Curs:
Desxifrant la història: Lectures
pictòriques (I)
Presentació i objectius formatius
El present curs ofereix la possibilitat d’endinsar-se en el fascinant món de l’anàlisi iconològica a través d’algunes de
les pintures més enigmàtiques de l’època moderna. D’aquesta manera, aprofundirem en els principals
esdeveniments històrics, els corrents de pensament i la idiosincràsia europea, dels segles XV a XVII dC a través de
la visió d’autors tan fascinants com Van Eyck, El Bosch, Holbein, Aertsen, Sanzio o Vermeer. I, el més important,
ho farem amb la ment ben oberta, deixant de banda lectures tradicionals i sovint superades, tot abordant-ne
l’estudi des de l’anàlisi de la seva intencionalitat simbòlica.
En acabar el curs ens haurem adonat de que la pintura no només es pot gaudir sinó que s’ha de paladejar,
analitzar i contextualitzar, per tal de comprendre els motius reals que la provocaren i així poder emprar-la com a
clau decodificadora d’una època i un territori.
Professor/a
Miquel Carceller
Llicenciat en Història de l’Art i Investigador per l’IEPOA-UAB.
Accessibilitat
El curs està obert a qualsevol persona interessada en el coneixement de la història i de l’ús de les imatges com a
font documental d’aquesta.
Programa
1. La parella Arnolfini, de Jan Van Eyck
2. El Carro de fenc, de El Bosch
3. Els Ambaixadors, de Hans Holbein
4. La Parada de carn, de Peter Aertsen
5. L’Escola d’Atenes, de Rafael Sanzio
6. L’Al·legoria de la pintura, de Jan Vermeer
Lloc
Seu Arqueonet
c/ Sepúlveda 79, 08015 Barcelona
Metro Línia 1 Rocafort
Bus: H-16; parada Sepúlveda-Viladomat
Calendari i horari
Dia: Els dilluns , del 24 d’abril al 12 de juny de 2017
(els dies 1 de maig i 5 de juny no hi ha classe per
festius)
Hora: De 19.30 h a 21.00 h
Nº sessions: 6

Inscripció
Podeu fer la inscripció per qualsevol de les següents
vies:

Per la web: accedint al següent enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html

Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net indicant l’activitat a la
que us voleu inscriure, el nom i cognoms, l’e-mail
i el telèfon de contacte.

Per telèfon: a través dels telèfons 937423014
ó 667013352.

Presencialment a la seu d’Arqueonet

Preu
Curs sencer: 90 €
Sessions individuals: 18 €

www.arqueonet.net
arqueonet@arqueonet.net
937423014 - 667013352

A la nostra web hi
trobareu altres activitats.
Consulteu-la!

