
Qüestionari sobre el vídeo Art i realitats 

1. ¿Què veus quan observes l'obra de Bruce Nauman? 

2. ¿Et sorprèn l'obra de Sahah Lucas? ¿Què creus que representa? 

3. ¿Què creus que volia explicar l'autor de l'obra egípcia?  
 

4. ¿Com et sents al contemplar l'obra de Marc Chagall? ¿Creus que 
aquesta obra et faria sentir el mateix si l'observessis el dia en què has 
trencat amb la teva parella? 
 

5. ¿Què creus que pensaria un caçador de l'obra de Josehp Beuys? I un 
pacifista? 

6. ¿Creus que l'obra de Cezanne va agradar a la persona a qui va retratar? 
¿Què podria haver comentat respecte a l'obra aquesta persona? 

7. ¿Què creus que podria opinar de l'obra la mare de l'artista 
representada? I una dona que defensi els ideals feministes? 
 

8. ¿A quin món et transporta l'obra de Balthus? Com et fa sentir?  

9. Situa’t per breus instants en la pell de l'home primitiu: ¿què creus que 
podria entendre si es trobés davant la torre Agbar? 

10. ¿Creus que el grafit representat agrada de la mateixa manera a un jove 
que a una persona gran? 

11. ¿Creus que a l'adolescent de la fotografia li agrada la dona representada 
al quadre? Per què? 

12. ¿Què creus que pot percebre el gos de la imatge a l’observar la 
representació monumental d'un altre gos davant del museu Guggenheim 
de Bilbao? 

13. Posa’t a la pell de la dona representada en el vídeo: ¿què creus que pot 
percebre del bodegó representat? ¿Pot valorar l'estil de l'obra o la 
virtuositat del pintor? 

14. Van Gogh només va vendre un quadre en vida però actualment les 
seves obres han arribat a costar 3.921.750 de dòlars. Què ha canviat? 
Com creus que percep l'obra el subhastador? 
 

15. Què creus que opina el nen de la fotografia del quadre de Kandisky 
representat? És el tipus d'obra que imagines a les parets de casa seva? 
Per què? 



16. ¿Què creus que percep el jove de la imatge de l'escultura de Rodin? 
¿Penses que hi veuria el mateix si estigués observant l'obra al museu 
acompanyat de les explicacions del professor? 

17. ¿Què creus que vol dir Antoni Tàpies quan escriu: “L'art per excel·lent 
que sigui serà sempre una manifestació de l'engany que és tot”? 

18. ¿Hi ha alguna cosa del que has après que puguis aplicar a la teva vida? 

 
 


