
Les resines acríliques en dispersió aquosa: alternatives d'ús d'un material pictòric                                                              resum 

 

 

L'aparició en el món de l'art de nous materials per a la pràctica de la pintura, a mes d’ampliar 

el repertori tècnic i expressiu de l'artista pot significar per a ell mateix un repte interessant. 

 

La Tesi Doctoral Les resines acríliques en dispersió aquosa: alternatives d'ús d'un material 

pictòric revela algunes de les possibilitats d'aquestes resines quan en la pràctica artística, en 

lloc de ser utilitzades com aglutinant o ingredient fonamental dels médiums de les 

anomenades pintures acríliques per a artistes —la seva fonamental raó de ser com a material 

pictóric—, són utilitzades de manera alternativa i autónoma. 

 

S'inicia la investigació amb un enfocament teòric que, des d'un aspecte químic, defineix 

aquests materials i permet diferenciar-los de la resta de resines sintètiques, emmarcant el seu 

camp específic d'ús com a material pictòric. Aquest enfocament teòric es complementa amb 

un recorregut històric que comença amb el seu origen industrial i el posterior 

desenvolupament i que conclou, finalment, amb el seu ús en la fabricació de pintura per a 

artistes i en l'ús inicial d'aquestes pintures com a mitjà d'expressió per part de pintors 

rellevants. 

 

Després d'aquesta introducció teòrica, analitzem l'aplicació pràctica de les resines acríliques 

en dispersió. Aquesta comença amb l'estudi del seu ús més convencional i conclou amb el que 

es podria considerar el nucli de la tesi i la seva principal contribució, la demostració de 

possibilitats d'intervenció que van més enllà d'aquelles aplicacions convencionals. 

 

Aquesta part central s'articula amb dues alternatives concretes: primera en un ús de les 

resines acríliques en dispersió que nosaltres anomenem "pintura transparent" i, en segon 

lloc, en el seu ús, al mateix temps, com a pintura i com a suport. 

 

Tant en l'ús més convencional com en els dos aspectes alternatius s’inclou la documentació 

gràfica i la descripció detallada dels diferents processos involucrats en la eixecució de 

cadascuna de les proves realitzades i, en conclusió, es realitza una exposició d'una sèrie 

d'obres amb la qual s’ilustren definitivament, aquestes possibilitats tècniques i expressives 

alternatives. 

 


