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Prerequisits

Interès per comprendre les estratègies d'estudi de la història de l'art, és a dir, els aspectes metodològics i
historiogràfics de la disciplina.

Objectius

L'assignatura ha estat pensada per familiaritzar-vos amb un ampli conjunt d'aspectes relatius a l'estudi de la
"ciència i/o l'art" de la història de l'art, és a dir, amb les estratègies d'estudi, els conceptes fonamentals, la
història i els debats actuals de la disciplina. El programa es divideix en dos blocs temàtics. En el primer
s'introdueixen una sèrie de qüestions generals referides a l'ofici de l'historiador i a la naturalesa i abast de la
història de l'art com a disciplina. El segon bloc es divideix al seu torn en dues parts. A la primera, farem un
recorregut a través de la història cultural de la disciplina. I a la segona part, ens detindrem a analitzar el gir
que ha suposat en els nostres estudis l'aparició, a partir dels anys 80, d'una sèrie de corrents i de camps
d'estudi nous. L'objectiu de l'assignatura consisteix a dotar-vos d'un aparell crític i conceptual bàsic per
comprendre les qüestions de mètode inherents al treball de l' historiador de l'art. Aquesta base us ha de servir
per entendre les diverses formes fer història de l'art -els seus perquès, la diversitat d'opcions i de punts de
vista possibles a l'hora d'estudiar els temes i les obres− i també per reflexionar sobre les perspectives de futur
dels nostres estudis.

Competències

Aplicar el domini de l'instrumental crític i metodològic fonamental per comprendre i narrar la història de
l'art i per reflexionar sobre la professió de l'historiador de l'art.
Aplicar metodologies científiques pròpies de la disciplina de la història de l'art
Demostrar que es coneix la història de les idees artístiques i els principals corrents teòrics que han
impulsat la reflexió sobre l'art, el cinema, els seus creadors i el seu públic al llarg de la història.
Expressar coneixements específics sobre l'origen, l'evolució i els diversos camps d'estudi de la història
de l'art, així com sobre els temes, el vocabulari i els debats clàssics i actuals de la disciplina.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
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 la problemàtica, el vocabulari i els conceptes fonamentals de la teoria de l'art i del cinema.
1



1.  

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

7.  
8.  

9.  

10.  
11.  
12.  

13.  

14.  
15.  

1.  

2.  
3.  

Reconèixer la problemàtica, el vocabulari i els conceptes fonamentals de la teoria de l'art i del cinema.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar críticament conceptes bàsics de teoria artística i cinematogràfica i la seva evolució al llarg de
la història.
Analitzar els creadors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
Analitzar els debats clàssics i actuals de la disciplina.
Analitzar els receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic, els seus creadors i els seus receptors en un
context cultural determinat.
Aplicar els coneixements sobre idees estètiques i teoria de l'art en l'anàlisi de la imatge artística
Demostrar el coneixement de metodologies científiques, fonts i teoria de l'art en la lectura, la crítica i la
interpretació formal, iconogràfica i simbòlica de qualsevol imatge artística o cinematogràfica
Diferenciar les teories artístiques sobre un fenomen artístic, els seus creadors i els seus receptors en
un context cultural determinat.
Interpretar conceptes fonamentals de teoria artística amb esperit crític.
Interpretar i comunicar els continguts d'un text de teoria artística i cinematogràfica.
Reconèixer els coneixements metodològics, iconogràfics i de teoria de l'art per fer la lectura d'una
imatge artística.
Sintetitzar els coneixements sobre l'origen i les transformacions experimentades per la teoria general
de l'art i pels diversos camps d'estudi de la disciplina.
Treballar en equip, respectant les opinions alienes i dissenyant estratègies de col·laboració.
Utilitzar els coneixements de teoria general de l'art en la crítica de la imatge artística.

Continguts

A. Què és la Història de l'art? Què fan els historiadors?

L'objecte d'estudi: obres, imatges i textos. La comprensió i l'estudi de l'obra d'art en el seu context.
Disciplines afins, sabers comuns: la teoria i la crítica de l'art, l'estètica, la història i l'arqueologia, la
literatura, l'antropologia, la història de la ciència, etc.
La inacabable construcció del passat: l'ofici de l'historiador. La recerca: museus i universitats.
El lèxic d'art i els conceptes crítics de la història de l'art.

B. Històries de l'art: els mètodes, el llenguatge i les narratives dels historiadors

Com hem arribat fins aquí? Breu història de la història de l'art

4 Les arts del Renaixement en perspectiva: el model biogràfic de Giorgio Vasari i la seva herència..

5. La cultura il·lustrada i la fundació de la moderna història de l'art.

a) J. J. Winckelmann i la Història de l'art de l'Antiguitat.

b) El model clàssic, les col·leccions d'art antic i els primers museus moderns: museus d'obres
mestres o museus d'història de l'art?

6. Els corrents historiogràfics de l'època de les revolucions.

a) El Gòtic: coneixement històric i revival.

b) L'estudi de l'art i els inicis de la fotografia.

c) Burckhardt i la cultura del Renaixement a Itàlia.

d) El mètode de Morelli: atribucionisme i expertissatge.

e) L'escola de Viena i la seva herència. L'obra d'Aloïs Riegl.
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e) L'escola de Viena i la seva herència. L'obra d'Aloïs Riegl.

7. La història de l'art com a història de la cultura: la pervivència dels projectes d'Aby Warburg.

8. Els pioners de la història social de l'art. L'obertura a nous horitzons: l'estudi de l'art de les cultures no
europees i de les arts primeres.

9. L'estil i altres conceptes fonamentals de la història de l'art moderna: una aproximacíó crítica.

a) Heinrich Wölfflin i el formalisme.

b) Erwin Panofsky i la pregunta pel significat.

c) Ernst H. Gombrich i l'anàlisi de la representació de la natura.

Les històries de l'art actuals.

10. Una introducció a l'anomenada 'nova història de l'art'. Els corrents renovadors i l'ampliació dels camps
d'estudi.

11. Els estudis visuals: una branca de la història de l'art o una disciplina nova?

Metodologia

Classes expositives i dialògiques.

Comentari dels texts seleccionats per la professora.

Cerca de documentació i realització d'exercicis escrits

Treball individual: redacció d'un assaig crític sobre una lectura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes expositives 50 2 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15

Tipus: Supervisades

Comentari dels texts seleccionats per la professora 25 1 1, 2, 4, 5, 10, 11, 15

Treball individual: redacció d'un assaig crític 25 1 11, 14

Tipus: Autònomes

Cerca de documentació i realització d'exercicis escrits 50 2 11, 14

Avaluació
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L'avaluació consistirà en l'elaboració de dos exercicis escrits i el comentari de les lectures seleccionades per
la profesora.

En cas de plagi:

En cas que l'estudiant cometi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació
significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte
d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es
produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la
qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Recuperació:

L'estudiant podrà presentar-se a la recuperació dels exercicis puntuats amb una nota inferior a 5.

Procediment de revisió d'exàmens:

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, la professora
informarà l'alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Condicions per a la qualificació de 'No avaluable':
L'estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 30%
de les activitats d'avaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Comentari de les lectures seleccionades per la professora 20 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14

Exercici escrit 1 35 % 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15

Exercici escrit 2 45 % 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15
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Tema 2 i 3
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http://www.termcat.cat/es/Diccionaris_En_Linia/147/
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ONIANS. J. (ed.) (2006). .Compression versus expression: containing and explaining the world's art
Williamstown, Mass.: Sterling and Francine Clark Art Institute

PANOFSKY, E. (1979). . Madrid: Alianza.El significado en las artes visuales

PERRY, G., &CUNINGHAM, C. (1999). . New Haven.: Yale UniversityAcademies, museums and canons of art
Press.
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Programari

Si calgués un programari específic s'indicaria oportunament
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