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POUR PAINTING I 
   

Principiants 

Materials  

☐      Set de Pouring bàsic de Pebeo que inclou: 4 pots de pintura acrílica a punt per usar-

se en la tècnica del Pouring, 1 pot de silicona i un cartró entelat de 20x20cm.  

     O bé: Set de Pouring complet de Pebeo que inclou: 8 pots de pintura acrílica a punt 

per usar-se en la tècnica del Pouring, 1 pot de siliciona, 3 bosses de purpurina, 8 

bastonets de fusta per barrejar, 5 pipetes, 2 espàtules, 1 rasqueta, 8 gots graduats, 1 

suport d’elevació, 4 cartrons entelats de 25x20cm, 4 guants, 1 lona i 1 manual 

d’utilització i projectes. 

     O bé: Pintures acríliques (Vallejo és una bona marca) + pouring mèdium vallejo + 

oli de silicona vallejo. 

☐ Paciència i ganes d’aprendre! Com més repte presenta un objectiu, més satisfactori 

és quan s’aconsegueix! 

 

Teoria 

 El Pouring, també anomenat Pour painting o Fluid painting, és una tècnica abstracta 

de pintura de l’ anomenada action painting. L’obectiu no és tant buscar un resultat 

específic com gaudir de procés creatiu i, fins i tot, es pot arribar a entendre com un art 

meditatiu! 

 

 

El resultat del Pouring són pintures orgàniques i abstractes, sovint molt acolorides i en 

cap cas realistes. Tothom en pot fer ja que no tenen elevada complexitat, fins i tot els 

més petits! 
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El Pouring té diverses tècniques. A continuació t’expliquem les bàsiques: 

  

 1. PUDDLE POUR: es tracta d’abocar els colors d’un en un i un sobre l’altre a sobre la 

superfície a pintar. Se sol utilitzar un color base sobre el qual s’aboquen tota la resta.  

 

Un cop hi ha suficient pintura sobre el llenç és procedeix al tilt, és a dir, a inclinar la 

tela fins que tots la superfície i els laterals queden coberts de pintura i aquesta 

adquireix unes formes que ens satisfacin. 

 

 2. DIRTY POUR: els colors s’aboquen d’un en un en un got i després aquest s’aboca 

sobre la superfície a pintar (hi ha moltes maneres diferents tant de posar els colors 

com d’abocar el got sobre la tela).  

 

Com en la tècnica anterior, l’obra s’acaba amb el tilt i el resultat d’aquest que vulguem.  
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3. FLIP CUP: La tècnica és la mateix que en el Dirty pour però el got es posa de cap de 

avall a sobre la tela perquè tota la pintura surti amb els colors els uns sobre els altres. 

També s’acaba amb tilt.  

 

 

 

4. TREE RING/SWIRL: es tracta d’abocar la pintura en un got (com en el Dirty pour) i 

abocar-la a la tela mitjançant petits cops de canell circulars que resulten en cercles 

concèntrics. Mitjançant el tilt final decidirem quina forma donar als cercles que ha creat 

la pintura. 
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5. SWIPE: la importància d’aquesta tècnica no és com s’aboca la pintura sinó com es 

treballa després. Requereix que la pintura estigui barrejada amb silicona o altres 

mèdiums que permetin crear cells o cèl·lules (petites zones a colors diferents degut 

als components de la silicona). Un cop s’ha repartit uniformement la pintura per tota 

la superfície en la forma que es vulgui, es tracta de passar molt suaument per sobre 

la pintura una espàtula o un tros de paper. Aquesta tècnica permet la formació ràpida 

i elegant de moltes cèl·lules.  

 

 

6. DUTCH POUR: També anomenat Air swipe ja que es treballa la pintura amb aire! Es 

comença amb un Dirty pour. Quan el got està abocat sobre la tela i esperem que baixi 

la pintura, aprofitem per cobrir tot el fons amb en color que vulguem (sol ser blanc, 

negre o un to neutre). Després podem alçar el got o desplaçar-lo per sobre la tela 

creant formes i llavors alçar-lo perquè surti la pintura de dins. Ara és el moment 

d’utilitzar l’aire: agafem un assecador i amb ajuda de l’aire li anem donant diferents 

formes a la pintura fins que tingui la desitjada! 
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Exercici 1: Tree Ring 

 
 

      Començarem amb un Tree Ring, una de les tècniques més senzilles però no menys 

vistoses! En aquest cas, nosaltres hem utilitzat un bastidor entelat rodó de 20cm de 

diàmetre i les pintures turquesa, blau marí, daurat i blanc del Set de Pouring bàsic 

de Pebeo. 

        

 

 

Continueu llegint per veure pas per pas la manera de fer-ho! 
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1. Posem la tela sobre una superfície alçada perquè la pintura sobrant pugui fluir 

lliurement pels costats. A continuació, en un got de plàstic, anem abocant a poc a poc 

i d’un en un els colors en l’ordre que vulguem fins que tinguem el pot prou omplert de 

pintura com per cobrir tota la tela. Com més amunt tirem la pintura dins del got més 

es barrejaran els colors. Com més avall i amb més de compte ho fem, més separats 

estaran. Si voleu que en la vostra pintura apareguin cèl·lules, ara és el moment 

d’afegir unes 3 ó 4 gotes de silicona. 
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2. A continuació aboqueu a poc a poc el contingut del got fent petits cercles concèntrics 

fins que acabeu el got. Heu de veure com tots els colors que heu anat posant van 

apareixent a poc a poc.  

 

 

(Tree ring pouring, ICRA Art) 

 

 

 

 

 

 



 
POUR PAINTING I 

Principiants 

Teoria del centre d’interès 

 

3. Ja tenim tota la pintura sobre la tela i és hora de disposar-la com vulguem! Així que 

amb compte agafem la tela pels laterals o per sota i anem inclinant-la en cercles a 

poc a poc per preservar la figura del tree ring. Si voleu que els cercles es mantinguin 

el màxim de rodons possibles, el tilt l’heu de fer molt a poc a poc i igual per a tots 

costats. Si voleu que es creïn figures desiguals podeu fer el tilt més bruscament 

deixant caure molta pintura per un costat i menys per un altre... això va a gustos! És 

hora de disfrutar! 

 

 

(Tree ring pouring, ICRA Art) 
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4. Vosaltres mateixos decidiu quan doneu l’obra per acabada (heu aconseguit una figura 

o uns colors que us agraden, ja heu cobert tota la tela, us heu cansat de moure la 

tela...) les opcions són variades ;) 

Nosaltres l’hem deixat amb aquest resultat: 

   

(Tree ring pouring, ICRA Art) 

 

Felicitats! Ja teniu el vostre primer pour painting!!! 

Tingueu en compte que un cop deixada a assecar, la pintura es continua “movent” 

durant una estona: pot seguir degotant i creant noves formes i poden aparèixer 

cèl·lules. El temps d’assecat total són 24h.  
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Exercici 1I: Swipe 

Un segon exercici una mica  més complex després d’haver superat amb èxit el primer! 

Anem a fer un swipe! Nosaltres hem utilitzat un bastidor entelat 5P i els colors vermell, 

blau, blau marí, daurat, groc i blanc perlat (aquest últim és amb el que es farà el swipe) 

del Set de Pouring complet de Pebeo.  
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5. Per començar, podem abocar cada color en un got de plàstic per cada un per afegir-hi 3 

gotes de silicona i barrejar enèrgicament. Això permetrà que es creïn cèl·lules.  Un cop 

fet això ja podem anar-los abocant separadament per sobre la tela en la forma que 

vulguem. Nosaltres hem optat per fer-ho amb línies de colors més càlids a més freds. 

 

6. Acabem de cobrir tota la tela fent un tilt. 
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7. Posem una línia del color amb el que volem fer el swipe (en el nostre cas el blanc perlat). 

8. I ara comença el swipe! Agafem l’espàtula gran que ve amb el kit o, en el seu defecte, un 

paper de cuina o un full de plàstic i arrosseguem el blanc des del l’extrem desplaçant-lo 

a poc a poc per sobre de tots els colors de la tela. No s’ha d’apretar, només cal tocar 

suaument la superfície. Nosaltres hem desplaçat l’espàtula de dalt cap a baix seguint una 

línia recta.   

 

9. I ara amb un assecador molt suau o amb un bufador de cuina escalfem la superfície per 

ajudar que es creïn cèl·lules i que surtin els colors de sota.  
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10.  Si us satisfà el resultat, podeu donar l’obra per acabada però si us ve de gust provar més 

coses feu el següent: amb un escuradents traceu algunes línies harmonioses per sobre 

de l’obra. A mesura que passi l’estona veureu que de les línies en surten més cèl·lules i 

es creen camins. Nosaltres hem afegit una mica de blau marí barrejat amb silicona a la 

part superior per donar més color a l’obra. I ja teniu un swipe en tota regla!!! 

 

(Swipe pour painting, ICRA Art) 


