com a Orient?



no hi ha res que existeixi de 
manera gratuïta i que no obeeixi 
a alguna necessitat real… 

…i les imatges no són una 
excepció. 

per què, doncs, els grecs van 
necessitar fer les seves imatges 
així?



Potser el paisatge grec, tan accidentat i triturat va fer 
impossible que hi pogués aparèixer la figura d’un únic 
governador diví capaç d’obligar a tot un pible a fer-li d’esclau? 

Va potenciar el caràcter individualista de la cultura grega, i en 
conseqüència de la cultura occidental?



La Perfecció ha estat un valor amb què s’han volgut identificar 
totes les classes dirigents de totes les cultures. 

Perfecció implica dominar la naturalesa i ser superior a la 
resta d’homes. 

La Perfecció grega és la de l’individu. 

Pot ser herència del seu passat de petites tribus que es van 
instal.lar a diverses ciutats i centres portuaris rivals entre si i 
que eren governades per reis-pirates que viatjaven a plaer i 
acumulaven grans fortunes als seus castells i ciutats-port 
mitjançant el comerç i la pirateria? 

Una qüestió de recursos econòmics?



La Perfecció com a simplicitat matemàtica i geomètrica és 
pura racionalitat. 

Cosmos, en grec, significa tant bellesa com ordre. 

Pot ser que el naixement del pensament racional (filosòfic) fos 
a les costes d’Àsia Menor (Jònia) al voltant del 700aC a causa 
del caràcter individualista de la seva economia urbana basada 
en la indústria i en el comerç, més que en la possessió de 
terres? 

Potser aquells homes van aprendre una manera de pensar i 
d’organitzar que afavoria les possibiltats de progrés de 
l’individu i que eliminava altres imposicions de classe?



L’idealisme de Plató (427-347aC) no va ser l’origen del  
pensament grec sinó un dels seus fruits, 

posterior als grans temples i escultures que ja es van 
concebre des d’aquesta idea: la primacia de la intel.ligència en 
sotmetre-ho tot a la raó ordenadora (segons Anaxàgoras 
500-428aC). 

Per tant, les imatges no es van concebre a partir de Plató sinó 
abans. 



Fins i tot les divinitats gregues semblen tenir 
poder més per la seva bellesa que 
per la seva màgia… 





I
abans de Grècia…



3.500-1.500 aC 

Les primeres ciutats



Egipte 
III mil.leni aC 

Tríada de Micerinos 
2514-2486 aC

Egipte és un poble eminentment agrari i autocràtic. El poder 
es concentra a mans del faraó i de la classe sacerdotal. 

Els tallers es desenvolupen a l’interior dels recintes dels 
temples i de la cort. 

I les imatges que produeixen estan totalment dedicades a 
perpetuar l’status de les classes privilegiades enfront del 
poble rural: són solemnes i colossals perquè cerquen 
impressionar 

Les seves imatges reflexen fidelment la necessitat d’ordre i 
d’estructures regulars perquè la seva supervivència en 
depèn. 

Ja perseguien algun tipus de perfecció: el perfeccionament 
de les receptes artístiques heretades dels avantpassats



El sentit egipci de l’ordre en 
cada detall és tan poderós que 
la més mínima variació 
trasbalsa la composició de dalt 
abaix. 



Pintura mural de la 
tomba de 
Khnumhotep 

1900 aC





Mesopotàmia 
(Súmer) 
III mil.leni aC 

Príncep de Gudea 
2120 aC

Els sumeris són un poble eminentment 
agrari i autocràtic però amb un fort 
desenvolupament de les ciutats, de la 
indústria i del comerç.  

Malgrat el dinamisme de la seva 
societat, les seves imatges són 
extremadament rígides i sotmeses a 
forts convencionalismes.





Assurbanipal a la caça del lleó 

Relleu assiri del Palau d’Assurbanipal a 
Nínive 
883-859 aC





II
els inicis de la 
civilització grega
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Illes Cíclades



Illes Cíclades 
inici edat del bronze 
III mil.leni aC (3000-2000aC) 

Inici de l’abstracció: 
fruit del sedentarisme?

Les imatges són creades per petites 
comunitats agrícoles i comerciants. 

Són ídols antropomorfs. 

El procediment tècnic del fregat amb la 
pedra d’esmeril va polint el marbre 
aconseguint formes molt simplificades 
i elegants. 

Són pobles primitius del Mediterrani, 
lligats a cultures del Nord d’Àfrica. 

Són el punt de connexió d’una 
civilització marítima encara que no 
política: amb els ports naturals de la 
península,  amb les illes de l’Egeu i 
amb les costes occidentals de l’Àsia 
Menor









C. Brancusi 
s. XX







2600aC 1400aC
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Creta



Creta (civilització  minoica) 
III mil.leni aC  
(2600-1400aC erupció del volcà) 

Les imatges de palau

Les imatges són exclussives de 
l’aristocràcia i per al seu gaudi:  

una minoria que explota una 
majoria inculta 

Són unes imatges amb intencions 
a les del Rococó francès del 
sXVIII.













Fresc de la 
Tauromàquia







1600aC 1104aC
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Micenes



Micenes (civilització  
micènica). Peloponès 
II mil.leni aC  
(1600-1104aC invasió dels doris) 

Les imatges del guerrer

L’era dels herois: 
Les tribus del Nord, que parlaven la llengua indoeuropea, envaeixen els 
diversos territoris de Grècia al 2000aC: 
     els aqueus (els micènics) al Peloponès  
     els jonis a l’Àtica i les illes Cíclades 
     els eolis a Tessàlia (nord de Grècia) 

Els aqueus van conquerir i controlar les illes i poc després també van 
dominar el continent, en especial la regió de Micenes (Peloponès). 

Són pirates que s’enorgulleixen de les seves correries i les canten 
cercant la glòria individual. 
És l’inici de la mitologia grega.  

Tenen certes similituts amb  els cavallers medievals. 

Els aqueus són els que anomenem grecs de l’Antiguitat. 

La seva organització es basa en les ciutats-estat, dominades per 
monarquies.





Màscara d’Agamemnon 

Museu Arqueològic d’Atenes 
1550-1500 aC



La màxima expressió dels herois fou la 
Guerra de Troia. 
Els micènics (aqueus) volien controlar el 
comerç amb Orient a través de Troia. 
  
aprox1200 aC







Porta dels Lleons 

1330-1300 aC



Mégaron del Palau micènic. 
Domos (sala interior) i Prodomos (pòrtic previ) 
Origen del temple grec.



Tomba d’Agamemnon 

sXIII aC





Falsa cúpula. 

Tomba rodona, origen del thôlos grec



Daga micènica 

Museu Arqueològic d’Atenes 
1600 aC
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Invasió 
dòrica



Invasió dòrica 
1104aC (inici de l’edat del Ferro) 

Les imatges del camperol

Els Doris són un poble camperol i 
pacífic que expulsen els aqueus cap 
a Jònia (Àsia menor) gràcies a la 
nova tecnologia del ferro. 

Abandonen les muntanyes de l’Epiro 
i descendeixen pel Peloponès i a 
Creta. 

Són austers i no canten les seves 
proeses, de manera que els artistes 
no reben gaires encàrrecs.





L’origen del temple grec és el Temenos 

TEMENOS=santuari=terreny DELIMITAT 
consagrat a un déu, exclòs d’usos 
seculars. Tenien només un altar.

L’arbre és un símbol de divinitat (la VERTICALITAT)  
en connectar la terra amb les seves arrels i el cel 
amb les branques i les fulles.



Primers santuaris de Termos a Etòlia. 
s X-VIIIaC

La tecnologia és molt bàsica: 
parets d’adob  
i pals verticals de fusta (han agafat l’arbre 
i l’han convertit en temple) 

Santuari funerari a Lefkandi, illa d’Eubea 
s IX-VIIIaC





III
l e s i m a t g e s 
gregues



910aC 700aC
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Estil 
geomètric



Estil geomètric 
910-700aC 

Les imatges del camperol

Des del 1104 al 800 aC, els grecs (doris i beocis) que viuen al continent 
són un poble rural organitzat amb monarquies que basen la seva 
riquesa a la possessió de terres: són terratinents.  

A partir del 800aC, l’organització es basa en oligarquies d’aristòcrates 
en base a la terra. 

Les seves imatges no són fetes per professionals sinó pels membres 
de les famílies treballadores. 

La seva estricta geometria és l’expressió del poble sedentari i rural 
que depèn del ritme repetitiu de les estacions per a sobreviure. 

En paral.lel, els aqueus que es van refugiar a Àsia Menor han 
desenvolupat un art molt més refinat, expressió d’un poble urbà: 
l’epopeia homèrica. 

A partir del 800aC, es produeix un nou període colonitzador per 
l’augment de població, l’escasessa d’aliments i pel floreixement de 
l’artesania i del comerç. Es produeix cap al Mediterrani Occidental, a 
les costes italianes i a Sicília: és la Magna Grècia 
i l’inici de la consciència racial dels grecs.



Àmfora estil Dipylon a l’Àtica 
Dol per a un mort 

Museu Arqueològic d’Atenes 
Des de 910 (750-700) aC

El poble dòric és auster i no 
valora allò superflu. Potser 
és l’origen del rigor dels seus 
temples.
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Període arcaic 
La Grècia de les Corts dels Tirans 
700 (650)-500aC 

Les imatges com a propaganda 
del poder

Els tirans eren membres de la burgesia o de l’aristocràcia, descendents 
dels aqueus que havien fugit, que s’havien enriquit amb la indústria i el 
comerç, enlloc de basar la seva riquesa en la possessió de terres. És un 
plantejament similar als burgesos del Renaixement italià com els Mèdici. 
Com aqueus, tenen la cultura de l’heroi. 

El caràcter dinàmic i creatiu de la seva activitat econòmica els va dur a 
la conquesta il.legítima del poder polític. 

Com a conseqüència, van necessitar d’un programa iconogràfic que fes 
visible la importància que ells exercissin el poder i els legitimés en el 
seu dret a fer-ho: la Cort i els Temples. 

A l’època dels Tirans es produeix la fusió de les cultures de les dues 
Grècies, que havien estat separades durant l’època geomètrica: 
la Grècia continental  +  les costes d’Àsia Menor. 

És el moment del naixement de la filosofia i d’un tipus d’imatges que 
miren progressivament cap a la realitat intentant donar una explicació 
racional del món. 

Les imatges comencen a deslligar-se del pes de la religió i esdevenen 
més un joc formal. Són objectes aparentment inútils fora de la seva 
justificació de propaganda política. 

Neix el concepte d’autor. La primera obra signada és el Vas d’Aristónoo 
del 700aC.





Canal de Corint. Tirà Periandre.  
Ideat sVII aC



L’origen del temple grec és el Temenos 

TEMENOS=santuari=terreny DELIMITAT 
consagrat a un déu, exclòs d’usos 
seculars. Tenien només un altar.

L’arbre és un símbol de divinitat (la VERTICALITAT)  
en connectar la terra amb les seves arrels i el cel 
amb les branques i les fulles.



Primers santuaris de Termos a Etòlia. 
s X-VIIIaC

La tecnologia és molt bàsica: 
parets d’adob  
i pals verticals de fusta (han agafat l’arbre 
i l’han convertit en temple) 

Santuari funerari a Lefkandi, illa d’Eubea 
s IX-VIIIaC



El temple primitiu es petrifica i es converteix en 
un “record poètic” del primitiu recinte al bosc i 
de les primitives construccions de fusta. 

La pedra li atorga, finalment, l’eternitat.

Els primers temples amb la forma 
clàssica tenien columnes de fusta o 
pedra i sostres fets amb fusta. 
Però els incendia acabaven amb ells de 
manera molt ràpida. 
No eren un bon suport per a l’eternitat.



Els temples construïts a l’època arcaica pels Tirans tenien la 
finalitat primordial de la propaganda política.  

Malauradament no ens queden gaires restes d’aquesta època. 
Els temples grecs que resten drets són del s VaC, és a dir, del 
període clàssic (democràcia)

Temple d’Apolo a Siracusa (Sicília) 
590 aC



Temple clàssic d’Hera a Paestum 
(Itàlia) 
440 aC contemporani del Partenó

Temple antic d’Hera a Paestum (Itàlia) 
anomenada Basílica 
540 aC



Temple dòric d’Atenea Afaya a l’illa 
d’Egina 
495 aC 



Els escultors grecs van partir de 
l’aprenentatge de les normes de 
representació egípcia i del seu 
coneixement de l’anatomia. 
Cosa que va significar que les 
imatges tenien un ordre clar. 

La civlització occidental ha heretat 
l’odre egipci a través dels grecs.



Kouros d’Anavyssos 

Museu Arqueològic d’Atenes 
540-30aC 

Kouros 

Metropolitan Museum of Art. New York 
600 aC

Els Tirans trobaven la materialització de 
la seva pròpia personalitat en els herois 
(atletes guanyadors dels jocs olímpics) 
perquè unien la força mental i la força 
física. Els jocs eren exclussius de la 
noblesa.

Moschphoros. Ofrenes a Atena 

Museu de l’Acròpolis d’Atenes 
570 aC



Maqueta del Santuari de 
Delfos



Kore 
(sacerdotessa) 

Museu de 
l’Acròpolis 
d’Atenes 
500 aC

Kore d’Auxerre 
(sacerdotessa) 

Museu del Louvre, 
París 
650 aC





336aC

0 
 

500aC

3
0
0
0 
 
a
C

2
0
0
0 
 
a
C

1
0
0
0 
 

a
C

Període 
clàssic



Període clàssic 
La Grècia de la Democràcia 
500-336aC 

Les imatges com a propaganda 
política

És una època complexa. 

502aC És l’nici de la democràcia a les Polis 
gregues. 

499-494aC. La Grècia jònica d’Àsia Menor es 
rebel.la contra l’Imperi persa. És el 
desencadenant de la Primera Guerra Mèdica 
(492-490aC) 

480-478aC Segona Guerra Mèdica amb Jerjes 
com a rei persa. 

431-404aC Les tensions entre les grans Polis 
(Esparta i Atenes) pel domini del món grec 
duen a una llarga successió de guerres que 
acaben debilitant la seva capacitat econòmica. 
Són les Guerres del Peloponès.







500-400aC 
Primer Període Clàssic 

És el segle d’or de la cultura grega: sV aC 

La Democràcia neix com a sistema polític nou per acabar amb els 
abusos dels Tirans de l’època arcaica. 
Era, però, una democràcia en què la classe dominant continua essent 
l’aristocràcia que controlava i manipulava el sistema segons els seus 
interessos. 

La Tragèdia grega neix com a eficaç eina de control polític del poble: 
barrejant política i religió, incorporava els sentiments populars. 

Entre le 450 i el 400aC, els Sofistes creen una escola filosòfica basada 
en el pensament lògic i en la ciència. Cerquen acabar amb els 
misteris i diuen que la mitologia és una creació humana. Tot canvia 
segons la perspectiva amb què es miri: això durà a una visió 
relativista de la realitat. 

Les imatges manifesten un punt de trobada de dues sensibilitats: 

      la solemnitat i el conservadurisme de l’aristocràcia dominant  
      cerquen l’equilibri, l’estabilitat i la idealització abstracta. 

      el dinamisme i l’individualisme de la societat democràtica 
      cerquen unes imatges més mundanes, satisfetes del món 
      i del què sent. 

Com a conseqüência, es produeix un gir de la mirada cap a la 
representació de la realitat però vista sota un prisma idealitzador. 
El màxim exponent serà l’obra de Fídies al Partenó.



Policlet el jove.  
Teatre d’Epidaure 

350 aC

La Tragèdia grega com a eina 
de control polític. 





Temple de Posidó a Cab Sunion 
449 aC 

Forma part del programa de 
Pèricles per a protegir Atenes 
després de les Guerres 
Mèdiques













Fídies, Ictinos i Cal.lícrates. 
Partenó 

447-438 aC





El temple era concebut com un Tot 
regit per unes lleis numèriques i geomètriques a 
imatge de les lleis que ordenen el Cosmos. Eren 
lleis senzilles que permetien fer créixer l’édifice 
quasi orgànicament a partir d’un mòdul. 

La intenció era materialitzar la simplicitat  de la 
complexitat del Cosmos.



Rèplica del Partenó construït a Nashville 
(Tennessee, EUA) 

447-438 aC



La polèmica sobre el color. 

La pràctica dels pintors contradeia les teories dels filòsofs sobre la 
naturalesa del color. 
Els filòsofs l’entenien com raig de llum entre llum i foscor però no entenien 
la naturalesa de les barreges matèriques de pintures. 

Només trobaven un de trobada que és en els colors de les matèries 
precioses, que, a més, emeten un raig de llum (com deien els filòsofs).

El valor simbòlic d’aquestes matèries 
valuoses estava relacionat amb la llum com 
a divinitat. 
Aquest és un element de llarga influència 
en la civilització occidental.

Reconstrucció del 
temple d’Atenea Afaya 
a Egina 

495 aC



Fídies 
Recreació de 
l’estàtua 
crisoelefantina de la 
deessa Atenea 

Fusta, or i ivori 

Rèplica del Partenó 
construït a Nashville 
(Tennessee, EUA) 
447-438 aC

Còpia romana 

Museu Arqueològic 
d’Atenes 





Leo Von Klenze 
Recreació de l’Acròpolis d’Atenes 

1784-1864



Simulacres fotogràfics de reconstrucció de l’Acròpolis a arxiu apart 

http://www.youtube.com/watch?v=ASdYVEIDXnM

http://www.youtube.com/watch?v=ASdYVEIDXnM




Efeb de Kritios. Atleta 
guanyador de jocs (heroi) 

Museu de l’Acròpolis d’Atenes 
480 aC

Inici del període 
clàssic:  
l’estil sever

Zeus o Poseïdó 

Museu de l’Acròpolis 
d’Atenes 



Àuriga 

Museu de l’Acròpolis de Delfos 
474 aC

Els cabells, els ulls i els llavis eren lleugerament daurats, cosa que 
vivificava la cara sense arribar a ser  llampant ni vulgar. 
Ulls fets amb pedres de colors. 

La intenció era transmetre la intensitat de la intel.ligència del guanyador 
com a ésser real i superior als altres: un noble afavorit pels déus.



Atena pensativa 

Museu de l’Acròpolis d’Atenes 
460 aC

Classicisme



Niké 
Deesa de la Victòria i 
associada al moviment 
de córrer i de volar 

Museu de l’Acròpolis d’Atenes 
410 aC

Tendència a representar 
el moviment i a 
tensionar l’estabilitat 
clàssica



Miró d’Eleuteres. Discòbol 

Museu de l’Acròpolis de Delfos 
455 aC

Baix relleu egipci 





Lawrence Alma Tadema. 
Fídies mostrant el Fris de les Panatenees als seus amics. 

1868





Fídies. Fris de les Panatenees 

British Museum. Londres 
447-438 aC



Fídies. Fris de les Panatenees 

Museu del Louvre. París 
447-438 aC

Les imatges manifesten un punt de trobada de dues sensibilitats: 

      la solemnitat i el conservadurisme de l’aristocràcia dominant cerquen l’equilibri, l’estabilitat i la idealització 
abstracta. 

      el dinamisme i l’individualisme de la societat democràtica cerquen unes imatges més mundanes, satisfetes del 
món i del què sent. 



Fris Oest. 
Genets preparant-se.  
És el punt inicial de la processó. 



Fris Nord Fris Sud 



Fris Est. 
Donzelles, ciutadans i deïtats.  
És el punt culminant de la processó. 



Policlet. Diadumen. 

Museu Arqueològic d’Atenes 
430 aC



Figures negres Eutímides. Figures vermelles. 

510 aC

Introducció de l’escorç





400-300aC 
Segon Període Clàssic 

És el segle dels grans filòsofs: Plató (427-347aC) i Aristòtil 
(384-322aC). 

Plató, amb el seu idealisme, impulsa un art solemne basat en 
l’art egipci i lluny dels accidents de la realitat física. 

Per contra, la possessió d’obres artístiques esdevé una qüestió 
de prestigi i es comença a sobrestimar les imatges. És fruit de 
que s’amplia el sector social capaç de tenir obre artísitques i 
volen consolidar la seva imatge social en fer-ho. 
Encarreguen retrats i nus femenins. Eren temes nous i lluny de 
la tradició grega anterior. 

Els grans encàrrecs estatals ja s’han fet el segle passat. Només 
a Orient es continua fent escultura monumental. Ara, els 
comitents són privats i encarreguen obres de mides més 
modestes i independents de l’arquitectura. 

El caràcter solemne de l’heroi del primer classicisme es suavitza 
en pro del nou ideal: l’home és més un ballarí que un atleta, que 
mostra a través del seu cos, el dinamisme de la seva ànima. 

I, fruit del relativisme sofista del segle anterior, explota les 
diverses vistes de l’escultura, més enllà de la frontalitat arcaica i 
clàssica.



Praxíteles. Hermes amb 
Dionís infant. 

Museu Arqueològic d’Olímpia 
350-330 aC



Afrodita del tipus de 
Syracusa 

Museu Arqueològic d’Atenes 
s IVaC



Bust d’Alexandre Magne 
Original de Lisip. Còpia 
romana o de Leocares 

Museu de l’Acròpolis d’Atenes 
330 aC

Segon Període clàssic: 
Noves tendències
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Període 
hel.lenístic



Període 
hel.lenístic 
La Grècia de l’Imperi d’Alexandre 
336aC (mort d’Alexandre)- 
-146aC (conquesta romana) 
-30 aC (mort de Cleòpatra) 

Les imatges de l’eclecticisme

Després de les Guerres del Peloponès (431-404aC), les Polis 
gregues estan molt debilitades política i econòmicament. 
És el moment en què la monarquia del Nord de Grècia, Macedònia, 
intenta unificar totes les polis de Grècia i conquerir els dominis de 
l’Imperi persa. 

359aC Filip II, rei macedoni inicia la conquesta de Grècia. 

336aC mor Filip II i el seu fill Alexandre Magne és coronat rei. 

323aC mor Alexandre Magne. El seu Imperi es divideix en regnes 
hel.lenístics però continuen constituint una unitat cultural. 

146aC els territoris grecs són conquerits per la República romana. 

Roma adopta la cultura i els coneixements grecs. 
Comença la còpia a gran escala d’escultures i pintures gregues. 
El llenguatge arquitectònic grec s’adapta a les necessitats 
pràctiques de l’enginyeria.



Mort del rei Felip II de Macedònia i 
coronació del seu fill: Alexandre 
Magne  

336 aC



Expedició d’Alexandre Magne  
336-323 aC



Descomposició de l’Imperi hel.lenístic en regnes  
312 aC



El centre de gravetat passa de Grècia continental a Orient, però mantenen influències mútues. 

L’Imperi genera una cultura mixta internacional per primer cop a la història, amb la fusió de les 
tendències particulars (Orient i Occident): l’eclecticisme com a signe de modernitat. 

Qualsevol habitant de l’Imperi circula lliurament pel seu territori i es converteix en ciutadà de qualsevol 
polis sense implicar el lloc de naixement. 

Es crea, així, l’Imperi com a comunitat econòmica (capitalisme supranacional) en què es creen 
comunitats per unió d’interessos individuals. 

L’Estat no es recolza en la inoperant aristocràcia sinó que potencia la creació d’una classe social de 
funcionaris dinàmics i burgesos, eficaç per a l’administració racional. 

Aquest racionalisme també és aplicat a la cultura. Es crea una gran comunitat científica i artística 
supranacional organitzada amb principis de divisió del treball per especialització en el coneixement i 
tècnica. Els artistes i científics esdevenen desarrelats dels seus llocs d’origen i viatgen als centres 
culturals de l’Imperi. 

Aquesta especializació va implicar que una persona no abastava la totalitat del coneixement. Les 
conseqüències van ser l’erudició i l’eclecticisme. 

El gust de l’època es torna eclèctic ja que es posa de moda la creació de col.leccions d’art i es fan 
còpies de les imatges gregues de totes les èpoques a gran escala. Els clients són els membres de la 
nova classe social de funcionaris amb un gust més mundà i no tan idealitzat. 

Com a conseqüência, l’artista grec s’acostuma a relacionar-se smb les formes plàstiques des del joc 
abstracte independentment de la seva significació original. Estan més pendents de les qüestions del 
seu ofici que dels requeriments del poder. 
Tot i així, els descendents d’Alexandre el Magne encarregaran un art ampulós i propagandístic com 
l’Altar de Zeus a Pèrgam.



La biografia: el retrat

Bust d’Homer 

Museu Capitolins, Roma 
s IIaC



Nen de l’espina 

Museu Capitolins, Roma 
s IaC

La vida quotidiana



Cleòmenes. Venus de 
Milo 

Museu del Louvre. París 
100aC

El classicisme,  
el logos (raó)

Leócares. Apolo del 
Belvedere 

Museus Vaticans. Roma 
100aC



El pathos

Agesandre, Polidor i 
Atenodor de Rodes. 
Laocoont i els seus fills 

Museus Vaticans. Roma 
s III-IIaC



Guerrer gàlata 

Museu Arqueològic d’Atenes 
100aC



Altar de Zeus a Pèrgam 

Pergamon Museum de Berlín 
180-160aC

Art ampulós encarregat 
com a propaganda 
política



Lawrence Alma-Tadema 
Una col.lecció d’escultures 

1867





i l’imperi, urbà i sofisticat va 
trobar en la senzillesa de la vida 
del camp un altre món ideal 
(idíl.lic) 

la pintura, delicada, va ser el 
s u p o r t a m b l a s u b t i l e s a 
adequada per construir-lo



Noia collint flors 

Detall d’un mural d’Stabias. 
Museu Arqueològic de Nàpols 
s IaC

La pintura grega 
“suposem” que era 
similar a aquest fresc 
romà





Retrat de dos esposos pompeians 

Pompeia. Fresc 
50-79dC



Paisatge 

Detall d’un mural. Villa Albani, Roma 
s IdC



Natura morta 
amb préssecs 

Detall d’un mural 
d’Herculà. Museu 
Arqueològic de 
Nàpols 
s IaC



Lawrence Alma-Tadema 
Una col.lecció de pintures 
en el temps d’August 

finals del s XIX



Lawrence Alma-Tadema 
Dona grega 

finals del s XIX





epíleg
l e s i m a t g e s 
g r e g u e s d e l 
cristianisme



Imperi bizantí 
El cristianisme ortodox 
476-1453 

Les imatges de l’esperit

La intensitat del sentiment religiós cristià: 
mirada de l’individu cap a l’interior 

1054: Cisma d’Orient. Naixement de l’Església 
ortodoxa oriental fruit de la separació de 
l’Església entre Occident i Orient. 

Religió + poder reial: luxe a les imatges com a 
símbol del dret diví del César al poder total. 

L’apoteosi de la llum cristalitzada en materials 
brillants i preciosos



Evolució de l’Imperi Bizantí  
476-140



Interior espiritualitzat:  
L’eterna civitas dei 

Espai únic ple de la llum 
de la Divinitat que 
irradia del centre del cel 
i cau sobre els àngels, 
els Patriarques, el cler i 
sobre l’Emperador.

Tot s’origina a la cúpula 
central, lleugera, com si 
flotés. No dominen les 
lleis de la física material 
sinó que l’home es veu 
transportat a un món 
qualitativament diferent. 

Per aconseguir-ho, les 
cúpules laterals fan de 
contraforts constituint un 
sistema quasi orgànic. 

Basílica de Santa Sofia 
de Constantinoble 
532-537 (Justinià)





Monestir d’Osios Lukas 
1011



Aquesta església de 
planta central es va 
convertir en el model 
de la resta d’esglésies 
bizantines del sXI. 



Amb els mosaics, els bizantins 
intenten desmaterialitzar les 
parets i sostres: perdre el seu pes 
corpori. 
Amb el reflex de la llum als 
materials preciosos, esdevenen 
fonts de llum amb un fort 
simbolisme espiritual més que 
l’ostentació de poder. 

Mosaics de la Capella palatina de 
Palerm (Sicília)  
1140-1170



Mosaics del Monestir d’Osios Lukas 
1020
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Les imatges procedeixen de la xarxa lliure d’Internet
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