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Cap.

Objectius

El programa del Mòdul 2 enllaça amb el del Mòdul 1 i constitueix el segon pilar del curs pel que fa a la
introducció a la investigació. Pel plantejament de les classes i pels seus continguts específics, el programa
d'aquest mòdul té per objecte introduir perspectives noves o originals a l'estudi d'un conjunt de temes de
llarg recorregut i naturalesa molt diversa, tant des del punt de vista conceptual com espacial i temporal.

Competències

Dominar la llengua, l'expressió i els recursos retòrics en l'elaboració i presentació d'investigacions,
projectes i tasques professionals.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i les raons últimes en
què es basen al públic especialitzat i al no especialitzat d'una manera clara i sense ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una
manera que haurà de ser, en gran manera, autodirigida o autònoma.
Relacionar conceptes i coneixements de diferents àrees de l'estudi de la història de l'art que
habitualment estan dissociats.

Tenir i comprendre coneixements que els aportin una base o l'oportunitat de ser originals en el
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Tenir i comprendre coneixements que els aportin una base o l'oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i l'aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
Treballar en equip i en grups interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

Dominar la llengua, l'expressió i els recursos retòrics en l'elaboració i presentació d'investigacions,
projectes i tasques professionals.
Establir connexions entre les manifestacions artístiques de diverses èpoques, comprovar les seves
connexions amb moviments artístics, corrents de pensament, llocs, i també determinar possibles
connexions interdisciplinàries.
Obtenir un coneixement més avançat de la història de l'art, del pensament artístic i de les arts
audiovisuals.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i les raons últimes en
què es basen al públic especialitzat i al no especialitzat d'una manera clara i sense ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una
manera que haurà de ser, en gran manera, autodirigida o autònoma.
Tenir i comprendre coneixements que els aportin una base o l'oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i l'aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
Treballar en equip i en grups interdisciplinaris.

Continguts

Programa:

a) La iconografia de la Zona Andina precolombina, a través de les ceràmiques i els tèxtils: un mateix
estil.

Professora: Victòria Solanilla (UAB)

La cultura Chavín, primer Horitzó cultural.

1.1 La ceràmica. Estils i formes.

1.2 Els tèxtils. Característiques.

1.3 Investigacions actuals. Punts en comú d'ambdues expressions

artístiques.

La cultura Nazca, període Intermedi primerenc.

2.1 La ceràmica. Set estils per representar la seva religió.

2.2 Els tèxtils. El color i la representació del seu entorn.

2.3 Com s'exposen aquests materials als museus d'Europa i Amèrica.

La cultura Moche, període Intermedi primerenc.

3.1 La ceràmica com a escriptura i representació del seu món.

3.2 Els tèxtils, material funerari.

3.3 Investigacions recents.

La cultura Chancay, període Intermedi Tardà.

4.1 La ceràmica. Utilitària o ritual.
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4.2 Els tèxtils, l'explosió del color i del seu dia a dia.

4.3 Principals col·leccions museals públiques i privades de Catalunya.

b) Mobilitat i transferència artística a la Mediterrània medieval: 1187-1388

Professor: Manuel Castiñeiras (UAB)

La Mediterrània Medieval i els seus agents artístics: comerç, pelegrinatge, croades i diplomàcia.
Venècia, porta d'Orient. Bizanci i Egipte. Els mites de la Mediterrània
Els focus del 1200 mediterrani: Terra Santa i Art Croat, Xipre, la Corona catalanoaragonesa, Pisa i
Sicília. - , models i artistes itinerants.Anthíbola
Els escenaris de l'expansió catalanoaragonesa a la Mediterrània Oriental:

-Constantinoble llatina i paleòloga

-Grècia franca i catalana

-El mar: dels mapamundi als portolans. L'Atlas de Cresques.

-El Monestir de Santa Caterina al Mont Sinaí.

Conferències:

-Lorenzo Carletti (Opera Primaziale Pisana, Itàlia): La piazza dei Miracoli: ricerca e diffusione di un patrimonio
 (4 de novembre)mondiale

-Ludovico Geymonat (University of Notre-Dame, Estats Units): I marmi erratici di San Marco di Venezia:
 (25 de novembre)vecchie e nuove proposte

c) El Palau de la Generalitat de Catalunya, a cent anys de Puig i Cadafalch

Professor: Marià Carbonell (UAB)

Després de dos segles d'abandonament, que van des de la implantació del Decret de Nova Planta fins a l'inici
del segle XX, el Palau de la Generalitat va recuperar la funció representativa i la dimensió simbòlica,
vinculades als ideals de restauració de l'autonomia política i a la voluntat de consolidació d'una consciència
col·lectiva de catalanisme, gràcies a la creació de la Mancomunitat de Catalunya. L'impulsor del projecte va
ser Prat de la Riba, ja des de l'època de president de la Diputació de Barcelona. Per recuperar aquest
"altíssim monument patriòtic", Prat va endegar una dràstica campanya de restauració arquitectònica i
l'elaboració de la primera monografia publicada sobre l'edifici, dues tasques que va encomanar a Puig i
Cadafalch, el qual va comptar amb la col·laboració de Miret i Sans per al treball de recerca documental.
L'objectiu d'aquest seminari és revisar i posar al dia la monografia esmentada, assenyalant els avenços
historiogràfics i metodològics fets fins a l'actualitat.

Presentació i justificació. Historiografia. La història de les restauracions: Josep Bori, executor del
programa de Puig i Cadafalch, Rubió i Bellver al servei de la Diputació primoriverista.
L'edifici gòtic en l'arquitectura civil del segle XV a Catalunya. L'escultura aplicada ( R. Cornudella,
UAB). La capella gòtica, noves recerques. L'arquitectura. El parament: el tresor. Els dissenys de Bernat
Martorell: retaule, tern, frontal.
El palau renaixentista. El pati dels tarongers. El Saló Daurat (M. Garganté, UAB). Les ampliacions dels
Ferrer. Una església vestida de palau: el cos d'edifici de Pere Blai.
El palau confiscat. De 1714 a la Generalitat actual. Les decoracions del Saló de Sant Jordi: el programa
original, Torres-García (N. Llorens, UAB), la decoració actual..
Visita programada a l'edifici (necessàriament, per qüestions de protocol, només es pot realitzar un
dissabte al matí).

d) Confluències, intercanvis I col·laboracions creatives: les avantguardes i l'escena

Professora: Núria Llorens

Els orígens del canvi: la necessitat de trobar noves formes i de deixar enrere les convencions. Wagner i
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Els orígens del canvi: la necessitat de trobar noves formes i de deixar enrere les convencions. Wagner i
la síntesi de les arts: el concepte 'd'obra d'art total' i la seva herència en el teatre modern. Adolphe
Appia i la renovació de l'espai escènic. El descobriment dels teatres orientals i l'allunyament de la
il·lusió realista.
Els Simbolistes i el somni d'un teatre de la ment. Envers un nou llenguatge: Alfred Jarry i els
surrealistes. Els espectacles dadà. El 'teatre de la crueltat' d'Antonin Artaud. La idea del 'teatre total'
d'Artaud traslladada al cinema.
L'herència d'Edward Gordon Craig. La teoria de la 'supermarioneta' i la indagació sobre les possibilitats
poètiques de la titella. El teatre i la dansa dels objectes: la Bauhaus i els Futuristes italians.
Experimentació i revolució, el teatre d'avantguarda a Rússia: constructivisme, futurisme i abstracció.
Del teatre al cinema, paral·lelismes i tensions: Vsévolod Meyerhold i Sergei Eisenstein.
Dues grans aventures col·laboratives: els Ballets Russos I els Ballets Suecs.
Un cop creuats els límits, tots els camins resten oberts: una introducció a la dansa i el teatre 'd'art'
contemporanis.

Activitat complementària:  Píctor: Simposi L'Ofici del pintor a l'Europa occidental del segle XVI, entre la
 Inscripció gratuïta. Es lliurarà certificat d'assistència. Dates provisionals: 17norma gremial i la dedicació lliure.

i 18 de novembre.

El programa internacional PICTOR té com a finalitat l'estudi de la figura del pintor en l'Europa occidental del
segle XVI, considerant els diferents aspectes sociològics de la professió, com ara la població (geografia i
demografia, viatges d'estudi, treball itinerant, etc.), la vida privada i l'estatus social, el sistema d'aprenentatge,
les classificacions de l'ofici (pintor de retaules, pintor il·luminador, pintor de vitralls, etc.), l'emmarcament
jurídic, la casuística dels conflictes i/o de la col·laboració entre col·legues i amb altres professionals, la cultura
literària i/o figurativa de l'artista, la divisió del treball en el taller i les categories professionals, etc. Un segon
objectiu del projecte és l'elaboració d'una base de dades que permeti entrecreuar les notícies conegudes
sobre pintors de l'època i compartir la documentació bibliogràfica i arxivística pertinent en format digital.
Finalment, una tercera meta és la celebració periòdica de trobades d'investigadors interessats en un
enfocament social de la història de l'art. En aquesta ocasió, el tema escollit és el de l'organització de l'ofici:
entre la confraria i el gremi, la reglamentació corporativa, l'excepció a la norma.

Metodologia

Classes expositives a l'aula, conferències i visites a exposicions o conjunts artístics. Es valorarà la
participació dels estudiants a les classes.

*A banda de les sortides incloses en el programa, al llarg del període lectiu es poden organitzar altres
sortides o viatges de caràcter opcional en funció dels interessos dels estudiants, de la disponibilitat dels
professors i del calendari d'exposicions. De la mateixa manera, la coordinació del Màster també pot
programar noves conferències de professors convidats.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Supervisades

Conferències, visites a exposicions i conjunts artístics 13 0,52 3

Avaluació

Assistència i participació activa a classe: 20 %

Preparació d'una exposició oral adreçada a la classe, d'uns 20 minuts aproximadament, d'un tema relacionat
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Preparació d'una exposició oral adreçada a la classe, d'uns 20 minuts aproximadament, d'un tema relacionat
amb una de les temàtiques del programa del Mòdul 2: 80 %. A començament de curs, l'estudiant ha de triar
la temàtica que vol treballar per l'exposició. La tria és lliure, però l'estudiant ha de consultar al professor
especilista en el camp escollit per saber si el tema triat encaixa amb la matèria del mòdul. Per la preparació
de la presentació, l'estudiant comptarà amb la tutorització del professor del mòdul especialitzat en la
temàtica escollida. La nota de la presentació serà consensuada entre tots els professors del Mòdul. Es
valorarà la correcció i la qualitat de l'exposció, l'originalitat i la dificultat del tema, l'adequació de les fonts
utilitzades per la seva preparació, i el grau d'elaboració personal del tema.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Assistència i participació activa a classe 20
%

229 9,16 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

Preparació d'una exposició oral adreçada a la classe, d'uns 20 minuts
aproximadament, d'un tema relacionat amb qualsevol temàtica de les
classes del Mòdul 2

80
%

8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7
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