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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20253 - El Concepte de Creació. Promotors, Clients i Artistes
Crèdits 2.4 presencials (60 hores) 3.6 no presencials (90 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 1, 2S(Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Gabriel Carrió Vives
g.carrio@uib.cat

14:00h 15:00h Dimecres 25/09/2013 25/06/2014 Ramon
Llull AB-11

Magdalena Cerdà Garriga
m.cerda@uib.es

17:00h 18:00h Dilluns 17/02/2014 23/06/2014 AB11

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Història de l'Art Formació bàsica Primer curs Grau

Contextualització

L'assignatura introdueix conceptes i qüestions bàsiques de la Teoria i la Història de l'Art per adquirir
coneixements i capacitats que es treballaran en els cursos posteriors.
Es proposa una reflexió sobre la consideració que ha tingut el fet artístic al llarg del temps, com també sobre
la funció de l'art dins la història social i cultural i, per tant, sobre els diversos objectius als què ha servit.
Els significats que ha tingut l'art estan vinculats als diversos tipus de promotors i clients que s'han donat i
que han afectat al paper que ha tingut l'artista. Conèixer els conceptes fonamentals que afecten la producció
artística, definir i identificar el paper dels agents implicats en el procés, permetran comprendre millor els
resultats que s'han donat dins cada etapa històrica.

Requisits

L'assignatura parteix dels coneixements assolits a l'ensenyament secundari i equivalents.

Competències
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Les competències de l'assignatura s'inclouen dins el pla d'estudis, assignatures de la matèria Història de l'Art,
mòdul de Formació Bàsica.

Específiques
1. Adquirir una consciència crítica de les coordenades espai i temps (diacronia i sincronia) i dels límits i

interrelacions geogràfiques i culturals de la Història de l'Art..
2. Assolir un coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic, teoria i pensament estètic..

Genèriques
1. Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants de l'àrea d'estudi, per emetre judicis que

impliquin una reflexió sobre temes rellevant de caire social, científic o ètic..
2. Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau

d'autonomia..

Continguts

L'assignatura es desenvoluparà en cinc blocs temàtics, el primer de caràcter introductori.

Continguts temàtics
BLOC 1. INTRODUCCIÓ A L'ASSIGNATURA

U. 1. Història de l'Art i Teoria de l'Art
U. 2. La naturalesa de l'objecte artístic
U. 3. Els agents implicats en el procés de creació artística

BLOC 2. EDAT ANTIGA I EDAT CLÀSSICA
U. 4. La consideració màgica de l'art durant la Prehistòria i les cultures agràries
U. 5. La idea de <<techné>> i <<ars>> a Grècia i Roma
U. 6. L'art com imitació: la <<mimesi>> a l'art clàssic
U. 7. La utilització religiosa i política de l'art

BLOC 3. L'EDAT MITJANA
U. 8. L'herència clàssica en la concepció de l'art
U. 9. La funció religiosa de l'art: la concepció transcendent de la imitació a l'art medieval
U. 10. L'artesà/artista: els <<artifex>> i el treball de taller
U. 11. Promotors i usuaris de l'art. La figura del donant

BLOC 4. L'EDAT MODERNA
U. 12. La concepció científica del Renaixement: l'activitat artística com art lliberal
U. 13. La relació de l'art amb la realitat: <<mimesi>>, <<invenció>> i <<imaginació>> a l'art
modern
U. 14. La metamorfosi del mercat artístic: clients i mecenes. El col·leccionisme
U. 15. El segle XVIII. Estètica, Crítica d'Art i Història de l'Art. L'obtenció de bellesa com a
funció de l'art: la divisió entre art i artesania

BLOC 5. ART I TEORIES CONTEMPORÀNIES
U. 16. Romanticisme i post-romanticisme: el triomf de la faceta creadora de l'expressió
artística
U. 17. L'avantguarda i el concepte d'art. La <<novetat>> com essència de l'art. La
<<modernitat>>: autonomia, secularitat i lliure mercat
U. 18. La crisi de les avantguardes i la postmodernitat
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U. 19. L'ampliació de l'àmbit artístic i les definicions actuals sobre el concepte d'art. El
replantejament historicista de les qüestions

Metodologia docent

La metodologia de treball de l'assignatura contempla diferents tipus d'agrupacions i de sistemes de treball
-especificats al cronograma-, dividits en sessions presencials (amb els professors) i no presencials (treball
autònom).

Amb el propòsit d'afavorir l'autonomia de l'alumnat en l'aprenentatge, l'assignatura forma part del projecte
Campus Extens. Així, l'alumne tindrà a la seva disposició una comunicació en línia amb els professors, com
també material bibliogràfic i recursos electrònics.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G) Mitjançant el mètode expositiu, els professors establiran els fonaments
teòrics i el marc de coneixement de les unitats didàctiques que componen
la matèria. A més, es donarà informació, per a cada unitat didàctica, sobre
el sistema de treball aconsellable i el material didàctic que haurà d'utilitzar
l'alumnat per preparar de forma autònoma els continguts.

Classes pràctiques Exercicis i tasques
de l'alumnat

Grup mitjà (M) Comentari de lectures i anàlisi de textos. Mitjançant aquests procediments
es treballaran punts específics del temari i s'aprofundiran els continguts
generals.

Avaluació Prova escrita Grup mitjà (M) Prova d'avaluació escrita sobre una part dels continguts de l'assignatura.

Lliurament de la lectura obligatòria corresponent.

Avaluació Prova escrita Grup mitjà (M) Prova d'avaluació escrita sobre una part dels continguts de l'assignatura.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Lectures obligatòries L'alumnat haurà de preparar el resum i comentari escrit de les lectures obligatòries que
s'especificaran a l'inici de l'assignatura.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Preparació i estudi del
temari

Després de l'exposició per part dels professors a les classes magistrals i del treball
conjunt a les classes pràctiques, l'alumne haurà d'aprofundir en la matèria a partir del
material bibliogràfic indicat per cada unitat didàctica durant les classes.
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

La determinació del volum de treball és coherent amb les diverses modalitats d'ensenyament i aprenentatge
descrits en els apartats precedents. A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el
cronograma de l'assignatura a través de Campus Extens. Aquest cronograma inclourà les dates en què es
faran les activitats pràctiques, com també les proves d'avaluació contínua.

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 60 2.4 40
Classes teòriques Classes magistrals 44 1.76 29.33
Classes pràctiques Exercicis i tasques de l'alumnat 12 0.48 8
Avaluació Prova escrita 2 0.08 1.33
Avaluació Prova escrita 2 0.08 1.33

Activitats de treball no presencial 90 3.6 60
Estudi i treball autònom individual Lectures obligatòries 30 1.2 20
Estudi i treball autònom individual o en grup Preparació i estudi del temari 60 2.4 40

Total 150 6 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

El procediment d'avaluació d'aquesta assignatura és producte del mètode de treball presencial i no presencial
exposat anteriorment.

- Dues proves parcials. La seva puntuació és la següent: Prova escrita 1a Avaluació (5 punts), Prova escrita
2a Avaluació (4 punts). És un requisit obtenir una nota igual o superior a la meitat de la puntuació màxima
(2,5 p a la 1a Avaluació; 2 p a la 2a Avaluació), del contrari s'hauran de recuperar.

- Activitats complementàries: lliurament d'un comentari de text de la lectura obligatòria (1 punt). Els punts
obtinguts en les activitats complementàries se sumaran a la resta de puntuacions obtingudes amb les proves
parcials.
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L'examen final de juny es planteja com a recuperació de les proves parcials no aprovades i de les activitats
complementàries no lliurades, les quals també es podran recuperar a la convocatòria extraordinària de
setembre.

Prova escrita

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció Prova d'avaluació escrita sobre una part dels continguts de l'assignatura. Lliurament de la lectura obligatòria

corresponent.
Criteris d'avaluació Es valorarà la capacitat de síntesi i d'extracció de les idees principals dels textos, així com la relació amb els

continguts de l'assignatura i l'argumentació aportada en el comentari.

Es considerarà l'adequació a les preguntes formulades, l'exposició estructurada, organitzada i clara de les
respostes, la capacitat de relació i síntesi, com també l'ús del vocabulari específic i el coneixement de la
bibliografia.

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A

Prova escrita

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu (Recuperable)
Descripció Prova d'avaluació escrita sobre una part dels continguts de l'assignatura.
Criteris d'avaluació Es considerarà l'adequació a les preguntes formulades, l'exposició estructurada, organitzada i clara de les

respostes, la capacitat de relació i síntesi, com també l'ús del vocabulari específic i el coneixement de la
bibliografia.

Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A

Lectures obligatòries

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció L'alumnat haurà de preparar el resum i comentari escrit de les lectures obligatòries que s'especificaran a

l'inici de l'assignatura.
Criteris d'avaluació Els professors supervisaran el treball de l'alumnat sobre els aspectes teòrics i pràctics de l'assignatura.

Es valorarà el contingut de la informació obtinguda, la seva correcta assimilació, la capacitat de síntesi i
l'estructura temàtica.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

La bibliografia és orientativa, atès que durant el curs es podran recomanar altres materials. Una part (articles,
capítols de llibres) es trobarà disponible a Campus Extens. Els professors especificaran la correspondència
bibliografia-temes durant les classes.

Bibliografia bàsica

BARASCH, M., "Teorías del arte: de Platón a Winckelmann", Madrid, Alianza, 2001 (1985)
BOZAL, V., "Historia de las ideas estéticas", vol. I-II, Madrid, Historia 16, 1997
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KOSTOV, S., "El arquitecto: historia de una profesión", Madrid, Cátedra, 1984 (1977)

SHINER, L., "La invención del arte. Una historia cultural", Barcelona, Paidós, 2004 (2001)

TATARKIEWICK, W., "Historia de seis ideas", Madrid, Tecnos, 1990 (1976)

Bibliografia complementària

A.D., "Ut pictura poesis. Com la pintura, així és la poesia", Barcelona, Fundació Caixa de Pensions, 1988

A. D., "Imágenes y promotores en el arte medieval. Miscelánea en homenaje a Joaquín Yarza Luaces",
Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 2001

ARNALDO, J., "Fragmentos para una teoría romántica del arte", Madrid, Tecnos, 1987

BARRAL ALTET, X. (ed.), "Artistes, artisans et production artistique au moyen age", Paris, Picard, 1986

BAXANDALL, M., "Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento", Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1978

BONITO OLIVA, A., "Avanguardia. Transvanguardia", Electa Editrice, Milán, 1982

BOZAL,V., "Mímesis, las imágenes y las cosas", Madrid, Visor, 1987

CALVO SERRALLER, F., "La senda extraviada del arte", Madrid, Mondadori, 1992

CALVO SERRALLER, F. (ed.), "Los espectáculos del arte. Instituciones y funciones del arte
contemporáneo", Barcelona, Tusquets, 1993

CHADWICK, W., "Mujer, arte y sociedad", Barcelona, Destino, 1996 (1993)

CHILDE, G., "Los orígenes de la civilización", México-Madrid, F.C.E., 1976 (1936)

COMBALIA, V. et alt., "El descrédito de las vanguardias", Barcelona, Blume, 1980

CROW, T. E., "Pintura y sociedad en el París del siglo XVIII", Hondarribia, Nerea, 1989

DANTO, A., "Más allá de la caja brillo: las artes visuales desde la perspectiva posthistórica", Madrid, Akal,
2003 (1992)

ECO, U., "Arte y belleza en la estética medieval", Barcelona, Lumen, 2002 (1986)

FORMAGGIO, D., "Arte", Barcelona, Labor, 1976
FREIXA, M., et. alt., "Introducción a la historia del arte," Barcelona, Barcanova, 1990

FRANCASTEL P., "El retrato", Madrid, Cátedra, 1978

GIEDION. S., "El presente eterno. Los comienzos del arte", Madrid, Alianza, 1981

GOMBRICH, E., "Ideales e ídolos. Ensayo sobre los valores en la historia y en el arte", Barcelona, Gustavo
Gili, 1981 (1979)

HASKELL, F. "Patrones y Pintores. Arte y Sociedad en la Italia del Barroco", Madrid, Cátedra, 1984 (1980)

KRIS, E., KURZ, O., "La leyenda del artista", Madrid, Cátedra, 1991 (1931)

KRISTELLER, P. O. "El pensamiento renacentista y las artes", Ed. Taurus. Madrid 1986

PANOFSKY, E., "La historia del arte en cuanto disciplina humanística", en "El significado de las artes
visuales", Madrid, Alianza, 1987 (1955)

PANOFSKY, E., "Idea: contribución a la historia de la teoría del arte", Madrid, Cátedra, 1989 (1968)

PEVSNER, N., "Las Academias de Arte", Ed. Cátedra. Madrid 1980

RUBERT DE VENTOS, X., "El arte ensimismado", Barcelona, Península, 1978



Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2013-14
Assignatura 20253 - El Concepte de Creació.

Promotors, Clients i Artistes
Grup Grup 1, 2S
Guia docent C
Idioma Català

7 / 7

Data de publicació: 28/06/2013
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2013 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

RUBERT DE VENTOS, X., "De la Modernidad", Barcelona, Península, 1980

STRONG, R., "Arte y poder. Fiestas del Renacimiento 1450-1650", Alianza Ed. Madrid 1988

VALVERDE, J. M., "Breve historia y antología de la estética", Barcelona, Ariel, 1987

VENTURI, L., "El gusto de los primitivos", Madrid, Alianza, 1991 (1926)

WETERING, E., "Van de Rembrandt, el treball del pintor", Publicacions Universitat de València, València,
2006

YARZA, J., FITÉ, F. (eds.), "L'artista-artesà medieval a la Corona d'Aragó. Actes. Lleida, gener, 1998",
Universitat de Lleida, 1999

Altres recursos


