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El món d’Andy Warhol!
Tot i que fa més de vint anys que va morir, Andy Warhol, segueix essent una de les
figures més importants de l’art contemporani. Es va endinsar en el món de la imatge a
través del dibuix, el cinema, la fotografia i l’escultura, i va ser el màxim exponent del
Pop Art, una forma artística que posa en valor la cultura del consum en contraposició a
l’expressionisme abstracte que havia estat exitós entre les elits socials nord
americanes.
La idea del taller és acostar els alumnes al Pop Art, a través de l’obra de l’Andy Warhol.
El taller comença amb una narració sobre la seva biografia, acompanyada d’un seguit
d’elements i objectes que la fan més comprensible, i que acosten l’alumnat a un temps
en del que encara queden avui dia, molts rastres estètics.
Darrera la vida bohèmia i un xic esbojarrada de l’Andy Warhol, trobem un artista total,
que sota la influència d’un temps en què tot es produeix de forma industrial, fa art en
sèrie. Observa el seu entorn i representa personalitats, objectes d’ús quotidià i crea
publicitat sense matisos, amb colors plans, de forma seriada, en una forma d’art
efímer, fàcil de consumir i assequible.
Després de la biografia, a través d’un treball de descoberta en grup, els alumnes
podran aprofundir en la seva obra. Finalment, a la tercera part del taller podran fer
una obra d’art inspirada en l’Andy Warhol.

Coneixements previs

 Haver parlat del que és l’art.
 Haver parlat del que fa un artista.

Competències bàsiques
Conviure i habitar el món
 Situar-se en l’època d’Andy Warhol.
 Situar etapes i fets de la seva història personal.
 Plantejar preguntes.
 Identificar evidències i treure conclusions.
 Participar en un treball col·lectiu a l’aula.
Competències comunicatives
 Expressar idees i organitzar informacions.
 Comunicar idees i informacions de forma oral.
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 Utilitzar vocabulari adequadament.
Competències metodològiques
 Percepció del llenguatge d’Andy Warhol a través de l’anàlisi de la seva obra.
 Observació de l’utilització de formes i colors en el seu art.
 Utilitzar habilitats per al tractament de la informació.
 Organització d’un treball de descoberta en grup.
 Contrastar informacions a partir de documentacions diverses.
 Utilitzar el pensament crític i creatiu per a l’anàlisi d’una obra d’art
Competències personals
 Buscar els fonaments de la seva identitat.
 Aplicar projectes personals de manera responsable i creativa.
 Desenvolupar habilitats personals que afavoreixin les relacions interpersonals.
 Exposició de les conclusions del treball, de forma individual i de grup.

Objectius















Endinsar-nos en la biografia d’Andy Warhol.
Situar-lo en el context dels artistes del segle XX.
Analitzar algunes de les obres més representatives.
Assajar algunes tècniques que feia servir.
Identificar els principals personatges de les seves obres.
Trobar les seves fonts d’inspiració.
Analitzar la seva estètica.
Treballar els personatges famosos i la moda a través de la seva obra.
Experimentar la serigrafia.
Experimentar el treball cooperatiu.
Respectar el material de treball.
Aprendre amb els companys.
Respectar el patrimoni artístic.
Fomentar la sensibilitat davant d’una obra d’art.

Estratègies d’aprenentatge

 Indagació dels coneixements previs dels alumnes mitjançant una narració
acompanyada de materials i imatges.
 L’observació significativa de materials gràfics de gran format que formen part de la
nostra cultura visual.
 La captació intuïtiva del missatge que ens donen les imatges.
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La manipulació de divers material didàctic.
L’experimentació de tècniques plàstiques: serigrafia.
La representació de tècniques pictòriques.
L’elaboració d’una obra integrant-hi aspectes treballats.

Idees claus









Andy Warhol i el Pop Art
La influència dels còmics
Revistes de celebritats
Ser famós
Dibuix d’elements de la vida quotidiana
Cultura de consum
Color pla
Art de consum

Mètode pedagògic

 A través de la explicació de la seva biografia es copsaran els preconceptes dels
alumnes.
 La visualització d’objectes i la descoberta a través d’imatges de la seva obra
ajudaran l’alumnat a entendre-la. Es treballarà la fotografia, la pintura i el món de la
imatge i la comunicació.
 Amb l’ajut de material gràfic que reprodueix algunes de les principals obres
treballarem per grups aspectes relacionats amb la temàtica, els colors, la tècnica...
 L’activitat pràctica serà la realització d’una obra pròpia seguint les idees i les
tècniques d’Andy Warhol.

Temps i necessitats
El temps total del taller és de 3 hores.
És recomanable fer aquesta activitat a una aula espaiosa, o bé disposar d’una aula de
plàstica o similar.

