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Descripció de l’assignatura 
El curs pretén orientar els estudiants en la recerca històrico-artística, donant aquells instruments 
indispensables i la tècnica necessària per fer una valoració crítica i formativa de les obres d’art 
cristianes.  
 
Les diferències entre la iconografia oriental i la occidental es relativitzen en el marc d’una anàlisi 
interdisciplinària que comprèn elements històrics, literaris i espirituals que donen una dimensió més 
profunda de l’art cristià. 
 
 

 Temari abreujat 
 
1. Iconografia cristiana oriental: 
 
1.1 Introducción a la geografía del mundo del Oriente cristiano y a su legado  cultural y artístico. 
Bizancio. Influencias del platonismo en la estética de la iconografía oriental. 
2.1 Balcanes. El arte cristiano desde el Monte Atos al Monasterio de Studenitsa (Serbia). Modelos e 
influencias. 
2.2. Del Bizancio a Rusia. El icono medieval ruso. La trascendencia de la filosofía del icono al arte 
ruso posterior. 
 

2. Iconografia cristiana occidental: 
 
2.1. Estat de la qüestió. Breu història de la matèria que inclou els prolegòmens de la iconologia, les 
investigacions d’Aby Warburg, així com les aportacions posteriors de Panofsky i Gombrich. 
2.3. El simbolisme cristià en les imatges: una culminació d’influències molt diverses. 
2.4. Pràctica: Imatges i pauta interpretativa. 
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