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Cursul constă într-o serie de prelegeri insotite de imagini, fiecare cu o durată de 2
ore, care vor avea loc în sala A 4, o dată la două săptămâni, marţi, orele 16-18 (16,
30 martie, 13, 27 aprilie, 11 mai, 25 mai). Dacă va interveni o schimbare în privinţa
sălii, va fi anunţată timp, prin afişare în facultate.
Studenţii care vor fi prezenţi la toate conferinţele vor primi o diplomă de
participare.
Obiective
Cursul îşi propune să pună la îndemâna viitorilor profesionişti un corp de
cunoştinţe de specialitate care să le fie utile în cariera viitoare, abordând aspecte
unde informarea şi formarea sunt de cea mai mare importanţă. Majoritatea
subiectelor ce vor fi prezentate se situează în domeniul istoriei artei, arhitecturii şi
al esteticii. Cursul îşi propune o funcţie formativă pentru decelarea valorilor
precum şi o deschidere a orizontului către alte discipline umaniste. Între subiectele
prezentate vor fi următoarele:
1) - identitatea de corporaţie, imperativele unei identităţi corporatiste, respectiv
vizuale, de succes;
2) - criteriul calităţii în artă, bunurile simbolice şi economia lor;
3) - valori plastice româneşti (1800-2000) şi aporii estetice ale perioadei 19481990;
4) - patrimoniul de arhitectură laică al României (mai ales in secolele XIX-XX ) -

valoare estetică şi importanţa sa internaţională, aspecte politice şi culturale ale
identităţii culturale europene;
5) - problematica originalelor (tehnici şi situaţii admise de multiplicare), probleme
de evaluare;
6) - estetica spaţiilor publice în Europa şi România.
Conţinut
1.
„Invenţia tradiţiei” (exemple istorice recente). Expresia identităţii de
corporaţie (în funcţie de obiectul de activitate). Nevoia de identitate, aspecte
economice. Exemplificări: AKZO (actualmente AKZO NOBEL).
B.
Definiţia identităţii de corporaţie. Stilul vizual. Exemple: AEG (Peter
Behrens), stilul vizual al băncilor în trecut şi în prezent.
C.
Necesităţile de design ale unui logo/logotip de succes: exemple.
Branduri faimoase şi materialele de comunicare(IBM, Apple, CBS, Olivetti
etc.).
Bibliografie: Wally OLINS, „Corporate Identity – Making Business Strategy
Visible through Design” Harvard Business School Press 1992; A. PURVIS,
Philip B. MEGG: „Megg’s History of Graphic Design”, Wiley Publisher
2005.
A.

2.
D.
Bunuri culturale. Obiectul esteticii. Dubla natură a bunurilor
simbolice. Structura şi funcţionarea câmpului de producţie restrânsă.
E.
Valoare artistică. Natura neconceptuală a judecăţii estetice („gustul”).
Perechi de termeni de comparaţie: Egali: Rafael şi Michelangelo, Rodin şi
Brâncuşi. Inegali: Magritte şi Delvaux etc..
F.
Simbolul.
Bibliografie: W. Tatarkiewicz, „Istoria celor şase noţiuni”, Editura
Meridiane 1981. Pierre BOURDIEU „Economia bunurilor simbolice”
Editura Meridiane 1987. Luc FERRY „Homo Aestheticus” Editura
Meridiane 1997, Joseph ROSENBERG, „Criteriul calităţii în artă”, Editura
Meridiane, 1980.
3. Valori plastice româneşti
G.
1800-2000. O prezentare a operelor artiştilor Grigorescu, Luchian,
Brâncuşi, Pallady, Maxy, Iser, Petraşcu, Horia Bernea, V. Kazar, Corneliu

Baba, ş.a., în context naţional şi internaţional.
H.
Aporii estetice ale perioadei 1948-1990. Ingerinţa ideologică în artă şi
impactul său estetic şi economic.
Bibliografie: George Oprescu, „Nicolae Grigorescu”, Editura Meridiane
1962, Theodor Enescu, „Luchian”, Editura ICR 2007, Radu Bogdan,
„Andreescu”, Editura Meridiane 1962, Sidney Geist, „Brâncuşi – un studiu
asupra sculpturii”, Editura Meridiane 1973, Magda Cârneci, „Artele
plastice în România 1945 – 1989”.
4.

Patrimoniul de arhitectură laică al României
I.
Expresie a curentelor artistice europene. Exemple medievale,
renascentiste şi ale secolului XVIII: cetăţi şi castele din Transilvania, palatele
brâncoveneşti, cetatea de la Alba Iulia.
J.
Marile modele europene de arhitectură şi înflorirea oraşelor româneşti
în secolul al XIX –lea. Bucureştii, Brăila, Iaşi-ul etc.. Programe de
arhitectură pentru instituţii publice: teatre, tribunale, spitale.
K.
Bucureştii sub semnul Modernismului – Stilul Internaţional. Mari
arhitecţi români ante şi interbelici: Ion Mincu, Marcel Iancu, Horia Creangă,
G.M. Cantacuzino, Petre Antonescu.
Bibliografie: Vasile Drăguţ, „Arta gotică în România” Editura Meridiane
1979, Vasile Drăguţ, „Dicţionar enciclopedic de artă medievală
românească” Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, Mihail Caffe, „Ion
Mincu”, Ed. Ştiinţifică, 1960, „Marcel Iancu” – catalog de expoziţie,
Simetria, 1996, Petre Antonescu, Ed. Tehnică 1963, Radu Patrulius, „Horia
Creangă”, Editura Tehnică, 1980, G. M. Cantacuzino, „Introducere la
studiul arhitecturii”, Paideia, 2003, Dinu C. Giurescu „Distrugerea
trecutului României”, Ed. Museion, 1994, Andrei Pippidi, „Case şi oameni
din Bucureşti”, Humanitas, 2008, Bogdan Andrei Fezi, „Bucarest et
l’influence française entre modele et archetype urbain”,

5. Problematica originalelor (tehnici şi situaţii admise de multiplicare), probleme
de evaluare; importanţa copy right-ului în artele plastice.
Bibliografie: Pierre della Vigna, „L’opera d’arte nell’eta di falsificazione”,
Mimesis, Milano, 2001.
6. Estetica spaţiilor publice în Europa şi România
L.
Legislaţia europeană în domeniul urbanismului. Importanţa pentru
estetica oraşelor. Definiţii şi categorii (ţesutul urban, spaţiile de „for public”
etc.)

M. Exemple europene şi româneşti.
Bibliografie: Charles Delfante, „Grande Histoire de la ville”, Ed. Armand
Collin, 1995, Pierre Laborde, „Les espaces urbains dans le monde”,
Nathan, 1994, „Dictionnaire de l’urbanisme et de l’amenagement”, coord.
Pierre Merlin, Paris, PUF, 2000

