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Informació general de l'assignatura

Denominació ART I CULTURA DE L'ÈPOCA MODERNA

Codi 100135

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Història de l'Art i Gestió del
Patrimoni Artístic

1 TRONCAL Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

2 4

Nombre de
grups

1 1

Coordinació ARGELICH GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIA

Departament/s HISTÒRIA DE L'ART I HISTÒRIA SOCIAL

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà

Distribució de crèdits Hores presencials: 60 
Hores no presencials:90 

Per previsió a la situació sanitària derivada de l'COVID-19 aquest curs 2021-22 s'ha
planificat de manera híbrida pel que fa a la presencialitat. És per això que està previst
que cada setmana es realitzi una sessió de classes presencial (els dijous) i una
sessió virtual (els divendres).
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ARGELICH GUTIÉRREZ, MARÍA
ANTONIA

mariaantonia.argelich@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

L'assignatura explora els trets característics i distintius de la cultura del període de tres segles (XVI, XVII i XVIII)
anomenat Època Moderna.

Tot i que en aquest període es succeeixen diferències estilístiques i conceptuals que generen moviments artístics
tan clarament distingibles com el Renaixement, el Barroc i el Neoclassicisme, s'insistirà en el rerefons cultural
subjacent a totes les manifestacions artístiques de l’època: l'humanisme clàssic, el naturalisme científic i
l'individualisme. Es defineix així la modernitat com una categoria històrica social i filosòfica vinculada als valors de
progrés, raó i comunicació, econòmicament associada a l'capitalisme i socialment vinculada amb la burgesia.

Aquest curs l'estructura de les classes es basa en entendre el desenvolupament de les tres disciplines artístiques
tradicionalment més ateses, l'arquitectura, l'escultura i la pintura, al llarg del període cronològic assenyalat.

• Arquitectura. Ens centrarem en entendre l'anomenada "gramàtica clàssica" de l'arquitectura d'aquest període i el
desenvolupament estilístic de les principals tipologies constructives.

• Escultura. Veurem com la cultura humanista va determinar la temàtica escultòrica de tot el període i analitzarem
com el desenvolupament de les seves formes va estar marcat pel principi del naturalisme.

• Pintura. Contrastarem com la cultura humanista primer, i els conflictes religiosos després, van condicionar el
desenvolupament dels seus gèneres. Respecte al seu esdevenir estilístic comprovarem que dues eines al servei
del naturalisme, com van ser la perspectiva i els estudis anatòmics, van ser determinants en les seves formes.

La comprensió de la unitat cultural de la Modernitat posa les bases per poder aprofundir en cursos següents a les
peculiaritats de el Renaixement italià, del Barroc o Segle d'Or, i del Neoclacisisme.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Comentar, analitzar i interpretar les obres més significatives de la Història de l'Art d'Època Moderna

Analitzar el concepte i significat de l'espai en l'arquitectura d'Època, Moderna, les seves tipologies i la seva
evolució

Conèixer el context històric, econòmic i polític de les manifestacions artístiques que constitueixen el Cànon
Ocidental

Reconèixer alguns dels grans temes de la iconografia grecoromana i judeocristiana

Reconèixer la importància de la recuperació de les dones com a agents socials, econòmics i polítics actius de
l'passat

Competències

CB1 Posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària
general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes
que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
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CG1 Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar la informació

CG2 Desenvolupar un raonament crític

CG3 Cercar, trobar i gestionar correctament la informació

CE1 Adquirir un coneixement dels processos bàsics de la metodologia científica en Història de l'Art

CE3 Adquirir una visió diacrònica general de la Història de l'Art

CE13 Reconèixer de manera crítica el diàleg entre les diferents metodologies d'aproximació a la Història de l'Art i la
seva evolució històrica (Historiografia de l'Art)

CT1 Adquirir una adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i castellà

CT6 Aplicar la perspectiva de gènere a les funcions pròpies de l'àmbit professional

Continguts fonamentals de l'assignatura

I. INTRODUCCIÓ

1.L’Època Moderna. Característiques

2.La seva periodització cronològicoestilística:

· Oposició Renaixement-Barroc

· Manierisme

· Oposició Rococó-Neoclassicisme

 

II. ARQUITECTURA D'ÈPOCA MODERNA

1. El tractat de Vitruvi com a origen: gramàtica clàssica i proporcions

2.Tipologies arquitectòniques d'època moderna i el seu desenvolupament estilístic

· Palaus

· Viles

· Esglésies

· Altres: Edificis de govern, teatres, biblioteques, museus, hospitals

3. Desenvolupament de la gramàtica de l'arquitectura clàssica: elements constructius, estructurals i ornamentals
propis d'Època Moderna

 

III. ESCULTURA D'ÈPOCA MODERNA

1. L'estatuària antiga com a origen

2. Gèneres de l'escultura en Època Moderna i el seu desenvolupament estilístic

· Escenes mitològiques / religioses / històriques

· Retrats

· Estàtues eqüestres
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· Monuments funeraris

 

IV. PINTURA D'ÈPOCA MODERNA

1. El tractat d'Alberti com a origen: relat i naturalisme

2. El naturalisme espacial i el seu desenvolupament:

· Perspectiva matemàtica

· Perspectiva atmosfèrica

· Il·lusions, quadratures i anamorfosis

3. El naturalisme en la representació de el cos humà i el seu desenvolupament

· Estudis d'anatomia, proporcions i moviment

4. La religió contraataca: Reforma Protestant i Contrareforma catòlica

Eixos metodològics de l'assignatura

Activitat

CODIFICACIÓ /

descripció / tipologia

TPD

O* G* HP* HNP*

Classe magistral (M)

Material audiovisual i

recursos didàctics segons

temari i cronograma

(veure Pla de

desenvolupament) 

  28 28

Pràctiques (P)
Preparació dels Exercicis

d’avaluació 1, 2, 3 i 4
  14 63

Seminari (S)
Taller de metodologia:

descripció d'obres
  3  

Tutories (Tut) Referides a (M)   14  

TOTAL 150 h (6 ECTS)   59 91

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Com a norma general, a la UdL l'avaluació és contínua i es fonamenta en l'assistència i participació a les sessions
presencials i en el treball personal de l'estudiant. Aquest curs, per raons sanitàries vinculades a l'COVID-19 la
modalitat serà híbrida: presencial i virtual. La participació en totes les sessions és obligatòria i serà controlada pel
professorat de l'assignatura. El desenvolupament dels continguts en el temps es mostra en el quadre:

Classes magistrals (M) i pràctiques (P): Cada tema inclou una part teòrica i una part pràctica. La part teòrica
s'imparteix mitjançant classes magistrals, audiovisuals i lectures que seran avaluades mitjançant tests. La part
pràctica consisteix en tallers i exercicis a realitzar tant a classe, com de manera autònoma per part de l'estudiant.

La participació en les dues sessions no presencials és obligatòria -llevat que es renunciï a l'avaluació contínua per
raons laborals demostrables documentalment (1)
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 SETMANES
 (dates)

 CONTINGUTS

 SETEMBRE

1ª setmana
(16 i 17)

INTRODUCCIÓ

L'època moderna. Característiques i periodització

2ª setmana
(23 i 24)

INTRODUCCIÓ

Renaixement

3ª setmana
(30 i 1)

INTRODUCCIÓ

Manierisme

 OCTUBRE

4ª setmana
(7 i 8)

INTRODUCCIÓ

Barroc

5ª setmana
(14 i 15)

INTRODUCCIÓ

Rococó

6ª setmana
(21 i 22)

INTRODUCCIÓ

Neoclassicisme

7ª setmana
(28 i 29)

Evaluació

 NOVEMBRE

8ª setmana
(4 i 5)

ARQUITECTURA

Origen de l'arquitectura clássica. Elements constructius,
estructurals i ornamentals d'època moderna

9ª setmana
(11 i 12)

ARQUITECTURA

Tipologies arquitectoniques d'època moderna

10ª setmana
(18 i 19)

ESCULTURA

L'estatuaria antiga com origen

11ª setmana
(25 i 26)

ESCULTURA

Temes escultòrics d'època moderna

 DESEMBRE

12ª setmana
(2 i 3)

PINTURA

El tractat d'Alberti com origen.
Perspectiva

(1) Els estudiants que combinin els seus estudis amb una feina a temps complert tenen dret a demanar avaluació
alternativa en un termini de 5 dies des del començament del semestre. Per més informació, envieu un correu
electrònic a academic@lletres.udl.cat o adreceu-vos a la Secretaria de la Facultat de Lletres.
En aquest cas haureu de realitzar igualment els exercicis basant-vos en el material disponible a l'espai virtual de
l'assignatura, i en la bibliografia addicional.

 

 

Sistema
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13ª setmana
(9 i 10)

PINTURA

Estudis d'anatomia, proporcions i moviment

14ª setmana
(16 i 17)

PINTURA

Efectes de la Reforma Protestant i Contrarreforma Catòlica

 GENER

15ª setmana
(13 i 14)

Evaluació

d'avaluació

"L'avaluació és continuada. Els estudiants que combinin els seus estudis amb una feina a temps parcial o complet,
i que tinguin problemes de compatibilitat horària amb l'assignatura, tenen dret a demanar avaluació alternativa en
un termini de 5 dies des del començament del semestre. Per més informació, envieu un correu electrònic a
academic@lletres.udl.cat o adreceu-vos a la Secretaria de la Facultat de Lletres".  Si la sol·licitud
és acceptada, haureu de posar-vos en contacte amb la professora de l'assignatura per acordar el
procediment d'avaluació.

Els requeriments en temps i forma dels EXERCICIS d'avaluació i del Test de lectures es trobaran oportunament en
l'eina ACTIVITATS deL campus virtual.

 

MECANISMES
D'AVALUACIÓ

DESCRIPCIÓ I
CRITERIS

OBSERVACIONS ACTIVITAT %*

Assistència i
participació a les
sessions

 

L'assistència és
obligatòria 

La participació es té
en compte
positivament per a la
nota

Presència a l'aula  i
aportacions en les sessions
 

10

Prova escrita Test de lectura
Avaluació de les
lectures

Tests periòdics 20

Informe (In) /
Treballs (T)

Taller descripció
formal d'obres
pictòriques

Es treballarà la
descripció d'obres en
equip, a classe

Descripció formal d'obres
pictòriques (per escrit i
oralment) segons criteris a
treballar a classe

10

Informe (In) /
Treballs (T)

Treball acadèmic
individual
(EXERCICI 1)
Descripció,
caracterització i
anàlisi de 3 obres
arquitectòniques de
l'època, segons els
criteris vistos a
classe

Les 3 imatges a
treballar formen part
de les assignades a
l'inici del curs. És
obligatori consultar la
bibliografia
recomanada

Anàlisi de 3 obres
arquitectòniques segons els
criteris estudiats 

20
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Informe (In) /
Treballs (T)

Treball acadèmic
individual
(EXERCICI 2)
Descripció,
caracterització i
anàlisi de 3 obres
escultòriques de
l'època, segons els
criteris vistos a
classe

Les 3 imatges a
treballar formen part
de les assignades a
l'inici del curs. És
obligatori consultar la
bibliografia
recomanada

Anàlisi de 3 obres
escultòriques segons els
criteris estudiats 

20

Informe (In) /
Treballs (T)

Treball acadèmic
individual
(EXERCICI 3)
Descripció,
caracterització i
anàlisi de 3 obres
escultòriques de
l'època, segons els
criteris vistos a
classe

Les 3 imatges a
treballar formen part
de les assignades a
l'inici del curs. És
obligatori consultar la
bibliografia
recomanada

Anàlisi de 3 obres pictòriques
segons els criteris estudiats 

20

TOTAL    100

* %: percentatge en la nota final.

Bibliografia i recursos d'informació

1. INTRODUCCIÓ (SOBRE L'ÉPOCA MODERNA I LA SEVA PERIODITZACIÓ)

Per a una visió històrica general de l'Època Moderna:

TENENTI, Alberto: La Edad moderna, siglos XVI-XVIII, Barcelona, Crítica, 2011.

Per a una visió històricoartística general de l'Época Moderna:

HAUSER, Arnold: Historia Social de la Literatura y el Arte, Madrid, Guadarrama, 1964 (1951).
RAMÍREZ, Juan Antonio (director): Historia del Arte T III La Edad Moderna, Madrid, Alianza Editorial, 1998.
JANSON, Horst Waldemar: Historia general del arte 3. Renacimiento y Barroco, Madrid, Alianza Editorial
ARGAN, Carlo Giulio: Renacimiento y Barroco I. El arte italiano de Giotto a Leonardo da Vinci, Madrid, Akal,
1996 (1976).
ARGAN, Carlo Giulio: Renacimiento y Barroco II. El Arte italiano de Miguel Ángel a Tiépolo, Madrid, Akal,
1999 (1976).
WÖLFFLIN, Heinrich: Renacimiento y Barroco, Barcelona, Paidós, 1991 (1968).

Per a una visió general del Renaixement:

PAOLETTI, John T: El Arte en la Italia del Renacimiento, Madrid, Akal, 2002
PANOFSKY, Erwin: Renacimiento y renacimientos en el arte occidental, Barcelona, Alianza, 2006 (1960).
BURKE, Peter: El Renacimiento italiano. Cultura y sociedad en Italia, Madrid, Alianza, 1993 (1986).
BURKE, Peter: El Renacimiento Europeo, Barcelona, Crítica, 2000 (1998).

Per a una visió general del Manierisme:

SHEARMAN, John: Manierismo, Madrid, Xarait, 1984 (1967).

Per a una visió general del Barroc:

BLASCO, Beatriz: Introducción al arte barroco, Madrid, Catedra, 2015
MARTIN, John Rupert: Barroco, Madrid, Xarait, 1986, (1977).
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Per a una visió general del Rococó:

VIÑAMATA, Águeda: El Rococó. Arte y vida en la primera mitad del siglo XVIII, Barcelona, Montesinos,
1987.

Per a una visió general del Neoclassicisme:

HONOUR, Hugh: Neoclasicismo, Madrid, Xarait, 1982 (1968).
RICHARD, Stephen: El siglo XVIII, Barcelona, Gustavo Gili, 1987 (1985).
RODRÍGUEZ DE CEBALLOS, Alfonso: El siglo XVIII Entre tradición y academia, Madrid, Sílex, 1992.

 

2. ARQUITECTURA D'ÉPOCA MODERNA

ALBERTI, Leon Battista: “De la arquitectura” en, De la pintura y otros escritos sobre arte, Madrid, Tecnos, 1999,
pp. 145-194. 
Esta edición contiene una excelente introducción al papel de Alberti como primer humanista en las artes.

ARNAU, Joaquin: Palladio: 1508-2008: una visión de la Antigüedad, Valencia, General de Ediciones de
Arquitectura, 2008.
De las muchas aproximaciones a Palladio, esta destaca su rol humanista.

BENEVOLO, Leonardo: Historia de la Arquitectura del Renacimiento. La arquitectura clásica (del siglo XV al siglo
XVIII), Barcelona, GG, 1988.

CASTEX, Jean: Renacimiento, barroco y clasicismo: historia de la arquitectura, 1420-1720, Madrid, Akal, 1994.
Aunque por momentos es complejo, su enfoque es original: aborda la evolución de las plantas en todo el período,
vinculandolas con los modelos clásicos.

SUMMERSON, John: El lenguaje clásico de la arquitectura, Barcelona, Gustavo Gili, 1988.

WITTKOVER, Rudolf: Los fundamentos de la arquitectura en la edad del humanismo, Madrid, Alianza forma, 2002.
Obra fundamental

ZEVI, Bruno: “Las leyes y las medidas del espacio del siglo XV”; “Volumetría y plástica del siglo XVI” y “El
movimiento y la interpenetración en el espacio barroco” en, Saber ver la arquitectura, Madrid, Alianza forma, 2002,
pp. 81-97
Dos capítulos que sintetizan de forma clara las principales concepciones espaciales del Renacimiento y Barroco.

 

3. ESCULTURA D'ÉPOCA MODERNA

ALBERTI, Leon Battista: “De la escultura” en, De la pintura y otros escritos sobre arte, Madrid, Tecnos, 1999,
pp.144-194.
Aunque es de gran valor histórico puede resultar de complicada lectura por su tecnicismo.

CEYSSON, Bernard: La escultura. 1. La tradición de la escultura antigua desde el siglo XV al XVIII, Barcelona,
Skira, 1996.
Uno de los pocos que revisa las principales obras escultóricas del periodo completo.

FLYNN, Tom: El cuerpo en la escultura, Madrid, Akal, 2002 (1998)

POPE-HENNESSY, John: La escultura italiana en el Renacimiento, Madrid, Nerea, 1998

POPE-HENNESSY, John: Italian high renaissance and baroque sculpture,  Oxford, Phaidon, 1986
Ambas obras de Pope Hennessy presentan la estructura más afin a lo que esta asignatura propone: una
organización de las piezas escultóricas de acuerdo a los géneros que tuvieron más desarrollo en el periodo
cronológioco de época moderna.

WITTKOVER, Rudolf: La escultura: procesos y principios, Madrid, Alianza, 2006.
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Su aproximación es técnica.Especialmente interesante su capítulo sobre Bernini. 

 

4. PINTURA D'ÉPOCA MODERNA

CHECA, Fernando; MORAN, Jose Miguel: El Barroco, Madrid, Itsmo, 1982.
Hace menciones sueltas sobre la pervivencia del clasicismo en el barroco.

FIERO, Gloria: The Humanistic Tradition book 4, Londres, Mc Graw Hill, 2011

KENNETH, Clark: El arte del humanismo, Madrid, Alianza, 1988.
No traza un desarrollo continuo de la relación arte-humanismo, sino capítulos monográficos sobre artistas u obras
específicas. 

POPE-HENNESSY, John:  El Retrato en el Renacimiento, Madrid, Akal, 1985
Como uno de los géneros humanistas por excelencia, el análisis sobre las sutiles variaciones que experimenta el
retrato es estupendo. Lástima que solo abarca el incio del período.

KEMP, Martin: La Ciencia del Arte: la óptica en el arte occidental de Brunelleschi a Seurat, Madrid, Akal, 2000.
Muy completo estudio cronológico de los variados problemas relativos la optica incluyendo la perspectiva. 

WRIGHT, Lawrence: Tratado de Perspectiva, Barcelona, Stylos, 1985.
Recomendable como complemento para entender algunos conceptos. 

CLARK, Kenneth: El desnudo, Madrid, Alianza, 1981. [UdL]

PORTUS, Javier: La Sala reservada del Museo del Prado y el coleccionismo de pintura de desnudo en la Corte
española, 1554-1838 , Madrid, Museo del Prado, 1998.

V.V.A.A.: El desnudo en el Museo del Prado, Madrid, Galaxia Gutenberg, 1999.

 

Per a una visió general de la pintura al contexte de la Reforma:

ALPERS, Svletana: El Arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII, Madrid, Blume, 1987.

BELTING, Hans: Imagen y culto: una historia de la imagen anterior a la edad del arte, Madrid, Akal, 2009.

FRANITS, Wayne: Dutch Seventeenth-century Genre Painting: Its Stylistic and Thematic Evolution, Yale
University Press, 2004.

KOERNER, Joseph Leo: The Reformation of the image, Londres, University of Chicago Press, 2004.

LEYMARIE, Jean: La Pintura holandesa, Barcelona, Carrogio, 1976

LIEDTKE, Walter: Vermeer and the Delft School, Metropolitan Museum-Yale University Press, New York-New
Haven-Londres, 2001.

RIEGL, Alois: El retrato holandés de grupo, Madrid, A. Machado libros, 2009 (1902).

SUTTON, Peter: El Siglo de oro del paisaje holandés, Madrid, Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 1995

VERGARA Alejandro (coord.): El Arte de Clara Peeters, Madrid, Museo del Prado, 2017.

 

Per a una visió general de la pintura al contexte de la Contrarreforma:

CHECA, Fernando; MORÁN, José Miguel: “cap. IV. El arte de la Iglesia” en, El Barroco, Madrid, Itsmo, 1982, pp.
 211-250
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FLORISTAN, Alfredo: “La ruptura de la cristiandad occidental: las reformas religiosas” en, FLORISTAN, A.
(coord.), Historia Moderna Universal, Barcelona, Ariel, 2002, pp. 83-108.

LÓPEZ, Roberto: “Iglesias y religiosidad en el siglo del barroco” en,  FLORISTAN, A. (coord.), Historia Moderna
Universal, Barcelona, Ariel, 2002, pp. 291-316.

MÂLE, Emile: El arte religioso de la Contrarreforma, Madrid, Ediciones Encuentro, 2001.

MARTÍNEZ-BURGOS, Palma: “Las pautas doctrinales de la imagen devocional en el arte del barroco”, en IBAÑEZ,
P.; MARTÍNEZ, C. J. (ed. ), La imagen devocional barroca, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La
Mancha, 2010, pp. 21-44.
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