
L'ART OBJECTUAL  
 
 
Dins del terme art objectual s'hi poden incloure totes aquelles manifestacions que utilitzen 
objectes com a material bàsic per a realitzar les obres d'art. Aquest solen ser objectes 
d'ús corrent, que aparentment no tenen cap funció artística, però que segons com siguin 
emprats poden ser valorats des d'aquest punt de vista. Amb el collage ja s'inicia aquest 
procés que implica la inclusió de materials extraartístics i la consideració que les obres ja 
no s'han de dedicar només a representar il·lusòriament la realitat visible, sinó que es 
poden apropiar d'aquesta. Conjuntament amb el collage aniran apareixent tota una sèrie 
de procediments, alguns durant la primera meitat del segle XX com els ready-made, 
l'objecte trobat o els objectes de funcionament simbòlic. D'altres, com l'assemblage o les 
acumulacions (una de les seves modalitats del primer), seran àmpliament experimentats 
després de la Segona Guerra Mundial. Aquest procés provocarà que l'art expandeixi el 
seu camp d'acció, tant pel què refereix als elements que utilitza, com pel mateix valor i 
finalitats estètiques se li atribueix. 
 
Per entendre aquestes noves manifestacions i veure quines són les seves 
característiques cal tenir presents els moviments artístics que les originaren: per un costat 
les temptatives del cubisme amb el collage, per l'altra el moviment artístic anomenat 
Dadaisme i posteriorment el Surrealisme. 
 
 
Característiques de l'art objectual  
 
Com ja hem anat repetint les pràctiques objectuals suposen canvis importants, no tan sols 
en un sentit tècnic o procedimental, sinó que també modifiquen la mateixa noció d'art, la 
tasca que l'artista ha de desenvolupar i l'actitud que el públic receptor ha de mostrar 
davant de les noves creacions. Aquí teniu alguns dels trets generals que podem destacar 
d'aquest tipus de pràctiques: 
 
-En les obres d'art objectuals podem dir que s'identifica la representació i allò representat. 
No es reprodueix fictíciament un objecte real sinó que se l'agafa i se l'utilitza directament. 
L'objecte passa a formar part de l'obra. 
 
-Amb la introducció d'objectes s'aboleix la noció d'un art lligat a la representació mimètica 
d'objectes (mitjançant la pintura o d'altres procediment bi- i tridimensionals). 
 
-Davant d'una certa despersonalització i pèrdua de valor propi dels objectes degut 
principalment al seu consum massiu, en molts casos l'art objectual recupera la seva 
singularitat i els atribueix nous sentits. 
 
-S'enriqueixen les possibilitats significatives dels objectes. Es mostra que, més enllà del 
seu valor d'ús, aquests poden tenir un valor simbòlic.  
 
-S'obre un àmbit d'experimentació en el qual els objectes (el material bàsic) es 
descontextualitzen, es contraposen, es transformen. 
 
-S'interessen per les seves transformacions iròniques, satíriques, crítiques o purament 
estètiques que poden sofrir els objectes. 
 



-Amb la utilització d'objectes d'ús quotidià es subratlla, en alguns casos, l'estreta relació 
entre art i vida. 
 
-Les obres fruit d'aquests tipus de pràctiques pretenen inicialment no glorificar l'obra d'art 
com si fos un objecte sagrat, immutable, dipositat en un museu o venut i comprat com una 
simple mercaderia. 
 
-Aquestes tipus d'obres neguen generalment la valoració de les obres pel simple fet que 
puguin adaptar-se a uns determinats paràmetres de bellesa. Aquesta intenció ja no és la 
principal en l'art. 
 
-Menyspreen la canonització de la bellesa i accepten allò estrany, rar, vell com a 
categories estètiques. 
 
-Refusen l'actitud conformista envers l'art, per tant , rebutgen un art que tan sols pretengui 
el simple gaudi i fruïció o la simple contemplació de la bellesa. 
 
-Donen importància al joc lúdic amb objectes i fragments de la realitat, al funcionament 
espontani, lliure de prejudicis i convencions. 
 
-Treuen importància al treballa manual i tècnic de l'artista i reforcen la seva tasca 
imaginativa, associativa i espontània. 
 
-Recuperen, en certa mesura el caràcter al·legòric, metafòric i simbòlic que els objectes 
d'art poden suscitar. 
 
-Comencen a remarcar el caràcter efímer de les obres, la seva inconsistència com a 
objectes permanents, la seva decadència. 
 
-Pretenen generar una actitud més activa que passiva per part del públic. L'obra d'art no 
ha de contentar-lo sinó provocar-lo, fer-lo reaccionar. 


