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NOTĂ DE PREZENTARE 

 
Cursul de istoria artei adresat elevilor din clasa a XI-a în cadrul alternativei educa ionale 

Waldorf, alături de învă ământul artistic, este conceput ca o contrapondere fa ă de avalanşa de 
cunoştin e şi legită i riguroase pe care elevii le au de asimilat în aceeaşi perioadă în studiul 
disciplinelor de ştiin e ale naturii. 

Studiind istoria artei, elevul se întâlneşte cu realită i apar inând trecutului şi prezentului 
din domeniul culturii. El este pus în situa ia de a descoperi în ce măsură crea iile omului sunt şi 
ele, similar naturii, guvernate de legită i. Trăirea acestora, ca prezen ă reală în sfera culturală, îi 
conferă tânărului certitudinea că omul nu este o fiin ă izolată şi antagonică naturii, ci una 
armonios înglobată în ansamblul universului, inclusiv prin ceea ce el creează în plan spiritual. 

Complementar descoperirii faptului că atât natura cât şi cultura (ca şi tot ce ine de social) 
se supun unor legi, studiul istoriei artei îi facilitează elevului accesul la diferen ierea acestor legi, 
la existen a liberului arbitru care ac ionează în planul crea iilor culturale. În special prin 
exerci iile proprii, din cadrul cursurilor artistice, elevul va experimenta satisfac ia liberei decizii, 
a existen ei unei largi marje de libertate în crea ia artistică. 

Un alt punct de vedere pe care studiul istoriei de artă îl poate mijloci adolescen ilor, 
împreună cu studiul crea iilor culturale în general, inclusiv a celor de natură tehnologică este 
revelarea specificului creativ-constructiv al fiin ei omeneşti, stimularea mândriei pentru această 
însuşire specific umană, precum şi a dorin ei de a o experimenta personal, de a-şi mobiliza 
propriile resurse creatoare, combătând astfel tendin ele distructive care pot prevala în absen a 
unei educa ii centrate pe satisfac ia creativită ii. 
 Pe de altă parte, prin studierea fenomenelor artistice din ultimele secole, elevii capătă 
conştien a devenirii progresive a omenirii, certitudinea că fiecare genera ie nu creează ex nihilo, 
ci întemeindu-se pe opera antecesorilor, chiar şi atunci când aparent o neagă. Descoperirea 
acestui adevăr, prin studiul diacronic al unor fenomene de cultură, poate să-i deschidă tânărului o 
poartă spre ieşirea din aparent ireconciliabilul conflict între genera ii. Gândul despre prevalen a 
continuită ii şi unită ii operei culturale a omenirii asupra divergen ei şi multitudinii aspectelor 
sale diacronice îi poate induce tânărului certitudinea că genera iile constituie o familie unită 
angrenată în construirea unei opere comune. 
 Nu în ultimul rând, studiul istoriei artei are menirea să cultive în elevi trăirea unită ii 
omenirii şi în perspectivă sincronică prin analiza unită ii culturilor contemporane, în pofida 
diversită ii lor. 
 Pentru atingerea acestor înalte obiective, istoria artei trebuie să-şi asigure mai întâi un 
corect acces la obiectul studiului său. De aceea, pentru a putea desprinde mesajele general umane 
ale crea iei artistice este necesară o bună însuşire a „vocabularului” plastic şi a „sintaxei” aferente 
lui, exersarea unei hermeneutici a mesajului plastic, instituirea şi cultivarea unui sistem de valori 
estetice care să-i dea posibilitatea elevului să discearnă nuan at între kitsch şi capodoperă, trecând 
prin toată gama de valori intermediare. În mare măsură premisele dobândirii acestor competen e 
au fost deja create în clasa a IX-a, iar clasa a XI-a le adânceşte, le lărgeşte, le nuan ează. 
 Odată cu apropierea de contemporaneitate studiul istoriei artei pune tot mai acut problema 
confluen ei artelor, ceea ce face necesară o abordare interdisciplinară în colaborare cu profesorii 
de muzică, literatură şi educa ie plastică. 
 De asemenea, odată cu abordarea perioadei moderne din istoria artei, apare tot mai 
pregnant problema raportului dintre originalitatea individului creator şi spiritul epocii. Abordarea 
acestei problematici răspunde la momentul oportun frământărilor proprii elevilor de clasa a XI-a 
privitoare la definirea propriei personalită i şi raportarea la mediul şi timpul în care trăiesc. 
 În structura prezentului curriculum, totalitatea competen elor a fost concepută în coresponden ă cu 
totalitatea con inuturilor. 
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COMPETEN E SPECIFICE ŞI UNITĂ I DE CON INUT  

 
Competen e specifice Con inuturi 

1  identificarea elementelor de limbaj 
plastic precum şi a formulelor sintactice 
de conjugare a acestora 
 
2  diferen ierea tipurilor de compozi ie 
 
3  identificarea şi analiza tipului de 
perspectivă folosit de artist 
 
4  încadrarea stilistică a operei 
argumentând pe baza analizei 
elementelor de limbaj plastic şi, atunci 
când este cazul, a tematicii specifice 
 
5  deducerea caracteristicilor de ordin 
formal ale operei de artă din contextul 
socio-istoric, inând cont de istoria 
gustului şi a mentalită ilor 
 
6  identificarea perioadelor de crea ie 
diferite în cadrul operei unor artişti 
reprezentativi 
 
7  analiza comparativă a operelor date 
în context sincronic şi diacronic 
 
8  realizarea de sinteze privind aspecte 
ale crea iei artistice privite sincronic şi / 
sau diacronic 
 
9  deducerea şi formularea de legită i 
privind evolu ia interioară a unui 
fenomen artistic precum şi succesiunea 
şi recuren a principalelor direc ii 
stilistice 
 

- Arta postrenascentistă: manierism, baroc, 
rococo 
 
- Polarită i în evolu ia stilurilor: baroc şi 
clasicism; clasicism şi romantism; clasicism şi 
academism 
 
- Recuren a stilurilor: neoclasicismul, 
neogoticul, neorenaşterea, prerafaeli ii 
 
- Încercări înnoitoare: simbolismul, mişcarea 
Arts and Crafts, Arta 1900 (Art Nouveau) 
 
- Începuturile artei moderne: impresionismul şi 
neoimpresionismul 
 
- Primele reac ii în interiorul artei moderne: 
postimpresionismul, pictorii Nabis, 
expresionismul 
 
- Desprinderea de figurativ: abstrac ionismul 
liric, constructivismul, suprematismul 
 
- Diversificarea modernismului: cubism, Dada, 
suprarealism 
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VALORI ŞI ATITUDINI 

 
 

1 Perceperea fenomenului artistic ca fenomen în care lucrează legită i intrinseci 
2 Dobândirea prin cunoaşterea artei a trăirii libertă ii de care se bucură omul în crea ia sa 

spirituală 
3 Perceperea prin intermediul studiului artelor a omului ca fiin ă constructivă şi creativă în 

opozi ie cu aspectele distructive ale altor activită i omeneşti 
4 Construirea convingerii despre continuitatea crea iei umane prin exemplul crea iei artistice 

şi implicit a unită ii fenomenului artistic privit diacronic 
5 Construirea percep iei asupra unită ii culturale a omenirii privită sincronic prin sesizarea 

unită ii în diversitatea fenomenelor artistice contemporane 
6 Îmbogă irea şi diversificarea muzeului imaginar; lărgirea lui cu precădere în domeniul 

artei moderne 
 
 
 

SUGESTII METODOLOGICE 

 
 

 Pe parcursul clasei a XI-a se recomandă profesorilor organizarea unor activită i de tipul: 
 vizitarea unor monumente, muzee, expozi ii, ateliere ale artiştilor etc.; 
 analiza critică a unor lucrări de artă plastică şi decorativă în diferite stiluri, relevând 

calită ile lor artistice; 
 discutarea în clasă a unor proiec ii de diapozitive, casete video; 
 comentarea în scris sau oral a unor lucrări de artă vizuală. 

 Se va urmări citirea în timp a operei de artă bi- şi tridimensionale. Elevul va dovedi că are 
capacitatea de a recepta mesajul artistic, de a urmări corect parcursul compozi ional, de a-şi 
organiza informa iile, de a-şi comunica opiniile clar şi convingător, de a utiliza un limbaj adecvat, 
prin folosirea termenilor specifici, şi prin alegerea cuvintelor în func ie de nivelul de receptare al 
auditoriului. 
 Pentru formarea capacită ii de apreciere critică, vor fi consultate scrieri de specialitate. 
 În scopul sesizării mijloacelor de expresie vor fi folosite exerci ii de percepere a unor 
sculpturi şi a rela iilor dintre ele şi mediul ambiant. 
 Elevii vor fi stimula i să propună modificări sau variante ale unor imagini vizuale artistice 
- analizate în prealabil în clasă (din domeniile artelor plastice, decorative, cinetice S.F.), în schi e 
folosind materiale şi tehnici la alegere, conven ionale şi neconven ionale. 
 De asemenea, vor fi valorificate propuneri făcute de elevi privind ambientul (şcoală, 
grădină, stradă etc.), folosind materiale şi tehnici la alegere. 
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