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Què és el Land Art

El land art, art natura, art amb la natura, art ambiental o art de la terra 
sorgeix els anys seixanta del segle XX quan un grup d'artistes americans i 

europEl land art conus intervenen en l'entorn natural per deixar-hi 
l’empremta

Nancy Holt, Sun Tunnels, Utah, 1973.



Walter de Maria, The Lightning Field, Nou Mèxic, 1977

El land, art als EUA, coincideix amb la protesta contra la 
guerra del Vietnam, amb el moviment d’alliberament de la 
dona i amb la lluita pels drets civils.



Carl André Sol Lewitt

Els artistes no tenen més patrons que l’art minimal i l’art conceptual. 
Volen transmetre una idea o un missatge.



Robert Morris

Donald Judd

Minimalisme



Joseph Beuys

Espai de dolor, Barcelona,1983

La Manada, Londres, 1963



Hans Haacke

Blue Sail, 1964

Helmsboro, 2011

Art conceptual



L'objectiu inicial dels artistes de land art era aconseguir un art no 
comercial, per això el situen fora de qualsevol museu o galeria d'art, 
per atorgar-li un caràcter efímer que es barreja amb la natura i en 
forma part
Robert Smithson, Spiral Jetty, Utah, 1970.
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Als anys 60 es comencen a organitzar grups ecologistes sense cap 
vincle amb pràctiques artístiques.

Encara no hi havia una relació empàtica entre l’emplaçament de 
l’obra i l’acció artística.

Robert Smithson. 
Broken Circle and
Spiral Hill (Emmen, 
Països Baixos), 
1971.



Robert Smithson. Broken Circle and Spiral Hill
(Emmen, Països Baixos), 1971. Foto actual.



Michel Heizer, Double Negative, desert de Nevada, 1969



El land art coincideix amb el naixement de la contracultura: 
moviments beatniks (anys 50), hippies (anys 60), geeks
(anys 70)... 



Michael Heizer, The City: Complex One, Nevada,1972...



Michael 
Heizer, The
City: 
Complex 
One, 1972...

Els recursos naturals se segueixen veient com un mer 
potencial per a l’explotació.



Angel Christo

The umbrelles, Japó, 1984

Surrounded Island, Florida, 1982



Christo i Jeanne-Claude The Floating Piers, Llac Iseo, 2014



Els artistes europeus

En general, a Europa 
el respecte al 
paisatge, al 
patrimoni i natura  
preexistent 
determina l’acció 
artística.



Es designen land art o 
earthworks les obres que 
abandonen el marc de 
l'estudi, la galeria o el 
museu i es realitzen en un 
context natural, com pot 
ser el mar, una muntanya, 
la platja, el desert, un camp 
o fins i tot espais urbans. La 
natura es converteix en 
suport i en material artístic

Richard Long, Una línia feta 
caminant, 1967



Richard Long, obres diverses, 1990-2012



Richard Long, Thames Circles, Barcelona, 1991



Hamish Fulton, Wolking East, 2011. El simple fet de caminar defineix a 
Fulton i la seva obra basada en les experiències i pensaments que viu 
durant les seves excursions





Hamish Fulton, Circaq, 2013



David Nash, Cúpula de cendres, 1977.



David Nash



Andy Goldsworthy, Storm King Wall, 1995.

Les intervencions subtils i respectuoses amb el medi natural  

defineixen l’obra d’aquest artista.



Andy Goldsworthy, 1970-1990.



Chris, Drury, Dipòsit de carboni, 2011.



Chris Drury, Cambres i cabanes, 1990-2015



Chrys Drury, 2008

La constel·lació de
pràctiques i temes d’art
amb la natura és ampla
i diversa: ecològica,
plàstica, científica,
patrimonial,
paisatgística,
memorialista, didàctica,
social, cultural...





Ana Mendieta (1948-1985) fon el seu cos amb la natura, se la 
considera una artista visual de land art



Stuart Williams, Lominous Earth Grid, 1993.



Obres de diversos artistes: 2010-2021



Marc Sellarès, Bosc de les Creus, 2015



Jean Paul 
Bourdier, 
[2010]



El paisatge, marc d’intervenció artística. Notes 
interpretatives



Segons el Conveni Europeu del Paisatge, cada territori es mostra en 

l’especificitat del seu entorn, independentment de la seva qualitat

Punta Nati, Ciutadella, 2015



Els paisatges culturals on ha treballat la humanitat durant tota la seva
existència són l’espai de treball de l’artista de land art.

Paisatge de pedra seca a la plana de mas Trabal, Begues 2014



El repte del patrimoni és al territori i a les seves representacions basades
en l’ús prudent dels recursos naturals i culturals

Pedreres de Montau, Begues, 2019



La simbiosi entre l’acció humana i el medi natural crea els
paisatges on ens reconeixem i vivim.

Pedrera de Montau en plena activitat. Begues, 2020



Cal protegir els paisatges quotidians  ―rurals, periurbans, urbans― 
aquells que configuren l’escenari de la vida quotidiana de la població.

Plana de can Sadurní, 2015.



La memòria la trobem i distingim millor en la materialitat i les  
representacions del paisatge que en escrits i cròniques històriques

Castell d’Eramprunyà, 2019



La història i l’art esdevenen vies fonamentals per a la recerca 
paisatgística i eines per a la gestió i planificació

Paisatge de pedra seca a mas Roig, Begues, 2020



El valor patrimonial del paisatge resideix en el conjunt de peces 
organitzades que conformen una fisonomia característica a cada indret.

Paisatge artialitzat a can Rigol - mas Roig, Begues, 2020



El paisatge i el patrimoni es relacionen mitjançant fets artístics, històrics 
i les seves representacions geogràfiques, culturals i simbòliques

Camí de Sitges i mas Roig, Begues, 2021



El paisatge no pot deslligar-se de l’activitat agropecuària i forestal 
per la capacitat que tenen de gestionar i salvaguardar el territori.

Paisatge artialitzat a mas Trabal, 2020



Els pioners de l’art amb la natura a 

Catalunya



Fina Miralles i Nobell, Translacions, Dona arbre, 1973.

Carles Hac Mor, Pere Portabella, Francesc Abad, Carles 

Santos,... van formar part del conjunt d’artistes que integraven el 

Grup de Treball als anys setanta del segle XX.



Àngels Ribé, 3 punts 3, 1973.



Antoni 
Muntades, 
Monumento
genérico, Reina 
Sofia, 1983.



Pere Jaume, Guardar a fora, 2021.



Pere Jaume, Signatura de mossèn Cinto, Folgueroles, 2002.



Centres i experiències d’art amb la natura a 
Catalunya



Centre Experimental de les Arts de Vallgrassa



CACIS. El Forn de Calç
Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat



Centre d’Art i Natura, Ferrera de Pallars





Ariane Patou - Rene Müller, Cadires (Girona, 2018)



Isabel Mateu (Girona, 2018)











Sarah Misselbrook, Rebrotem, 2018.



Víctor Mata-Júlia Mata, Diss, 2018





Pere Moles, Estripajecs (Sorteny, Andorra, 2015).



Marc Sellarès, Mites grecs, èxodes, natura (Les Escaldes, 2017).



Tito Farré, Sit, Canillo, Andorra, 2015.



El medi natural no és un espai de fons per a les obres, sinó que el 
mateix paisatge es converteix en objecte artístic després de rebre 
una acció transformadora (Víctor Mata- JLl. Vendrell, Aprisió, La 

Massana, 2015).





Víctor Mata, Escalers, Nevà, Ripollès, 2022.



Nil Nebot, Kaminart, 2022



Microscopies - Manresa



Mònica Campdepadrós, I de nou desitgem, Manresa, 2020.



Esteve Dalmau, Fluxos, Manresa, 2021





V. Mata, Formes, L’Alzina de l’Aguda, 2020.





Oriol Teixidor, Immersió, L’Alzina de l’Aguda, 2020


