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1. Introdución 

A materia: liñas xerais 

A Historia da arte estuda a evolución no tempo das correntes artísticas ou, o que é o mes-
mo, dos chamados estilos artísticos. En teoría esta materia é de alcance universal e cobre 
un amplísimo marco temporal, desde o nacemento da arte na Prehistoria ata a máis recente 
actualidade. Non obstante, a presente materia, inda sen esquecer a arte prehistórica e a an-
tiga arte oriental, fará especial fincapé no estudo do desenvolvemento da arte occidental 
dende o seu nacemento na antiga Grecia ata os nosos días. Esa limitación, non obstante, 
non ha de ser obstáculo para que se trate de forma prioritaria a arte en Galicia, que, por 
obvias razóns de proximidade, é, ademais, a que queda máis ao alcance do alumnado. O 
románico das peregrinacións a Santiago, o barroco galego e a aparición dunha escola pro-
pia de Galicia dentro da pintura contemporánea son os tres momentos estelares da nosa ar-
te e neles farase especial fincapé. 

Unha obra de arte, como calquera outra creación humana, non é algo illado e sepa-
rado dos outros campos do acontecer da vida do home. Toda obra de arte é filla dun 
momento histórico concreto e dun lugar, e está mediatizada por implicacións ideoló-
xicas, relixiosas, políticas, etc. propias dese momento. Por exemplo, non pode enten-
derse o palacio de Versalles á marxe da hexemonía política en Europa da Francia do 
século XVII, nin podería entenderse O Escorial sen ter en conta o poderío do Imperio 
Español en tempos dos reis da casa de Austria no século XVI. Por esa razón, todos e 
cada un dos temas que aborda esta materia van precedidos dunha breve introdución 
xeográfica e histórica que permite situar os estilos e as súas obras no ambiente no que 
xurdiron. 

Vivimos nun mundo de imaxes, no que estas se suceden a velocidade vertixinosa, 
polo que unha educación estética como a que proporciona esta disciplina parece nece-
saria, ou, mellor fundamental en tempos como os actuais. Espertar no alumnado unha 
sensibilidade estética aparece, pois, como un obxectivo prioritario desta materia. 

A Historia da arte, por outra banda, é unha materia moi rica en vocabulario técnico 
específico, cuxo uso e comprensión é sempre enriquecedor para o alumnado, de modo 
que a confección dun pequeno dicionario de termos artísticos ha ser asunto tamén 
prioritario para estes. 

A comprensión do que son as obras de arte, da súa beleza, valor, etc. é condición 
indispensable para espertar no alumnado os ideais de defensa do patrimonio histórico 
e artístico, a necesidade do seu estudo e conservación, así como a importancia das co-
leccións e museos onde se custodia unha parte dese patrimonio. Espertar eses senti-
mentos ha ser outro obxectivo prioritario desta disciplina. 

Por último, esta materia préstase a unha boa cantidade de actividades prácticas, que 
van dende as visitas a lugares de interese histórico e artístico ata a participación do 
alumnado en comentarios de obras de arte, comentarios que sempre han de aparecer 
abertos á discusión. Promover este tipo de actividades converterase noutro medio de 
favorecer o estudo da materia. 
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Libro de texto 

ÁLVARO LÓPEZ, MILAGROS, Historia da Arte. Bacharelato. Segundo Curso. Ed.. Xe-
rais. 

Este libro está dividido en dezasete unidades didácticas ás que antecede, a modo de intro-
dución, un apartado sobre o concepto de arte ao longo dos diversos períodos históricos. 

En cada unidade aparecen, ademais, algúns exercicios ou actividades prácticas en aparta-
dos encabezados cos seguintes títulos: 

� Análise e comentario. Propóñense aquí estudos comparativos dos diferentes temas que 
trata a unidade, suscitando unha serie de cuestións que axudan o alumnado a irse fami-
liarizando coa análise dunha obra de arte. 

� O noso vocabulario. Neste apartado propóñense unha serie de termos técnicos coa idea 
de que o alumnado vaia elaborando un vocabulario imprescindible para o estudo e com-
prensión da materia. 

� Actividade. Este é un apartado no que se repasan conceptos de anos e materias diversas 
(tipos de cores que existen, etc.), no que se axuda ao alumnado a analizar comparati-
vamente plantas, diversos tipos de representacións escultóricas, diversas clases de ar-
cos, etc. 

Existen tamén, nalgunhas unidades, outros apartados, como o titulado O noso contorno, 
onde se trata de que o alumnado identifique, no seu lugar de residencia, algúns dos ele-
mentos ou aspectos analizados na unidade, ou o que leva por título Técnicas, no que se 
van explicando, paso a paso, diversas técnicas de pintura, escultura, etc., tratadas no tema. 

As dezasete unidades didácticas son: 

� Unidade 1. A arte da prehistoria e das primeiras civilizacións. 

– A arte prehistórica. 

– A arte exipcia. 

– A arte mesopotámica. 

– A arte cretomicénica. 

� Unidade 2. A arte grega. 

– O inicio do mundo clásico. 

– A arquitectura grega. 

– A escultura grega. 

� Unidade 3. A arte romana. 

– A orixinalidade romana. 

– A arquitectura. 

– Tipos de edificios romanos. 

– Características técnicas. 

– Os primeiros edificios cristiáns. 

– O novo simbolismo dos edificios bizantinos. 

– A escultura e o relevo. 
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– A Iberia romana. 

– A romanización de Gallaecia. 

� Unidade 4. A arte musulmá. 

– A expansión do Islam. 

– A arte musulmá hispana. 

� Unidade 5. O prerrománico. 

– O primeiro prerrománico. 

– Os intentos definitivos. 

� Unidade 6. O románico. 

– A espiritualidade nos séculos do románico. 

– A arquitectura románica. 

– A escultura románica. 

– A pintura románica. 

� Unidade 7. O gótico. 

– O gótico: unha arte nova. 

– A arte dos mosteiros cistercienses. 

– As catedrais góticas e a luz. 

– A escultura renovada. 

– A pintura. 

� Unidade 8. O Renacemento. 

– Italia, berce do Renacemento. 

– Os cambios na arquitectura: Brunelleschi. 

– Os cambios na escultura: Donatello. 

– Os cambios na pintura. 

� Unidade 9. O Alto Renacemento. 

– A época do Alto Renacemento. 

– A arquitectura de Bramante e Rafael. 

– Os cambios na pintura. 

– A difusión do Renacemento fóra de Italia.  

� Unidade 10. Miguel Anxo e o manierismo. 

– Michelangello Buonaroti (Miguel Anxo). 

– O manierismo. 

– A evolución das artes no Renacemento. 

� Unidade 11. A arte da Contrarreforma. 

– A época da Contrarreforma. 

– A arte da Contrarreforma. 
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– Renacemento e Contrarreforma en España. 

� Unidade 12. O barroco (I). 

– O barroco, arte do movemento. 

– A arquitectura barroca. 

– A vitalidade da escultura. 

– A pintura e as novas temáticas. 

� Unidade 13. O barroco (II). 

– A arte do Século de Ouro. 

– A arquitectura e o urbanismo. 

– A escultura. 

– A pintura. 

� Unidade 14. Do neoclasicismo ás vangardas. 

– O neoclasicismo. 

– Goya, un pintor excepcional. 

– O romanticismo e o realismo. 

– O impresionismo. 

– Os precursores das vangardas. 

� Unidade 15. A arquitectura contemporánea. 

– As novas necesidades urbanas. 

– A arquitectura historicista e os novos materiais. 

– A arquitectura moderna. 

– A arquitectura de fin do século XX. 

� Unidade 16. A plástica da primeira metade do século XX. 

– A plástica do novo século. 

– As vangardas. 

– As vangardas galegas. 

� Unidade 17. As tendencias artísticas actuais. 

– A plástica na segunda metade do século XX. 

– A panorámica galega. 

– Os novos recursos expresivos. 

– A arte e as novas tecnoloxías. 

– O mercado da arte. 

Distribución temporal das unidades 

As unidades didácticas establecidas nesta guía distribuiranse ao longo do curso da seguin-
te maneira: 
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� 1º trimestre (1ª avaliación): 

unidades 1-2-3-4-5-6-7 inclusive.  

� 2º trimestre (2ª avaliación):  

unidades 8-9-10-11-12-13 inclusive.  

� 3º trimestre (3ª avaliación): 

unidades: 14-15-16-17 inclusive.  

Metodoloxía de estudo 

O comentario de diapositivas ou láminas e a definición de termos técnicos propios da His-
toria da Arte serán os dous tipos de actividades máis frecuentes no desenvolvemento deste 
curso. O comentario de diapositivas ou láminas comezarase respondendo ao cando e ao 
onde, é dicir, situarase a obra de arte de que se trate no tempo e no espazo. Despois trata-
remos de incluíla dentro do movemento, corrente ou estilo artístico ao que pertenza. A 
continuación, mencionarase o nome da obra, se esta é o suficientemente importante, e o do 
seu autor, se este é coñecido. Despois realizarase un resumo do contexto histórico e xeo-
gráfico de dita obra. Finalmente virá o comentario propiamente dito: características da 
obra, do movemento ou estilo ao que pertence, etc. 

 Respecto á definición de tecnicismos, o alumnado irá confeccionando ao longo do cur-
so o seu propio dicionario de termos artísticos con todos aqueles que vaian saíndo nas ex-
plicacións do titor/a ou do seu estudo persoal. 

Como a maioría dos alumnos de segundo de bacharelato irán ás probas de selectivida-
de, teremos en conta esta circunstancia. As probas, os exames, etc. desta materia seguirán 
sempre o formato propio dos exames de acceso á universidade. O alumnado acostumarase 
dende o primeiro día a este tipo de probas, cos beneficios que lle reportará á hora de en-
frontarse ás mencionadas probas.  

Recomendacións para ao estudo: 

Á hora de estudar é moi importante manter un horario o máis regular posible e seguir os 
seguintes pasos: 

� Ler as unidades didácticas atentamente, subliñando os aspectos máis importantes ou as 
ideas fundamentais. Unha vez entendida a unidade didáctica, sería aconsellable facer un 
resumo da mesma de maneira esquemática. Debe ter en conta que para entender os con-
tidos, e así poder analizar obras de arte correctamente, hai que estudar razoando e non 
simplemente memorizando. 

� Cando xurdan palabras das que non se coñece o significado, ou conceptos que non se 
teñen claros, deberá utilizar un dicionario. Existen dicionarios de termos históricos, de 
termos xeográficos e de termos artísticos que resultan moi útiles; algún deles aparece 
no apartado de bibliografía recomendada. 

� Ao finalizar cada unidade didáctica deberá realizar as actividades de autoavaliación pa-
ra comprobar que entendeu a unidade didáctica. 

� Cando persistan dúbidas ou aspectos que non acaba de ter claros, debe acudir ás titorías 
de orientación para que o profesor/a poida aclarar ditos aspectos. Esas titorías de orien-
tación están precisamente para iso. 
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� É importante que o alumnado se fixe no porqué das cousas, dos feitos, é dicir, hai que 
ter claro as causas que provocaron os acontecementos. Do mesmo xeito, hai que com-
prender as consecuencias dos mesmos, é dicir, o que os acontecementos provocan á súa 
vez. Teña en conta que todo está relacionado, que nada sucede porque si.  

Apartados do traballo en cada unha das unidades 

Cada unha das unidades didácticas conta con catro apartados: 

� No primeiro apartado, criterios de avaliación, explícanse os aspectos que é necesario 
coñecer para poder superar a unidade didáctica. 

� No segundo apartado, suxestións para o estudo, danse, nalgúns casos, consellos para 
abordar o seu estudo. 

� No terceiro apartado, actividades de autoavaliación, inclúense unha serie de cuestións, 
exercicios, etc. relacionados coa unidade e encamiñados a que o alumnado investigue 
se podería contestar correctamente a ditas cuestións e, polo tanto, se o estudo da unida-
de foi correcto. Nalgúns casos, para contestar algunhas das definicións, será necesario 
acudir a un dicionario de termos artísticos. Noutros casos, será necesario consultar al-
gún manual de historia da arte, o que é unha maneira de que o alumnado empece a ma-
nexar bibliografía. En calquera caso, a maioría das actividades  poderanse responder co 
libro de texto. 

� No cuarto apartado, actividades de titoría, inclúense unha serie de exercicios e cues-
tións que o alumnado pode contestar e enviar á titoría. 

As titorías lectivas e de orientación 

Existen dous tipos de titorías: 

� Titorías lectivas: son de asistencia obrigada para o alumnado. Nelas daranse indica-
cións sobre as diferentes unidades didácticas. 

� Titorías de orientación: non son de asistencia obrigada. Nelas atenderase o alumnado 
preferentemente de maneira individual, ben de maneira presencial, ben telefonicamente 
ou por outros medios. Aquí poderanse suscitar as dúbidas do alumnado sobre calquera 
aspecto da materia. 

Lecturas recomendadas 

� AA.VV., Historia del Arte Gallego, Ed. Alhambra, Madrid, 1982. 

� BENÉVOLO, L., Introducción a la arquitectura, Ed. Celeste, Madrid, 1994. 

� BLANCO FREIJEIRO, A., La Antigüedad 2, Historia del Arte Hispánico, Ed. Alham-
bra, Madrid, 1978. 

� BORRÁS, G., El arte gótico, Anaya, Madrid, 1990. 

� BOZAL, V., Historia del Arte en España, Ed. Istmo, Madrid, 1972.  

� BRAUNFELS, W., Urbanismo Occidental, Ed. Alianza Forma, Madrid, 1987. 

� CERAM, C.W., Dioses, tumbas y sabios, Ed. Orbis, Barcelona, 1985. 
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� DURLIAT, M., Introducción al Arte medieval en Occidente, Ed. Cátedra, Madrid, 
1979. 

� FATAS, G., BORRÁS, G.M., Diccionario de términos de arte y elementos de arqueo-
logía, heráldica y numismática. Ed. Alianza, Madrid, 1992. 

� GARCÍA IGLESIAS, J.M., Galicia, tiempos de barroco, Fundación Caixa Galicia, A 
Coruña, 1990. 

� GRABAR, A., La formación del arte islámico, Ed. Cátedra, Madrid, 1988. 

� GRAVAGNUOLO, B., Historia del urbanismo en Europa 1750-1960, Ed. Akal, Ma-
drid, 1998. 

� HATJE, U., Historia de los estilos artísticos, Ed. Istmo, Madrid, 1973. 

� HUYGHE, R., El arte y el hombre, Ed. Planeta, Madrid, 1966. 

� IZQUIERDO PERRÍN, R., El arte del Císter, Proyecto Hércules, Ed. Hércules, A Co-
ruña, 1996.  

� JORDÁ, F., BLÁZQUEZ, J.Mª, La Antigüedad.1, Historia del Arte Hispánico, Ed. Al-
hambra, Madrid, 1978. 

� KOSTOF, S., Historia de la arquitectura, Ed. Alianza Forma, Madrid, 1998. 

� KULTERMANN, U., Historia de la Historia del Arte, Ed. Akal, Madrid, 1996. 

� LAJO, R., SURROCA, J., Léxico de Arte, Ed. Akal, Madrid, 2001. 

� MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., Historia del Arte, Ed. Gredos, Madrid, 1982. 

� MÜLLER, W., VOGEL, G., Atlas de arquitectura, Alianza Editorial, Madrid, 1984. 

� NAVASCUÉS, P., PÉREZ, C., ARIAS DE COSSÍO, A. Mª, Del Neoclasicismo al. 
Modernismo, Historia del Arte Hispánico, Ed. Alhambra, Madrid, 1978. 

� PEVSNER, N., FLEMING, J., HONOUR, H., Diccionario de Arquitectura, Ed. Alian-
za, Madrid, 1996. 

� RAMÍREZ, J. A., Historia del Arte, Alianza Editorial, Madrid, 1996. 

� SAMBRICIO, C., PORTELA, F., TORRALBA, F., El Siglo XX, Historia del Arte His-
pánico, Ed. Alhambra, Madrid, 1978. 

� SEBASTIÁN, S., GARCÍA GAINZA, C., BUENDÍA, R., El Renacimiento, Historia 
del Arte Hispánico, Ed. Alhambra, Madrid, 1978. 

� VALDIVIESO, E., OTERO, R., URREA, J., El barroco y el Rococó, Historia del Arte 
Hispánico, Ed. Alhambra, Madrid, 1978. 

� WITTKOWER, R., Los fundamentos de la arquitectura en la edad del humanismo, Ed. 
Alianza Forma, Madrid, 1995. 
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2. Unidade 1. A arte da prehistoria e 
das primeiras civilizacións 

Criterios de avaliación 

Ao finalizar o estudo desta unidade, deberá ser capaz de: 

� Analizar calquera obra de arte prehistórica. 

� Situar no tempo e no espazo as principais manifestacións artísticas da Prehistoria. 

� Explicar as condicións de vida das sociedades prehistóricas. 

� Identificar as características da arte parietal da escola franco-cantábrica, especialmente 
no caso das pinturas de Altamira. 

� Recoñecer as características e o simbolismo das venus prehistóricas. 

� Recoñecer as características da arte parietal da escola levantina. 

� Identificar os principais monumentos megalíticos europeos, a súa función e o seu signi-
ficado. 

� Situar no espazo e no tempo as diferentes etapas da arte exipcia. 

� Comprender as ideas sobre a vida de ultratumba dos antigos exipcios e a súa relación 
coa arte. 

� Recoñecer as características da arquitectura do Antigo Exipto. 

� Analizar as principais características e a evolución da arquitectura funeraria exipcia. 

� Identificar os principais monumentos arquitectónicos do Antigo Exipto. 

� Comprender as principais características da escultura exipcia e as súas obras máis sig-
nificativas. 

� Recoñecer a técnica, temática, composición, etc. da pintura exipcia, así como os seus 
principais convencionalismos. 

� Situar no tempo e no espazo a arte mesopotámica. 

� Identificar as principais características da arquitectura e escultura mesopotámicas, así 
como as súas obras máis importantes. 

� Situar no tempo e no espazo a arte cretomicénica. 

� Identificar as características das arquitecturas cretense e micénica, coñecendo as súas 
obras máis salientables. 

� Analizar as características da pintura ao fresco cretense, recoñecendo os exemplos máis 
importantes. 
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Suxestións para o estudo 

� Facer un esquema resumo da arte prehistórica. 

� Facer un esquema resumo da arte exipcia. 

� Facer un esquema resumo da arte mesopotámica. 

� Facer un esquema resumo da arte cretomicénica. 

� Confeccionar o vocabulario técnico do apartado O noso vocabulario, da páxina 41 do 
libro de texto. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Que é a arte mobiliar? En que consisten as principais manifestacións da 
arte mobiliar prehistórica? 

� Actividade 2. Que é a arte parietal prehistórica? 

� Actividade 3. Responda á pregunta 1 do apartado Análise e comentario da páxina 17 do 
libro de texto. 

� Actividade 4. Que tipo de arquitectura é a arquitectura exipcia? Que tipo de soporte 
emprega? 

� Actividade 5. Que é un speos? Diga algún exemplo. 

� Actividade 6. Que tipoloxías existen no relevo mesopotámico? 

� Actividade 7. Cales son as principais manifestacións artísticas da cultura cretense? 

Actividades de titoría 

O alumnado poderá enviar á titoría as actividades seguintes: 

� Responder á pregunta 6 do apartado Análise e comentario, da páxina 17 do libro de tex-
to. 

� Como representaban os antigos exipcios a figura humana? 
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3. Unidade 2. A arte grega. A crea-
ción da linguaxe clásica 

Criterios de avaliación 

Ao finalizar o estudo desta unidade, deberá ser capaz de: 

� Facer un comentario de calquera lámina que represente algún templo grego e, máis en 
concreto, dos templos que están na Acrópole de Atenas, ou algunha das obras dos prin-
cipais escultores gregos. 

� Explicar o contexto xeográfico e histórico no que se desenvolve a arte grega. 

� Recoñecer as partes dun templo grego, tanto en planta como en alzado. 

� Saber clasificar un templo grego, tanto polo número de columnas da súa fachada como 
pola súa colocación. 

� Diferenciar as ordes arquitectónicas gregas e as súas características. Coñecer exemplos 
de templos de cada unha destas ordes. 

� Recoñecer a Acrópole de Atenas e os seus monumentos, indicando as súas característi-
cas. 

� Recoñecer un teatro grego e as súas partes. 

� Analizar a orixe e a evolución da escultura grega, as súas etapas e recoñecer as obras 
máis representativas dos seus escultores. 

Suxestións para o estudo 

� É conveniente que o alumnado faga un resumo ou esquema dos diferentes apartados 
que contén a unidade. 

� Fíxese no esquema para analizar unha obra arquitectónica, do apartado Análise e co-
mentario, da páxina 54 do libro de texto.  

� Fíxese no esquema para analizar unha obra escultórica, do apartado Análise e comenta-
rio, da páxina 58 do libro de texto.  

� Confeccionar o vocabulario técnico do apartado O noso vocabulario, da páxina 63 do 
libro de texto. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Faga un resumo das características das tres ordes arquitectónicas gregas. 

� Actividade 2. Que tipo de correccións fan os arquitectos gregos nos edificios e por que? 

� Actividade 3. Que son os kuroi? 

� Actividade 4. En que consiste o contraposto? 
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� Actividade 5. Que é a técnica dos panos mollados? 

� Actividade 6. Faga un resumo das características das diferentes etapas da escultura gre-
ga, indicando os principais escultores de cada unha de elas e as súas principais obras. 

� Actividade 7. Defina brevemente:  

– Antropocentrismo. 

– Canon. 

– Métopa. 

Actividades de titoría 

O alumnado poderá enviar á titoría as actividades seguintes: 

� Facer unha redacción sobre as diferenzas existentes entre un templo grego de orde dóri-
ca e un de orde corintia.  

� Responda ás actividades da páxina 63, do apartado O corpo e o movemento (páxina 
62), do libro de texto. 

4. Unidade 3. A arte romana. A arte 
paleocristiá  

Criterios de avaliación 

Ao finalizar o estudo desta unidade, deberá ser capaz de: 

� Facer un comentario de calquera lámina que represente algún monumento romano, fa-
lando das súas características, da finalidade para a que foi feito, etc., ou dalgunha das 
principias obras escultóricas romanas, con especial mención dos logros conseguidos 
polos romanos neste campo da actividade artística. 

� Explicar o contexto xeográfico e histórico no que se desenvolve a arte romana. 

� Diferenciar as ordes arquitectónicas empregadas na arte romana e as súas característi-
cas. 

� Recoñecer as diferentes tipoloxías construtivas romanas e a súa finalidade. 

� Recoñecer e saber analizar os principais monumentos romanos. 

� Valorar, dentro da escultura romana, a importancia do retrato e do relevo histórico. 

� Describir as principais construcións romanas en España e en Galicia. 

� Facer un comentario de calquera lámina que represente algún monumento paleocristián, 
como por exemplo unha basílica, falando das súas características, da finalidade para a 
que foi feito, etc. 

� Explicar o contexto xeográfico e histórico no que se desenvolve a arte paleocristiá. 



Páxina 18 de 59 

 

� Recoñecer os tipos de plantas, cos nomes das súas partes, dos primeiros edificios cris-
tiás. 

� Facer un comentario de calquera lámina que represente algún monumento bizantino, fa-
lando das súas características, da finalidade para a que foi feito, etc. 

� Identificar o contexto xeográfico e histórico no que se desenvolve a arte bizantina. 

� Recoñecer as características da arquitectura bizantina. 

� Recoñecer e saber analizar Santa Sofía de Constantinopla. 

� Recoñecer e saber analizar os monumentos bizantinos de Rávena. 

Suxestións para o estudo 

� É conveniente que o alumnado faga un resumo ou esquema dos diferentes apartados 
que contén a unidade. 

� Lea e trate de responder ás cuestións do apartado Análise e comentario, das páxinas 76 
e 91 do libro de texto.   

� Confeccione o vocabulario técnico do apartado O noso vocabulario, da páxina 97  do 
libro de texto. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Facer un resumo das características da arquitectura romana. 

� Actividade 2. Cales son os edificios para espectáculos públicos romanos? 

� Actividade 3. Cales son as características do relevo histórico? 

� Actividade 4. Defina brevemente:  

– Técnica do relevo pictórico. 

– Arco de medio punto. 

– Crismón. 

– Arcosolio. 

� Actividade 5. Como se estruturan os edificios bizantinos? 

� Actividade 6. Defina brevemente: 

– Cúpula. 

– Pendente. 

– Trompa. 

Actividades de titoría 

O alumnado poderá enviar á titoría as actividades seguintes: 

� Facer unha redacción sobre as similitudes e as diferenzas existentes entre un templo 
grego e un templo romano, ambos os dous de planta rectangular. 
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� Facer un comentario sobre as características da basílica paleocristiá, tendo en conta a 
súa orixe e incluíndoa no seu contexto histórico e xeográfico. 

5. Unidade 4. A arte musulmá. A arte 
hispanoárabe 

Criterios de avaliación 

Ao finalizar o estudo desta unidade, deberá ser capaz de: 

� Facer un comentario de calquera lámina que represente algún monumento islámico, 
como por exemplo unha mesquita, falando das súas características, da finalidade para a 
que foi feito, etc.  

� Identificar o contexto xeográfico e histórico no que se desenvolve a arte musulmá, e 
especialmente o referido a arte hispanomusulmá. 

� Recoñecer as diferentes partes dunha mesquita e os seus nomes. 

� Identificar os principias tipos de elementos decorativos. 

� Analizar as etapas da arte musulmá da Península Ibérica. 

� Recoñecer as principais características da arquitectura islámica hispana. 

� Recoñecer e analizar os principias monumentos musulmáns de España, facendo espe-
cial fincapé na mesquita de Córdoba e na Alhambra de Granada. 

Suxestións para o estudo 

� É conveniente que o alumnado faga un resumo ou esquema dos diferentes apartados 
que contén a unidade. 

� Contestar ás cuestións do apartado Análise e comentario, da páxina 114 do libro de tex-
to. 

� Confeccionar o vocabulario técnico do apartado O noso vocabulario, da páxina 115 do 
libro de texto. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Faga un esquema das etapas da arte hispanomusulmá cos seus monumen-
tos máis significativos. 

� Actividade 2. Que é a macksura? 

� Actividade 3. Que é o mihrab? 

� Actividade 4. Que son os mocárabes?  

� Actividade 5. Faga un esquema coas características da arte musulmá hispana. 

� Actividade 6. Que é unha cúpula gallonada? 
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� Actividade 7. Por que non existe decoración a base de figuras humanas nos edificios 
musulmáns? 

Actividades de titoría 

O alumnado poderá enviar á titoría as actividades seguintes: 

� Faga un comentario sobre a mesquita de Córdoba abordando os seguintes aspectos: 
contexto histórico e xeográfico; partes da mesquita e características das mesmas; etapas 
construtivas. 

6. Unidade 5. A arte prerrománica. A 
arte mozárabe 

Criterios de avaliación 

Ao finalizar o estudo desta unidade, deberá ser capaz de: 

� Facer un comentario de calquera lámina que represente algún monumento prerrománi-
co, sobre todo do prerrománico hispánico, falando das súas características, da finalida-
de para a que foi feito, dos materiais utilizados, do tipo de decoración, etc.  

� Explicar o contexto xeográfico e histórico no que se desenvolven os diferentes estilos 
artísticos da arte prerrománica europea, facendo especial fincapé na hispana. 

� Analizar as características da arte carolinxia e, especialmente, a Capela Palatina de Car-
lomagno en Aquisgrán. 

� Identificar as características da arquitectura visigoda e os seus principais monumentos, 
facendo especial fincapé nos de Galicia. 

� Recoñecer as características da arquitectura asturiana e os seus principais monumentos. 

� Recoñecer as características da arquitectura mozárabe ou de repoboación e os seus mo-
numentos máis significativos, facendo especial fincapé nos de Galicia. 

Suxestións para o estudo 

� É conveniente que o alumnado faga un resumo ou esquema dos diferentes apartados 
que contén a unidade. 

� Contestar ás preguntas do apartado Análise e comentario, da páxina 130 do libro de 
texto. 

� Contestar á pregunta do apartado Actividade, da páxina 135 do libro de texto. 

� Confeccionar o vocabulario técnico do apartado O noso vocabulario, da páxina 135 do 
libro de texto. 
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Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Que edificio bizantino se tomou como modelo para a construción da Ca-
pela Palatina de Aquisgrán (Alemaña)? Explique a relación entre ambas construcións. 

� Actividade 2. Que elementos construtivos emprega a arquitectura visigoda? 

� Actividade 3. Principais características da arquitectura asturiana. 

� Actividade 4. Cales son as principais mostras escultóricas da arte asturiana? 

� Actividade 5. Que influencias se mesturan na arte mozárabe? Poña algún exemplo. 

� Actividade 6. Que é o iconostasio? 

� Actividade 7. Defina brevemente:  

– Arco de ferradura. 

Actividades de titoría 

O alumnado poderá enviar á titoría as actividades seguintes: 

� Facer un resumo sobre a arte prerrománica hispana falando das características princi-
pais de cada estilo e citando os principais monumentos de cada un deles, todo dentro do 
contexto histórico e xeográfico. 

7. Unidade 6. A arte románica. O ro-
mánico no Camiño de Santiago 

Criterios de avaliación 

Ao finalizar o estudo desta unidade, deberá ser capaz de: 

� Facer un comentario de calquera lámina que represente algún monumento románico, 
falando das súas características, da finalidade para a que foi feito, dos materiais utiliza-
dos, do tipo de decoración, etc. 

� Identificar o contexto xeográfico e histórico no que se desenvolve a arte románica e, 
especialmente, o do románico do Camiño de Santiago e da catedral de Santiago de 
Compostela. 

� Recoñecer as principais características da arquitectura románica. 

� Identificar o románico do Camiño de Santiago, e máis concretamente o románico en 
Galicia, facendo especial fincapé na catedral de Santiago de Compostela. 

� Recoñecer as principais características da escultura románica. 

� Identificar e analizar a escultura da Porta das Praterías e do Pórtico da Gloria da cate-
dral de Santiago de Compostela. 

� Analizar as características da pintura románica e coñecer as súas principais obras. 
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Suxestións para o estudo 

� É conveniente que o alumnado faga un resumo ou esquema dos diferentes apartados 
que contén a unidade. 

� Contestar ás preguntas do apartado Análise e comentario, da páxina 146 do libro de 
texto. 

� Contestar ás preguntas do apartado Análise e comentario, da páxina 153 do libro de 
texto. 

� Confeccionar o vocabulario técnico do apartado O noso vocabulario, da páxina 161 do 
libro de texto. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Que son as arquivoltas? 

� Actividade 2. Que é a xirola ou deambulatorio? 

� Actividade 3. Faga un esquema coas características da escultura románica. 

� Actividade 4. Elabore un comentario sobre o Pórtico da Gloria. 

� Actividade 5. Que é un parteluz? 

� Actividade 6. Definir brevemente:  

– Bóveda de canón. 

– Tribuna. 

– Ábsida. 

Actividades de titoría 

O alumnado poderá enviar á titoría as actividades seguintes: 

� Faga un comentario sobre as características máis significativas da obra románica da ca-
tedral de Santiago de Compostela. 
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8. Unidade 7. A arte cisterciense. A 
arte gótica 

Criterios de avaliación 

Ao finalizar o estudo desta unidade, deberá ser capaz de: 

� Facer un comentario de calquera lámina que represente algún monumento cisterciense, 
falando das súas características, da finalidade para a que foi feito, dos materiais utiliza-
dos, etc.  

� Identificar o contexto xeográfico e histórico da arte cisterciense. 

� Recoñecer as características principais da arquitectura cisterciense. 

� Recoñecer os principais mosteiros cistercienses de Galicia. 

� Facer un comentario de calquera lámina que represente algún monumento ou obra artís-
tica gótica, falando das súas características, da finalidade para a que foi feito, dos mate-
riais utilizados, etc.  

� Explicar o contexto xeográfico e histórico no que se desenvolve a arte gótica.  

� Entender a arquitectura civil como reflexo da puxanza dunha burguesía mercantil. 

� Recoñecer e explicar as principais características da arquitectura gótica. 

� Identificar as principais características da escultura gótica, comparándoa coa románica. 

� Coñecer e analizar os principais monumentos góticos europeos e españois. 

� Identificar os pasos da análise dunha obra pictórica. 

� Recoñecer e analizar as principais obras dos primitivos italianos (Giotto) e flamencos 
(os irmáns van Eyck). 

� Entender en que consiste a perspectiva tridimensional lineal ou perspectiva xeométrica. 

� Explicar a evolución da pintura e da escultura cara a un maior naturalismo, coa paulati-
na desaparición dos convencionalismos medievais. 

� Recoñecer a arte gótica española. 

Suxestións para o estudo 

� É conveniente que o alumnado faga un resumo ou esquema dos diferentes apartados 
que contén a unidade. 

� Conteste ás preguntas do apartado Análise e comentario, das páxinas 175, 182 e 186 do 
libro de texto. 

� Confeccione o vocabulario técnico do apartado O noso vocabulario, da páxina 193 do 
libro de texto. 
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Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Por que elementos se caracterizan as construcións cistercienses? 

� Actividade 2. Que é un triforio cego? 

� Actividade 3. Que é a pintura ao óleo? 

� Actividade 4. Que é un gablete? 

� Actividade 5. Cales son os dous principais elementos construtivos da arquitectura góti-
ca? 

� Actividade 6. Explique a perspectiva lineal na pintura. 

� Actividade 7. Como é a distribución espacial da decoración escultórica nas catedrais 
góticas? 

Actividades de titoría 

O alumnado poderá enviar á titoría as actividades seguintes: 

� Faga unha redacción xeral e contextualizada sobre a arquitectura cisterciense. 

� Faga un esquema da evolución da escultura gótica comparándoa coa románica. 

9. Unidade 8. A arte do renacemento. 
O Quattrocento italiano 

Criterios de avaliación 

Ao finalizar o estudo desta unidade, deberá ser capaz de: 

� Facer un comentario de calquera lámina que represente algún monumento ou obra artís-
tica do Quattrocento, falando das súas características, da finalidade para a que foi feito, 
dos materiais utilizados, da técnica empregada, etc. 

� Analizar o contexto xeográfico e histórico no que se desenvolve a arte do Quattrocento. 

� Identificar o humanismo e a filosofía da época e a súa relación coa arte do momento. 

� Recoñecer o novo concepto de arte e de artista. 

� Explicar as principais características da arquitectura renacentista do Quattrocento, e re-
coñecer os principais arquitectos coas súas principais obras.  

� Identificar e analizar as características da escultura renacentista do Quattrocento, os 
principais escultores e as súas obras. 

� Explicar a evolución da pintura renacentista do Quattrocento e os seus principais logros 
cara a un maior naturalismo. 

� Recoñecer as características dos principais pintores do Quattrocento e as súas principais 
obras. 
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Suxestións para o estudo 

� Faga un esquema claro das principais características da arquitectura do Quattrocento, 
citando os principais arquitectos e as súas principais obras. 

� Faga outro esquema similar ao anterior coa escultura e coa pintura do Quattrocento. 

� Responda á pregunta do apartado Análise e comentario, da páxina 219 do libro de tex-
to. 

� Confeccione o vocabulario técnico do apartado O noso vocabulario, da páxina 221 do 
libro de texto. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Enuncie os principais períodos do Renacemento italiano. 

� Actividade 2. Faga un esquema das características principais da arquitectura renacentis-
ta italiana. 

� Actividade 3. Cál é a primeira obra na que se poden apreciar os cambios habidos na es-
cultura do Quattrocento? Diga en que consisten ditos cambios. 

� Actividade 4. Que pintor do Quattrocento foi o primeiro en plasmar os novos principios 
teóricos no campo da pintura? En que consistiron ditos cambios? 

� Actividade 5. Características da pintura de Botticelli. 

� Actividade 6. Que son os mecenas? 

� Actividade 7. Defina brevemente:  

– Almofadado. 

Actividades de titoría 

O alumnado poderá enviar á titoría as actividades seguintes: 

� Conteste á pregunta do apartado Actividade, da páxina 221 do libro de texto. 

� Faga un resumo sobre a evolución da pintura de Frei Anxélico. 
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10. Unidade 9. O Alto Renacemento. A 
difusión do Renacemento fóra de 
Italia 

Criterios de avaliación 

Ao finalizar o estudo desta unidade, deberá ser capaz de: 

� Facer un comentario de calquera lámina que represente algún monumento ou obra artís-
tica do alto renacemento, falando das súas características, da finalidade para a que foi 
feito, dos materiais utilizados, da técnica empregada, etc.  

� Explicar o contexto xeográfico e histórico no que se desenvolve a arte do alto renace-
mento. 

� Recoñecer as principais características da arquitectura renacentista italiana do Cinque-
cento, e os principais arquitectos coas súas obras máis significativas.  

� Explicar a evolución da pintura renacentista do Cinquecento e os seus principais logros  
cara a un maior naturalismo. 

� Identificar as características dos principais pintores do Cinquecento e as súas principais 
obras. 

Suxestións para o estudo  

� Faga un esquema claro das principais características da arquitectura do Cinquecento, 
citando os principais arquitectos e as súas principais obras. 

� Faga outro esquema similar ao anterior coa pintura do Cinquecento. 

� Confeccione o vocabulario técnico do apartado O noso vocabulario, da páxina 241 do 
libro de texto. 

Actividades de autoavaliación  

� Actividade 1. A partir de que edificio do Cinquecento se abandonou a planta de cruz la-
tina e se adoptou a planta de plan central? 

� Actividade 2. Que arquitectos traballaron sucesivamente na basílica de San Pedro do 
Vaticano? 

� Actividade 3. Que tipo de composición caracteriza á pintura do Cinquecento? 

� Actividade 4. Que é o sfumato? Que se logra con el? 

� Actividade 5. Por que se caracteriza a gama de cores empregada por Rafael? 

� Actividade 6. Quen foron os principais pintores da escola veneciana do século XVI? 

� Actividade 7. Defina brevemente: 

– Tholos. 
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– Planta de plan central. 

Actividades de titoría 

O alumnado poderá enviar á titoría as actividades seguintes: 

� Faga un resumo dos cambios producidos na pintura renacentista do Cinquecento. 

� Conteste á pregunta do apartado Actividade, da páxina 241 do libro de texto. 

11. Unidade 10. Miguel Anxo e o ma-
nierismo 

Criterios de avaliación 

Ao finalizar o estudo desta unidade, deberá ser capaz de: 

� Facer un comentario de calquera lámina que represente algún monumento ou obra artís-
tica de Miguel Anxo, falando das súas características, da finalidade para a que foi feito, 
dos materiais utilizados, da técnica empregada, etc.  

� Facer un comentario de calquera lámina que represente algún monumento ou obra artís-
tica do manierismo, coas características sinaladas.  

� Explicar o contexto xeográfico e histórico no que se desenvolve a arte do manierismo. 

� Identificar a obra arquitectónica, escultórica e pictórica de Miguel Anxo. 

� Analizar as diferentes etapas polas que pasa a súa obra. 

� Recoñecer as principais características da arquitectura manierista, e os principais arqui-
tectos coas súas obras máis significativas.  

� Identificar as principais características da escultura manierista, e os principais esculto-
res coas súas obras máis significativas.  

� Coñecer as principais características da pintura manierista, e os principais pintores coas 
súas obras máis significativas.  

Suxestións para o estudo 

� Faga un esquema claro das principais características da obra de Miguel Anxo, fixándo-
se na súa evolución. 

� Faga un esquema claro das principais características da arquitectura manierista, citando 
os principais arquitectos e as súas principais obras. 

� Faga outro esquema similar sobre a escultura e a pintura manierista. 

� Conteste á pregunta do apartado Análise e comentario, da páxina 261 do libro de texto. 

� Confeccione o vocabulario técnico do apartado O noso vocabulario, da páxina 267 do 
libro de texto. 
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Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Que é a terribilità. 

� Actividade 2. Que é o manierismo?  

� Actividade 3. Faga un esquema das características principais da arquitectura manierista. 

� Actividade 4. Faga un esquema dos traballos de Miguel Anxo na Capela Sixtina. 

� Actividade 5. Que tipo de composición presenta a Piedade de Miguel Anxo? 

� Actividade 6. Cite un arquitecto manierista e algunha obra súa. 

� Actividade 7. Defina brevemente:  

– Forma serpentinata. 

Actividades de titoría 

O alumnado poderá enviar á titoría as actividades seguintes: 

� Faga un esquema sobre a evolución da escultura de Miguel Anxo. 

12. Unidade 11. A arte da Contrarre-
forma 

Criterios de avaliación 

Ao finalizar o estudo desta unidade, deberá ser capaz de: 

� Facer un comentario de calquera lámina que represente algún monumento da arte da 
Contrarreforma, falando das súas características, da finalidade para a que foi feito, dos 
materiais utilizados, da técnica empregada, etc.  

� Explicar o contexto xeográfico e histórico no que se desenvolve a arte da Contrarre-
forma. 

� Recoñecer as etapas e os seus principais monumentos da arquitectura renacentista es-
pañola e as súas características. 

� Analizar as características da escultura renacentista española, os principais escultores e 
as súas principais obras. 

� Explicar as características construtivas do mosteiro de San Lorenzo el Real de El Esco-
rial, analizando a súa ideoloxía e a repercusión que tivo na arquitectura española. 

� Recoñecer as características da pintura de El Greco e as súas principais obras. 

Suxestións para o estudo 

� Facer un esquema claro das principais características da arquitectura da Contrarrefor-
ma, citando os principais arquitectos e as súas obras significativas. 
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� Facer un esquema das principais características da arquitectura renacentista española, 
citando os principais arquitectos e as súas obras, e da escultura renacentista española. 

� Facer un esquema das principais características da arquitectura de El Escorial. 

� Facer un esquema das principais características da obra de El Greco. 

� Contestar á pregunta do apartado Análise e comentario, da páxina 279 do libro de texto. 

� Confeccionar o vocabulario técnico do apartado O noso vocabulario, da páxina 287 do 
libro de texto. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Que consecuencia tiveron as directrices do concilio de Trento na arqui-
tectura? 

� Actividade 2. En que igrexa se consagrou a adaptación da arquitectura a eses novos 
presupostos? Explique como. 

� Actividade 3. Faga un esquema das principais etapas da arquitectura renacentista espa-
ñola. 

� Actividade 4. Principais características da pintura de El Greco. 

� Actividade 5. Que son as carnacións? 

� Actividade 6. Que son os chisqueiros? 

� Actividade 7. Defina brevemente: 

– Arco carpanel. 

– Arco mixtilíneo. 

Actividades de titoría 

O alumnado poderá enviar á titoría as actividades seguintes: 

� Faga un comentario sobre El Escorial. 

� Conteste á pregunta do apartado Actividade, da páxina 287 do libro de texto. 
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13. Unidade 12. A arte do barroco 

Criterios de avaliación 

Ao finalizar o estudo desta unidade, deberá ser capaz de: 

� Faga un comentario de calquera lámina que represente algún monumento ou obra artís-
tica do barroco, falando das súas características, da finalidade para a que foi feito, dos 
materiais utilizados, da técnica empregada, etc.  

� Explicar o contexto xeográfico e histórico no que se desenvolve a arte barroca, diferen-
ciando o barroco católico do barroco protestante e burgués. 

� Recoñecer as principais características do urbanismo e da arquitectura barroca, así co-
mo os principais arquitectos e as súas obras máis significativas. 

� Identificar as principais características da escultura barroca, así como os principais es-
cultores e as súas obras máis significativas. 

� Explicar as principais escolas pictóricas barrocas, coñecendo os pintores máis represen-
tativos, as súas características e as súas obras. 

Suxestións para o estudo 

� Facer un esquema claro das principais características da arquitectura barroca, citando 
aos principais arquitectos e as súas principais obras. 

� Facer outro esquema similar ao anterior coa escultura e pintura barrocas. 

� Contestar á pregunta do apartado Análise e comentario, da páxina 303 do libro de texto. 

� Confeccionar o vocabulario técnico do apartado O noso vocabulario, da páxina 317 do 
libro de texto. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Que dúas características fundamentais definen o barroco? 

� Actividade 2. Que é un baldaquino? 

� Actividade 3. Que tipo de plantas imperan nos edificios barrocos? 

� Actividade 4. Como son as fachadas típicas do barroco? 

� Actividade 5. Como afectou a transformación de mentalidade que houbo no barroco na 
escultura? 

� Actividade 6. Características da pintura de Caravaggio. 

� Actividade 7. Defina brevemente:  

– Columna salomónica. 
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– Bodegón. 

Actividades de titoría 

O alumnado poderá enviar á titoría as actividades seguintes: 

� Resumo das principais características da arquitectura barroca italiana. 

� Faga un esquema coas novas temáticas da pintura barroca. 

14. Unidade 13. A arte do barroco en 
España. O barroco en Galicia 

Criterios de avaliación 

Ao finalizar o estudo desta unidade, deberá ser capaz de: 

� Facer un comentario de calquera lámina que represente algún monumento ou obra artís-
tica do barroco español e galego, falando das súas características, da finalidade para a 
que foi feito, dos materiais utilizados, da técnica empregada, etc.  

� Explicar o contexto xeográfico e histórico no que se desenvolve a arte barroca española 
e galega. 

� Recoñecer as características da arquitectura barroca española e as súas obras máis im-
portantes. 

� Identificar as características da arquitectura barroca galega e as súas obras máis impor-
tantes. 

� Analizar as características da imaxinaría española. 

� Recoñecer as características da pintura española do Século de Ouro e os seus principais 
representantes coas súas obras máis importantes. 

Suxestións para o estudo 

� Faga un esquema das características da arquitectura barroca española e galega e das sú-
as obras máis importantes. 

� Faga un esquema das características da imaxinaría. 

� Faga un esquema das características da pintura española do Século de Ouro e dos seus 
principais representantes coas súas obras máis importantes. 

� Conteste á pregunta do apartado Actividade, da páxina 353 do libro de texto. 

� Confeccione o vocabulario técnico do apartado O noso vocabulario, da páxina 353 do 
libro de texto. 
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Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. En que se baseou a evolución da arquitectura barroca española? Por que? 

� Actividade 2. Que focos construtivos hai na Península durante o barroco? 

� Actividade 3. Que xeracións existen na arquitectura do foco compostelán? Cite os prin-
cipais representantes e algunhas das súas obras. 

� Actividade 4. Que son as prazas maiores? 

� Actividade 5. Características da escultura barroca española. 

� Actividade 6. Que pintores do barroco hispano merecen especial atención? Faga un es-
quema coas súas características máis significativas. 

� Actividade 7. Defina brevemente:  

– Placas. 

– Fachada pano. 

Actividades de titoría 

O alumnado poderá enviar á titoría as actividades seguintes: 

� Faga un esquema das obras barrocas da catedral de Santiago de Compostela. 

� Conteste á pregunta do apartado Análise e comentario, da páxina 323 do libro de texto. 

 

15. Unidade 14. Do neoclasicismo ás 
vangardas 

Criterios de avaliación 

Ao finalizar o estudo desta unidade, deberá ser capaz de: 

� Facer un comentario de calquera lámina que represente algún monumento ou obra artís-
tica do neoclasicismo, falando das súas características, da finalidade para a que foi fei-
to, dos materiais utilizados, da técnica empregada, etc.  

� Explicar o contexto xeográfico e histórico do neoclasicismo. 

� Recoñecer as características da arquitectura, escultura e pintura neoclásicas, os seus 
principais representantes e as obras máis destacadas. 

� Facer un comentario de calquera lámina que represente algunha das obras de Goya, fa-
lando das súas características, da etapa á que pertence, da técnica empregada, etc.  

� Comprender o contexto histórico e xeográfico no que se desenvolveu a obra de Goya. 

� Explicar a evolución artística do pintor. 
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� Comprender e analizar a súa obra e a súa transcendencia pictórica. 

� Facer un comentario de calquera lámina que represente algunha obra artística perten-
cente aos seguintes estilos: romanticismo, realismo, impresionismo, cos seus preceden-
tes, e o postimpresionismo, falando das súas características, dos materiais utilizados, da 
técnica empregada etc.  

� Explicar o contexto histórico e xeográfico no que se desenvolven ditos estilos. 

� Recoñecer as características das pinturas romántica e realista, os seus principais repre-
sentantes e as súas obras máis salientables. 

� Analizar as características das pinturas impresionista e postimpresionista, os seus prin-
cipais representantes e as súas obras máis salientables. 

� Recoñecer as características do impresionismo na escultura: Rodin. 

Suxestións para o estudo 

� Faga un resumo do contexto xeográfico e histórico no que se desenvolve a arte neoclá-
sica. 

� Faga un resumo da etapa histórica na que viviu Goya. 

� Faga un resumo da situación histórica do fenómeno impresionista. 

� Faga un esquema das características principais de cada un dos estilos artísticos que se 
abordan na unidade, dos seus principais artistas e das súas obras máis importantes. 

� Conteste ás preguntas do apartado Análise e comentario, da páxina 368 do libro de tex-
to. 

� Confeccione o vocabulario técnico do apartado O noso vocabulario da páxina 385 do 
libro de texto. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Faga un esquema das principais características da arquitectura neoclásica. 

� Actividade 2. Faga un esquema da obra de Goya. 

� Actividade 3. Por que se caracteriza tecnicamente a pintura romántica? 

� Actividade 4. Que é o realismo? 

� Actividade 5. Faga un esquema das características máis significativas da pintura impre-
sionista. 

� Actividade 6. Que foron os pintores postimpresionistas? 

� Actividade 7. Defina:  

– Augaforte: 

– Ismos: 
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Actividades de titoría 

O alumnado poderá enviar á titoría as actividades seguintes: 

� Faga un resumo do contexto histórico do neoclasicismo. 

� A transcendencia pictórica de Goya. 

� A escultura de Rodin. 

16. Unidade 15. A arquitectura con-
temporánea 

Criterios de avaliación 

Ao finalizar o estudo desta unidade, deberá ser capaz de: 

� Facer un comentario de calquera lámina que represente algún monumento arquitectóni-
co pertencente ao historicismo, ao eclecticismo, á arquitectura do ferro, á arquitectura 
modernista, á escola de Chicago, ao racionalismo, ao funcionalismo, ao organicismo e 
á arquitectura de fins do século XX, falando das súas características, da finalidade para 
a que foi feito, dos materiais utilizados, da técnica empregada, etc.  

� Explicar o contexto histórico da segunda metade do século XIX e do século XX. 

� Identificar e analizar as novas necesidades urbanas e a súa incidencia na arquitectura.  

� Analizar a introdución de novos materiais. 

� Recoñecer as características da arquitectura do ferro e as súas obras máis representati-
vas. 

� Identificar as características do modernismo. 

� Explicar as características e significado da obra de Antonio Gaudí. 

� Recoñecer as características da arquitectura da escola de Chicago, os seus principais 
representantes coas súas obras máis significativas. 

� Identificar as características da arquitectura racionalista, os seus principais representan-
tes e as súas obras máis importantes. 

� Recoñecer as características da arquitectura funcionalista, os seus principais represen-
tantes e obras. 

� Analizar as características da arquitectura organicista, os seus principais representantes 
e obras. 

Suxestións para o estudo 

� Faga un esquema das características históricas desta etapa. 

� Faga un resumo das características de todos os estilos arquitectónicos que se tratan nes-
ta unidade, e dos seus principais representantes.  
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� Conteste ás preguntas do apartado Análise e comentario, da páxina 394 do libro de tex-
to. 

� Confeccione o vocabulario técnico do apartado O noso vocabulario, da páxina 417 do 
libro de texto. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Que é a arquitectura historicista? 

� Actividade 2. Faga un esquema das principais características da obra de Gaudí. 

� Actividade 3. Faga un esquema das características da Escola de Chicago. 

� Actividade 4. Faga un esquema das características da arquitectura de Le Corbusier e da 
arquitectura funcional. 

� Actividade 5. Que é o organicismo? 

� Actividade 6. Que é a tendencia deconstrutivista? 

� Actividade 7. Defina:  

– Modernismo. 

– Minimalismo. 

Actividades de titoría 

O alumnado poderá enviar á titoría as actividades seguintes: 

� Faga un resumo das características da arquitectura modernista. 

� O cosmopolitismo é un fenómeno que caracteriza á arquitectura de finais do século 
XX. En que consiste? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Páxina 36 de 59 

 

 

17. Unidade 16. A plástica da primeira 
metade do século XX 

Criterios de avaliación 

Ao finalizar o estudo desta unidade, deberá ser capaz de: 

� Facer un comentario de calquera lámina que represente algunha obra artística perten-
cente aos seguintes estilos: fauvismo, expresionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, 
surrealismo, abstracción, falando das súas características, da técnica empregada, etc.  

� Explicar o contexto histórico no que se desenvolven ditos estilos. 

� Recoñecer as características do fauvismo, os seus principais representantes e as súas 
obras máis destacadas. 

� Identificar as características do expresionismo, os seus principais representantes e as 
súas obras máis salientables.  

� Analizar as características do cubismo, os seus principais representantes e as súas obras 
máis importantes. 

� Comprender a evolución e as etapas na arte de Picasso. 

� Recoñecer as características da pintura abstracta, os seus principais representantes e 
obras. 

� Analizar as características do movemento Dada, os seus principais representantes e as 
súas obras máis destacadas. 

� Identificar as características do surrealismo, os seus principais representantes e as súas 
obras máis importantes.  

� Recoñecer as características do cubismo na escultura, os seus principais representantes 
e as súas obras máis destacadas (Archipenko, Brancusi, Julio González e Gargallo). 

� Comprender e analizar a obra dos principais representantes das vangardas galegas (Car-
los Maside, Arturo Souto, Luís Seoane, Laxeiro, Asorey). 

Suxestións para o estudo 

� Faga un resumo do contexto histórico. 

� Faga un resumo das características de cada un dos estilos artísticos que se abordan na 
unidade e dos seus principais representantes. 

� Confeccionar o vocabulario técnico do apartado O noso vocabulario, da páxina 447 do 
libro de texto. 

� Contestar á pregunta do apartado Análise e comentario, da páxina 446 do libro de texto. 
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Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Que son as vangardas artísticas? 

� Actividade 2. Que é o expresionismo? 

� Actividade 3. Cál é a principal característica da pintura cubista? 

� Actividade 4. Faga un esquema das etapas ou períodos da obra de Pablo Picasso. 

� Actividade 5. Que é o surrealismo?  

� Actividade 6. Cales son os principais representantes das vangardas galegas? 

� Actividade 7. Defina: 

– Abstracción. 

– Futurismo. 

Actividades de titoría 

O alumnado poderá levar á titoría as actividades seguintes: 

� Faga un esquema das características da pintura surrealista e dos seus principais repre-
sentantes. 

� Faga un esquema das características da pintura cubista e dos seus principais represen-
tantes. 

18. Unidade 17. As tendencias artísti-
cas actuais 

Criterios de avaliación 

Ao finalizar o estudo desta unidade, deberá ser capaz de: 

� Facer un comentario de calquera lámina que represente algunha obra do expresionismo 
abstracto, do informalismo e da nova abstracción. 

� Facer un comentario de calquera lámina que represente algunha obra da nova figura-
ción, do conceptual art e da arte de acción. 

� Recoñecer as características principais deses diferentes estilos, dos seus principais re-
presentantes e das súas principais obras. 

� Explicar e analizar a abstracción, o informalismo e a nova figuración en Galicia, coñe-
cendo os seus principais representantes. 

� Recoñecer as características dos novos recursos expresivos (cartel, cómic, fotografía, 
cine). 

� Identificar a incidencia das novas tecnoloxías na arte. 

� Analizar o mercado da arte na actualidade. 
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Suxestións para o estudo 

� Faga un resumo das características de cada un dos estilos artísticos que se abordan na 
unidade e dos seus principais representantes. 

� Faga un esquema sobre a historia do cine, dos xéneros cinematográficos e dos seus 
principais representantes, fixándose na súa relación coas vangardas. 

� Confeccione o vocabulario técnico do apartado O noso vocabulario, da páxina 485 do 
libro de texto. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Que é o expresionismo abstracto? 

� Actividade 2. Que é o hiperrealismo? 

� Actividade 3. Que é a arte conceptual? 

� Actividade 4. Explique o poder do cartel como medio propagandístico. 

� Actividade 5. Cal foi o primeiro dos movementos de vangarda na utilización do cine 
como medio expresivo? Poña un exemplo. 

� Actividade 6. Que é o cine neorrealista italiano? 

� Actividade 7. Defina: 

– Happening. 

– Op-art. 

Actividades de titoría 

O alumnado poderá enviar á titoría as actividades seguintes: 

� Faga un resumo sobre as tendencias artísticas actuais en Galicia. 
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19. Solucións ás actividades de  
autoavaliación 

19.1 Unidade 1 

� Actividade 1. É a arte que o home, ao cambiar de lugar de asentamento, podía levar con 
el. A arte mobiliar prehistórica consiste, sobre todo, en instrumentos tallados en óso ou 
marfil: empuñaduras para diferentes instrumentos, propulsores, pequenas figuriñas fe-
mininas, etc.  

� Actividade 2. É a arte que quedou impresa nas paredes das covas ou abrigos rochosos, 
como por exemplo as pinturas rupestres. 

� Actividade 3. A temática das pinturas da cova de Altamira é animal principalmente, re-
presentando a fauna da época: bisontes, mamuts, cervos, cabalos, etc. A figura humana 
está presente pero de maneira moi escasa, ademais de aparecer disfrazada con atributos 
animais. Os animais que aparecen representados nesta pintura da escola francocantábri-
ca non están relacionados uns cos outros, é dicir, non forman escenas, represéntanse de 
forma individualizada. 

A temática da pintura da escola levantina segue sendo a mesma que a anterior, pero agora 
xa non hai grandes animais, senón que abundan os cérvidos e os bóvidos. A figura humana 
aparece máis frecuentemente e sen ser disfrazada con atributos animais. Outra diferenza 
con respecto á pintura francocantábrica é que na levantina as figuras aparecen relacionadas 
unhas coas outras, é dicir, xa hai escenas.  

� Actividade 4. É unha arquitectura arquitrabada ou alintelada, é dicir, usa cubertas pla-
nas. O soporte era a columna, con capiteis de diferentes formas: papiriformes, que re-
producían a planta do papiro; palmiformes, que representaban a palmeira; lotiformes, 
que representaban a flor do loto; hathóricos, que representaban a cabeza da deusa Hat-
hor. 

� Actividade 5. É un tipo de templo exipcio que está escavado na roca. Un exemplo té-
molo no templo de Abu Simbel.  

� Actividade 6. Hai varias tipoloxías: 

– As estelas conmemorativas: representan nunha soa escena un feito importante, como 
unha batalla, un acontecemento relixioso transcendental, etc. Elabóranse coas mes-
mas normas que no relevo exipcio. 

– Os relevos parietais: adornan as paredes dos palacios reais. Aquí, a temática máis 
abundante é a caza e a guerra.  

� Actividade 7. Son os palacios. Teñen un trazado labiríntico. É unha arquitectura alinte-
lada, usando como soporte a columna, que ten un típico fuste con forma de cono inver-
tido e que, normalmente, vai pintada con cores vivas. 
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19.2 Unidade 2 

� Actividade 1. As tres ordes arquitectónicas gregas son: 

– 1. Orde dórica: a columna carece de basa, polo que o fuste, que é estriado, apoia di-
rectamente no estilobato. O capitel está formado por dúas pezas: unha convexa, o 
equino, e outra rectangular, o ábaco, que vai sobre a anterior. O entaboamento está 
formado polo arquitrabe, que vai liso, o friso, que vai decorado con tríglifos e méto-
pas, a cornixa e o frontón triangular. 

– 2. Orde xónica: orde moito máis esvelta que a anterior. A súa columna leva basa; o 
capitel leva nos lados volutas. O entaboamento está formado por un arquitrabe que 
vai dividido en faixas horizontais; un friso decorado con relevos continuos; a corni-
xa e o frontón triangular. 

– 3. A orde corintia é similar á anterior, variando o capitel da súa columna, que agora 
vai decorado con follas de acanto. 

� Actividade 2. Os antigos gregos tiñan un ideal de beleza baseado nas proporcións, con-
cepto que os leva a corrixir os edificios para evitar as malformacións ópticas. Esas co-
rreccións son: 

– Lixeira elevación dos elementos horizontais no centro. Con iso evítase que parezan 
fundidos no centro, xa que o ollo percibe os elementos horizontais moi prolongados 
deste xeito. 

– As columnas das esquinas son máis grosas cás outras, xa que, de ser do mesmo gro-
sor, aparecerían máis delgadas ao recibir máis luz. 

– A distancia entre as columnas vai sendo maior cara aos extremos. Así se evita que 
pareza diminuír dende a posición do espectador, no centro, cara aos extremos. 

– Lixeira inclinación da parte superior cara ao interior do edificio, para evitar a impre-
sión de que se vén cara a nós. 

� Actividade 3. Os kuroi son estatuas de xoves espidos típicos da época arcaica. Están de 
pé e presentan frontalidade, hieratismo, en actitude de marcha, cos brazos pegados ao 
corpo e os puños pechados. A cabeza é cúbica, os cabelos longos e ordenados en super-
ficies xeométricas, ollos amendoados e un típico sorriso, estereotipado, coñecido como 
sorriso arcaico. Un exemplo é o kuros de Milos. Uns son de carácter votivo e outros de 
carácter funerario e ían colocados sobre as tumbas. 

� Actividade 4. O contraposto é unha postura que adoptan algunhas estatuas gregas, co-
mo o Doriforo de Policleto, e que consiste en que a perna sobre a que descansa o peso 
do corpo –en tensión- se corresponde co brazo do mesmo lado que está en repouso. A 
outra perna –en repouso-  correspóndese co brazo do seu lado en tensión. Desta manei-
ra, fórmase un contraposto. 

� Actividade 5. É unha técnica escultórica que permite representar o personaxe vestido 
pero coa roupa pegada ao corpo, de xeito que se poden apreciar as formas do corpo de-
baixo da vestimenta. 

� Actividade 6. As etapas da escultura grega son: 

– 1. Época arcaica (séculos VIII-VI a. C.): obras que teñen os mesmos convenciona-
lismos que tiña a escultura oriental: hieratismo (rixidez), frontalidade (posición fron-
tal dos corpos que pide unha visión exclusivamente dende o fronte polo espectador), 
estatismo (non hai sensación de desprazamento, de mobilidade), representación ana-
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tómica precaria e ruda, esquematizada, ríxidos zigzags nos cabelos. Represéntase o 
espido masculino, pero non aparece o espido feminino. As obras máis representati-
vas desta etapa son o kuros (xoves espidos) e a koré (doncela vestida). 

– 2. Época clásica (séculos V e IV a. C.): inténtase plasmar a beleza física ideal, para o 
que se estudan as proporcións dun corpo humano perfecto. Progrésase en naturalis-
mo, pero é un naturalismo idealizado (escúlpense belos corpos e belas caras pero 
que na realidade non existen) xa que non se pretende realizar copias exactas da natu-
reza. Os panos das vestiduras (drapeado) caen con pregos máis naturais, menos ríxi-
dos e fanse transparentes podendo apreciarse as formas dos corpos a través deles 
(técnica dos panos mollados).   

     Os principais escultores da época clásica son: 

– Do S. V a. C.: Mirón (o Discóbolo); Policleto (o Doríforo); Fidias (friso das Pa-
nateneas  do Parthenon). 

– Do S. IV a. C.: Praxiteles (Hermes con Dionisos neno); Lisipo (o Apoxiomenos); 
Escopas (Ménade danzante) 

– 3. Época helenística (séculos III-I a. C.): dáse un aumento de realismo, pero é un re-
alismo un tanto amargo xa que agora se representa o feo, o deforme, o retorcido. Hai 
retratos descarnados e de gran penetración psicolóxica, existindo unha preferencia 
polo dramatismo das expresións, en oposición aos rostros tranquilos da etapa ante-
rior, e polos corpos retorcidos, en oposición ás posturas serenas da época clásica. 

Os principais escultores da etapa helenística son: Axesandro, Atenodoro e Polidoro 
(Laocoonte e os seus fillos); a Vitoria de Samotracia. 

� Actividade 7. Definir: 

– Antropocentrismo: doutrina ou teoría que sitúa o home no centro do universo. 

– Canon: é a norma que regula as proporcións entre as diversas partes do corpo huma-
no. O canon establece as proporcións que deben ter as diversas partes do corpo hu-
mano para conseguir a maior beleza e harmonía posibles. 

– Métopa: na orde dórica da arte grega, son espazos cadrados, delimitados por trígli-
fos, que van decorados con relevos. O conxunto de tríglifos e métopas define o friso 
dórico. 

19.3 Unidade 3 

� Actividade 1. É unha arquitectura mixta, é dicir, utiliza conxuntamente sistemas cons-
trutivos diversos: o alintelado, herdado dos gregos, e abovedado, de orixe oriental e que 
herdaran dos etruscos. 

Os materiais empregados son: o morteiro (formigón mesturado con pedras pequenas e 
que é un invento romano), o ladrillo, o mármore e a pedra.   

Adoptan as ordes arquitectónicas gregas, pero imprímenlle o seu carácter práctico, mo-
dificando as dimensións dos diferentes elementos segundo as necesidades do edificio, 
rompendo, deste xeito, coa idea de proporción grega. Introducen a orde toscana, que é 
unha versión da orde dórica grega feita polos etruscos. Ademais utilizan unha orde no-
va, a composta, cun capitel no que se mesturan as volutas da orde xónica con elementos 
da corintia, como as follas de acanto.  

Unha innovación romana é a utilización de diferentes ordes nunha mesma fachada, uti-
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lizando a dórica no primeiro piso, a xónica no segundo e a corintia ou a composta no 
terceiro. É a orde superposta. 

Gran ampliación do tipo de edificios que se constrúen, sendo unha arquitectura funda-
mentalmente civil, en contraste coa grega que era principalmente relixiosa. Deste xeito 
xorden por todo o imperio grandes obras de enxeñería: basílicas, acuedutos, pontes, ar-
cos de triunfo, etc. 

� Actividade 2. Os edificios para espectáculos públicos romanos son: 

– Teatros: son edificios para a representación de obras teatrais e seguen de cerca os te-
atros gregos, inda que con algunhas diferenzas. A cávea ou gradas son semicircula-
res e non ultrasemicirculares como as gregas e adoitan ir sobre túneles abovedados, 
mentres que as gregas adoitaban apoiarse sobre un desnivel natural. A orquestra é 
tamén semicircular e non circular como a grega. A escena é máis ancha cá grega. 

– Anfiteatros: son edificios para a representación de espectáculos sanguentos (loitas de 
gladiadores, loitas con feras, etc.). Normalmente son de planta oval e a area, onde se 
realiza o espectáculo, está totalmente rodeada pola cávea ou gradas. Debaixo da area 
van dependencias e corredores. O anfiteatro máis representativo foi o Coliseo. 

– Circos: son edificios para carreiras de carros, cabalos, etc. Ten planta de forma basi-
camente rectangular cos seus extremos ás veces redondeados. No centro da area vai 
a spina, ou muro de separación, ao redor da cal se facían as carreiras. En Roma che-
gou a haber sete circos: un dos máis importantes foi o Circo Máximo. En España 
quedan restos de circos en Mérida e Toledo. 

� Actividade 3. O relevo histórico son os relevos que decoraban os monumentos conme-
morativos (arcos de triunfo e columnas conmemorativas) na arte romana. Chámanse así 
porque describían feitos históricos, normalmente campañas militares vitoriosas, polas 
que se mandaban levantar o monumento. Así, por exemplo, os relevos que decoran o 
fuste da columna de Trajano, en Roma, levantada para conmemorar a conquista de Da-
cia (Romanía) por este emperador, describen as incidencias desta campaña militar. Nos 
relevos históricos romanos úsase a técnica do relevo pictórico. 

� Actividade 4. Definir: 

– Técnica do relevo pictórico: técnica usada polos romanos nos relevos históricos coa 
que se consegue a profundidade, terceira dimensión ou perspectiva no relevo. Con-
siste na utilización, no mesmo relevo, do alto relevo, para as escenas que estean 
máis próximas, do medio relevo, para as escenas que estean nun segundo plano e o 
baixo relevo, para as escenas que estean máis afastadas. 

– Arco de medio punto: elemento sustentante de forma semicircular. As pezas que for-
mas os arcos chámanse doelas. 

– Crismón: motivo da arte cristiá dende as súas orixes. Normalmente dentro dun círcu-
lo van as dúas primeiras letras gregas do nome de Cristo (Xριστος, en grego), o X  e 
o Ρ . Ás veces a ambos lados figuran o alfa (α ) e o omega (ω), primeira e última le-
tra dese mesmo alfabeto, co significado de que Cristo é o principio e o fin de todas 
as cousas. O crismón nace en época paleocristiá. 

– Arcosolio: arco escavado nun muro e que acostuma cubrir unha tumba. Emprégase 
xa nas catacumbas paleocristiás. Delas pasa máis tarde ás igrexas. As tumbas cuber-
tas con arcosolio corresponden sempre a personaxes importantes.   

� Actividade 5. Os edificios bizantinos estrutúranse arredor dunha cúpula central, pero 
cun sistema de contrarresto e de iluminación diferentes dos utilizados no Panteón. 
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Nos edificios bizantinos, a diferenza do Panteón, as cúpulas non se apoian directamente 
sobre os muros, senón que o fan en grandes machóns (grosos piares de forma irregular) a 
través de pendentes. As presións laterais da cúpula son absorbidas por bóvedas. Así, o mu-
ro apenas recibe peso, polo que se poden abrir nel vaos de iluminación, algo que non se 
podía facer no Panteón ao soportar o muro as presións da cúpula. 

� Actividade 6. Definir: 

– Cúpula: cuberta de forma semiesférica. Adoita ir sobre un anel cilíndrico, chamado 
tambor, e coroada, na súa parte máis alta, por unha lanterna cuxa misión é a de pro-
porcionar luz ao interior da cúpula na súa parte máis alta. 

– Pendente: triangulo esférico que permite pasar unha planta circular a unha planta 
cuadrangular. É dicir, as pendentes permiten apoiar unha cúpula, de base circular, 
sobre un espazo cuadrangular. Emprégase por primeira vez, a gran escala, na igrexa 
bizantina do S. VI, Santa Sofía de Constantinopla.    

– Trompa: bovedilla semicónica que se utiliza para transformar unha planta circular 
nunha poligonal, de modo que esa planta poligonal xa pode apoiarse nunha cuadran-
gular.  

19.4 Unidade 4 

� Actividade 1. As etapas da arte hispanomusulmá son: 

– Etapa califal (séculos VIII-X): mesquita de Córdoba. 

– Etapa dos reinos de Taifas e das invasións norteafricanas (séculos XI-XIII): nesta 
etapa, as manifestacións artísticas foron case exclusivamente construcións de carac-
ter defensivo. 

– Etapa granadina (séculos XIV-XV): Alhambra de Granada. 

� Actividade 2. Macksura: cercado que rodea a zona máis sagrada das mesquitas, o mih-
rab; e o lugar que ocupa o califa cando dirixe o oración. 

� Actividade 3. Mihrab: nicho ou pequeno espazo interno feito no muro de quibla e que 
serve para indicar a dirección á Meca, cara a onde teñen que orientarse os musulmáns 
ao facer as súas oracións. 

� Actividade 4. Mocárabes: decoración característica do interior das cubertas da arquitec-
tura musulmá. Son prismas e pequenas bovedillas que penden de bóvedas e cúpulas á 
maneira das estalactitas das covas. Na arquitectura granadina é onde máis se empregan 
os mocárabes. 

� Actividade 5. As características da arte musulmá hispana son: 

– Ao igual que a arquitectura romana e visigoda, a arquitectura hispanomusulmá usa 
tanto o sistema alintelado como o abovedado. 

– Usan o arco de medio punto e o arco de ferradura. Este último foi tomado da arqui-
tectura visigoda e convertérono, con algúns cambios, no arco de ferradura califal. 

– Mestura de materiais: combinan pedra con ladrillo. Isto apréciase na alternancia de 
doelas dos arcos. 

� Actividade 6. É unha cúpula que recorda, pola súa forma, os gallos dunha laranxa. 
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� Actividade 7. Porque o Islam é unha relixión anicónica, é dicir, que prohibe a represen-
tación de figuras humanas e sagradas. 

19.5 Unidade 5 

� Actividade 1. Foi San Vital de Ravenna, do século VI. Na Capela Palatina de Aquis-
grán utilízase o cimacio, ao igual que en San Vital e, se se comparan ambas plantas e os 
alzados, pódese ver que as solucións adoptadas son as mesmas, tanto na planta como no 
sistema de contrarresto das presións. 

� Actividade 2. A columna e o arco de ferradura visigodo con pouco peralte. Nos edifi-
cios visigodos vólvense a aproveitar moitas columnas de edificios anteriores. Ademais, 
o sistema de cuberta é a bóveda, sendo a máis usada a bóveda de canón xerada por ar-
cos de ferradura, e a bóveda de aresta nos cruzamentos das naves.  

� Actividade 3. As características da arquitectura asturiana son: 

– Planta basilical con cabeceira que pode ser dunha soa ábsida ou tripartita, inda que 
sempre rectangular, tanto por dentro como por fóra.  

– Grande altura e lonxitude dos edificios. 

– Os soportes son piares ou columnas agrupadas de catro en catro, tendo os fustes so-
gueados. 

– Arco de medio punto con marcado peralte. 

– Cuberta con bóveda de canón sobre arcos faixóns e contrarrestada no exterior por 
contrafortes. 

– Muros con arcos cegos polo peso da bóveda. 

– Emprego de materiais pobres (cachotaría), reservando a cantaría para as partes no-
bres. 

– Decoración interior con pinturas murais e volutas decorativas nas pendentes dos ar-
cos. 

� Actividade 4. Son os capiteis de Santa María do Naranco e a xamba de San Miguel de 
Lillo. 

� Actividade 5. Na arte mozárabe dáse unha fusión de dúas das grandes relixións que co-
existían na Península: a musulmá e a cristiá. Así, nos edificios mozárabes pódese ver 
unha mestura de características hispanovisigodas e musulmás. Un exemplo témolo no 
feito de que se mantén a planta cruciforme como símbolo cristián, ao mesmo tempo que 
se utiliza o arco de ferradura de tipo califal ou os canzorros de tipo musulmán nos alei-
ros. 

� Actividade 6. Iconostasio: nas igrexas prerrománicas e bizantinas é unha arquearía, a 
modo de biombo, que separa o presbiterio do resto da igrexa, onde se sitúan os fieis. A 
súa finalidade é illar o sacerdote dos fieis no momento da consagración na misa. O ri-
tual da igrexa ortodoxa e o rito mozárabe español (que se practicaba na Península na 
época prerrománica) esixen esta separación. Nos iconostasios bizantinos van colocados 
cadros con imaxes chamadas iconas, de aí o seu nome. 

� Actividade 7. Definir: 
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– Arco de ferradura: arco ultrasemicircular creado polos visigodos de España. Destes 
tómano os musulmáns e convérteno no arco máis típico da arte musulmá. 

19.6 Unidade 6 

� Actividade 1. Arquivoltas: son varios arcos que se van introducindo no espesor do mu-
ro, é dicir, que se abucinan, e que enmarcan as portas das igrexas románicas (con arcos 
de medio punto) e góticas (con arcos apuntados). 

� Actividade 2. A xirola: ou deambulatorio é un corredor, prolongación das naves late-
rais, que rodea pola súa parte traseira a capela maior dunha igrexa. É o elemento carac-
terístico das chamadas igrexas de peregrinación ou grandes catedrais románicas do 
Camiño de Santiago. A xirola permite unha circulación máis fluída na parte máis visi-
tada desas igrexas: a cripta ou construción subterránea, situada debaixo do altar maior, 
que é onde se gardan as reliquias. Coa xirola os peregrinos poden venerar as reliquias 
santas sen interromper o culto.  

� Actividade 3. As características da escultura románica son: 

– Está condicionada ao marco arquitectónico. 

– Falta de naturalismo. 

– Dáse unha xustaposición das figuras. 

– Desproporción. 

– Repetición dunha mesma cara en todos os personaxes dunha composición, é dicir, 
isocefalia. 

– Roupas cos pregos simétricos e que non deixan translucir a anatomía. 

– Colocación espacial incorrecta. 

� Actividade 4. O Pórtico da Gloria da catedral de Santiago de Compostela foi realizado, 
a finais do século XII, polo mestre Máteo, e atópase unha vez traspasada a portada da 
fachada do Obradoiro, fachada barroca do S. XVIII que substituíu a primitiva fachada 
románica. 

É un pórtico tripartito, é dicir, ten tres portas ou arcadas abucinadas con arquivoltas a 
base de arcos de medio punto. A porta central, máis grande que as laterais, leva tímpa-
no semicircular que apoia nun parteluz. 

As tres arcadas van totalmente decoradas con esculturas e relevos que estaban policro-
mados (inda quedan algúns restos desa policromía). No centro do tímpano vai Cristo en 
maxestade, é dicir, o Pantocrátor, rodeado polos catro evanxelistas (Tetramorfos) e an-
xos cos instrumentos da paixón. Nas arquivoltas da porta central están os 24 anciáns do 
Apocalipse, colocados de maneira radial e levando no seu regazo instrumentos musi-
cais. No parteluz vai a estatua de Santiago sedente. Nas xambas, dispostos de forma pa-
ralela, van os profetas e os apóstolos. 

Neste Pórtico pódese apreciar a transición entre o románico e o gótico. 

Trazos románicos son: a estrutura xeral da portada (arquivoltas de arcos de medio pun-
to; disposición radial das figuras das arquivoltas da portada central...), a temática e 
composición da escena do tímpano (o Pantocrátor co Tetramorfos ao redor;  as figuras 
van xustapostas e ocupan todo o espazo, sen ocos; hai tamaño xerárquico; as figuras te-
ñen a rixidez e a frontalidade típicas do románico ao igual cós roupaxes dalgúns dos 
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personaxes). 

Pero as esculturas do Pórtico, sobre todo as figuras dos profetas e dos apóstolos das 
xambas, teñen xa un certo grado de naturalismo xa que, inda que conservan a típica 
disposición simétrica do románico, non teñen o hieratismo, a rixidez típica do primeiro 
románico. Ese maior naturalismo tamén se pode apreciar no volume das figuras, as ca-
les se despegan das columnas, e así non se deforman pola lei de adaptación ao marco 
arquitectónico, polos pregos dos panos, que son máis amplos e menos simétricos, ou 
polos sorrintes rostros onde se pode apreciar unha individualización dos trazos. 

� Actividade 5. Parteluz: ou mainel, é unha columna que divide en dúas un van (ventá ou 
porta). No caso de ir nunha porta, é a peza sobre a que apoia, na súa parte central, o 
tímpano da mesma. As portas con parteluz son típicas dos estilos románico e gótico. 

� Actividade 6. Definir: 

– Bóveda de canón: é a bóveda, ou cuberta curva, de forma semicilíndrica, é dicir, a 
xerada por un arco de medio punto (semicircular) se este se movese lonxitudinal-
mente.  

– Tribuna: galerías situadas sobre as naves laterais e da mesma anchura que estas. Van 
abertas á nave central. 

– Ábsida: espazo, normalmente de planta semicircular, que se sitúa na cabeceira das 
igrexas onde vai colocado o altar. Na arte prerrománica española acostuman existir 
ábsidas contrapostas, é dicir, situados na cabeceira e nos pés da igrexa. 

19.7 Unidade 7 

� Actividade 1. Son construcións que se caracterizan pola sinxeleza, tanto arquitectónica 
como ornamental (tiñan prohibido todo tipo de pintura ou escultura decorativa). Conci-
bían as igrexas afastadas de calquera exceso ornamental, chegando, incluso, a prescin-
dir dos capiteis esculpidos tan abundantes no Románico. 

� Actividade 2. Triforio cego: denomínanse triforio ou andito as ventás que no Románico 
van sobre os arcos que dividen a nave central das laterais. Deste modo, o triforio abre 
cara á nave central a tribuna ou piso superior das naves laterais. A súa misión é a de 
contribuír á iluminación da nave central que é a máis afastada das ventás que se abren 
nos muros laterais. É a solución románica ao problema da deficiente iluminación da 
nave central que é consecuencia do uso da bóveda de canón. O problema da falta de luz 
quedou resolto no gótico, ao substituírse a bóveda de canón pola bóveda de cruzaría 
que non apoia sobre os muros laterais da igrexa senón nun xogo de arcos interiores e 
exteriores. No gótico ás veces se mantén o triforio, pero ao non ser necesario para a ilu-
minación, este acostuma ser cego. 

� Actividade 3. Pintura ao óleo: é unha técnica pictórica na que as cores se aplican á tá-
boa ou lenzo mesturados con aceite. Inda que esta técnica xa se coñecía con anteriori-
dade, é cos pintores flamencos do século XV cando adquire unha calidade peculiar. O 
óleo sobre lenzo será, posteriormente, a técnica máis utilizada en pintura. 

� Actividade 4. Gablete: é un triángulo, de carácter decorativo, que enmarca, pola parte 
superior, as portas, ventás ou arquivoltas nos edificios góticos. Xeralmente vai calado e 
coroado por un festón. 

� Actividade 5. Os dous principais elementos construtivos da arquitectura gótica son: 
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– Arcos apuntados ou arcos de oxiva: formados por dous segmentos de arcos que se 
cruzan na clave. Con el desvíanse mellor os empuxes oblicuos do arco. Cando é moi 
agudo chámase alancetado. 

– A bóveda de cruzaría: formada por arcos ou nervios que se cruzan sobre os que vai a 
cuberta propiamente dita ou plementería. É moi lixeira e descarga o seu peso nuns 
arcos exteriores, chamados arcobotantes, os cales, á súa vez, o levan a uns contrafor-
tes arrimados polo exterior aos muros e de alí ao chan. Sobre os contrafortes ou es-
tribos acostuman ir os pináculos ou pezas de forma piramidal que, ademais de ter 
unha función decorativa, contribúen á solidez dos contrafortes. Grazas á bóveda de 
cruzaría e a todo este sistema, pódense abrir moitos e grandes ventás que se acostu-
man cubrir con vidreiras de cores. Así, sobre as catedrais góticas alguén dixo que 
eran animais moi belos por dentro pero aos que se lles ve o esqueleto por fora.  

� Actividade 6. A perspectiva permite representar, sobre unha superficie plana de dúas 
dimensións, a sensación de profundidade, é dicir, a terceira dimensión. A perspectiva 
lineal utiliza un só dos dous principios nos que se basea: o principio de que as cousas, 
canto máis lonxe están de nos, máis pequenas as vemos. A perspectiva lineal utiliza li-
ñas de fuga, que rematan converxendo nun punto, o cal pode estar dentro ou fóra do 
cadro, e liñas de freo. Esta perspectiva, ao non utilizar o segundo principio no que esta 
se basea, o de que as cousas canto máis lonxe están de nos máis difuminadas, menos 
precisas, as vemos, non é unha perspectiva total, xa que as cousas que están máis lonxe 
aparecen case tan precisas ou nítidas como as máis próximas. 

� Actividade 7. No gótico, á diferenza do románico, cada tipo de representación ten un 
lugar específico. Hai, así, unha distribución preestablecida dos temas: 

– A historia de Cristo represéntase na fachada occidental. 

– A historia de María e os santos, na fachada norte. 

– O Xuízo Final, na fachada sur. 

19.8 Unidade 8 

� Actividade 1. Os principais períodos ou etapas do Renacemento italiano son: 

– Primeiro Renacemento ou Quattrocento: dáse no século XV e o seu centro é Floren-
cia, onde actuaban os mecenas da familia Medici protexendo a artistas e filósofos. 

– Alto Renacemento ou Cinquecento: dáse na primeira metade do século XVI. Agora, 
Roma despraza a Florencia como capital artística, e os novos mecenas van ser os 
papas. 

– Manierismo: iníciase a partir do segundo cuarto do século XVI e significa a deca-
dencia do Renacemento clásico. 

� Actividade 2. As características principais da arquitectura renacentista italiana son: 

– Arco de medio punto. 

– Ordes clásicas: dórica, xónica, corintia, toscana e composta. Delas a corintia, que foi 
a máis empregada polos romanos, tamén o vai a ser polos renacentistas. 

– Bóvedas de canón e cúpulas, elementos característicos da arte romana, tamén o van 
a se da arquitectura renacentista. 

– Reaparece o entaboamento, que vai formar parte de todo o edificio renacentista. 
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– Recupéranse as proporcións clásicas entre as diversas partes dun edificio. 

– Frontóns, tanto triangulares como curvos. 

– Orde superposta. 

– Orde xigante. 

– Existen, ao igual que na arquitectura medieval, plantas basilicais, pero agora, á dife-
renza da Idade Media, predominan plantas centrais e moi especialmente as de cruz 
grega. 

– Sobriedade decorativa. 

� Actividade 3. A primeira obra onde se poden apreciar os cambios habidos na escultura 
do Quattrocento é nos relevos das portas do Paraíso do baptisterio da catedral de Flo-
rencia, obra de Lourenzo Ghiberti. Nesta obra recupérase da Antigüidade a anatomía, 
os movementos dos corpos e a gradación de volumes, recuperándose a perspectiva no 
relevo, como ocorría nos relevos históricos romanos. 

� Actividade 4. Foi Masaccio. Foi o que comezou a romper cos convencionalismos da 
pintura medieval e a preocuparse por plasmar as leis da perspectiva, é dicir, o espazo 
real. En dous dos frescos da Capela Brancacci de Florencia, que representan a Expul-
sión de Adán e Eva do Paraíso, é onde mellor se reflicte ese paso da pintura medieval á 
pintura renacentista, xa que neles a representación do espazo e do movemento son re-
ais. 

� Actividade 5. En todas as súas obras pódense apreciar os novos principios da pintura 
renacentista: gusto polas composicións con moitos personaxes, os estudos de perspecti-
va, as reminiscencias arquitectónicas da Antigüidade. 

As características propias da pintura de Botticelli son: o fino debuxo das figuras e o seu 
movemento, que vai reforzado polo movemento das roupas. 

� Actividade 6. Mecenas: denomínase mecenas a todo protector das artes; a súa labor im-
pulsora e protectora denomínase mecenado. A palabra procede do nome de Cayo Cilnio 
Mecenas, conselleiro do emperador romano Augusto, que protexeu a poetas como Vir-
xilio e Horacio. 

� Actividade 7. Definir brevemente:  

– Almofadado: sillar (pedra, xeralmente en forma de paralelepípedo e sección rectan-
gular) que ten a súa parte central máis sobresaínte. Así, nunha sillería almofadada as 
xuntas entre os sillares quedan afundidas. Foron, aparentemente, labrados de forma 
rústica ou descoidada e utilizados por primeira vez polos romanos. No Renacemento 
volven a empregarse, sobre todo nas fachadas dos palacios florentinos do século 
XV. 

19.9 Unidade 9 

� Actividade 1. Foi a partir do templete de San Pietro in Montorio, obra de Bramante. 
Buscando unha construción que puidese ser abarcada dun so golpe de vista, creou este 
templete utilizando unha planta central, máis concretamente circular, á maneira dun 
tholos clásico. Este novo tipo de planta foi empregado máis tarde por Bramante para a 
basílica de San Pedro en Roma, inda que morreu antes de rematar o encargo. 
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� Actividade 2. Os arquitectos que traballaron na basílica de San Pedro do Vaticano fo-
ron: Bramante, Rafael, A. De Sangallo, Miguel Anxo e Carlos Maderno, este xa no sé-
culo XVII. 

� Actividade 3. A composición pechada. Son obras con poucas figuras distribuídas for-
mando un espazo pechado, só para elas. Esta forma que perfilan as figuras tende a ser 
un triángulo, considerado perfecto polo neoplatonismo. Este tipo de composición, que 
se pode apreciar, por exemplo, na Virxe do xílgaro, de Rafael, estivo presente ao longo 
de todo o século XVI.  

� Actividade 4. O sfumato consiste no esvaecemento dos contornos. É característico da 
obra de Leonardo da Vinci, para quen a luz non debía definir os perfís de maneira níti-
da, senón que debía matizar os contornos. Deste xeito, a liña perde intensidade e, gra-
zas a esa gradación luminosa, os contornos dos rostros fanse moito máis reais. 

� Actividade 5. Emprega unha gama de cor moi variada e contrastada, tendo certa ten-
dencia á utilización das cores vermella e azul, que son complementarias. Ademais, ca-
racterízase polo dominio dos diferentes matices dentro dunha mesma cor. 

� Actividade 6. Son Tiziano, Tintoretto e Veronés. 

� Actividade 7. Definir brevemente: 

– Tholos: é unha construción de planta circular cuberta con cúpula. Nun principio, na 
antiga Grecia, tiñan carácter funerario. 

– Planta de plan central: son aquelas nos que os muros exteriores equidistan aproxi-
madamente dun punto central.  Así, os edificios con este tipo de planta poden ser 
circulares, poligonais ou de cruz grega (de brazos iguais). 

19.10  Unidade 10 

� Actividade 1. A terribilità é unha característica da obra de Miguel Anxo que fai refe-
rencia á potencia dramática que transmiten as súas esculturas. Pódese apreciar, por 
exemplo, na figura do Moisés da tumba do papa Xulio II, onde se ve a acusada expre-
sión do rostro e a ira contida dos brazos en tensión. 

� Actividade 2. O manierismo é o estilo artístico propio da segunda metade do S. XVI es-
tando, polo tanto, situado entre o Renacemento clásico e o barroco. Hai tratadistas de 
arte que manteñen que todo estilo ten unha fase manierista, que sería a penúltima etapa 
das  catro que, segundo eles, teñen sempre os estilos artísticos: arcaica, clásica, manie-
rista e barroca. O manierismo ten unha linguaxe moi diferente da linguaxe clasicista do 
Renacemento. Nesta nova linguaxe é patente a forza expresiva, a distorsión, a tensión, a 
inverosimilitude, a esaxeración. Así, por exemplo, a grandiosidade e simplicidade esa-
xeradas en El Escorial son manieristas; a mestura de elementos da arquitectura civil e 
da arquitectura relixiosa, como fai Palladio na Vila Rotonda ao utilizar unha cúpula nu-
nha vila, é unha arbitrariedade manierista. 

� Actividade 3. As características da arquitectura manierista son: 

– Converter os edificios en algo vivo, para o cal se serven dos seguintes recursos: 

– Destacan as partes construtivas. 

– Combinación de ordes clásicas e a orde xigante. 

– Uso de vans cegos. 
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– Xogo de sombras e luces nas fachadas. 

� Actividade 4. Os traballos de Miguel Anxo na Capela Sixtina son: 

– Os frescos da xigantesca bóveda: Miguel Anxo dividiu a parte central da bóveda nu-
nha serie de grandes recadros, colocando en cada un unha escena do Xénese (primei-
ro libro da Biblia): a creación do mundo, a creación de Adán e Eva, a expulsión de 
Adán e Eva do Paraíso, etc. A ambos lados deses recadros pintou as figuras dos pro-
fetas, nun lado, e das sibilas, no outro. 

– Na parede do fondo ou testeiro, o gran fresco do Xuízo Final: enorme fresco con 
gran número de figuras. No centro Cristo, espido, concibido como o Zeus da mitolo-
xía grecorromana, en actitude de destruír o mundo. Ao seu lado, a Virxe asustada. A 
un lado de ambos os Xustos (gran número de figuras ascendendo aos ceos), e doutro 
os Pecadores (gran número de figuras descendendo ao inferno). 

� Actividade 5. A Piedade de Miguel Anxo mostra unha composición tranquila, inscri-
bíndose no esquema triangular imposto polos modelos neoplatónicos. 

� Actividade 6. Andrea Palladio, con obras como a basílica de Vicenza. 

� Actividade 7. Definir brevemente:  

– Forma serpentinata: é o esquema característico que seguen as estatuas manieristas 
(2ª metade do S. XVI). Consiste en dar ás figuras un movemento xiratorio artificioso 
contrabalanceando cabeza, ombreiros e cadeiras, é dicir, retorcéndoas sobre o seu 
eixe. Un exemplo témolo no grupo escultórico d’O rapto das Sabinas, obra de Xoán 
de Bolonia. 

19.11  Unidade 11 

� Actividade 1. A consecuencia das directrices do Concilio de Trento na arquitectura foi 
un novo tipo de templo, que contase cun único espazo para que todos os fieis puidesen 
escoitar as predicacións. 

� Actividade 2. Foi na igrexa dos xesuítas en Roma, Il Gesú, obra de Vignola. A adecua-
ción aos novos presupostos consistiu na redución das dimensións das naves laterais e 
dos brazos do cruceiro, para crear ese único espazo. Utilizouse a cuberta abovedada, xa 
que este tipo de cuberta permite un mellor aproveitamento acústico que a cuberta plana. 
Rebaixáronse as naves laterais, colocándose encima unha tribuna para que os monxes 
puidesen asistir á misa sen ser molestados polos fieis. 

� Actividade 3. Esquema das principais etapas da arquitectura renacentista española: 

– O plateresco (1ª metade do S. XVI, reinado de Carlos V): utilización de formas e 
motivos ornamentais renacentistas en edificios nos que inda predomina unha estrutu-
ra gótica. Caracterízase pola miúda decoración que invade os edificios, sobre todo as 
fachadas, o que recorda o traballo dos prateiros, de aí o seu nome. Un exemplo  té-
molo na fachada da universidade de Salamanca. 

– A corrente purista de tipo italianizante (1ª metade do S. XVI): a finais do primeiro 
terzo do S. XVI, vaise facendo cada vez máis patente a influencia da concepción es-
pacial do Renacemento: redúcese o papel da decoración ata converterse en algo se-
cundario; vai adquirindo crecente importancia a concepción dos edificios como unha 
unidade rexida por normas de proporcións claras. En definitiva, supón a adopción 
das ideas renacentistas. Un exemplo deste novo estilo, que convive co plateresco, 
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témolo no palacio que Carlos V mandou construír na Alhambra de Granada, obra de 
Pedro Machuca. 

– O manierismo, estilo herreriano ou escurialense (2ª metade do S. XVI, reinado de 
Filipe II): é a antítese da plateresca xa que é totalmente sobria e espida (as numero-
sas ventás son o único que rompe a monotonía dos muros de El Escorial). O mostei-
ro de San Lorenzo de El Escorial foi obra de dous arquitectos: comezado por Juan 
Bautista de Toledo e continuado, trala morte deste, por Juan de Herrera. 

� Actividade 4. As principais características da pintura de El Greco son: 

– Na temática os seus cadros reflicten a ideoloxía do Concilio de Trento. 

– A concepción pictórica á maniera de Miguel Anxo. 

– O seu bizantinismo, produto do seu nacemento en Creta: ten, ao igual que a pintura 
bizantina, falta de fondo e perspectiva. 

– Abandono da liña e o debuxismo, ao igual que os pintores venecianos (cos que en-
trou en contacto durante a súa estancia en Venecia), como Tiziano, do que tomou a 
cor para as súas primeiras obras, aínda que máis tarde evolucionou cara a un tipo de 
paleta máis persoal, pasando das gamas cálidas, como as amarelas ou as vermellas, 
ás frías, metalizadas. 

–  É un pintor manierista, o que explica o característico alongamento das súas figuras. 

– Marcado interese por expresar o sentimento dos personaxes a través das mans e dos 
ollos. 

– Diferente emprego da pincelada dentro dun mesmo cadro, que lle permitía distintos 
tratamentos para os detalles das armaduras, dos panos e das teas. 

– Nas escenas están presentes personaxes do momento, que utiliza para achegar as es-
cenas á realidade cotiá.    

� Actividade 5. As carnacións son o tratamento pictórico das partes núas das figuras es-
culpidas, en contraposición coas roupaxes. 

� Actividade 6. Chisqueiros son elementos decorativos verticais que separan os tramos da 
crestería e que teñen unha forma parecida aos candeeiros. 

� Actividade 7. 

– Arco carpanel: é un arco parecido ao arco rebaixado pero, a diferenza deste, trázase 
a partir de tres centros. O resultado é unha forma parecida á asa dun cesto, máis an-
cha que alta. 

– Arco mixtilíneo: é o formado pola mestura de liñas rectas e curvas. 

19.12  Unidade 12 

� Actividade 1. As dúas características básicas que definen o barroco son a busca do mo-
vemento e a ruptura da proporción, da norma clásica que imperara no Renacemento, 
inda que, hoxe en día, se pode comprobar como o barroco non supuxo unha ruptura  
coa última etapa do Renacemento. 

� Actividade 2. Un baldaquino ou ciborio é unha peza formada por catro columnas sobre 
as que se apoia unha cuberta. Normalmente vai situado sobre o altar nas igrexas, inda 
que tamén pode cubrir unha tumba, un trono, etc. O seu uso remóntase á arquitectura 
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paleocristiá. O máis famoso é o baldaquino barroco de bronce situado na igrexa de San 
Pedro do Vaticano, en Roma, obra de Bernini do século XVII e que serve para enmar-
car o retablo do fondo, obra tamén de Bernini, onde vai a cátedra de San Pedro e a 
pomba do Espírito Santo. Todo o conxunto forma así unha gran escenografía. 

� Actividade 3. Imperan as plantas elípticas, con movemento e, en ocasións, a base de 
curvas e contracurvas, é dicir, curvas cóncavas e curvas convexas. 

� Actividade 4. Nas fachadas impúxose tamén o movemento, a liña descontinua, con en-
trantes e saíntes, con formas cóncavas e convexas. 

� Actividade 5. Afectou ao cambio no tratamento. Así, se no Renacemento  primaba o 
sentimento contido, a proporción, a tranquilidade repousada, no barroco primou o mo-
vemento, buscando puntos de vista insospeitados e provocando xogos de luces cos pa-
nos que permitían visións diferentes das obras, segundo variase o foco luminoso. 

� Actividade 6. As características da pintura de Caravaggio son: 

– Detallismo co que trata os elementos cotiáns dos cadros. Isto débese a que se lle dá a 
mesma importancia aos personaxes que aos accesorios (pratos, manteis, etc.) 

– Valora a luz como o elemento que condiciona e cambia a realidade. Utiliza a luz di-
recta, a que entra no taller do pintor, usándoa para marcar as diferenzas entre as par-
tes iluminadas e as que están en penumbra. Trátase, así, dun xogo luminoso. A este 
tratamento chámaselle tenebrismo. 

– Utilización de cores cálidas como marróns, vermellos e ocres. 

– Substitúe os modelos aristocráticos doutros pintores por xentes do pobo.   

� Actividade 7. Definir brevemente:  

– Columna salomónica: é unha columna característica do estilo barroco. Ten o fuste 
de forma helicoidal. Foi creada por Bernini, no século XVII, ao construír o balda-
quino de bronce situado debaixo da cúpula da igrexa de San Pedro do Vaticano en 
Roma. Para facela inspirouse nun relevo paleocristián que entón se cría que procedía 
do templo de Salomón en Xerusalén. De aí o seu nome. 

– Bodegón: chámase así a un xénero pictórico no que se representan froitas, animais 
mortos e obxectos comestibles de todo tipo. Este xénero alcanza a súa máxima ex-
pansión no barroco. Poden ser exuberantes e ricos como os bodegóns flamencos ou, 
pola contra, sobrios e pobres como os bodegóns españois do século XVII, como, por 
exemplo, os de Zurbarán. Os bodegóns tamén se denominan naturezas mortas. 

19.13  Unidade 13 

� Actividade 1. A evolución do barroco español baseouse nun progresivo desenvolve-
mento da ornamentación, a diferenza da busca do movemento e do gusto polos mate-
riais nobres que caracterizaron a arquitectura barroca italiana. Isto débese á pobreza dos 
materiais empregados, agás no caso de Galicia, e ao afán de ocultar dita pobreza tras 
unha decoración exuberante. 

� Actividade 2. O carácter ornamental da arquitectura barroca española deu lugar a nota-
bles diferenzas entre os distintos focos construtivos da Península. Estes focos son: 

– Foco castelán: utilizan molduras, estípites e vans ovais. Un exemplo témolo na fa-
chada do Hospicio de Madrid, de Pedro de Ribera. 
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– Foco andaluz: utilizan columnas salomónicas, cortinaxes e unha miúda e variada de-
coración nas fachadas. Un exemplo témolo no colexio de San Telmo de Sevilla, obra 
de Leonardo de Figueroa. 

– Foco compostelán: utilizan como elementos ornamentais as placas e os recortes nos 
elementos construtivos. 

� Actividade 3. Hai tres xeracións: 

– Primeira: está presidida por Domingo de Andrade, con obras como o peche da cabe-
ceira da catedral, a Porta Real da catedral ou a torre do Reloxo, tamén da catedral. 

– Segunda: presídea Fernando Casas e Novoa, con obras como a fachada do Obradoi-
ro da catedral de Santiago. 

– Terceira: nesta destacan Simón Rodríguez, con obras como a fachada-pano da igrexa 
de Santa Clara, en Santiago, ou Fernández Sarela, con obras como a fachada-pano 
da casa do Cabido de Santiago. 

� Actividade 4. Son os exemplos máis significativos do interese urbanístico que se dá na 
Península xa dende principios do século XVII. Concibíronse como amplos espazos rec-
tangulares rodeados de vivendas levantadas sobre unha zona porticada. Comunícanse 
co resto da cidade a través dunha serie de arcadas situadas nos extremos. Un exemplo 
témolo na Praza Maior de Salamanca, obra dos irmáns Churriguera, da primeira metade 
do século XVIII. 

� Actividade 5. A escultura barroca española caracterízase por: 

– Predominio case exclusivo da temática relixiosa (santos, virxes, cristos). Os temas 
mitolóxicos e alegóricos, tan abundantes fora de España, estiveron ausentes aquí. 

– Marcado expresionismo das figuras. Para acentuar o realismo chegouse incluso a in-
troducir elementos naturais (pelo real, cordas, etc.). Trátase de subliñar o patético: 
feridas sanguentas, rostros que reflicten dor, etc. 

– O material predominante é a madeira policromada. Así, a maioría das obras son ta-
llas. 

� Actividade 6. Os pintores barrocos españois que merecen especial atención, tanto pola 
súa obra como polo tratamento das súas composicións, son catro: 

– Ribera: é o introdutor do naturalismo de Caravaggio en España, do que asimilou o 
tenebrismo e o gusto polos modelos dos barrios baixos, sendo o máis tenebrista dos 
pintores españois. Caracterízase por composicións sinxelas, nas que non hai ningún 
elemento que distraia a atención do tema representado e polo tratamento da anato-
mía, sendo especialista na representación das engurras da pel. 

– Zurbarán: é o representante dos ciclos das pinturas monásticas. Caracterízase por 
unha forte austeridade compositiva, con total ausencia de elementos accesorios e 
fondos case neutros. Tamén se caracteriza polo dominio das gradacións cromáticas, 
o que se pode apreciar no branco dos hábitos, con matices que van dende o branco 
rosado ata o marrón, grazas á boa administración da luz sobre as teas. Ao igual cós 
seus contemporáneos, tamén se caracteriza pola utilización de modelos reais para 
escenas relixiosas. 

– Murillo: é o pintor dos marxinados, dos nenos mendigos roubando froita, dos nenos 
bíblicos e dos cadros de xénero. Logra converter un tema cotián nun tema relixioso. 
Así, a súa temática principal era a vida cotiá dos barrios baixos de Sevilla. Esta te-
mática levouno a usar unha paleta con predominio de marróns e de ocres, cores que 
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abondaban na vestimenta destes grupos sociais, inda que tamén empregou cores pas-
teis nos cadros de temas relixiosos. 

– Velázquez: é o pintor de corte de Filipe IV, o que lle permitiu fuxir da temática reli-
xiosa do momento. Así, Velázquez ten cadros de temas mitolóxicos, inexistentes na 
pintura española da época, de temas históricos, de xénero e, sobre todo, retratos. En 
toda a súa obra parte de presupostos barrocos: paleta de cores marróns, ocres ou 
verdes; detallismo nos elementos; modelos de barrios baixos. Pero, pouco a pouco, 
foise desligando dos presupostos tenebristas: cambia o tratamento da luz, preocu-
pándose máis por captar a atmosfera nunha determinada estancia; fai unha pincelada 
máis solta, abandonando a precisión do debuxo; emprega cores prateadas e salmo-
nadas. 

� Actividade 7. Definir brevemente:  

– Placas: é un elemento decorativo típico do estilo barroco. As placas son adornos en 
resalte de formas moi variadas que van sobre os muros dun edificio. Tamén se usan 
en retablos. Este tipo de decoración é sobre todo característico do barroco galego, 
polo que en ocasións a este se lle denomina barroco de placas.  

– Fachada pano: é a creada con fins urbanísticos, cara a fóra, sen que garde relación 
co espazo interior que pecha. Un exemplo témolo na casa do Cabido de Santiago de 
Compostela, obra de Fernández Sarela, que xurdiu pola necesidade de pechar o es-
pazo que quedaba diante da portada das Praterías da catedral, para que a praza tive-
se un aspecto máis urbano. 

19.14  Unidade 14 

� Actividade 1. As principais características da arquitectura neoclásica son: 

– Volta ás formas clásicas e abandono do movemento típico do barroco. 

– Fachadas concibidas como as dos templos gregos e romanos. 

– Emprego das ordes clásicas gregas e romanas. 

– Preferencia polas cúpulas. 

– Uso de plantas rectangulares, como nos templos gregos, ou plantas centrais, como 
no Panteón de Roma. 

– Pureza de formas construtivas e ausencia de elementos decorativos. 

� Actividade 2. A obra de Goya ten tres períodos: 

– Período de xuventude e de madurez (1771-1807): etapa moi frutífera, na que a súa 
produción se centrou nos cartóns para tapices e nos retratos da familia real (Goya era 
pintor de cámara de Carlos III e, máis tarde, de Carlos IV) e da nobreza. É unha pin-
tura alegre, cunha paleta ampla e de contrastes marcados. Tamén pinta estampas bu-
cólicas, como as majas do Madrid castizo. A esta etapa tamén pertencen La maja  
vestida e La maja desnuda. En contraste atópanse outras obras, como O albanel fe-
rido, nas que Goya reflicte o Madrid dos menos favorecidos.  

– Segundo período (1808-1824): é unha etapa marcada polo contexto histórico da in-
vasión francesa e os desastres da guerra. Así, ten obras de marcado contido históri-
co, como Os fusilamentos da Moncloa e A carga dos mamelucos, onde a paleta co-
meza a escurecerse, inda que utiliza cores claras naqueles elementos que lle interesa 
destacar. Dáse un maior expresionismo dos rostros. Nesta etapa realizou as pinturas 
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negras, que simbolizan o medo á represión habida nesta etapa do reinado de Fernan-
do VII, nas que a paleta se vai escurecendo, o debuxo desaparece e a pincelada faise 
moi rápida e densa.  

–  Terceiro período (1824-1828): Goya, exiliado voluntariamente en Bordeaux, volve 
a ser un pintor de temas alegres, banais, usando as cores vivas e claras do primeiro 
período. 

– Fai, ademais, ao longo de toda a súa vida,  varias series de gravados nos que reflicte 
a súa visión da España do seu tempo. Temos así, Os caprichos, Os desastres da gue-
rra ou Os disparates, nos que representa o absurdo daquela España. Finalmente fixo 
dúas series de gravados dedicados a A tauromaquia. 

� Actividade 3. Tecnicamente, os pintores románticos volven aos gustos barrocos pola 
cor  e polas grandes composicións. Así, danse de novo xogos de luces e sombras e os 
corpos retórcense cheos de dinamismo. Pero a temática é moi distinta, xa que os pinto-
res románticos gustan de temas históricos e orientalizantes. 

� Actividade 4. O realismo é unha corrente artística que xorde cara a mediados do século 
XIX como reacción ao romanticismo. A estes pintores o que lles interesa son os temas 
que os rodean: o mundo campesiño, a explotación de mulleres e nenos, etc. Como reac-
ción ao romanticismo, os pintores realistas volven a composicións de poucos persona-
xes e aos contidos tranquilos, cotiáns.  

� Actividade 5. As características máis importantes da pintura impresionista son: 

– Teñen unha ampla temática, con preferencia da representación do entorno, da paisa-
xe, da vida urbana, do momento fugaz, do instantáneo. É dicir, trátase dunha pintura 
realizada ao aire libre (plein-air). 

– Uso de paleta clara. Así, as cores iluminadas polo sol son as preferidas por estes pin-
tores. 

– A pincelada é rápida, o que permite captar a fugacidade do instante. Son trazos non 
minuciosos, senón descoidados, deixando incluso zonas do lenzo ao descuberto. 

– Utilizan unha luz potente, a luz do exterior, do sol. Así, rexeitan as escenas en semi-
penumbra dos períodos anteriores. 

– Rexeitan o negro, xa que a sombra ou a penumbra non son nunca negras. Deste xei-
to, para representar a ausencia de luz nunha superficie, usan cores contrapostas ou 
máis densas. 

� Actividade 6. Os pintores postimpresionistas son pintores que tamén se moveron nos 
presupostos de rupturas coas normas pero, a diferenza dos impresionistas, estes pintores 
recuperaron o valor da forma. Estes pintores considéranse precursores da arte contem-
poránea, das vangardas, xa que cada un deles inicia novos campos de expresión que se-
guirán outros artistas no século XX. Deste xeito, Paul Cézanne coas súas composicións, 
nas que priman as formas xeométricas que subxacen en toda figura, abriu o camiño do 
cubismo; Paul Gauguin, coas súas cores vivas e rechamantes, abre o camiño do fauvis-
mo; e Vincent vang Gogh, o do expresionismo. 

� Actividade 7. Definir:  

– Augaforte: é unha técnica de gravado que consiste en imprimir un debuxo con ácido 
nítrico rebaixado con auga sobre unha prancha de metal. As primeiras obras conse-
guidas con esta técnica apareceron no século XVI, cos traballos de Alberto Durero. 



Páxina 56 de 59 

 

– Ismos: calquera das tendencias ou escolas artísticas contemporáneas, cada unha das 
cales ten as súas propias características, como o expresionismo, o cubismo, o fau-
vismo, o surrealismo, etc. 

19.15  Unidade 15 

� Actividade 1. É un tipo de arquitectura que se produce no século XIX e que se caracte-
riza por unha volta aos estilos arquitectónicos do pasado como o románico, o gótico, o 
renacemento. Estes arquitectos prefiren recuperar estilos do pasado que contar cos 
adiantos que implicaban as estruturas metálicas, inda que, en ocasións, usaron o ferro 
como elemento secundario e en zonas pouco visibles. Cando se funden diversas formas 
construtivas xorde unha variante denominada eclecticismo.  

� Actividade 2.  

– Formas naturais: columnas ou piares que recordan osos. 

– Gusto por enmascarar o arquitectónico imitando a natureza. 

– Decoración de portas, ventás, remates dos tellados, etc., que recordan as casas dos 
gnomos. 

– Xogos de cerámicas de vivas cores. 

– En definitiva, potenciación dos elementos decorativos e lúdicos e predominio das 
formas ondulantes e vexetais. 

– Tamén ten un sistema de contrarresto de presións realizado a partir do sistema de 
contrarresto gótico. 

� Actividade 3. As características da Escola de Chicago son: 

– Edificios que crecen en altura, como consecuencia dos prohibitivos prezos dos terre-
os edificables. Así, estes arquitectos inician a construción dos rañaceos. 

– Total desligación do pasado, debido á ausencia de tradición arquitectónica. 

– Mestura de materiais novos e tradicionais. 

– Prescinden dos elementos decorativos superfluos. 

– Prefiren a funcionalidade, polo que se priman os sistemas de aireación, de ilumina-
ción, de distribución racional dos espazos. 

– Uso, case maioritario, dun tipo de ventá ancha e dividida en tres corpos, oposta ás 
ventás verticais e estreitas dos modernistas europeos, que permitía a entrada da luz. 
É a ventá Chicago. 

– Como consecuencia do anterior, as fachadas quedan reducidas a unha sucesión de 
grandes vans e estreitas bandas de muro. 

� Actividade 4. As características de Le Corbusier e da arquitectura funcional son: 

– Intentar dar solucións concretas para cada tipo de edificación. 

– O material base é o formigón armado. 

– A arquitectura debe basearse no benestar e no confort, por iso se priman os sistemas 
de aireación, as calefaccións, a busca da claridade, a insonorización, etc. 

– Predominio dos volumes nítidos. 
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– Utilización dun canon, ou proporción, semellante ao grego, pero adaptado aos novos 
espazos construtivos. É o modulor. 

– A columna debe ser libre do muro. 

– O muro é independente, sendo unha simple pantalla, sen participar na resistencia do 
conxunto. 

– Os volumes habitables fanse lixeiros, flexibles e variados. 

– Tamén a fachada é libre. 

– Utilización do teito dos edificios como espazo axardinado. É a terraza xardín. 

� Actividade 5. É unha concepción arquitectónica do norteamericano Frank Lloyd Wright 
que se caracteriza pola preferencia de edificios baixos, dos espazos horizontais e pola 
humanización das cidades, que non debían crecer en altura, senón expandirse cara a fó-
ra. Considéranse os edificios como organismos adaptados á paisaxe que os engloba; de 
aí a utilización de terrazas, pórticos, patios e xardíns interiores. 

� Actividade 6. A tendencia deconstrutivista é unha tendencia arquitectónica de finais do 
século XX, caracterizada pola utilización de formas inestables a base de formigón, 
aceiro e vidro. É unha tendencia sobre todo americana, e o seu principal representante é 
Frank O. Gehry, con obras como o museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en 1997. 

� Actividade 7. Defina: 

– Modernismo: é un estilo arquitectónico e sobre todo decorativo que xorde en Europa 
e en Estados Unidos no último cuarto do século XIX. Pretendía elaborar unha arqui-
tectura desligada dos presupostos oficiais das academias e que chegase a todos os 
grupos sociais, inda que, na realidade, nunca deixou de ser unha arte ao servizo da 
rica burguesía. O modernismo é coñecido con diversos nomes nos diferentes países 
onde se desenvolveu: Stilo Liberty, en Italia; Art Nouveau, en Francia e Bélxica; 
modernismo, en España; etc.  

– Minimalismo: é unha corrente arquitectónica de finais do século XX, fundamental-
mente xaponesa, que se caracteriza por un tratamento exquisito dos materiais e pola 
pureza de liñas. 

19.16  Unidade 16 

� Actividade 1. Son un conxunto de tendencias artísticas que xorden a comezos do século 
XX e que se caracterizan por anticiparse ao seu tempo e contrastar cos gustos tradicio-
nais, liberándose do influxo das xeracións anteriores. Son, así, correntes de creación 
que buscan novos camiños expresivos. Dentro das vangardas están: o fauvismo, o ex-
presionismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, o surrealismo e a abstracción. 

� Actividade 2. O expresionismo é un movemento artístico ao que lle interesa plasmar a 
carga emotiva do tema representado, é dicir, a impresión que percibe o artista en de-
terminadas situacións. A fonte de inspiración destes artistas foi o pesimismo ante os 
problemas humanos, ante un mundo en continua tensión. Así, rexeitan o optimismo po-
sitivista do progreso industrial. Os pintores expresionistas utilizan trazos vigorosos, tra-
zos que nos lembran as pinturas negras de Goya. 

� Actividade 3. É a descomposición dos obxectos nas súas formas elementais. É dicir, es-
tes artistas tratan de cristalizar xeometricamente os obxectos (paisaxes, figuras huma-
nas, naturezas mortas, etc.), de reducilos a formas xeométricas, non admitindo outros 
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trazos que non fosen os que se puidesen realizar con regra e compás. Ademais, tratan 
de representar os obxectos dende distintos ángulos ao mesmo tempo, de xeito que unha 
mesma figura vese á vez de fronte e de perfil. 

� Actividade 4. A obra de Pablo Picasso ten tres períodos: 

– Primeiro: é o inicio da súa vida artística. É unha etapa figurativa, cunha preocupa-
ción social. Dentro deste período hai dúas fases en función das cores predominantes: 

– Etapa azul: a cor máis utilizada é a azul cunha gran variedade de tons. Os contor-
nos son angulosos. Predominan os temas sociais, representando persoas maltrata-
das pola sociedade. 

– Etapa rosa: a cor predominante é a rosa, inda que sen deixar de utilizar a azul. O 
debuxo é máis cheo, menos anguloso. Os temas son máis alegres, como os arle-
quíns. 

– Segundo: é a súa etapa cubista e está simbolizada polo cadro As señoritas de Avig-
non. Nesta etapa fíxanse os presupostos do cubismo. 

– Terceiro: a partir de 1925, cando Picasso recibe a influenza do surrealismo. Os te-
mas están condicionados polos acontecementos históricos do momento, como o as-
censo dos fascismos, a Guerra Civil española, etc. Son cadros simbólicos, cunha 
carga expresionista forte, nos que reflicte a desaprobación da realidade. A esta etapa 
pertence o Guernica.  

– Máis tarde volve a facer obras figurativas, inda que tamén seguiu pintando cadros 
cubistas. 

� Actividade 5. O surrealismo é un movemento artístico xurdido despois da Primeira Gu-
erra Mundial que nega o valor á realidade limitada polas cousas externas, buscando a 
esencia no mundo interior, nas imaxes que saen do subconsciente. Así, estes artistas re-
presentan o subconsciente, o mundo dos soños, analizado, por primeira vez, por Freud. 

� Actividade 6. Os principais representantes das vangardas galegas son: 

– Carlos Maside, que se inclina por formulacións de tipo expresionista. 

– Arturo Souto, tamén influenciado polo expresionismo alemán, cando os temas trata-
dos se referían ao ámbito urbano, inda que cunha paleta máis amable e os trazos 
máis lixeiros cando os temas se referían ao mundo campesiño. 

– Luís Seoane, inclinado ao dadaísmo, ademais de tender tamén a descompoñer figu-
ras en formas enlazadas entre si. É dicir, asimila o cubismo de xeito particular. 

– Laxeiro, que ten forte influencia do expresionismo. É peculiar o seu tratamento da 
figura humana, representada a modo de bonecos. 

– Asorey, escultor en cuxas obras predominan as formas compactas, propias das escul-
turas arcaicas, con formas xeométricas simples, preferentemente piramidais.  

� Actividade 7. Defina: 

– Abstracción: é a arte que só utiliza formas, liñas e cores, e que renuncia a toda imaxe 
figurativa. Trátase de manchas e formas sen relación coa realidade. 

– Futurismo: é un movemento fundado por Marinetti en 1909, que se caracteriza polo 
seu antiacademicismo sen concesións, pola súa débeda co cubismo, do que deriva, e, 
sobre todo, pola pretensión de dinamismo. Así, un dos seus temas predilectos é a 
noción de velocidade, que tratan de representar a través de múltiples recursos. 
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19.17  Unidade 17 

� Actividade 1. O expresionismo abstracto é un movemento artístico americano, caracte-
rizado por unha forma moi peculiar de elaborar as obras. Trátase da pintura de acción 
(action painting) na que o artista gotea, lanza a pintura sobre o soporte, arrastrándoa 
coas mans ou modelando materiais impregnados nela. O que se busca é a creación de 
diferentes texturas, para o que se combinan materiais, ao estilo das colaxes cubistas. 
Para estes artistas importa a materia, non a forma. 

Representantes deste movemento son: Jackson Pollock (cadros cheos de fíos cromáti-
cos, como resultado de verter a pintura directamente dos tubos); Willen De Kooning 
(grandes manchas vertidas sobre o soporte); etc. 

� Actividade 2. O hiperrealismo é un movemento artístico figurativo que busca plasmar 
momentos reais da vida cotiá coa maior veracidade posible. É unha tendencia que pare-
ce como se quixese facer a competencia á fotografía pola minuciosidade das súas obras. 
Entre os seus representantes máis destacados está o español Antonio López. 

� Actividade 3. Dentro da arte conceptual englóbanse movementos centrados na transmi-
sión de conceptos, o que fan de diferentes xeitos. Importa o que o artista quere transmi-
tir, á marxe da técnica empregada. Segundo os diferentes medios empregados para 
transmitir o concepto, temos: 

– O body-art: o medio utilizado para transmitir a idea é o corpo humano. 

– A arte povera: os medios utilizados son materiais sen transformación industrial, bas-
tos. É un medio de manifestar a súa oposición á sociedade industrial. Estes artistas 
utilizan montaxes con diversos materiais (instalacións).  

� Actividade 4. O poder do cartel como medio publicitario, utilizado polas empresas para 
conquistar os mercados para os seus produtos, serviu tamén para difundir ideoloxías 
políticas. Un exemplo témolo na gran utilización de carteis nos diferentes sistemas tota-
litarios, ou no actual uso dos carteis durante as campañas electorais.  

� Actividade 5. O primeiro dos movementos de vangarda na utilización do cine foi o ex-
presionismo alemán. Os directores expresionistas utilizan o mundo dos pesadelos para 
reflectir a realidade da posguerra, mesturando o terrorífico co onírico. Un exemplo des-
te tipo de cine témolo na obra de Wilhelm Murnau, Nosferatu o vampiro, de 1921, na 
que priman a expresividade dos personaxes e os violentos xogos de luces. 

� Actividade 6. É un movemento cinematográfico cuxas obras reflicten ambientes de 
grupos sociais marxinados. Supón unha toma de conciencia ante a realidade social. Un 
exemplo, no que se fai unha defensa da resistencia fronte aos nazis, é Roma, cidade 
aberta, de Roberto Rossellini. 

� Actividade 7. Definir: 

– Happening: é un novo recurso plástico no que se mesturan elementos teatrais e pic-
tóricos e no que se fai partícipe ao público. 

– Op-art: é a arte óptica, a que xoga con formas xeométricas. 

 

 


