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ABSTRACT

Art i mística al segle XXI. La creació artística com una aproximació a l'espiritualitat és
la conseqüència d'un profund estudi, dut a terme des del punt de vista de la creació
artística, sobre la mística, sobre els místicos del segle XVI i XVII i sobre la simbologia
associada, i la seva influència en l'art del segle XXI.

Una recerca que pren com a referent un sense fi de camps com la filosofia, la
psicologia, la teologia, la història, l'estètica i l'art, entre uns altres, per endinsar-se en la
mística, en el misteri i en l'espiritualitat.

El treball té com a objectiu principal l'estudi de la mística i la seua influència en l'art,
centrant-se, més intensament, en el procés de creació del projecte artístic que s'ha
realitzat per a aquesta tesi. A partir de referents com a Santa Teresa de Jesús i Sant
Joan de la Creu, s'ha elaborat tot un univers poètic i simbòlic que ha servit per generar
els recursos plàstics proposats.

Partint d'aquesta anàlisi, s'han pres els conceptes d'espiritualitat i contemplació,
diàleg, dolor i silenci, per elaborar cadascuna de les propostes artístiques personals.
En el nostre cas, aquest procés, ens ha ajudat; d'una banda, a descobrir el nostre
propi interior, el nostre ésser; amb la finalitat de la cerca de l'absolut i, per un altre, a
plantejar nous mètodes de creació, noves maneres d'enfrontar-se al fet artístic. Tot un
camp de conceptes i referents que ens han servit per construir el nostre propi discurs
artístic i plàstic.

Aquest estudi serveix per evidenciar la influència d'aquests autors, aquestes
temàtiques i aquestes simbologies en l'art contemporani. Prova d'això són les
exposicions, que posen de manifest actualment aquests conceptes, així com els
artistes que fan ús d'ells.

Aquesta Tesi Doctoral suposa un lloc per a la reflexió sobre mètodes de creació i ens
permet apreciar les semblances del procés creatiu entre el místic i l'artista. Tots dos
camins ens acosten al nostre món interior i posen de manifest, que tant l'art com la
mística comporten una dimensió transformadora en l'home.
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