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El videoart és una de les arts plàstiques i audiovisuals que es caracteritza per l'ús 

d'almenys un monitor de televisió instal·lat en principi en una galeria d'art, o en tot cas 

formant part d'una exposició, encara que sigui en un espai poc convencional. No sol tenir 

contingut narratiu ni documental per si mateix, tot i que pot formar part de 

l'escenografia d'un espectacle. També pot estar relacionat amb instal·lacions 

i performances no dramàtiques.  

Va evolucionar de les pel·lícules de 16 mm i 8 mm. L'objectiu del videoart és la investigació 

de les possibilitats artístiques de la televisió, com el color, la brillantor i el moviment, i 

el vídeo, tant en la reproducció instantània com al muntatge. Alguns videoartistes destacats 

són Mona Hatoum, Damien Hirst, Nam June Paik, Bill Viola i Steina i Woody Vasulka. 

És la utilització de mitjans electrònics (analògics o digitals) amb una finalitat artística. 

El vídeo no és més que això, un suport, i el fonamental és l'ús que se’n fa. 

 

Nam June Paik L'artista va emigrar amb la seva família fugint 
de la guerra de Corea el 1950. Primer, es va establir a Hong 
Kong i després es va traslladar al Japó. Però a principis de la 
dècada dels seixanta, va abandonar aquest país i va marxar a 
Alemanya, des d'on es va traslladar a Nova York perquè, en 
aquell moment, les possibilitats per a la recerca dels nous 
mitjans estava molt més avançada que a Europa. 
  
Considerat com un dels pioners del Media Art, Paik ha portat a 
terme un paper definitiu en aquest àmbit, a més de la seva 
emblemàtica producció en el món del videoart i d'haver format 
part de FLUXUS. Associat a la figura de John Cage, al qual va 
dedicar un composició coneguda com el cèlebre "Hommage to 
John Cage" (1958-59), a la de Karlheinz Stockhausen, de qui va 
ser alumne, i a la Joseph Beuys, per al qual va fer "Joseph 
Beuys with Hat" (1995), consistent en un muntatge de dotze 
pantalles de televisió on es reproduïa el cap de l'artista amb 
barret, la seva trajectòria és la d'un artista internacional que ha 
influït decisivament en el desenvolupament de l'art contemporani 
i en les aplicacions de les noves tecnologies en el sector, des 
dels anys 60 fins a l'actualitat. 

La biblioteca visita el museu 
9ª sessió: 14 d’abril 2016: Nam June Paik i el Video art, 

SAAM, Washington 

http://www.paikstudios.com/#top
http://www.guggenheim-bilbao.es/exposiciones/los-mundos-de-nam-june-paik/
http://americanart.si.edu/collections/search/artwork/results/index.cfm?rows=10&q=&page=1&start=0&fq=name:%22Paik%2C%20Nam%20June%22
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Electronic Superhighway: Continental U.S., Alaska, Hawaii, 1995 

 

  

 

                                                            Magnet TV, 1965 

 

http://americanart.si.edu/collections/search/artwork/?id=71478
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   Buddha TV, 1974 

  

        Venus,  1990                                                                    Tv Chair, 1968 

 

https://www.ultravie.co.uk/blog/2015/03/13/tefaf-2015-fine-arts-fair/mayer2912015t1748/
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+ V id e o Art  

Els vídeos i films d’artista estan formalment emparentats amb el cinema. La imatge en 
moviment i els recursos tècnics que s’han utilitzat al llarg de la història per produir-la -des 
de les pel·lícules fotogràfiques en diferents formats fins a les tecnologies digitals, passant 
per les cintes magnètiques amb les seves màquines de registre i reproducció-, 
constitueixen el vehicle més evident en aquesta relació de parentiu. No obstant això, les 
diferències existents entre un i altre camp poden ser fàcilment identificades en comparar, 
per exemple, les maneres en què cadascuna d’aquestes pràctiques es comporta. Els seus 
espais de circulació difereixen (sales de projecció vs. pantalles, aparadors o espais 
expositius tipus ‘black box’), el que conseqüentment propicia comportaments diferents en 
les audiències. Exposat en termes del comunicòleg Marshall McLuhan, els primers serien 
càlids (alta definició, més informació, menys participació) i els segons, freds (baixa 
definició, menys informació, més participació); això últim es justifica des de la perspectiva 
d’uns públics amb la capacitat d’editar els continguts. Potser sigui la sumatòria d’aquestes 
situacions el que així mateix determina les divergències profundes pel que fa a exigències 
de tipus estètic al voltant de la narrativitat i bellesa que es fan a unes i altres pràctiques. I 
no cal dir que unes i altres han generat indústries culturals amb un desenvolupament 
mercantil totalment diferent. En l’actualitat, nombrosos agents traspassen els límits que 
separen un i altre camp, fent d’això justament el centre de les seves investigacions. I en el 
procés, contribueixen a posar en qüestió els límits que els tanquen. Al principi, aquest 
fenomen va semblar obeir a l’interès d’artistes que utilitzaven el suport de la imatge en 
moviment, però aquesta ‘contaminació’ es produeix també en sentit contrari: cineastes 
que busquen ampliar la seva pràctica fora de la pantalla fosca de la sala i realitzen peces 
concebudes per a la seva exhibició a espais d’art. És per això que molts prefereixen 
anomenar els seus treballs com a films d’artista, cinema expandit, cinema d’exposició … En 
simultani, les institucions i museus estan responent a aquests canvis de dues maneres:  
1) Incorporant, cada vegada més, produccions basades en la imatge en moviment dins de 
les seves col·leccions i mostres.  
2) Mitjançant l’emergència d’institucions que, per al camp de l’art, es dediquen 
exclusivament a la investigació, exhibició i conservació d’obres suportades en la imatge en 
moviment. 

 


