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Descripció de l’assignatura
Relació entre l’art litúrgic i la celebració de la litúrgia. Història d’aquesta relació: dades històriques. Anàlisi
d’espais i artefactes en el seu context litúrgic

Temari abreujat
1-Litúrgia i art: l’art a la litúrgia, l’art per a la litúrgia, l’art de la litúrgia.
-Les sis tesis de C. Valenziano per a l’art cristià.
2-De la domus a la domus ecclesiae i a la basílica
-Del símbol a la imatge de culte
3-Interiorització
-Les imatges. Una llarga controvèrsia.
-Esquematització.
-El cant interior
4-Passatge vers la humanització
-Crist somrient – Crist sofrent
-El donant i el col.leccionista.
-Art a l’església – art devocional privat
-Una nova noció de l’espai. Reneix l’exterior.
-De la veu a les veus
5-La humanització de l’art litúrgic. El Renaixement i el ritorno all’antico
-L’imatge perfectament humana
-La crítica de la imatge i la separació amb el món protestant
-Caravaggio, la sola humanitat.
-De les veus a la música
6-La humanització teatralitzada del Barroc.
-Disposicions tridentines
-Humanització mitigada
-Les llargues i complexes derivacions del Barroc
-De la música al concert spirituel
7-L’espiritualització de la natura i de la cultura
-Destrucció i reconstrucció
-El fenòmen del neo

-Els intents de trobar un art propi
-L’últim art cristià contemporani
-Un moviment ecumènic
-De la missa operística al cecilianisme
8-L’experimentació
-Els intents de reconciliació amb l’art contemporani
-L’artista com a protagonista de l’art
9-Reflexions contemporànies: el museu i el concert
-De l’exposició racional a l’intent de reproducció de “sensacions religioses” en l’àmbit
secular.
-Respostes diverses: ortodoxa / anglicana
10-Reflexions finals: art litúrgic / litúrgia artística
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