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C**

24

24

S
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** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

1. Cunoaştere şi înţelegere: definirea, contextualizarea şi corelarea factorilor macrostructurali
care au determinat sau facilitat dezvoltarea fenomenelor de interdependenţă manifestate pe
fond politic, ideologic, social, economic şi cultural, şi conectate perioadei postbelice în Statele
Unite şi în Uniunea Sovietică.

Competenţe specifice
disciplinei

2. Explicare şi interpretare:
– Dezvoltarea și proliferarea artei cu caracter utilitar și influența acesteia asupra reperelor vieții
cotidiene;
– Evoluția principalelor stiluri, atât în cazul imaginilor, cât și al obiectelor reprezentate;
– Accentuarea ideii de progres tehnologic și de creștere economică nelimitată;
– Competiția ideologică și economică dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică;
– Transferarea unor aspecte ale Războiului Rece în sfera producției economice axată pe obiecte de
consum (industria ușoară). În acest sens, se dezvoltă în SUA industria publicităţii, care, dincolo de a
stimula consumul intern, avea ca scop menținerea unei presiuni, prin imagini ale prosperității
generalizate, asupra spațiului socialist etatizat, în care fuseseră enunțate același scopuri
(prosperitate şi egalitate deplină între cetăţeni).
3. Instrumental – aplicative: prezentarea, discutarea, contextualizarea socio-culturală şi
economică şi analizarea unui set variat de imagini (între aproximativ 200 şi 650 pentru fiecare
curs, depinzând de tematica specifică) și filme publicitare (între 3 şi 10 pentru fiecare curs, de
durată variată, depinzând de tematica specifică), încadrate în repere estetice realiste sau
moderniste, realizate în Statele Unite și în Uniunea Sovietică în perioada 1945–1985.
4. Atitudinale: 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. Discutarea acestor ample
modificări de paradigmă concretizate în decursul celor aproximativ 40 de ani de creştere economică
şi diseminare tehnologică fără precedent, este necesară pentru înţelegerea rolului esenţial al
imaginilor şi filmelor cu caracter utilitar–publicitar–propagandistic în cadrul societăţilor
contemporane dezvoltate şi, de asemenea, în procesul de înţelegere a factorilor care au determinat
condiţiile şi reperele structurale ale prezentului.
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1.

Curs introductiv: contextul modernităţii târzii în cadrul manifestării vizuale a sistemelor de
valori politice, economice şi culturale dintr-o societate, care a conferit un rol din ce în ce mai
important tehnicilor diseminării vizuale a informațiilor politice și economice. Prin acest proces au
fost actualizate noi tipologii de relaţionare socială și de valori culturale. (2 ore)
2.
Bunuri consumabile: produse alimentare de toate tipurile, incluzând noua industrie a fastfood-ului și a conservelor, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice, țigări, produse de igienă
personală și de înfrumusețare, produse de igienă exterioară. Caracterul post-utilitar al acestora.
(2 ore)

3.

Tabla de materii

Mijloace de transport general și individual: trenuri, autobuze, camioane, avioane, vase, și
în special bunuri durabile și poziționale precum automobilele și motocicletele ca etaloane ale
libertății și ale statutului social. Caracterul post-utilitar al acestora. (2 ore)
4.
Bunuri durabile: electrocasnicele și asigurarea confortului cotidian: frigidere, mașini de
spălat rufe, mașini de spălat vase, aragazuri, aspiratoare, aparate de bărbierit. Electronicele ca
factori de facilitare a diseminării informaționale, tehnologice și a coeziunii sociale: televizoare,
radiouri, telefoane, ceasuri, computere, jocuri video. Caracterul post-utilitar al acestora și
transformarea unor categorii în bunuri poziționale sau de agrement. (2 ore)
5.
Arhitectura, designul exterior și interior ca simboluri ale aplicării la o scară mare a
principiilor funcționalismului modernist: turnuri, clădiri publice, suburbiile ca unități coezive, case,
grădini, mobilier. Elemente de amenajare exterioară și interioară în reperele menționate. (2 ore)
6.
Utopia tehnologică a viitorului, prezentarea noii constante istorice a progresului continuu,
caracterizat de raționalitate, egalitate, confort, timp liber, siguranţă, libertate, sănătate, tehnologii
avansate la dispoziția fiecărui cetăţean. Explorarea spațiului și colonizarea planetelor, cu
implicațiile lor tehnologice, sociale, economice, ideologice și, nu în ultimul rând, estetice (arta cu
tematică futuristă) în contextul cursei rezultate din Războiul Rece. (4 ore)
7.
Rolurile de gen şi rolurile rasiale/etnice reflectate în articolele vestimentare: diversificarea
și proliferarea conceptului de modă în cadrul larg al societății, abordarea corpului, emanciparea
feminină versus formele obiectificării feminine. (2 ore)
8.
Arta lui Duane Hanson şi Andy Warhol ca discurs corelat conceptului de vis american
raportat realităţii obiective, societății de consum, standardizării și estetizării vieții cotidiene în
Statele Unite începând cu anii '60. (4 ore)
9.
Viziunea exprimată estetic a socialismului planificării centralizate ca macrosistem alternativ
în raport cu capitalismul: repere arhitecturale, tehnologice, funcționale și ideologice (1). (2 ore)
10.
Viziunea exprimată estetic a socialismului planificării centralizate ca macrosistem alternativ
în raport cu capitalismul: repere arhitecturale, tehnologice, funcționale și ideologice (2). (2 ore)
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La stabilirea notei finale se iau în considerare

- răspunsurile la examen
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc

Ponderea în notare, exprimată in %
{Total=100%}
70%
30%

Aviz,
Director de departament
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