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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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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

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) El meravellós a l'Edat mitjana. Imatges, objectes, textos
Professora: Anna Orriols (UAB)

1. La geografia del meravellós. Monstres i indrets fabulosos. 

2. El prodigi a l'abast. Amulets, relíquies, ex-vots i joies.

3. Fast i meravella. Detectors de verí i objectes animats. Del tresor a la taula.

4. Text i imatge. Relats prodigiosos.

5. Simposi "Imago & Mirabilia" (lloc: Museu Nacional d'Art de Catalunya)*

6. Simposi "Imago & Mirabilia" (lloc: Museu Nacional d'Art de Catalunya)

b) El retaule gòtic català en els orígens del gran retaule hispànic: de la imitació dels models importats
a l'afirmació d'una tipologia autòctona (segles XIV i XV)
Professor: Rafael Cornudella (UAB)

A partir d'una àmplia casuística, el seminari es proposa explicar l'eclosió de la producció retaulística a
Catalunya tot fent convergir diverses possibilitats i estratègies d'anàlisi, entre les quals les referides al rol del
retaule dins l'espai litúrgic i l'economia de les imatges; les dinàmiques contraposades de diversificació i
unificació quant a tipologies, formats i estructures del retaule; la pluralitat d'opcions en relació a les condicions
de l'espai arquitectònic; la promoció de capelles i retaules, les modalitats contractuals, el paper respectiu de
l'"assessor iconogràfic" i de l'artista; les diverses possibilitats pel que fa a l'organització dels components
figuratius dins de l'estructura tectònica del retaule; les opcions estilístiques, tant pel que fa als elements
figuratius com a les formes arquitectòniques i ingredients decoratius, etc.

1. La qüestió dels primers retaules: hipòtesis i evidències. Apunt sobre les premisses per a l'eclosió del retaule
al s. XIV. La introducció tardana de l'arquitectura gòtica. La institució de beneficis  i la multiplicaciópro anima
dels altars i capelles secundaris. El retaule i l'economia de les imatges a l'església. Frontal i retaule: crítica de
la teoria del . Els models francesos i els retaules catalans de finals del segle XIII i inicis del s. XIV.joint up

2. L'italianisme en els retaules pictòrics: l'època del Mestre de Baltimore i dels Bassa. La persistent diversitat
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2. L'italianisme en els retaules pictòrics: l'època del Mestre de Baltimore i dels Bassa. La persistent diversitat
de tipologies i la concepció del tipus de retaule català "clàssic". Els retaules escultòrics de pedra a mitjan segle
XIV.

3. Mainstream i corrents alternatius en l'italianisme de mitjan segle. L'arquitectura del retaule i el retaule dins
l'arquitectura. Apunts sobre les tipologies de retaule en relació amb l'espai. Els retaules d'estructura exempta. 

 i . El retaule de l'altar major i la reserva eucarística. L'aportació dels germans Serra i laRetaule tabernacle
consolidació del model "clàssic" del retaule pictòric català. El gran retaule vertical. Els retaules de pedra. La
contribució de Bartomeu de Rubió a Lleida.

4. El retaule en temps del "gòtic internacional". Retaules pictòrics de Borrassà i altres pintors coetanis. Els
grans retaules escultòrics de pedra: Pere Joan i Pere Oller. La pluralitat de centres i els intercanvis dins de
l'àmbit català i de la Corona d'Aragó. Els retaules de Bernat Martorell.

5. De València a Barcelona: "domesticació" de la modernitat eyckiana i confirmació del tipus "clàssic" del
retaule català. El retaule pictòric a l'època de Lluís Dalmau i Jaume Huguet. Retaules escultòrics i retaules
mixtos d'escultura i pintura a la segona meitat del s. XV i inicis del s. XVI.

6. Els retaules aragonesos al llarg del segle XV: tipologies i peculiaritats estructurals i iconogràfiques a través
de la documentació i els exemples conservats. Els grans retaules marians i cristològics en temps del gòtic
internacional: Blasco de Grañén i el seu cercle. Els retaules d'advocació múltiple al llarg del segle XV:
qüestions d'iconografia i estructura. Els vincles de la retaulística aragonesa amb altres territoris de la Corona.
Professora convidada: Guadaira Macías (Universitat de Barcelona).

c) Japonisme. La fascinació per l'art japonès a la Catalunya dels segles XIX i XX
Professor: Ricard Bru (UAB)

Les quatre sessions analitzaran amb profunditat el fenomen del japonisme a Catalunya presentant els
mètodes de recerca i els resultats d'una investigació d'àmbit tant local com global.

1. Japonisme a l'Europa. Introducció al fenomen global d'atracció, influència i inspiració de l'art japonès de la
segona meitat del segle XIX i inicis del segle XX. Exposaran també casos concrets de recerca com l'impacte
de l'art eròtic japonès als artistes europeus de finals del vuit-cents.

2. Japonismea Catalunya (1868-1888). Atracció i impacte de l'art japonès a Catalunya fins a l'Exposició
Universal de 1888, de Marià Fortuny a Alexandre de Riquer.

3. Japonisme a Catalunya (1889-1915). Estudi del japonisme en temps del modernisme, de Ramon Casas a
Lluís Domènech i Montaner.

4. Japonisme a Catalunya (1915-1975). Aproximació a la fascinació per l'art i la cultura japonesa del
noucentisme fins a les segones avantguardes, de Francesc Galí a Joan Miró.

d) Elements per a l'estudi de l'art del paisatge
Professora: Núria Llorens

En aquest seminari farem un recorregut al llarg de la història de l'art del paisatge a Occident, detenint-nos a
estudiar una selecció de temes o d'episodis. En els dos primers, abordarem una sèrie de qüestions
relacionades amb l'origen i el desenvolupament de la pintura de paisatge al llarg dels segles XVI i XVII.
Examinarem un recull d'obres d'aquest període, parant atenció tant als aspectes tècnics com a la base teòrica,
és a dir, a les idees i les referències artístiques, literàries, filosòfiques o culturals associades a aquestes obres.
Dedicarem el tercer tema a l'estudi de l'impuls i la renovació que el dibuix de paisatge experimentà en el segle
XVIII. Més concretament, examinarem els dibuixos que il·lustren les descripcions i relats de viatges,
aturant-nos a observar les característiques de les imatges de dos tipus de publicacions de l'època: els viatges
científics i els pintorescos. A continuació, ens situarem en el context de la revolució industrial. Des d'aquesta
perspectiva, traçarem un itinerari que va des de la visió romàntica, ideal i nostàlgica del paisatge fins a la
descripció "realista" d'un món transformat per la indústria, els transports i les formes de vida modernes. I a
l'últim tema farem una aproximació a l'art del paisatge dels darrers cinquanta anys, a partir de l'anàlisi d'una
selecció d'artistes amb una obra a l'entorn de la idea del paisatge, de l'experiència dels llocs, de les relacions

entre els éssers humans i el món natural, etc. L'obra d'alguns d'aquests artistes pot interpretar-se com una
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entre els éssers humans i el món natural, etc. L'obra d'alguns d'aquests artistes pot interpretar-se com una
resposta o un antídot contra els efectes destructius del sistema econòmic actual en el medi natural i rural, en
les condicions de vida i en els valors humans inherents als llocs.

1. El paisatge en l'art d'època moderna: gèneres, tècniques de representació, valors i transformacions, I (s.
XVI- s. XVII)

2. El paisatge en l'art d'època moderna: gèneres, tècniques de representació, valors i transformacions, II (s.
XVI- s. XVII)

3. Les teories modernes del paisatge, : lectura de fonts per a l'estudi deUt pictura poesis, musica et scientia
les arts del paisatge. (s. XVI- s. XVII)

4. El viatge i el dibuix de paisatge en el període il·lustrat. La mirada científica i la il·lustració pintoresca.

5. De la imaginació romàntica a la visió "realista" d'un món en transformació: els paisatges de l'època de la
revolució industrial.

6. Consciència dels límits i experiència del lloc: notes sobre els artistes i el paisatge des dels anys 60 fins a
l'actualitat.

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
amb una de les temàtiques del programa del Mòdul 2: 40 %. 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
especialista 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.

Entrega d'un treball escrit sobre el tema triat: 40%
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Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Assistència i participació activa a classe 20
%

66 2,64 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

Entrega d'un treball escrit sobre el tema triat 40
%

87 3,48 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

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

40
%

84 3,36 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7
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