Anul III, Semestrul II - Optional

ARTĂ PUBLICITARĂ
Dr. Andriana Speteanu-Vasiliu
Pe baza unui set variat de imagini și filme publicitare, încadrate în repere estetice
realiste sau moderniste, din Statele Unite și Uniunea Sovietică în perioada 1945–1985,
vor fi urmărite în cadrul acestui curs următoarele direcții de analiză
conceptuală și estetică:
● Dezvoltarea și proliferarea artei cu caracter utilitar și influența acesteia asupra
reperelor vieții cotidiene.
● Evoluția principalelor stiluri, atât în cazul imaginilor, cât și a obiectelor
reprezentate.
● Accentuarea ideeii de progres tehnologic și de creștere economică nelimitată.
● Competiția ideologică și economică dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică.
Fiecare curs va fi dedicat analizei unui număr mare de imagini și filme cuprinzând
obiecte și concepte, prin intermediul cărora va fi discutat contextul modernităţii târzii,
alături de principalele seturi de valori politice, economice şi culturale caracteristice a
două state industriale dezvoltate. Studenții vor înțelege atât evoluția normelor estetice
din domeniul unei noi forme de artă vizuală, cât și importanța studierii aspectelor legate
de viața cotidiană, pe fondul vastelor transformări politice, economice și culturale din
perioada postbelică.

Evaluare:
Se va realiza pe baza unui examen scris. Nota finală va fi calculată în raport cu prezența
și contribuțiile din timpul cursurilor, ce vor avea o pondere de 30%.
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