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Introducció

L'emergència i el desenvolupament de les noves tecnologies de la informació

i de la comunicació (NTIC), així com la proliferació de nous mitjans i xarxes

telemàtiques, en concret Internet, està comportant el sorgiment de noves for-

mes d'experiència, expressió i comunicació artística específicament digitals.

La present assignatura d'Art�i�estètica�digital recerca precisament l'estudi ana-

lític i la reflexió estètica al voltant dels nous usos, llenguatges i formes artísti-

ques que Internet i el conjunt de les NTIC possibiliten de forma creixent en el

conjunt de la cultura audiovisual contemporània.

S'hi plantegen els problemes i elements a considerar en una Estètica adaptada

a les noves tecnologies multimèdia, tot reflexionant sobre els nous territoris

expressius de la cibercultura, el grafisme, l'art, la virtualització i la immateri-

alitat de les produccions digitals, així com sobre la seva potencial forma i es-

tructura obertes.

Així mateix, Art�i�estètica�digital recercarà igualment promoure la producció

de solucions estètiques innovadores i originals, capacitar l'anàlisi rigorosa i la

reflexió crítica sobre las noves teories i produccions tecnoculturals i les seves

implicacions estètiques, així com conèixer i estimular l'interès vers autors i

iniciatives especialment significatives de l'art digital i del grafisme multimèdia

més recents.

El desenvolupament de l'assignatura ofereix en primer lloc una Introducció

a�l'art�i�al�pensament�estètic, que desenvolupa alguns dels principals temes

de la tradició estètica, com la qüestió de la percepció i l'experiència estètica,

el tractament de la creativitat, el desenvolupament de les nocions de mime-

si, realisme i representació, així com les implicacions de la introducció de la

tecnologia i la reproductibilidad tècnica de la imatge en el discurs artístic i

estètic modern.

A continuació, l'assignatura ofereix el tractament de les implicacions estèti-

ques relacionades amb l'emergència del ciberespai a Art,�estètica�i�comunica-

ció�en�l'era�de�la�informació. De forma especial, s'hi estudien les relacions

entre art i mass media, les condicions de producció cultural pròpies dels nous

entorns digitals de creació, així com les noves formes hipertextuals i interac-

tives, tan característiques de la manera de la creativitat electrònica.
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El següent mòdul didàctic, Postfotografia,� operacions� de� virtualització� i

utopies�tecnoculturals focalitza la seva atenció sobre les implicacions estèti-

ques de la imatge de síntesi, sobre els diferents nivells de virtualitat que es

donen en els sistemes multimèdia, així com sobre el desenvolupament i inter-

relació de vida i estètica en les comunitats virtuals.

Finalment, en el darrer mòdul de continguts, Creació�i�producció�artística

digital�contemporània apareix tractada en detall una introducció històrica a

l'emergència de les diferents formes d'art digital –Art electrònic, Net-art, arti-

visme, ...– i s'hi ressegueixen alguns dels autors i propostes més significatives

recents al llarg de la darrera dècada.

Art�i�estètica�digital cerca així oferir la base conceptual i crítica que permeti el

coneixement i l'anàlisi crítica de les noves teories i discursos que emergeixen

juntament amb les obres artístiques i les produccions pròpies de la cultura

digital, així com establir metodologies i pautes efectives per a la seva acurada

avaluació estètica.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Introducció a l'art i al pensament estètic
Jordi Alberich Pascual

1. Origen i evolució de la reflexió estètica

2. Art i pensament estètic en l'antiguitat clàssica

3. Art i pensament estètic en l'era moderna

4. Art i pensament estètic en l'època contemporània

5. Vers una teoria estètica dels entorns i les produccions de naturalesa digi-

tal

Mòdul didàctic 2
Art, estètica i comunicació digital
Jordi Alberich Pascual

1. Estètica i mitjans de comunicació

2. Era de la informació i la creació cultural digital

3. Hipertext i interactivitat en l'acció comunicativa

Mòdul didàctic 3
Postfotografia, operacions de virtualització i utopies
tecnoculturals
Jordi Alberich Pascual

1. Postfotografia

2. Operacions de virtualització

3. Vida i estètica en comunitats i mons virtuals

Mòdul didàctic 4
Creació i producció artística digital contemporània
Jordi Alberich Pascual

1. Genealogia de la creació artística digital

2. Creació i producció artística digital contemporània

Mòdul didàctic 5
Cultura de la participació i món de l'art digital
Ruth Pagès Parra

1. Cultura de la participació

2. Mapa de les institucions de media art

3. El món de l'art digital en acció
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