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Prerequisits

No se necesita ningún requisito previo.

Objectius

Relacionar y busacar vínculos del arte (alta cultura) con la cultura de masas (baja cultura).

Competències

Analitzar amb esperit crític, a partir dels coneixements adquirits, l'obra d'art en les seves diferents
facetes: valors formals, significat iconogràfic, tècniques i procediments artístics, procés d'elaboració i
mecanismes de recepció.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional
Interpretar l'obra d'art en el context en el qual es va gestar i relacionar-la amb altres formes d'expressió
cultural
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
Reconèixer l'evolució de la imatge artística des de l'antiguitat fins a la cultura visual contemporània.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els creadors dun fenomen artístic en un determinat context cultural
Analitzar els receptors dun fenomen artístic en un determinat context cultural
Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
Analitzar una imatge artística i situar-la en el seu context cultural.
Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
Definir i explicar amb precisió un objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica d'art.
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Definir i explicar amb precisió un objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica d'art.
Distingir les tècniques i el procés d'elaboració d'un objecte artístic
Estimular la creativitat i fomentar idees innovadores.
Examinar una imatge artística i distingir-ne els valors formals, iconogràfics i simbòlics.
Explicar els mecanismes de recepció d'una obra d'art.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
Reconstruir el panorama artístic d'un determinat context cultural
Relacionar una imatge artística amb altres fenòmens culturals de la seva època.
Saber exposar amb eficàcia els coneixements, oralment i per escrit.
Treballar en equip, respectant les opinions alienes i dissenyant estratègies de col·laboració.

Continguts

HACIA UNA DEFINICIÓN DE LA CULTURA DE MASAS:  (King Vidor): la sociedad deThe Crowd
masas. Sociedad y cultura de masas. Cultura tradicional versus cultura industrial. High & Low Culture:
el debate de la vanguardia en los teóricos de la Escuela de Frankfurt. Clement Greenberg: vanguardia
y kitsch.

ARTE Y REPRODUCTIBILIDAD TÉCNICA: Walter Benjamin: el original y la pérdida del aura. El
cartelismo: Chéret, Toulouse-Lautrec, Cassandre. La propaganda soviética y la publicidad americana.
Baudelaire: el público moderno y la fotografía. La fotografía: impresionismo e imagen fotográfica. Del
pictorialismo a la especificidad del medio. La caricatura y la ilustración. La revista ilustrada: .Life

ARTE Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL: Noción de diseño. Diseño industrial: del delito del ornamento a
la crítica del funcionalismo. Tres modelos: Modernismo, Art Déco y Bauhaus. El diseño gráfico:
futurismo, dadaísmo y constructivismo.

VANGUARDIAS Y MEDIOS DE MASAS: Cubismo y collage, fotomontaje y montaje cinematográfico.
Vanguardias y cine. El objeto surrealista: del  al ready-made. Aprendiendo del pop: Warholobjet trouvé
y los productos de consumo, Lichtenstein y el cómic, Rosenquist y la publicidad.

Metodologia

- Clases teóricas con soporte visual.
- Análisis de textos y films.
- Debates sobre las lecturas.
- Tutorías.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

CLASES TEÓRICAS 74,75 2,99 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13

DEBATES 13,5 0,54 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Tipus: Supervisades

TUTORÍAS 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13

Tipus: Autònomes

TRABAJO ESCRITO INDIVIDUAL 46,25 1,85 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
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Avaluació

Examen de los contenidos del temario. (50%)

Trabajo sobre un aspecto de la cultura de masas relacionado con el arte contemporáneo a elección del
alumno. (40%)

Reseña de un film (10%)

La superación del examen y la realización de las dos prácticas serán necesarias para aprobar la asignatura.
No se aceptarán entregas fuera de los plazos pactados. La nota mínima para hacer promedio es de 4 en cada
prueba, siempre que la nota final sea de 5.

REEVALUACIÖN:aquellos alumnos que no superen alguna de las pruebas o no entreguen a su debido tiempo
sólo tendrán que recuperar la parte no aprobada o no presentada en la reevaluación

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen teórico 50
%

2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

Reseñas de films y textos y su posteriopr debate en
clase

10
%

6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14

Trabajo escrito individual 40
%

0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14
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