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Informació general de l'assignatura

Denominació ICONOGRAFIA I ANÀLISI DE LA IMATGE

Codi 100138

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 VALDIVIESO RODRIGO, MERCEDES

Departament/s HISTÒRIA DE L'ART I HISTÒRIA SOCIAL

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

60 hores presencials 
90 hores de treball autònom

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català/Castellà

Distribució de crèdits 1 crèdit equival a 25 hores de treball de l'estudiant. Total: 150 hores (6 crèdits).
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Professor/a (s/es) Adreça electrònica professor/a (s/es)
Crèdits impartits
pel professorat

Horari de tutoria/lloc

VALDIVIESO RODRIGO, MERCEDES mercedes.valdivieso@udl.cat 3

VELASCO GONZÁLEZ, ALBERTO alberto.velasco@udl.cat 3

Informació complementària de l'assignatura

Es tracta d'una matèria essencialment instrumental, que introdueix a l'alumnat en la lectura i interpretació de les imatges. S'ocupa de l'estudi de l'espai semiòtic de la imatge,
tant des de la vessant de llenguatge instrumental i de lectura –la iconografia–, com de la seva interpretació –la iconologia– a tres nivells: localització/contextualització, anàlisi
i aproximació al significat. L'objectiu d'estudi és l'anàlisi i interpretació de l'obra d'art.

Depenent de l'evolució de la pandèmia, les classes (HP)  seran virtuals, mixtes o semipresencials.

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Aprendre a emprar el mètode iconogràfic en l'anàlisi i comentari de l'obra d'art.
Aprendre a reconèixer els grans temes de la iconografia greco-llatina i judeo-cristiana.
Aprendre a analitzar els continguts significatius de la imatge i a situar-la dins el seu context.
Aprendre a relacionar les imatges amb els textos literaris que les hagin pogut originar, dins del camp de la iconografia.

 

 

 

Competències

CB3 Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole
social, científica o ètica

CG1 Desenvolupar una visió crítica dels processos bàsics de la metodologia científica en Història de l'Art

CG2 Desenvolupar destreses instrumentals aplicades a la Història de l'Art

CG3 Desenvolupar una visió diacrònica general de la Història de l'Art general i / o universal

CG4 Reconèixer de forma crítica les coordenades espai - temporals (diacronia i sincronia) i dels límits i interrelacions geogràfiques i culturals de la Història de l'Art

CG7 Valorar la importància de la diversitat i la multiculturalitat

CE6 Adquirir un coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic: diferents llenguatges, procediments i tècniques de la producció artística al llarg de la història, així com la
teoria i pensament estètic

CE7 Identificar, distingir i avaluar o valorar les principals fonts literàries i documentals de la Història de l'Art

CE8 Desenvolupar i gestionar conceptes bàsics sobre iconografia, en tant que clau per a la interpretació de les imatges

CE12 Desenvolupar i gestionar conceptes bàsics sobre documentació, composició de materials i tècniques dels béns artístics mobles i immobles

CT5 Adquirir nocions essencials del pensament científic

Continguts fonamentals de l'assignatura

Temari i cronograma:

Bloc 1. Introducció.

Secció 1. El llenguatge de les imatges.
Secció 2. Iconografia i iconologia.

Bloc 2. Art antic i medieval.

Secció 1. La iconografia clàssica.
Secció 2. La iconografia cristiana.

Bloc 3. Art d'època moderna.

Secció 1. Casos d'estudi, Art del Renaixement i Manierisme.
Secció 2. Casos d'estudi, Art Barroc i Il·lustració.

Bloc 4. Art contemporani.

Secció 1. Casos d'estudi del segle XIX.
Secció 2. Casos d'estudi de l'art del segle XX i XXI.

Eixos metodològics de l'assignatura
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Activitat Descripció / tipologia HP* HNP**

Classe magistral (M) Classes sobre els continguts del temari 42 42

Seminaris (S) Converses d’Història de l’Art i del Patrimoni Cultural 10 2

Pràctiques (P)
Pràctiques d'aula, fora d'aula, participació en els fòrums de debat i
exposició a classe del treball.

3 10

Treball (T) Treball tutoritzat al voltant dels continguts del temari  30

Tutories (TUT) Obligatòries per a la realització del treball 2 ---------

Avaluació (AV) Vegeu taula de mecanismes d’avaluació 3 6

TOTAL 150 h (6 ECTS) 60 90

*HP: hores presencials.

**HNP: hores no presencials de treball autònom de l'estudiant.

Les pràctiques i els seminaris podran tenir lloc fora del campus de la UdL.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

(M) i (P):

Clases teòriques i pràctiques d'aula: diferents sessions dedicades a l'art antic i medieval, i diferents sessions a l'art de l'època moderna i l'art contemporani.

(S):

Classes focalitzades sobre qüestions concretes del temari.

(P):

Pràctiques d'aula i fora d'aula, a concretar.

(T):

Treball pràctic a realitzar durant el període de docència de l'assignatura, i que versarà sobre alguna de les qüestions tractades al temari. Es detallarà la temàtica a l'inici del
curs.

(AV):

Dos exàmens: els blocs 1, 2 i 3 s'avaluaran amb un primer examen (data: 16 de novembre de 2020). Els blocs 4 i 5 s'evaluaran amb un segon examen (data: 25 de gener
de 2021, d'acord al calendari oficial de la Facultat de Lletres).

 

Sistema d'avaluació

 

Mecanismes d’avaluació Descripció-criteris / Tipologia Observacions Activitat %*
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Assistència i participació (A) Assistència i participació
És imprescindible el lliurament d'una fitxa
d'alumne

Assistència i participació
activa a les activitats
presencials

10%

Examen (E)

Dues proves escrites
Tipus d'examen: exercici final
d'anàlisi de imatges i/o comentaris
temàtics de reflexió i de relació.
 

És requisit indispensable superar
aquesta part amb un mínim de
“APROVAT” per obtenir una nota igual o
superior a “APROVAT” en l'assignatura

Examen blocs 1 i 2 (data: 3
d'abril de 2020)
Examen blocs 3 i 4 (data:
l'oficial que marqui la
Facultat de Lletres)

20%
20%

Treball (T)

 
Treball acadèmic amb supervisió
del tutor
 

S'especificarà la temàtica a l'inici de curs
Lliurament d'un treball
escrit
 

20%

Pràctiques i exposició del
treball (P)

Pràctiques d'aula, fora d'aula, i
exposició a classe del treball

Les pràctiques s'aniran detallant
conforme avanci el curs

Exposició a classe del
treball acadèmic
Lliurament d'informes
sobre les pràctiques

20%

Assistència i participació en el
seminari i realització d’un
informe. (S)

- Informes
- Entrevistes

Els estudiants rebran a l’inici del curs un
document on es detalla l’activitat.

Assistència i participació
en el seminari i realització
d’un informe.

10%

TOTAL    100%

*%: percentatge de la nota final.

Atès que el treball de curs i cadascun dels dos exàmens parcials són inferiors al 30% de la nota final de l'assignatura, no seran recuperables.

L'avaluació és continuada. 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.

Si els professors de l'assignatura detecten un plagi en qualsevol dels documents escrits presentats per l'alumne o roves realitzades (pràctiques, treball de curs o examen),
d'acord a la Normativa de l'Avaluació i la Qualificació de la docència en els Graus i Màsters de la UdL (Capítol 3, article 3.1, punt 10), aquella part de l'assignatura es
qualificarà amb un 0. El professor o professora informarà l’estudiant afectat durant la revisió de l’avaluació.

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

J. CARMONA, Iconografía cristiana: guía básica para estudiantes, Madrid, Akal-Istmo, 2008.

J. CARMONA, Iconografía clásica, Madrid, Akal-Istmo, 2000.

M. CASTIÑEIRAS, Introducción al método iconográfico, Barcelona, Ariel, 1998.

J. F. ESTEBAN LORENTE, Tratado de iconografía, Madrid, Istmo, 1990.

L. RÉAU, Iconografía del arte cristiano, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996, 5 vols.

 

Bibliografia general

R. ARNHEIM, El pensamiento visual, Barcelona, Paidos, 1986.

J. BASCHET, L’iconographie médiévale, París, Gallimard, 2008.

J. BASCHET; P-O. DITTMAR (dir.), Les images dans l’Occident Médiéval, Turnhout, Brepols, 2015.

H. BELTING, L’image et son public au Moyen Âge, París, Gerard Montfort ed., 1998.

Ibid. Image et culte, París, Éditions du CERF, 1998.

I. BIALOSTOCKI, Estilo e iconología, Barcelona, Seix Barral, 1973.

J. BROWN, Imágenes e ideas en la pintura española del siglo XVII, Madrid, Alianza, 1985.

P. BURKE, Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, Crítica, 2001.

Ibid. La Fabricación de Luis XIV, Madrid, Nerea, 1995.

M. CAMILLE, El ídolo gótico. Ideología y creación de imágenes en el arte medieval, Madrid, Akal, 2000.

E. CASTELNUOVO; G. SERGI (ed.), Arte e storia nel medievo: vol. III. Dal vedere: publici, forme e funzioni, Torí, Giulio Einaudi, 2004.

A. CAZENAVE, Images et imaginaire au Moyen Âge, Cahors, Louve, 2007.
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A. CHASTEL, El gesto en el arte, Madrid, Siruela, 2003.

M. CHELLI, Manuale dei simboli nell’arte, Roma, Edup, 2002.

D. A. DONDIS, La sintaxis de la imagen, Barcelona, Gustavo Gili, 1976.

G. DUCHET-SUCHAUX, Iconographie médiévale. Image, texts contexts, París, CNRS, 1990.

C. DUCHET-SUCHAUX (ed.), L’iconographie. Etudes sur les rapports entre textes et images dans l’occidental medieval, París, Le Leopard d’or, 2001.

M. A. ALVIRA; M. CARRASCO, Los mitos en el Museo del Prado, Madrid, Guillermo Escolar Editor, 2018.

V. FLECK, M. WARNKE, H. ZIEGLER (dir.), Handbuch der politischen Ikonographie, Munic, Verlag C. H., 2011, 2 vols.
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J. GÁLLEGO, Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro, Madrid, Cátedra, 1984.

F. GARNIER (dir.), Le langage de l’image au Moyen Âge, signification et symbolique, París, Le Léopard d’or, 1982.
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Ibid. Imágenes simbólicas: estudios sobre el arte del Renacimiento, Madrid, Alianza Forma, 1983.
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Ch. HECK (ed.), Thèmes religieux et themes profanes dans l’image médiévale; transferts, emprunts, oppositions, Turhout, Brepols, 2015.

M. A. HOLLY, Past looking. Historical imagination and the rhetoric of the image, Londres, Cornwell University Press, 1996.

G. KEPES, El lenguaje de la visión, Buenos Aires, Infinito, 1976.
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G. MATHIEU-CASTELLANI (dir.), La pensée de l’image, Vincennes, Presses Universitaires de Vincennes, 1994.

S. MORALEJO, Formas elocuentes. Reflexiones sobre la teoría de la representación, Madrid, Akal, 2004.
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F. SAXL, La vida de las imágenes, Madrid, Alianza Forma, 1981.
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