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Informació general de l'assignatura

Denominació ART I CULTURA DE L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA

Codi 100136

Semestre d'impartició 2N 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 JOVÉ ALBÀ, ANTONI

Departament/s HISTÒRIA DE L'ART I HISTÒRIA SOCIAL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Hores presencials i Hores no presencials síncrones: 60 
Hores no presencials de treball autònom: 90 
Total: 150 hores 

*Aquesta distribució d'hores està subjecta a canvis en funció de l'evolució de la
pandèmia de la Covid19 

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català 
Altres: castellà i anglès 
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

JOVÉ ALBÀ, ANTONI antoni.jove@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

Dies i horari classes: Dilluns i dimarts de 13:00 a 14:30

Dilluns classe a l'aula 0.30

Dimarts classe virtual

Objectius acadèmics de l'assignatura

- Comentar, analitzar i interpretar les obres més significatives de la Història de l'Art d'Època Contemporània.
- Conèixer el context històric, econòmic i polític de les manifestacions artístiques de l’Època Contemporània.
- Conèixer els principals “ismes” de l’Art Contemporani i la seva rellevància en la definició de l’art dels segles XIX,
XX i XXI
- Conèixer la gènesi del subjecte modern i postmodern, el seu context social, polític i cultural

Competències

CB1 Dominar coneixements de nivell bàsic i iniciar-se en la consulta de recerca de nivell avançat
CG1 Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar la informació
CG2 Desenvolupar un raonament crític
CG3 Cercar, trobar i gestionar correctament la informació
CE1 Desenvolupar una visió crítica dels processos bàsics de la metodologia científica en Història de l'Art
CE3 Adquirir una visió diacrònica general de la Història de l'Art y/o universal
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

 

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

BLOC I
1. Característiques generals de l'art i la cultura dels segles XIX i XX
2. El subjecte modern
3. Teories de la modernitat
4. Les avantguardes històriques
Estudi de cas: Gènesi del subjecte modern i la ciutat moderna

BLOC II

1. Característiques generals de l'art i la cultura dels segles XX i XXI
2. L’art i la cultura després de 1945
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3. L’art i la cultura a partir de 1968
4. Teories de la postmodernitat
Estudi de cas: Gènesi del subjecte postmodern /l'alienació del subjecte i la societat de masses

SEMINARI: Conversacions d'Història de l'Art i del Patrimoni Cultural

ORGANITZADORS: Dra. Mercedes Valdivieso i Dr. Alberto Velasco

Eixos metodològics de l'assignatura

ACTIVITAT  CODIFIACIÓ/descripció/tipologIa TPD  G  HP  HNPs  HNPa 

ClasSe
magistral
(M)

  Vid. temari 1 21 21 42

Seminari
(S)

 Conversacions d'Historia de l'Art i del
Patrimoni Cultural (Vid. temari)

1  10 2

Pràctiques
(P)

 Pràctiques de camp 1 3  3

Treball (T)  Treball de curs
individual
o en grup

  39

Tutories
(Tut)

 2 tutories programades per a la
realització del treball

individual
o en grup

2   

Altres (AA)  Exposició oral del treball de curs
individual
o en grup

1  4

Evaluació
(AV)

 Tenir en compte la taula de
mecanismes d'avaluació

1 2   

TOTAL
  El total absolut ha de sumar 150 h
(6ECTS)

 29 31 90

 

G: número de grups implicats en l’activitat. HP: hores presencials. HNPs: hores no presencials síncrones. HNPa:
hores no presencials de treball autònom.

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

BLOC I

1. Característiques generals de l'art i la cultura dels segles XIX i XX
2. El subjecte modern
3. Teories de la modernitat
4. Les avantguardes històriques
 
Estudi de cas: Gènesi del subjecte modern i la ciutat moderna

14 sessions

2020-21



BLOC II
1. Característiques generals de l'art i la cultura dels segles XX i XXI
2. L’art i la cultura després de 1945
3. L’art i la cultura a partir de 1968
4. Teories de la postmodernitat

Estudi de cas: Gènesi del subjecte postmodern / l'alienació del subjecte i
la societat de masses

  14 sessions

 

(M) i (P): Classes teòriques i pràctiques d’aula.

Horari: Dilluns i dimarts, de 13:00 a 14:30 h.

(P): Pràctiques de camp. Es realitzaran en dimecres (dates i horari a concretar). Es realitzaran dues pràctiques de
camp que tindran lloc fora del campus de la Universitat de Lleida. Les pràctiques de camp aniran associades a
l'entrega de treballs escrits a mode de crítiques d'art o recensions. El format d'aquestes pràctiques pot variar en
funció de l'evolució de la pandèmia de la Covid19.

(T): Treballs escrits.

Es realitzarà un treball de curs de manera individual o en grup (depenent del nombre d'alumnes) a partir d'un tema
relacionat amb un dels dos blocs de l'assignatura. Aquest treball s'ha de defensar i presentar oralment al final del
segon semestre (aproximadament entre el 24 de maig i l'1 de juny de 2021).

Per altra banda, aquesta assignatura es complementa amb un seguit de lectures obligatòries, d'entre les quals
s'hauran de realitzar dos comentaris de text. Es facilitarà un dossier de lectures a l'alumnat que estarà disponible al
servei de copisteria del Rectorat, un dossier de fotocòpies amb extractes dels següents llibres:

Azúa, Félix de, Baudelaire y el artista de la vida moderna, Anagrama, Barcelona, 1999

Debord, Guy, La sociedad del espectáculo, Pre-Textos, València, 2005

Baudelaire, Charles, Salones y otros escritos sobre arte, Visor, Madrid, 1996

Benjamin, Walter, L'obra d'art en l'època de la seva reproduïbilitat tècnica, 1936

Benjamin, Walter, Libro de los pasajes, Akal, Madrid, 2005

E. Krauss, Rosalind, La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos, Alianza Forma, Madrid, 1996

Foster, Hal, El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo, Akal/Arte Contemporáneo, Madrid, 2001

García Canclini, Néstor, La sociedad sin relato. Antropología y estética de la imminencia, Katz, Madrid, 2010

 

(Ex) Examen. L'examen consistirà en preguntes temàtiques i un comentari de text relacionats amb les lectures i
continguts tractats al llarg del semestre. El format de l'examen pot variar en funció de l'evolució de la pandèmia de
la Covid19, si fos necessari es buscaria una alternativa on-line.

 

 

Sistema d'avaluació

Mecanismes
d’avaluació

codificació / descripció-
criteris / tipologia TPD

observacions Activitat %
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Assistència i
participació

Assistència i participació
(As)
M, S, P, Tut

Assistència i
Participació en els
debats, reflexió
sobre lectures i
exposicions

Activitat
presencial

10 %

Taller
d’avaluació
(Examen)

TA: examen del conjunt de
la matèria
(M , S , PA y PC)

Imprescindible
superar aquesta
prova amb un
aprovat (5,0) per
poder fer mitja amb
la resta de
mecanismes
d'avaluació

Examen
escrit

25 %

Informe/Treballs
Treball de curs (TC)
Visita amb presentació
informes

Depenent del
nombre d’alumnes
s’establiran grups

Treball
escrit
 
Informes

20 %

Treballs Treball de curs (TC)
Depenent del
nombre d’alumnes
s’establiran grups

Presentació
oral del
treball

10 %

Treballs
Treball de curs (TC)
vinculats a les lectures i
pràctiques de camp

1 Comentari de text
de les lectures
recomanades
(12,5%) i 1
ressenya crítica de
les exposicions
visitades (12,5%)

Treball
escrit

25 %

Seminari

Conversacions d’Història
de l’Art i de Patrimoni
Cultural
(S)

Els estudians
rebran a inici de
curs un document
detallant l’activitat

Assistència,
participació
i realització
informe

10 %

TOTAL    100%

 

 

Com   a   norma   general, a  la  UdL  l’avaluació  és  contínua (AC) i es fonamenta en el treball personal de
l’estudiant i l’assistència  a les sessions presencials. Per aquesta raó, l’assistència i participació a les diferents
sessions presencials és obligatòria, i serà controlada pel professorat de l’assignatura.

 

(P): Pràctiques de camp, dates a concretar. Es realitzaran dues pràctiques de camp que tindran lloc fora del
campus de la Universitat de Lleida. Aquestes dues pràctiques estaran vinculades a l'encàrrec de dos treballs
escrits (T) que tindran un valor total del 10 % del percentatge de la nota final de l’assignatura

(T): Treballs escrits.

L’avaluació es farà a través  d'un treball de curs i la seva presentació oral i de 2 comentaris de text. 

El treball de curs té un valor del 20% i la presentació oral un 20% del percentatge de la nota final de l’assignatura.
En el cas de la presentació oral es valorarà el discurs i també la qualitat de la presentació mitjançant els recursos
digitals i audiovisuals emprats com a suport.

Per altra banda, s'encarregaran dos comentaris de text a partir del llistat de lectures obligatòries. Aquests 2 treballs
escrits representen un 15 % del percentatge de la nota final de l’assignatura (Comentari de text 1: 7,5 % +
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Comentari de text 2: 7,5 %).

 

(Ex): Exàmens

Examen final:15 de juny 2021. 12:00 h. Aula 2.16

 

Per a l'Avaluació final serà necessari haver obtingut a l'examen com a mínim un 5,0 (qualificació numèrica 0-10),
per tal de fer mitjana aritmètica amb la resta de notes parcials que formen part de l'Avaluació continuada.

En aplicació de la normativa d'avaluació de la UdL atès que l'Examen té un valor inferior al 30 % no hi
ha recuperació.

 

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. 

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Ades, Dawn, El DADA y el Surrealismo, Editorial Labor, Barcelona, 1975

Antal, F., Clasicismo y romanticismo, Alberto Corazón editor, Madrid, 1978

Azúa, Félix de, Baudelaire y el artista de la vida moderna, Anagrama, Barcelona, 1999

DDAA, Ed. Hal Foster, La posmodernidad, Kairós, Barcelona, 1998

Debord, Guy, La sociedad del espectáculo, Pre-Textos, València, 2005

De Micheli, Mario, Las vanguardias artísticas del siglo XX, Alianza Editorial, Madrid, 2002

Baudelaire, Charles, Salones y otros escritos sobre arte, Visor, Madrid, 1996

Benjamin, Walter, L'obra d'art en l'època de la seva reproduïbilitat tècnica, dins: Art i Literatura. Edipoides i Eumo
Editorial, Vic, 1936

Benjamin, Walter, Libro de los pasajes, Akal, Madrid, 2005

Berman, Marshall, Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad, SXXI de España
Editores SA, Madrid, 1991

Buck-Morss, Susan, Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los Pasajes, Visor, Madrid, 2001

Bürger P., Teoría de la vanguardia, Península, Barcelona, 1987

Cirlot, Lourdes, ed. Primeras vanguardias artísticas. Textos y documentos, Labor, Barcelona, 1995

E. Krauss, Rosalind, La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos, Alianza Forma, Madrid, 1996

Foster, Hal, El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo, Akal/Arte Contemporáneo, Madrid, 2001

García Canclini, Néstor, La sociedad sin relato. Antropología y estética de la imminencia, Katz, Madrid, 2010

Guasch, Anna Maria, El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-1995, Ediciones del Serbal, Madrid, 1997
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Guasch, Anna Maria, El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural, Alianza Forma, Madrid,
2000

Guasch, Anna Maria, Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones, 1980-1995, Akal/Arte
Contemporáneo, Madrid, 2000

Huyssen, Andreas, Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo, Adriana Hidalgo
Editora, Buenos Aires, 1986

Lucie-Smith, Edward, Movimientos artísticos desde 1945, Ediciones Destino / Thames and Hudson, Barcelona,
1995

Lyotard, Jean-François, La condición postmoderna, Cátedra, Madrid, 1998

Marchán Fiz, Simon, Del arte objetual al arte de concepto, Akal, Madrid, (1972), 1997

Marchán Fiz, Simon, La estética en la cultura moderna, Alianza Forma, Madrid, 1987

Novotny, Fritz, Pintura y escultura en Europa 1780-1880, Manuales Arte Cátedra, Madrid, 1994

Sartre, Jean-Paul, Baudelaire, Anagrama, Barcelona, 1999

Tzara, Tristan, Siete manifiestos DADA, Tusquets editores, Barcelona, 1999

Wallis, Brian (ed.), Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación, Akal/Arte
Contemporáneo, Madrid, 2001
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