
  

Elementos da 
linguaxe visual

A linguaxe plástica utiliza diferentes 
elementos de expresión para representar 
as formas, transmitir ideas e sensacións 
tanto no plano coma no espazo. Estes 
elementos que utilizamos na 
representación gráfica sobre unha 
superficie bidimensional, podemos 
consideralos como o "ALFABETO DA 
LINGUAXE GRÁFICA-PLÁSTICA



  

Os elementos básicos son:

O punto A liña O plano ou superficie

A textura A cor A luz



  

O Punto



  

Definición:

Elemento xeométrico:  É a intersección de dúas rectas.

Elemento plástico: É o elemento básico máis pequeno 
da expresión plástica.

Características:

- Tamaño.
- Forma.
- Textura.
- Cor.



  

Se miras ao ceo unha noite clara de 
verán poderás ver un montón de 
estrelas; aparecen no ceo como 
puntos de luz que chamaron a 
atención dos seres humanos desde 
o principio dos tempos. Todas as 
culturas idearon diferentes 
maneiras de unilas para formar 
constelacións que aos nosos 
ancestros lles recordaban a formas 
familiares.



  

Os puntos tamén aparecen como debuxo na pel 
dalgúns animais como o guepardo que lles permite 
camuflarse co entorno.

No ámbito da moda pode server 
como elemento decorativo de 
téas.



  

O punto ten unha gran forza expresiva que atrae a mirada, tanto se 
está aillado como combinado con outros puntos... fixástesvos 
algunha vez nunha mancha da parede?)

Se debuxas un punto nunha folla de papel convírtese no centro do campo visual, e 
crea unha tensión que atrae intensamente a mirada do espectador. As sensacións 
que produce poden ser moi diferentes según a posición na que estea colocado. Así, 
se debuxamos un punto no centro da folla, dará a sensación de quietude, 
estabilidade e, ao mesmo tempo, de importancia, xa que as tensións visuais van 
cara o centro.

Namentres, se o desplazas, a sensación será de inestabilidade e movimento, xa que 
obliga aos ollos a moverse cara el.

CAPACIDADE EXPRESIVA DO PUNTO



  

A sensación que se produce varía según a situación do punto, porque entra en xogo 
a percepción subxectiva  que produce a nosa experiencia visual: por exemplo; un 
punto colocado na parte superior dunha folla transmite unha sensación de 
importancia, pero tamén de desequilibrio, como se fose a cair; polo contrario, se está 
na parte inferior, a impresión producida será de calma e repouso, e se se desvía cara 
á dereita dá continuidade, como invitando a pasar a folla.



  

A forza expresiva do punto aumenta cando se 
combina con outros puntos, xa que aparece entre 
eles unha tensión visual que establece unha 
relación mútua. Así, se debuxamos dous puntos 
nunha folla de papel, tendemos a asocialos 
imaxinariamente, definindo unha liña. O punto 
adquire de esta maneira un significado, como 
extremo dun segmento ou ben como encontro de 
liñas/arestas dun plano ou dun volumen.

Se hai máis puntos, as relacións entre eles fanse máis complexas, dependendo da 
posición relativa na que se atopen. Por exemplo, se situamos unha serie de puntos 
co mesmo tamaño seguiendo unha cuadrícula, obteremos una composición estática 
e ríxida. A rixidez disminúe se desplazamos unhas filas de puntos respecto a outras. 
Agora ben, se os distribuímos de maneira aleatoria, a disposición resulta dinámica. 
O efecto de movemento pódese reforzar variando o tamaño dos puntos ou a cor.



  

A asociación de múltiples puntos pode 
producir efectos de claroscuro: variando os 
tamaños relativos e as distancias entre eles 
pódese producir unha gradación entre zonas 
iluminadas e zonas escuras, creando unha 
gama de grises.

Se os puntos son de cores 
diferentes e están suficientemente 
preto, o ollo tende a combinalos, 
de maneira que con unha gama 
reducida de tons podemos facer 
gran variedade de cores.



  

Punto como xerador de imaxes

- Televisión e imaxe dixital.
- Trama de impresión offset.
- Os mosaicos.
- Movementos pictóricos.



  

Os puntos da imaxe dixital chámanse píxeles.
As imaxes da TV están formadas por puntos vermellos, verdes e azuis 
(RGB)



  

As imaxes dos carteis publicitarios están formadas por puntos de catro 
cores: Cián, maxenta, amarelo e negro. A chamada cuatricromía, 
(CMYK ou CMAN).



  

Mosaicos

A técnica consiste en representar 
imaxes por medio de teselas de 
distintas cores pegadas sobre unha 
superficie; o conxunto forma un 
mosaico no que cada unha das 
pezas é un punto de cor.



  

Movementos pictóricos

Seurat. “Tarde de domingo na illa de Grande Jatte ”. 1884-1886

Na segunda metade 
do século XX, un 
grupo de pintores 
franceses intentaron 
reproducir os efectos 
que producía a luz 
nos obxectos e as 
paisaxes. Así nacía o 
impresionismo. A 
técnica consistía en 
colocar unha 
pincelada xunto a 
outra de cores puras. 
O puntillismo 
reproducía as imaxes 
empregando só 
puntos.



  Joan Miró. “O canto do ruiseñor a media noite e a chuva da mañá. 1940" 



  

No S. XX Roy Lichtenstein utiliza os puntos 
para crear unha trama similar á utilizada nos 
comics que lía.



  

Jackson Pollock. “Autumn”. 1950

Pollock  desenvolveu o que se chamou dripping ("gotexamento"), 
técnica de pintura creada por Max Ernst, na cal pingaba a tinta sobre 
as súas inmensas teas: as pingueiras escorregaban formando trazos 
harmoniosos e parecían entrelazarse na superficie da tea.



  

A liña



  

Definición:

Elemento xeométrico:  É a intersección de dous planos.

Elemento plástico: 

É a traxectoria descrita por un punto en movemento.

O entenderás mellor se pensas na estela que debuxa un 
avión no ceo: o avión sería o punto que se desplaza, 
deixando atrás o rastro de gases que forman unha liña. O 
mesmo efecto dase cando unha gota de auga escorrega 
sobre unha superficie. A traxectoria forma unha liña.

Características:

- Forma.
- Grosor. 
- Textura.
- Cor.



  

As liñas son ilimitadas, non teñen principio nen fin; polo tanto, a súa lonxitude é 
indefinida. Como esta característica faría imposible o seu manexo, traballamos con 
fragmentos de liñas. Nunha liña recta, un segmento sería a porción da recta limitada 
por dous puntos.

A lonxitude non sería suficiente para trazar unha liña, xa que ao non ter anchura 
sería invisible; por iso as trazamos con diferentes grosores, dependendo do 
instrumento que empreguemos.



  

- Liñas simples: son as que están formada por un só 
trazo, recto ou curvo. Percíbense directamente nun 
só golpe de vista.

- Liñas compostas: están formadas por fragmentos de dous ou máis liñas rectas ou 
curvas. Para visualizalas correctamente temos que desplazar a vista en distintas 
direccións. A sua vez poden ser quebradas, onduladas ou mixtas.                                
                                                                                                                                        
                                                                                  

A liñas quebradas están 
formadas por 
segmentos de liñas 
rectas.

As liñas onduladas 
están formadas con 
fragmentos de líneas 
curvas.

As liñas mixtas están 
formadas con 
fragmentos de liñas 
rectas e curvas.

Clasificación e tipos



  

As liñas no entorno...
-Se observas calqueira producto dun supermercado por 
exemplo, verás que case todos teñen unha etiqueta con 
diversas liñas rectas paralelas de diferentes grosores 
acompañadas duns números. É o código de barras, que 
permite identificar o producto de maneira rápida ao pasalo 
pola caixa.

- Ao igual que pasa co punto, algúns animais conseguen 
camuflarse grazas a súa pel raíada, como as cebras ou 
os tigres.



  
A liña do horizonte pódese interpretar como unha liña horizontal.



  

As vías do tren son dúas liñas 
paralelas. Un campo recén labrado 
forma regos a modo de liñas. Nos 
mapas, as estradas, os ríos, vías, 
etc. represéntanse por medio de 
liñas rectas e curvas de distintos 
trazados e cores.



  

- Definir contornos, separando as figuras dos fondos e creando formas.

- Crear sensación de profundidade.

- Formar planos e crear texturas mediante tramas de trazos.

- Organizar o espazo tridimensional ou o plano.

- Crear ilusión de movemento coas chamadas liñas cinéticas que vemos nos cómics.

     A liña é o grafismo básico para representar as cousas. Utilizámolas para:



  



  



  

   Capacidade expresiva da liña

Se comparamos a túa caligrafía coa dos teus compañeir@s, comprobaremos que 
non tedes a mesma letra. Seguramente en moitos casos sexa totalmente distinta. 
Cada persoa escribe cuns trazos propios que o identifican. O mesmo sucede ao 
debuxar: cando representas unha imaxe, os trazos que utilizas correspóndense a 
túa maneira de ver e sentir esa imaxe, que non ten porque coincidir cos dos/das 
que te rodean.
A expresividade da liña está vinculada á técnica gráfica empregada: unha simple 
variación no seu grosor transmite sensacións diferentes. En xeral, as liñas anchas 
producen sensación de liberdade e improvisación, asocíandose cos bosquexos a 
man alzada. En cambio, as liñas finas transmiten unha imaxe de exactitude e 
precisión, xa que se relacionan co mundo da técnica.



  

Como norma xeral dicimos que as liñas rectas producen 
unha impresión de rixidez, estabilidade e solidez; apenas 
existen na natureza.
Por outra banda as curvas dan sensación de movimento, 
dinamismo e blandura, correspondéndose coas formas 
naturais.

A relación da liña recta coa estabilidade e a calma maniféstase 
especialmente cando é horizontal, xa que transmite unha idea de 
equilibrio, probablemente porque a asociamos co horizonte 
mariño ou coa solidez do chan que pisamos.



  

A liña vertical  produce sensación de movemento, forza ascendente, física ou 
espiritual. Ao longo da historia, os elementos verticais (columnas, torres, 
obeliscos,...) eran utilizados para conmemorar edificios relixiosos ou establecer 
puntos significativos no espazo. As catedrais góticas, por exemplo, 
caracterizábanse polo predominio das forma verticais, estilizadas, como conexión 
entre o terreal e o divino. A vertical expresa orde, equilibrio dinámico e firmeza.



  

A liña inclinada  ou oblícua  relaciónase coa idea de inestabilidade. Pode 
considerarse como unha vertical que cae ou unha horizontal que sube. Expresa 
dinamismo e desequilibrio.



  

O plano



  

Observa as paredes do cuarto no que te atopas. Son superficies planas. Chamámolas así 
porque son bidimensionais, é dicir, teñen dúas dimensións:  lonxitude e altura, pero 
ningún punto sobresáe dos outros. Isto distingue ás superficies das formas tridimensionais 
(con tres dimensións) que xeneran volumes.

Cando queremos construir unha casa, imos a xunto dun arquitecto para que nos debuxe 
“os planos” da mesma. Aínda que a casa vai ser unha forma tridimensional, o arquitecto 
representará sobre unha lámina de papel de dúas dimensións o deseño das diferentes 
partes constituíndo os planos da construcción, de aí o seu nome.



  

Definición: 

Un plano é unha superficie de dúas dimensión: ancho e alto. Ten posición e 
dirección no espazo. Teóricamente é infinito, pero para poder describilo 
visualmente, póñenselle límites dando lugar ás formas planas.

Existen varias maneiras de describir os límites dun plano:

Plano delimitado pola liña de contorno.

A superficie deste plano queda definida pola  
textura de puntos.

O dintorno do plano está coloreado cunha tinta de 
cor distinta ca do fondo.



  

Clasificación das formas plana

Xeométricas:  As formas planas xeométricas obedecen a leis matemáticas.
   Por isto teñen gran capacidade para producir sensacións visuais
   de orde e estabilidade. As formas xeométricas básicas son:

          o cadrado, o triángulo equilátero e o círculo.

Orgánicas:     As formas planas orgánicas obedecen a leis naturais e poden
  adoitar infinitas apariencias. As sensacións visuais que provocan
  son máis dinámicas cas das formas xeométricas.

                 
                       



  

Capacidade do plano de xerar tridimensionalidade

Unha das principais funcións do plano consiste en crear o efecto de volume, 
unindo varias formas planas en distintas direccións.
O volume ten tres dimensións:  altura, anchura e profundidade; e pódese 
representar sobre unha superficie plana (por exemplo unha folla de papel) 
utilizando os elementos plásticos axeitadamente con distintos recursos gráficos.



  

O plano na arte

Oteiza

Jean Arp

Keith Haring



  
Paul Klee. “Castle and sun”.



  Jean Arp



  



  



  



  

A textura



  

Seguramente algunha vez xogaches a recoñecer un obxecto pechando os ollos e 
utilizando únicamente o sentido do tacto.
Ademais da forma do obxecto, unha das cualidades que seguro máis che 
axudaron a identificalo foi a súa textura.
Os obxectos e os materiais teñen texturas que os diferencian uns de outros:
o cristal e liso, as paredes son rugosas, unha esponxa é branda...

Non podemos dicir que unha superficie lisa non teña textura. Unha folla de papel, 
por exemplo, pode ser branca ou cuadriculada, tamén pode ter un texto escrito ou 
garabatos. En tódolos casos, a folla segue sendo lisa, pero as liñas que se 
trazaron sobre ela proporciónanlle unha textura aínda que non poida ser 
apreciada polo sentido do tacto.

A textura é “a pel das cousas”



  

Texturas naturais e texturas artificiais

Según a súa orixe, podemos clasificar as texturas en naturais e artificiais.

Texturas naurais: aquelas que se atopan na natureza.

Texturas artificiais:  aquelas elaboradas polo ser humano de forma manual ou 
mecánica.

.



  

Texturas visuais e texturas táctiles
As texturas táctiles son aquelas que podemos percibir polo tacto.
Na representación plástica, sexa pintura ou escultura,prodúcense moitos efectos 
de texturas táctiles combinando diferentes materiais ou creando superficies con 
distintos relevos.



  



  

As texturas visuais só as podemos percibir polo sentido da vista. Reciben tamén 
o nome de texturas gráficas, xa que se tratan de fotografías ou representacións 
gráficas sobre unha superficie.
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