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El vídeo (que en llatí, i accentuat a la e, vol dir "veig") és la branca de la 
tecnologia que es dedica al processament de senyals electrònics que 
representen imatges en moviment. 

La principal aplicació del món del vídeo és, òbviament, la televisió, seguida, 
possiblement pels vídeos domèstics. No obstant això, mercès a internet s'ha 
produït una proliferació de diferents formats de vídeo comprimits que en 
permeten la difusió per aquest mitjà a una audiència planetària (vegeu també 
videoblog). El vídeo també s'utilitza per a aplicacions científiques, de seguretat, 
d'enginyeria i de producció. 

La paraula "vídeo" s'utilitza amb molta freqüència per a referir-se als diferents 
formats dels suports en què s'emmagatzemen aquests senyals. Podem trobar 
vídeo digital (DVD, WMF, QuickTime, Ogg, DivX, ...) i cintes de vídeo 
analògiques (VHS, Betamax). 

Una productora de vídeo és l'empresa dedicada a la creació de vídeos. 

Cal afegir la definició de vídeo didàctic, que és aquell que ha sigut dissenyat i 
produït per a transmetre uns continguts, habilitats o activitats per propiciar 
l´aprenentatge en els alumnes. 

El vídeo educatiu permet informar sobre un tema, és una activitat motivadora i 
permet formar a l´alumne i al professor. Per una banda, l´alumne pot obtenir 
informació i recursos audiovisuals. Per l´altra, el professor pot preparar les 
classes d´una manera més didàctica. 

Videoart 

El videoart 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. L'art està en saber narrar i fer propostes que emocionin 
l'espectador i que el duguin a reflexionar sobre el seu ésser, aquesta eterna 
incògnita. Els cineastes van buscar alternatives més econòmiques a la 
producció tradicional en cinema, d'aquesta forma sorgeix el videoart, com 
proposta més enfocada a persones que trenquen amb els paràmetres 
comercials i busquen un mitjà més econòmic però no per aquest motiu amb 
menys valor que les formes tradicionals de producció. El videoart ha incidit en 
la producció de curtmetratges principalment, la seva estètica s'està construint 
amb les enormes possibilitats que brinda el suport magnètic. El videoart no 
necessàriament compleix amb les convencions del cinema. El videoart pot no 
emprar actors, diàlegs, pot no tenir una narrativa o guió, o altres convencions 
que generalment defineixen a les pel·lícules com entreteniment. 

Història del Videoart
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El videoart neix amb la popularització de la televisió a Estats Units. Es diu que 
va començar quan el coreà Nam June Paik va utilitzar la seva Sony Portapak 
nova per a filmar la processó del Papa Pau VI per la ciutat de Nova York a la 
tardor del 1965. Aquest mateix dia, en un cafè del Greenwich Village, Paik va 
escriure el videoart ha nascut. 

Des del primer moment, el videoart es converteix en eina de treball dels 
diferents moviments d'art contemporani com són Fluxus o l'art conceptual. 

Al 1959 Wolf Vostell va incorporar un set de televisions en un dels seus 
treballs, "Deutscher Ausblick" 1959, que actualment forma part de la col·lecció 
del Museum Berlinische Galerie, éssent probablement la primera obra d'art que 
fa servir una televisió. El 1963 Vostell va presentar la seva obra "6 TV de-
coll/age" a la Smolin Gallery de Nova York. Aquesta obra actualment pertany a 
la col·lecció del Museu Reina Sofia de Madrid. 

Abans de la introducció de la càmera Sony Portapak, la tecnologia de la imatge 
en moviment només era disponible per als consumidors o artistes en films de 
setze mil·limetres, que no donàven la possibilitat de reproducció playback 
automàtica que sí tenien les cintes de vídeo. Conseqüentment, molts artistes 
van començar a trobar el vídeo molt més atractiu que el cinema, i molt més 
quan la tecnologia va permetre editar o modificar les imatges enregistrades. 

Els dos exemples citats anteriorment feien servir petits trucs per crear efectes 
artístics en els seus treballs. 

L'obra Double Vision de Peter Campus va combinar les senyals de video de 
dues Sony Portapak mitjançant un mesclador electrònic, obtenint imatges 
distorsionades. 

La primera obra de videoart en multi-canal (fent servir diferents monitors o 
pantalles) va ser Wipe Cycle, d'Ira Schneider i Frank Gillette. Es tractava d'una 
instal·lació de nou pantalles de televisió, que combinàven imatges dels visitants 
de la galeria, anuncis de televisió i cintes pre-enregistraddes. Les imatges 
anàven alternant d'un monitor a altre com si es tractès una coreografia. 

El 1970, als estudis de la San Jose State TV, Willoughby Sharp va emetre 
“Videoviews”, una sèrie de programes d'entrevistes enregistrades amb artistes. 
El programa consistia en converses amb Bruce Nauman (1970), Joseph Beuys 
(1972), Vito Acconci (1973), Chris Burden (1973), Lowell Darling (1974) i 
Dennis Oppenheim (1974). 

Llistat de Videoartistes

• Adel Abdessemed  
• Marina Abramovic  
• Vito Acconci  
• Gustavo Aguerre  
• Eija-Liisa Ahtila  
• Doug Aitken  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Estats_Units
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nam_June_Paik
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sony
http://ca.wikipedia.org/wiki/Portapak
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pau_VI
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nova_York
http://ca.wikipedia.org/wiki/1965
http://ca.wikipedia.org/wiki/Greenwich_Village
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fluxus
http://ca.wikipedia.org/wiki/Art_conceptual
http://ca.wikipedia.org/wiki/1959
http://ca.wikipedia.org/wiki/Wolf_Vostell
http://ca.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/1959
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Museum_Berlinische_Galerie&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/1963
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Smolin_Gallery&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nova_York
http://ca.wikipedia.org/wiki/Museu_Reina_Sofia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sony
http://ca.wikipedia.org/wiki/Portapak
http://ca.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://ca.wikipedia.org/wiki/Peter_Campus
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sony_Portapak
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Ira_Schneider&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Frank_Gillette&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/1970
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Jose_State_TV&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Willoughby_Sharp&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bruce_Nauman
http://ca.wikipedia.org/wiki/Joseph_Beuys
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vito_Acconci
http://ca.wikipedia.org/wiki/Chris_Burden
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Lowell_Darling&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dennis_Oppenheim
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Adel_Abdessemed&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Marina_Abramovic&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vito_Acconci
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Gustavo_Aguerre&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Eija-Liisa_Ahtila
http://ca.wikipedia.org/wiki/Doug_Aitken


• Oladélé Ajiboyé Bamgboyé  
• J. Tobias Anderson  
• Ant Farm Group  
• Eleanor Antin  
• Martin Arnold  
• Kutlug Ataman  
• Matthew Barney  
• Maurice Benayoun  
• Gretchen Bender  
• Sadie Benning  
• Zarina Bhimji  
• Dara Birnbaum  
• Helene Black  

Videoclip 

Un videoclip, vídeo musical o clip de vídeo és un curtmetratge realitzat 
principalment per a la seva difusió en vídeo i televisió, que ofereix una 
representació visual d'una cançó. Els videoclips es solen realitzar amb multitud 
d'efectes visuals i electrònics. 

Són produccions molt vives que tenen per objectiu cridar l'atenció del 
teleespectador. Els vídeos musicals moderns es fan i usen principalment com 
tècniques de màrqueting amb la intenció de promocionar la venda 
d'enregistraments musicals. Encara que els orígens dels videos musicals vénen 
de molt més lluny, la seva popularitat va créixer en els anys 80, quan el format 
de MTV (Music Television) es va crear al voltant d'ells. 

Extret de: wikipedia.org 
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