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Anàlisi de processos de producció artística digital a Mèxic: 

artistes digitals mexicans i la seva obra 

 

El present treball està dividit en quatre parts: en la primera s’estableixen les línies que li donen fonament a la feina, com ara, 

la situació de la investigació sobre Art digital a Mèxic i la necessitat de que es realitze, pel fet que és pràcticament inexistent 

i específicament pel que fa a l’anàlisi dels processos de producció artística és nul•la; es tracta la viabilitat de generar el 

coneixement al voltant de artistes digitals contemporanis mexicans i els seus processos de producció; així com l’establiment 

d’una hipòtesi que permeta la possibilitat de detectar en artistes digitals mexicans, diversos processos de producció d’idees 

a través de l’observació de la producció de les seves obres, els seus processos i el context de cada artista, de manera que 

siga factible per a altres artistes la incursió i el desenvolupament de nous mètodes de generació d’idees originals i noves, 

per així coadjuvar en la comprensió de l’obra per part del públic, a un punt que contribueix al creixement, difusió i 

desenvolupament de l’Art digital a Mèxic . 

 

A la segona part, s’aborda el tema de l’Art digital nacional i internacional: orígens, context, classificacions (les que 

són competència del present treball), entre d’altres aspectes que permeten fer una comparativa de l’evolució de l’Art digital 

en tots dos contextos; a més de proveir un espai necessari dins d’aquesta tesi per a la delimitació de l’Art digital. 

 

La tercera part tracta els processos de producció artística, s’abunda al voltant del context dels casos mexicans, en 

aspectes com els econòmics, els polítics, els socials i els tecnològics, per tal que hi haja una àmplia comprensió en la forma 

de producció artística mexicana; cal dir, que el context és considerat part fonamental en els processos de producció 

artística. Dins d’aquesta tercera part, es fa també una anàlisi i reflexió sobre les formes de creació, sobre la creativitat i els 

processos metodològics de producció, mateixos que han estat estudiats amb anterioritat per diversos autors; tot això, té 

entre els seus propòsits generar una reflexió prèvia necessària per a la millor intel•lecció del tema. 

 

La quarta i última part versa sobre els artistes digitals mexicans i la seva obra, una descripció metodològica de les 

dades obtingudes, els criteris usats per a la classificació d’artistes, així com els ítems de cada un d’ells, a saber: el seu 

context i formació, el procés creatiu personal derivat de l’estudi dels diversos recursos d’investigació i anàlisi utilitzats, una 

selecció de les obres digitals produïdes, el procés i anàlisi de les mateixes. De tal manera, que això conclou en una 

proposta metodològica interdisciplinar a partir de l’estudi de casos que aprofundeix sobre les troballes del present treball de 

tesi. 

 

 


