
FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei EXPLORĂRI ÎN ARTA EUROPEANĂ A PRIMELOR TREI DECENII
ALE SCOLULUI AL XX-LEA – MODERNITATE ȘI AVANGARDĂ

Anul de studiu Iosud Semestrul* I-II Tipul de evaluare finală (E / V / C) E
Regimul disciplinei OB-obligatorie OPT Numărul de credite 10
Total ore din planul de in-
vatamant 12 Total ore studiu indi-

vidual 48 Total ore pe semestru 60

Titularul disciplinei Prof. univ. dr. Cristian-Robert Velescu  
* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru

fiecare semestru

 

Facultatea  UNARTE/ ARTE PLASTICE/ARTE 
DECORATIVE SI DESIGN Numărul total de ore (pe semestru)

din planul de invatamant
(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs
de  14_săptămâni x 2_h_curs pe săp-

tămână)
Catedra DEPARTAMENTUL IOSUD 

Profilul ARTE VIZUALE Total C** S L P

Specializarea ARTE VIZUALE   24 24

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

Competente generale (competenţele generale sunt menţionate in fişa specializării)
Competente

specifice
disciplinei

1. Cunoaştere şi înţelegere  
 - însuşirea celor mai importante interogaţii, teme şi probleme ale artei avangardei istorice,
respectiv ale Modernismului, cât și a dezbaterilor academice contemporane aferente; 
 - însuşirea principalelor concepte referitoare la arta primelor trei decenii ale secolului al
XX-lea;



2. Explicare şi interpretare  
  - definirea categoriilor, conceptelor fundamentale și problemelor specifice intervalului
artistic studiat; 
  -  proiectarea de corelaţii între principalele probleme studiate și modul în care acestea se
aplică  situațional  în  zona  proiectele  artistice  doctorale,  specifice  domeniului  creației
vizuale;  
  -  decelarea problemelor posibil relevante pentru proiectul artistic și teoretic al tezei de
doctorat. 
  

3. Instrumental – aplicative  
 - dobândirea de deprinderi corecte din punctul de vedere al cercetării științifice și artistic
 - conduită onestă în cercetare și redactare, cultivarea valorilor obiectivității și imparțial-
ității; 
 - întrebuințarea corectă a conceptelor și valorilor cercetării științifice și artistice în ex-
plorările artistice și teoretice implicate în elaborarea tezei de doctorat; 

4. Atitudinale     
 - capacitatea de a evaluare a propriului demers științific și artistic; 
- formarea unei gândiri etice aptă să producă evaluări și autoevaluări corecte;  
- capacitatea de a privi interdisciplinar şi de a gândi din perspectiva istoriei artei faptele 
cultural-valorice generate de creația artistică;  
 - cultivarea sensibilității și a gândirii critice  în raport cu creația artistică și științifică 
individuală.  



Conţinuturi (tematica detaliată) 

• Definirea  avangardei  istorice.  Futurismul,  prima mişcare  care-şi  oferă  „tiparul”
succesivelor mişcări ce pot fi încadrate „avangardei istorice”. Analiza  Manifestului futurismului
publicat de F. T. Marinetti în 20 februarie 1909 în Le Figaro. Celelalte manifeste futuriste: Mani-
festul pictorilor futurişti; Manifestul tehnic al picturii futuriste.

• Grupări „protoavangardiste”: Abbaye de Céteil și Puteaux. Jules Romains și unan-
imismul; Henri-Martin Barzun, inițiator al „poemelor simultane”. Originile futurismului: Filippo
Tommaso Marinetti, oaspete al Abației de la Créteil.

• Futurismul, o mişcare ce porneşte din sfera conceptuală (manifestele) şi evoluează
către practica artistică prescrisă de manifeste.

• Dadaismul,  o  mişcare  generată  de  „acţionismul”  de  la  Cabaretul  Voltaire,  îşi
dobândeşte în 1918, prin manifestul redactat de Tzara şi citit în sala Zur Meise, o armătură con-
ceptuală.

• Dadaismul zürichez, dadaismul parizian.
• New York, Frankfurt, Berlin, Hanovra, alte forme ale dadaismului.
• “Drumul” avangardei istorice: de la dadaism la suprarealism.
• Manifestul  suprarealismului,  dependenţa  sa  de  Manifestul  dadaismului  (1918)

redactat de Tristan Tzara. Dadaismul parizian şi geneza suprarealismului.
• Rădăcinile futuriste şi dadaiste ale avangardei româneşti: Contimporanu, Manifes-

tul activist către tinerime şi futurismul; 75HP şi dadaismul ei latent, nemărturisit. Pictopoezia lui
Victor Brauner şi Ilarie Voronca, între dadaism şi integralism

• Prodadaism,  antisuprarealism şi  geneza  unui  nou  „ism”  –  integralismul.  Rolul
fondator al personalităţii lui Ilarie Voronca (analiza articolului cu valoare e manifest Suprarealism
şi integralism, apărut în martie 1924, în primul număr al revistei Integral)

• Activitatea lui Victor Brauner în cadrul revistelor româneşti de avangardă:  Con-
timporanul, 75HP, Integral, unu. Tendinţele pre-suprarealiste ale poeticii sale de tinereţe. Despre
„introviziuni”.

• Valoarea formativă  a experienţei lui Marcel Duchamp asupra poeticii lui Victor
Brauner. Teme duchampiene la Brauner şi interpretarea lor în „cheie” suprarealistă.   

• Nevoia de ideologie în cuprinsul  modernităţii  şi  al  avangardei  “istorice”:  Klee,
Brâncuşi, Duchamp, Brauner şi “însemnările” lor. 

• Modernitatea şi avangarda, coabitare şi intoleranță. Experienţa oferită de cele două
expoziţii newyorkeze: Armory Show (1913) şi Exhibition of Independent Artists (1917). Prezenţa
lui Constantin Brâncuşi şi Marcel Duchamp  în calitate de expozanţi. Participarea lui Duchamp
marchează trecerea sa de la modernitate la avangardă. Excurs asupra Fântânii lui Duchamp.

• A fost  Constantin  Brâncuşi  un  avangardist?  Raportul  Brâncuşi  /  avangardă,  o
problemă controversată a istoriografiei de artă. Refuzul experienţei avangardiste, perceput în lu-
mina documentelor recent publicate din arhiva sculptorului.

• Valoarea expersivă şi  de comunicare a obiectului,  un “dar”  al  avangardei  către
modernitate. În jurul noţiunii de readymade la Marcel Duchamp. Brâncuşi şi lumea obiectelor. Al-
berto Giacometti afirma despre sculptorul român: “Dar el nu face decât nişte obiecte!” (“He only
makes objects!”).

• Avangarda şi instituţia mecenatului: Soţii Louise şi Walter Arensberg, prieteni ai
lui Marcel Duchamp şi mecena. La mariée mise à nu par ses célibataires, même, rezultat al unui
dublu patronaj: Catherine S. Dreier şi soţii Louise şi Walter Arensberg.   

• Raportul artist / comandiar / mecena, un reper semnificativ al modernităţii: activi-
tatea de arhitect a lui Constantin Brâncuşi. Voinţa sculptorului de-a-şi metamorfoza comanditarul
în mecena; proiectele sale arhitecturale (Tg.-Jiu şi Indore).

• Marcel  Duchamp,  “pedagog”  al  modernilor  şi-al  avangardiştilor  deopotrivă:  o
cercetare a bibliotecii lui Constantin Brâncuşi din perspectiva “presiunilor” pedagogice exercitate
de Duchamp; opera de tinereţe a lui Victor Brauner şi “asimilarea” iconografiei  Marelui Geam
(La Mariée mise à nu par ses célibataires, même).
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Strategii didactice 

Cursul îşi propune să analizeze avangarda istorică românescă şi europeană ca „faţete” ale
unuia şi aceluiaşi fenomen, opunându-se ideilor de „provincialitate” şi „periferie”, care ar carac-
teriza avangarda românească. Cursul concepe fenomenul avangardist în forma unei reţele, ale
cărei  „noduri”  şi  „ochiuri”  sunt  determinate  de  contactele  interumane  ce  s-au  stabilit  între
reprezentanţii avangardei istorice. Această reţea a favorizat difuzia informaţiei de natură avan-
gardistă, care a migrat de la o mişcare la alta şi de la un teritoriu la altul. Futurismul, dadaismul şi
suprarealismul sunt imaginate ca mişcări ce se supun unui efect „telescopic”, experienţa creatoare
transmiţându-se din aproape în aproape, astfel încât ultimul manifest apărut pe scena avangardis-
tă îl „înghite” pe cel care i-a precedat. Acesta este motivul pentru care Marcel Iancu, încercând să
definească fenomenul avangardist de la noi, a impus într-un articol din 1930, apărut în Facla, sin-
tagma „futurismul nostru”.  

Strategii utilizate: 

• Dezbaterea academică
• Expunerea 
• Demonstrația
• Problematizarea
• Studiul de caz  
• Practici ale interpretării textelor etice  

Evaluare

La stabilirea notei finale se ia în considerare 
Ponderea in notare, exprimata in  %

{Total=100%}

- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala)
                  100/%                  

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator                    

- testarea periodică prin lucrări de control  

- testarea continuă pe parcursul semestrului                  

- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / 
proiecte etc.



- alte activităţi (precizaţi) .autoevaluare 
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă 
şi/sau test grilă şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, 
proiect etc.}. 

Evaluarea finală se realizează prin examinare orală cu bilete, pe baza unui set de subiecte extras 
din materia cursului.  

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)

Activitățile sunt individualizate în funcție de alegerea fiecărui student în parte 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 10 8. Pregătire prezentări 
orale 0  

2. Studiu după manual, suport de curs -
 

9. Pregătire examinare fi-
nală 5 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 12 10. Consultaţii 2
 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 15 11. Documentare pe teren 0 
5. Activitate specifică de pregătire 
SEMINAR şi/sau LABORATOR - 12. Documentare pe IN-

TERNET
4
 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri 
etc. 0 13. Elaborare instru-

mente de evaluare

7. Pregătire lucrări de control 0 14. Alte activităţi Elabo-
rare de proiecte… 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 48 

Data completării:  martie 2019                                  Semnătura titularului disciplinei: 
prof. univ. dr. Cristian-Robert Velescu 


