
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. 

L'Art  

L'aplicació de l'habilitat i del gust a la producció d'una obra segons principis 
estètics. El concepte d'Art va associat al concepte d'obra d'art. és l'acte o la 
facultat mitjançant la qual l'home imita o expressa i crea copiant o fantasiejant, 
allò que és material o immaterial, fent servir la matèria, la imatge, el so, 
l'expressió corporal, o, simplement, incitant l'imaginació d'altri. és també el 
conjunt de les Belles Arts o cadascuna d'elles. Les sis Belles Arts són : la poesia, 
l'arquitectura, l'escultura, la pintura, la música i la dansa. L'arquitectura, 
l'escultura i la pintura constitueixen el grup de les arts plàstiques. Són 
generalment acceptades també les següents arts: 7è art el cinema, 8è art la 
fotografia, 9è art el còmic.  

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. 
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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. 
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