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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Els objectius teòrics contemplen:
- Analitzar i reflexionar sobre l?ús actual de la llum nocturna, començant en les vessants sociològiques e industrials, però 
profunditzant en l?evolució històrica de la presencia de la nit i la nocturnitat en les representacions artístiques.
- Evolució de la presencia de les llums nocturnes en els modes de reproducció del cine i la fotografia, i la seva influència 
en la nostre percepció del món.
- Conèixer aspectes de la biologia, la geografia i la fisiologia relacionades amb els ritmes circadians ( dia ?nit).
- Estudiar i analitzar els aspectes arquetípics heretats de la visió social de la nit abans de l?aparició de la llum elèctrica i la
seva persistència en els models reproduïts en fotografia i cinema.
La vessant tècnic-pràctica
- Evolució de les eines tècniques que han facilitat l?ús de la llum nocturna, tant sociològicament com en modes de 
representació artístics. 

- Experimentació amb els recursos de captació d?imatge i les eines de postproducció, al servei d?intentar crear noves 
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Transversals:

CEA5. CEA5: Planificar, dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment) atenent
tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components.
CEA7. CEA7: postproduït usant eines bàsiques d'efectes digitals (títols, màscares, control d'efectes cromàtics ...) per a
una producció audiovisual en diferents modalitats (reportatge periodístic, cinematogràfic, videoclip, ...).
CEA8. CEA8: Dissenyar les necessitats d'il luminació d'un espai en funció de les seves característiques i de l'objectiu 
final de la producció

07 AAT. APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió 
crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Els conceptes teòrics seran exposats en les classes de teoria, complementats amb l?anàlisi d?imatges.
La metodologia està basada en el debat i la recerca.
Alguns estudis o anàlisis seran completats per cada alumne com a aprenentatge autònom.

A l?inici del curs es facilitarà una planificació detallada de continguts , treballs a realitzar i dates d?entrega.

Metodologies docents
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imatges que aportin nous punts de vista a la nocturnitat. 

- L?alumne, al final de l?assignatura, ha de saber analitzar e interpretar  situacions, espais, imatges fets o visibles amb 
llum artificial i que remetin  a arquetips clàssics.  

- Haurà de saber utilitzar diferents il·luminants en situacions nocturnes. Saber realitzar, en el plató del Tecnocampus, 
imatges amb contingut específicament nocturn, real o inventat, realista u oníric.

- Haurà de realitzar treballs experimentals relacionats amb la llum nocturna, i haurà de presentar un treball que englobi 
les seves recerques.

- Veure la situació actual i perspectives tècniques de futur.
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Continguts

Sociologia, Geografia, Biologia, Fisiologia

Llum cultural I

Dedicació: 19h 

Dedicació: 18h 

Grup gran: 6h 
Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran: 6h 
Grup petit: 1h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 

En aquest contingut es treballa:

- Biologia de la visió nocturna en els éssers vius
- Els ritmes circadians. La nit i la son. Experimentacions d?alteracions.
- Sortides i  postes de Sol. Els equinoccis en el mon . 
- La presencia nocturna en la cultura popular.  La lluna i els seus cicles. 

- La llum a les ciutats. Arquitectura. Indústria. La contaminació lumínica. El manifest d?Atacama.

La nocturnitat en la cultura: introducció al simbolisme, la cultura i l?art.

- Arquetips culturals: models femenins. Models masculins.
- Associació cultural llum-gènere.
- El vampir i la nit.  El cine de sèrie negre.
- Estètica de la manca de llum. Les ombres. 
- Els paradigmes lumínics en el poder i la religió. Us de la llum en la religió 

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Veure activitats  1, 4 , 7

Veure activitats 2, 5, 7
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Representació en imatges I. Aspectes històrics

Representació en imatges II. Actualitat i 
aspectes tècnics 

Dedicació: 23h 

Dedicació: 30h 

Grup gran: 4h 
Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Grup gran: 10h 
Grup petit: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Pintura:
- Historia de la representació nocturna en pintura. Del Renaixement a l?actualitat.
- De Goya a Max Ernst.
- El segle XIX i els impressionistes
- S XX. Un cas paradigmàtic: Hopper: La nit i la soledat.

              Fotografia: 
- de De Brassai al night painting. Passant per la fotografia de  O.Winston.

CINE i TELEVISIÓ
- La presència de la nit en el cine i la televisió. 
- Programes de plató televisió com a il·luminació artificial intemporal.  No dramàtica i no significant. 
- La nit americana i les ficcions de plató: les llums diegètiques. 
- La llum nocturna en els clips musicals. 
- El guió ( nit / dia ) 

- Tècnica: 
- Les superfícies sensibles a la llum , de la pel·lícula al sensor. La lluminositat de les òptiques. 
- Fotografia actual i la nit. Temes i recursos. La llarga exposició. Les ombres. El foc.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Veure activitats 3, 4,5 ,7 

Veure activitat  6 ,7
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1. Examen final, a partir  del contingut teòric donat durant el curs. 30 % de la nota ( 3 punts). 
2. Treball d?anàlisi de diferents pel·lícules proposades per els mateixos alumnes  o per defecte per els professors. 15 % 
de la nota ( 1,5 punts ). 
3. Diferents treballs de diferent puntuació a presentar durant el decurs de l?assignatura, com a complement dels 
continguts teòrics. 35 % de la nota ( 3,5 punts). 
4. Treball final en vídeo , a partir d?un llistat temàtic  relacionat amb la nit i la nocturnitat.  Amb presentació final del 
treball. 20 %  de la nota ( 2 punts ). 

Els enunciats definitius dels exercicis s?aniran donant a mesura que avanci el curs, el treball d?anàlisi i el vídeo es podran 
concretar, si s?escau, des del començament de les classes.

Sistema de qualificació

Llum cultural II 

 Art i experimentació 

Dedicació: 32h 

Dedicació: 28h 

Grup gran: 6h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 25h 

Grup gran: 6h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 21h 

Psicologia de la nit. 
- El món del somnis versus l?onirisme. Freud, Jung. Lo sinistre i lo desconegut
- De la il·luminació del inconscient a la neurobiologia.

- La literatura. Els mites. Poesia. 

- ART / Conceptes: Abstraccions lumíniques  : M Ray  / M Nagy .
- Màquines de llum. Art cinètic. El futurisme

- Les fires de la llum: Evolució de continguts i presència de l?art. Progressió tecnològica. 

- Nous materials.  Aportacions dels artistes a la llum. Usos i propostes.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Veure activitat 6,7

Activitat  6,7
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Normes de realització de les activitats

Tots els treballs son de presentació i realització individuals.

Bibliografia

Nom recurs
Material audiovisual

 Es  facilitaran espais de consulta i de lectures complementàries a mesura que avancin les classes. 

Altres recursos:
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Dennis Shaeffer  / Larry Salvato . ? Maestros de la luz Conversaciones con directores de fotografía.   Ed. PLOT 1992,  

Amparo Berenice Calvillo Cortés  . ?Luz y Emociones: Estudio sobre La Influencia de la Iluminación Urbana en las Emociones; 
tomando como base el Diseño Emocional?  [en línia].    Disponible a: 
<http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6138/TABCC1de1.pdf?sequence=1>. 

Castillo Martínez de Olcoz, Ignacio Javier  . ? Sentido de la luz, El. Ideas, mitos y evolución de las artes y los espectáculos de 
la luz hasta el cine.  [en línia].    Disponible a: <http://www.tdx.cat/handle/10803/1378>. 

Mª Soliña Barreiro. ?La mirada obsesiva: imágenes del tiempo en el cine de vanguardia europeo de los años 20?  [en línia].    
Disponible a: <http://hdl.handle.net/10803/31884>. 

Cristòfol Casanovas. ? La nocturnitat en la il·luminació dels clips musicals actuals [en línia].    2013Disponible a: 
<http://hdl.handle.net/10609/36001>. 

Alekan,  Henri, . Des lumières et des ombre.   Ed. La librairie du collectionneur , 1991. 

Loïe Fuller and the Art of Motion:. Body, Light, Electricity, and the Origins of Cinema.     

? T Gunning . Nou llibre.  Amsterdam: Camera obscura, camera lucida: Essays in ?, , 2003. 

Baxter, Peter. . On the History and Ideology of Film Lighting Screen .    1975. 

Vernet, Marc. Photo, peinture, théâtre : éclairages de nuit à la Triangle.  [en línia].   Cinema Archives, Disponible a: 
<http://cinemarchives.hypotheses.org/627>. 

Thierry Lefebvre, Laurent Le Forestier et Philippe-Alain Michaud .  ? 1896: Pyrotechnies. Une histoire du cinéma incendiaire  
[en línia]. Disponible a: <http://1895.revues.org/157>.

 Fotografia nocturna [en línia].  Barcelona: Omega, 2012Disponible a: 
<http://www.sciencedirect.com/science/book/9780240812588>. ISBN 978-0-240-81258-8 .


