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PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES 2

L'assignatura s'articula entorn del DESIG, entès com l'eina fonamental per a l'elaboració d'un treball artístic. Per a això es
proposen tres eixos conceptuals:
1- EL DESIG de SER. Un retrat del món.
1.1. Qüestions d'identitat. Persona. La forma de la memòria.
1.2. Identificació, multiplicitat, i contradicció. Diferencia y repetició.
1.3. Signes biogràfics. La sexualitat: la dualitat, la bogeria i la fatalitat.
2- LA PRODUCCIÓ DE SIGNIFICAT. Fragments en el mirall.
2.1. L'inconscient col·lectiu. Els arquetipus i el seu caràcter psicoide.
2.2. La projecció de la imatge pública. Territoris per a l'acció. La representació. Mimesis.
2.3. La mirada oceànica: imatges virtuals, pintures, sons, vídeos, fotografies,instal·lacions, performances.
3- LA CERCA DE SENTIT. Un lloc en el qual existir.
3.1. Certesa i contradicció. L'imaginari, el simbòlic i el real.
3.2. Un pilot incessant de matèria, de fenòmens, d'efectes.
3.3. Sistemes de protecció. La distancia correcta.
3.4. La guerra prohibida, la mort apartada, la brossa ocultada.
3.5. Direccions oposades. La confusió.

ACTIVITAT DIRIGIDA: Presentació dels continguts conceptuals des dels quals es planteja la asignatura. Treball a
l’aula. Tota l'activitat de l'assignatura està dirigida a aprofundir en els continguts exposats.

Presentació del treball realitzat en un espai d’ exposició adequat.

ACTIVITAT AUTÒNOMA: Investigació i estudi dels temes plantejats a classe. Producció i elaboració dels elements
necessàries per a acompanyar la presentació.

La nota final tindrà en consideració l'adequació entre els interessos visuals i conceptuals i la seva formalització.
L’assistència a un 85% de classes és considera obligatòria: Per poder superar l’assignatura s’han d’haver realitzat les
propostes plantejades dins dels terminis fixats. La nota final serà la mitja ponderada entre les parts específiques
avaluables, tenint en compte el procés d’aprenentatge de l’alumne i la qualitat del seu treball autònom. Els estudiants que
durant el curs no hagin fet un seguiment adequat de l’assignatura no podran superar la matèria,. S’estudiarà
individualment el cas en funció de la situació de cada estudiant.
Sistema d'avaluació
La dinàmica del procés de treball a l'aula, i de la disposició de l'estudiant envers els requeriments de cada proposta de
treball és valorarà amb 20%Presentació i exposició dels treballs pràctics: l'exposició de l'obra, dels continguts teòrics i la
presentació dels temes que l'alumne desenvoluparà a l'aula y fora d'ella. 60%Amb el seguiment i/o la presentació de
treballs teòrics s'avalua la capacitat de relacionar i raonar els aspectes teòrics i conceptuals del treball pràctic.
20%Presentació d'una memòria escrita del procés i resultats d'aprenentatgeAmb les Entrevistes amb el professor, les
reflexions sobre els resultats concrets obtinguts, i la participació en el debat general de cadascuna de les propostes.

[Escriba texto]

L'única lectura obligada és Històries Verídiques, de Luciano de *Samósata, ja que abasta la diversitat de continguts
plantejats i que serveix de referència per a establir el dialogo amb el que es comencen cadascuna de les sessions

PROGRAMACIÓ

SESSIÓ.01- EL DESIG de SER. Un retrat del món.
SESSIÓ.02- Qüestions d'identitat. Persona. La forma de la memoria.
SESSIÓ.03 Identificació, multiplicitat, i contradicció. Diferencia y repetición.
SESSIÓ.04 Signes biogràfics. La sexualitat: la dualitat, la bogeria i la fatalitat.
SESSIÓ.05 LA PRODUCCIÓ DE SIGNIFICAT. Fragments en el mirall.
SESSIÓ.06 El inconsciente colectivo. Los arquetipos y su carácter psicoide.
SESSIÓ.07 La projecció de la imatge pública. Territoris per a l'acció. La representación. Mímesis.
SESSIÓ.08 La mirada oceànica: imatges virtuals, pintures, sons, vídeos, fotografíes,
instal·lacions, perfomancesSESSIÓ.09 LA CERCA DE SENTIT. Un lloc en el qual existir.
SESSIÓ.10 Certesa i contradicció. L'imaginari, el simbòlic i el real.
SESSIÓ.11. Un montón incessant de matèria, de fenómens, d’efectes.
SESSIÓ.12 Sistemes de protección. La distancia correcta.
SESSIÓ.13. Direccions oposades. La confussió.
SESSIÓ.14 Preparación.Montaje Defensa contenidos
SESSIÓ.15 Preparación y Montaje exposición Defensa contenidos
SESSIÓ.16 Presetnación Defensa contenidos
SESSIÓ.17 Evaluación conjunta.
SESSIÓ.18 Tancament

