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Sculpture definition francais

en xinès tradicional anglès en japonès en turc en francès en txec en danès en danès en tailandès en vietnamita en noruec en portuguès en xinès (simplificat) en italià en rus en espanyol 雕塑.雕, 塑⼭.雕塑.雕⼭ ... Veure més heykeltra-lok, heykelcilik, heykeltra-lak sanat... Vegeu més billedhuggerkunst,
skulptur... Veure més seni pahat, pahatan... Vegeu més de ⼩⼭ที่ทํ来... Vegeu més nghe thu't 'iêu khac, tec phảm 'iêu kh'... Vegeu més rze-ba, rze-biarstwo... Veure més seni pahat, arca... Veure més die Bildhauerkunst, die Skulptur... Veure més skulptur, billedhoggerkunst, estàtua... Vegeu més 雕塑.雕
⼭, 塑⼭.雕塑.雕⼭. Veure més. Vegeu més escultura, escultura [femenina, peculiar]... Vegeu més Articles del mateix nom es poden trobar en l'escultura (homonym). Escultura en un tumor rodó: David de Miquel Àngel. L'escultura és una activitat artística que consisteix en el disseny i creació de formes
volutriques, en relleu, o en un tumor rodó (estatutari), en un alt baix relleu, baix relleu, modelatge, mida directa, soldadura o muntatge. El terme escultura també fa referència a un objecte resultant d'aquesta activitat. La paraula escultura prové etimològicament de l'escultor llatí, que significa tallar o
eliminar trossos de pedra. Aquesta definició, que distingeix l'escultura del modelatge, il·lustra la importància que s'uneix a la mida de la pedra en la civilització romana. Al segle X, es deia ymagier i la major part del temps, l'obra de l'escultor va ser un esforç en equip amb el mestre i picapedrers, ja que va
ser tractat en art romànic i arquitectura romànica. Diversos equips treballen simultàniament en els principals llocs de construcció de la catedral. Història article detallat: Història de l'escultura. Relleu en encastaments i osques. Cleòpatra i el seu fill Cèsar. Temple Denderah. Les escultures més antigues
fetes per l'home i després de passar en el temps són petites figuretes tallades bàsiques, pedra o ossos,[2] que probablement s'utilitzaven per a pràctiques màgiques, ex-voto, intercanvis, rituals que permetien dur a terme transaccions amb forces sobrenaturals o socials. Venus de Lespugue, sobre ivori
de mamut, és un exemple perfecte. Algunes escultures més grans han sobreviscut mil·lennis que ens separen del seu creador, com el bisó d'argila crua que es troba a la cova tuc d'Audoubert d'Ariège, el baix relleu del refugi roc-aux-sorciers de Viena, o els monòlits tallats de Gobekli Tepe a Turquia. És
probable que els objectes modelats, a terra, també existissin, però en absència de tècniques de fixació (cuina), això segueix sent una hipòtesi. Altres escultures, com les de Roc-aux-Sorciers, representen animals salvatges, probablement representacions de la dieta dels caçadors recol·lectors de
magdalenes. Correcte aquest ús, probablement xamià, ha disminuït, la representació humana segueix sent un tema comú dels escultors. Depenent del temps i la civilització, els artistes van fer aquestes figuretes de manera realista, al contrari, tenien més llibertat per interpretar el seu tema. A Occident,
l'escultura va ser desconnectada tardanament de la pintura. A París, aquestes dues categories d'artistes, que avui es distingeixen clarament, pertanyien a la mateixa comunitat de pintors i sastres d'imatges de l'edat mitjana. De fet, abans de la invenció de la representació en la perspectiva moderna, el
relleu d'una pintura de gran format es va fer amb un baix relleu del pla d'imatge, com en les escultures d'esglésies romàniques i catedrals gòtiques (per exemple, a la catedral de Notre-Dame de París, els colors de les quals acaben de desaparèixer). A França, va ser amb l'establiment de l'acadèmia de
pintura i escultura, el 1648, i l'arquitectura, el 1671, que les dues professions es van separar oficialment, encara que en el Renaixement, molts artistes van romandre pintors i escultors. Al segle XIX, encara podem distingir un escultor que talla materials sòlids: pedra, fusta o ivori per crear una forma
original única, i estatutària, que fa que els models a terra (argila), guix o cera per a la reproducció (tècnica de tall indirecte) o modelat (tècnica de fosa perduda per fosa en metall per a la fosa en metall marró) més sovint. Tècniques Mida, modelatge, muntatge, estereolitografia Per crear un treball, es pot
considerar o fins i tot combinar. Modelatge: La idea de modelar a l'instant et fa pensar en playdough que és tan fàcil de treballar amb els dits. És la tècnica més primitiva i directa per donar forma al plàstic massificat, en aquest cas terra o argila (gres, porcellana o ceràmica). La modelització de la Terra
s'ha continuat practicant durant segles. En molts casos, va permetre a l'escultor explicar el seu pensament. Poques vegades va tenir el caràcter final a causa de la seva fragilitat, però des del Renaixement, dóna un caràcter privilegiat, perquè l'escultor realitza tots els seus models a terra i dóna per
recrear les seves obres a floridors, fundadors o practicants (ampliadors). Molts artistes contemporanis, a la recerca de novetat, utilitzen materials inesperats per a les seves obres: xapa, peces metàl·liques i fins i tot plàstics. El mètode consisteix a afegir o eliminar material al voltant d'un o més centres
que es convertiran en l'ànima de l'escultura. Aquesta tècnica de modelatge s'aplica als anomenats materials plàstics, és a dir, materials plàstics. diferents àrees de joc). En qualsevol moment, la matèria es pot eliminar o afegir, es permet el penediment (fins a un cert punt, però). La flexibilitat del material
permet gravar les impressions més fugaces amb total llibertat. La limitació principal del material és sovint força bastant baixa. L'assecat lent de l'escultura és el següent pas a l'argila i guix, refredant cera i cuinant argila seca; La mida de la qual el principi ha d'estar utilitzant una eina colpejada per un
còdol (prehistòric) o martell, fragments en material dur per alliberar la forma del seu gangue: hi ha dues tècniques bàsiques de tall per esculpir pedra o fusta: tall directe, sense esbossos previs ni model i que té en compte la forma original del bloc per sortir de la imatge per l'escultor, i la mida amb una
indicació que copia fidelment el model a partir de mesures precises; el muntatge implica, en l'escultura, el muntatge d'elements. Això es pot fer per tenó i mortaise, o cubs, cargols, reblons, soldadura, etc.) en el mateix material o en diferents materials (l'estàtua de criseeu de Zeus a Olympia estava feta
de fusta, ivori, or, etc.). Però poden ser articles diferents (naturals o fabricats, ja siguin objectes nous, antics, quotidians, etc.). Aquests objectes es poden muntar a partir de peces obtingudes per grandària o altres mitjans, com és el cas d'algunes escultures centreafricana. Totes aquestes parts junts
aconsegueixen crear una escultura única, la suma de la qual supera el valor estètic d'elements separats; L'estereolitografia, o prototipatge ràpid, permet crear un volum basat en dades informàtiques creades ex-nihilo o escanejades d'acord amb un model tridimensional real; L'escultura digital o virtual
permet tallar un volum virtual sense passar per la fase del pla. Alguns programari lliure li permet modelar un objecte virtual utilitzant característiques simples que li permeten estirar, cavar, aplanar, suau, color de forma tridimensional, igual que en el cas d'un joc (per exemple, Sculptris[4] en un ordinador.
Una impressora 3D pot convertir-la en un objecte real. Representació: Modelatge: Jean-Antoine Houdon modelant bust de Bonaparte Premier Consul, 1802-1803. Boilly Louis Leopold (1761–1845), oli sobre tela. L'escultura de bronze requereix metall fos a una temperatura de 1200 graus centígrads per
ser fosa en forma. Psique animada pel petó de l'amor Antonio Canova és una de les gestes de la mida del marbre. Muntatge: Jean Tinguely davant del seu taller amb l'equip en curs. 1963. Foto Erling Mandelmann Feu clic a la imatge per ampliar-la, o sobrevolar-la per veure la seva signatura. Porta de
materials de l'infern, Rodin, entre 1880 i 1917, Guix. H. 6.35 x L. 4. X S. 0,94 m. Una petita màscara a la closca prehistòrica coreana de Tongsam-dong. Muziri, població de bembe, altiplans de la vall del Niari. Congo. Materials: teixits, ratans, fibres vegetals, llautó, cabell i pigments. H. uns 80 cm. Museu
d'Història Natural de La Rochelle. Els fràgils collarets de Songhai estan fets de palla, cera d'abelles i fil de cotó. Els materials utilitzats en l'escultura requereixen un saber fer més o menys senzill d'adquirir. La Terra, que pot ser de forma fàcil, fusta suau, que es pot retallar sense massa esforç, és sens
dubte la més comunament utilitzada. Però no oblidem els materials utilitzats pels nens, la sorra dels castells de sorra, nines emaciatiques o petits articles fets de pasta de sal, pasta de massa jugada o Fimo avui. Algunes d'aquestes escultures seran fugaces a la sorra, però també les fetes de fruita, com
la carbassa de Halloween. Altres segueixen sent fràgils, com el sòl sec, fins i tot la fibra, o algunes petxines simplement desgastades. Teixir materials vegetals fibrosos permet aconseguir assoliments en els quals el grau tècnic pot arribar a ser molt més alt. Simplement amb una palla que brilla com l'or,
les noies joves songhai han fet els seus bells collarets, tan fràgils, petites escultures de joieria. Els materials delicats que es poden portar poden ser d'origen animal, com els ossos[7] i l'ivori, o verdures, com la fusta, amb essències més o menys dures, o, per contra, flexibles i fàcils de muntar junts o
altres materials, fibres, plomes, flors i fulles. El color natural dels materials sovint està parcialment o completament cobert amb altres colors, possiblement en un recobriment que transforma l'aparença de la superfície del material. La fusta es pot impregnar amb materials minerals de colors que els
protegeixen dels insectes, després d'una llarga estada a terra. El guix s'ha utilitzat des de l'antiguitat per a la fosa. Els romans de la República van mantenir així una galeria d'avantpassats sota la impressió de les seves cares. Això va portar, sota el govern de l'Imperi, a la seva transposició en materials
de luxe, diverses boles que van despertar la indignació dels contemporanis. Rodin particularment utilitzat creativament guix. La Porta de l'Infern és un exemple perfecte. Guix segueix sent un material relativament delicat. Un símbol del poder reial anomenat excèntric, sílex. Maia, l'últim període del
clàssic, del segle VII al X. Ballarina neolítica de l'Alt Egipte. Després de tot, algunes escultures es van fer fins a l'última. Terracota, ja sigui com a ceràmica utilitària amb formes sol·licitades i decoratives o per a altres usos, com ara algun ballarí neolític de l'Alt Egipte, mundialment famós. Naturalesa dels
ingredients en què consisteix el sòl abans de cuinar, treball preparatori, recobriment (esmalt, esmalt) i sobretot temperatura en si mateix, han estat objecte d'una recerca molt metòdica a la Xina per aconseguir pedra arenisca (ceràmica) i després porcellana, amb una immunitat extraordinària. Mingqi
xinès pot tenir totes les formes, apartaments, figuretes, objectes, criatures fantàstiques. Les pedres més dures, les més vitries, com el jade, són les més difícils de treballar, el seu treball és la destresa de les persones amb coneixements altament especialitzats i poden dedicar-hi les seves vides. Aquests
materials són, per tant, en part d'origen mineral, pedra calcària, gres (geologia), marbre, granit, quarsita, etc., i alguns tenen una llarga història de sílex, per exemple han estat objecte d'una increïble obra que els converteix en escultures reals. Flint excèntric, els maies són un bon exemple. Però el dipòsit
funerari més antic, el neandertal (Sima de los Huesos, Espanya), és només un magnífic bifaci de quarsita vermella i groga de 500.000 anys d'antiguitat. És probablement la naturalesa i el color del material que li va donar tot el valor. L'art del metall es va desenvolupar molt d'hora amb or, després coure
(estem parlant de cultura calolítica), treballat a través d'un martell i la foneria, . El bronze, com la llauna, ha utilitzat diversos mètodes de formació, amb cera perduda o nombroses formes, com a la Xina. Estan subjectes a treballs secundaris de retoc, muntatge i polit. Altres materials també estan
modelats. Així que el ciment o el formigó, però aquests materials també es poden treballar en grandària directa durant el període de recepció. L'acer és molt més utilitzat que l'alumini a causa de problemes tècnics relacionats amb la soldadura d'alumini. L'escultor Richard Serra ha fet un ús extensiu de la
qualitat dels metalls que utilitza, com ara plaques gegants d'acer Corten o configuracions basades en plom, per donar a l'espectador una impressió física de pes. Els tèxtils s'utilitzaven en estatuetes de fusta, sovint pintades, des de l'antiguitat. Les estatuetes de compra egípcies han conservat diversos
exemples, mentre que al segle XIV a Itàlia van ser utilitzats constantment en innombrables ex-vots tallats, retrats de peus i fins i tot genets que encara s'utilitzaven en l'era donatello. Recentment, l'artista Robert Morris va utilitzar el moviment natural d'un feltre molt gruixut i tallat, caient sota el seu pes
per generar formes sensuals. L'escultura moderna i moderna encara utilitza aquests materials, però també vidres i miralls, matèries primeres, gel i aigua, cristalls líquids i altres materials fets per l'home com els plàstics, i en particular PMMA (polimetà metil) conegut per noms reconeguts com composite o
Altuglas, així com qualsevol objecte trobat. El paper de Papier-mâché també és extremadament i tècniques per a la creació d'escultures a partir d'aquest material són fàcils d'implementar. No s'exclou l'ús de xocolata. D'altra banda, al món de la cuina li agrada crear el que sembla una escultura, jugant.
En els seus escrits recents, Joan Miro va afirmar que en el futur és possible imaginar escultures utilitzant els gasos com a materials. Referint-se a ell, Louis Leygue, en el seu discurs d'acceptació a Nicolas Schonffer de l'Acadèmia de Belles Arts, va definir l'escultura d'aquesta manera: L'escultura es pot
dur a terme de tres maneres: que prendre la matèria en un bloc compacte, que donar forma a material tou per a la creació de formes, i finalment que el que es vol aconseguir Estem assistint, amb la multiplicació de museus i publicacions científiques, el redescobriment de materials oblidats al llarg dels
segles. Si alguns metalls, com l'or, fascinar la gent, és perquè aquest material jugava amb la llum. L'ideal de Brancusi polonès també juga amb la llum en fotos preses de les seves pròpies escultures. La llum és la qualitat d'alguns materials. De la mateixa manera, quan un escultor crea una font, l'aigua
forma part dels materials amb els quals ha de treballar, i fins i tot el moviment que s'alimenta a l'aigua. El moviment és llavors la qualitat del material d'aigua. Jean Tinguely va ser capaç de fer una connexió entre els seus assemblatges de residus, els seus moviments xocats i l'aigua en moviment dels
sons que produeix l'escultura. Després de Moholy-Nagy (Modulator Espace Lumière, 1929),[9]), Nicolas Schonffer i molts altres artistes, com Marta Pan, estaven interessats en la relació entre arquitectura i escultura. Els dos primers consideren la llum com un moviment material. Marta Pan ha creat
escultures monumentals integrades en l'arquitectura d'espais públics i urbans, com La Perspectiva al Parc des Fonts de la Bièvre de Guyancourt. El 1963, va voler crear la Cybernetic Light Tower en col·laboració amb La Défense a París. L'espai la qualitat del qual s'ha d'habitar és el material de la
mateixa manera que el moviment que anima les seves escultures. Photo Spiral Jetty, 11 de gener de 2004, a .m. Basalt sembla més negre. Els artistes d'art terrestre, per la seva banda, volien sortir de galeries d'art i museus, amb convencions i limitacions que implicaven crear o mostrar-nos escultures
que violen les tradicions recents. Els materials aquí són nombrosos: materials naturals com l'espiral de barrera basalt / Gran Llac salat, al Moll Espiral de Robert Smithson (1970), on el temps és necessari. Mentre que per a James Turrell, segueix sent lleuger, natural, generalment construït en estat
salvatge (Cràter Roden). L'escala, sovint monumental per a aquestes escultures, té en compte el paisatge en què s'escriuen les obres, i la dimensió temporal durant molt de temps: l'espiral de Robert Smithson, en basalt negre, va ser considerada subjecta a les fluctuacions dels llacs, l'espiral negra
vorejada per la sal blanca, fins a la seva desaparició en aigua salada, durant períodes d'aigua alta i la seva reaparició, totes blanques, uns anys més tard. Per a Dominique González-Foerster, la literatura, el cinema i la música són materials que utilitza com a tisores, escollint passatges per a les seves
instal·lacions. Llavors cal tenir en compte que amb obres com Brancusi i Robert Smithson, en la intersecció de la pau i el moviment, l'escultura s'ha de considerar en un camp ampliat, com va dir Rosalind Krauss, i on té lloc la instal·lació. D'aquesta manera, els escultors moderns van aplanar el camí per
a noves investigacions, associant materials tradicionals amb altres després de reflexionar sobre la seva pràctica i història que els ofereixen museus, llibres de text d'història de l'art i arqueòlegs. Per a altres, eren noves tecnologies, nous materials i fins i tot altes tecnologies que els oferien nous
materials. La reflexió sobre la creació contemporània porta a alguns a una posició radicalment en desacord amb el que consideren derivacions recolzades per patrons importants. Consideren les creacions d'escultures, que són objecte de debat acalorat, a causa de l'elecció dels anomenats materials
implementats. Per exemple, l'obra de Damien Hirst - un famós artista dels anys 90 que va crear instal·lacions en les quals tracta la relació entre art, vida i mort - consisteix en un aparador en el qual un vedell real, amb un disc d'or entre les cantonades, es conserva en formaldehid. Es requereixen
nombroses referències culturals, incloent referències als déus de l'antic Egipte, el déu toro Apis, la deessa Hator i Isis. Els debats generats per aquesta obra semblen indicar que no tot es pot considerar material per a alguns. La qüestió sorgeix llavors sobre els materials artístics, sobre la permanència
dels tabús, en les societats modernes, que s'han de tenir en compte quan es considera que l'obra està dirigida al públic. Formes Hi ha dues categories principals d'escultures: relleu i tumor rodó. Relleu relleu tallat en blocs reconstruïts (art Khmer) Baix relleu és una escultura que roman unit al fons, de
peu des d'aquest fons. Depenent del grau de projecció de les figures per sobre de l'avió, els relleus es quali de manera diferent: relleu triturat (stacciato connectvo): el relleu és molt baix. Contorns de figures (per exemple, alguns relleus assiris). Baix relleu (basso-connectvo): l'avanç de la figura de
l'aeronau és inferior a la meitat del seu volum, sense contra-demolició. Relleu mitjà o mitjà (mezzo-connectvo): l'avanç de la figura des de l'avió és igual o lleugerament superior a la meitat del seu volum, de vegades amb lleugeres compensacions; Alt relleu (alto-connectvo): les formes són gairebé



completes (en termes de volum), però romanen unides a la part inferior. Algunes parts (extremitats, cap) estan completament separades i ratlles; Intaille: Intaille és un relleu en el qual l'objecte es desmentix al gruix d'una superfície plana. Va ser utilitzat pels egipcis, d'aquí el nom del relleu egipci. Un altre
nom per a la intaille és l'alleujament celanaglyphic. Les parts més altes de la figura apareixen a la superfície, mentre que els seus contorns són profundament destacades per emfatitzar la impressió de volum. És com un procés de gravat. Round-Bosse Laocoon Group, una escultura rodona, és una de
les obres mestres més altes de l'escultura hel·lenística. Un tumor rodó és una escultura dissenyada per ser observada per tots els costats o per gairebé tots els costats. Un tumor rodó sovint descansa a terra o en una pedelina. De vegades encaixa en un nínxol. Notaràs Michelangelo jugant amb
aquestes dues regles i realitzant estàtues els personatges de les quals emergeixen del bloc (marbre), però no del tot. Escultura extrema Des de principis del segle XX, molts artistes han volgut desprendre's del naturalisme, el realisme i l'art figuratiu: No és la forma externa de les coses que és certa, sinó
la seva essència. A partir d'aquesta veritat ningú pot expressar la realitat imitant la superfície exterior de les coses (Brancusi). Si Brancusi és el fundador indiscutible de l'escultura moderna i un mestre de la reducció per aconseguir una forma artística pura, Marcel Duchamp és l'inventor dels acabats.
Brancusi segueix sistemàticament l'esperit original i els principis bàsics de la forma, alliberant-lo d'aspectes fugaços, aleatoris o condicionals. Ready és un objecte trobat considerat un personatge estètic com una obra d'art. La consecució de l'acabat consisteix en la selecció de l'objecte produït i la
designació del mateix, definint-lo així com una obra d'art. L'enfocament iniciat per Brancusi i Duchamp va portar a l'aparició d'una gran part de les pràctiques artístiques modernes i contemporànies, com ara insuperables, muntatge, acumulació, instal·lació, in situ, concepte Hundertwasser, Concepte
Gaudí, concepte Botarro i molts altres. Escultura efímera escultura escultura escultura de sorra, Tossens, Germany.Co, a principis de febrer, el Festival de Neu de Sapporo acull un gran concurs d'escultura de gel. Cala L'equivalent és la festa de Valloire, i al Quebec, el Carnaval del Quebec. Les
escultures de sorra al costat del mar són sovint fugaces. Sculpture Quotes és com un drama, tant el més difícil com el més fàcil de totes les obres de teatre. Copieu el model i el treball es fa; però imprimir l'ànima per escriure representant un home o una dona, és el pecat de Prometeu. Aquest èxit es pot
comptar en els annals de l'escultura com un recompte de poetes en la humanitat. Il·lustracions d'una espremeda pessigolleig, antiguitat egípcia del Louvre. Portes de fusta tallada. Tashkent. Baix relleu indi budista. Venus de Milo, escultura grega. Escultura de bronze zadkine, ciutat destruïda, 1953,
Rotterdam. Un dels Àngels d'Humbert, una escultura de fusta gòtica del segle XIII, el Museu de Belles Arts d'Arràs. Nanas, 1974, escultura de Niki de Saint Phalle. Polze, 1963, Cèsar. Escultura yombé scepter top, segle XIX. Bust de Lluís XIV al Museu de Belles Arts de Dijon, obra de l'escultor Antoine
Coysevox. Àngels amb una beina i llaüt, talla sobre pedra calcària, Alemanya (c. 1490) - Museu Bode, Berlín. Fetes d'estàtues de pedra a Bali. Figures porta espelma a Creuo. Escultures ingènues de finals del segle XV. Escultura art déco de Robert Wlérick. Instal·lació de llum, miralls. Lee Bul, 2015.
Feu clic en una imatge per ampliar-la o sobrevolar-la per veure'n el títol. Notes i testimonis - Jack C. Rich, Materials i mètodes d'escultura, ed. - Escultòrics, programari lliure per a la creació d'objectes 3D - París, Musée d'Orsay, col·lecció - Informació sobre la població de Bembe - Escultura sobre l'os
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