Curs
Històries de la mirada (II):
La mirada en les arts visuals del Manierisme
Presentació

Dins el marc d’un cicle de cursos que ens duran a entendre la
història de la mirada en les arts visuals al llarg dels segles, el curs
ens endinsa en l’evolució de la mirada artística durant el segle
XVI a Itàlia. Miquel Àngel i el nou paradigma artístic sorgint de la
capella Sixtina, l’art anomenat Manierisme. El color i la forma
com a expressió artística dels sentiments. La descoberta del
Laoocont i el model hel·lenístic enfront del Classicisme. Una
mirada transversal a l’art del segle XVI italià per entendre el pas
del Renaixement clàssic cap al Barroc, un pas que durant segles
fou oblidat per la historiografia.

Informació pràctica
Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort
Bus: H-16, parada Sepúlveda-Viladomat

Professor

Eloi de Tera
Doctor en Història de l’Art per la UB. Especialitzat en l’art del
Renaixement italià. Ha estat alumne de la Universitat de Pisa, la
Universitat Lliure i la Universitat Humboldt de Berlín. Ha participat
en els últims anys en nombrosos congressos internacionals.

Accessibilitat

El curs està obert a tots aquells que vulguin conèixer la història
de les arts visuals en una època que marca el pas entre el
Renaixement clàssic i el Barroc.

Programa

Data, hora i sessions
Els dijous, de l’11 de gener a l’1 de
març de 2018 (el 25 de gener no hi
ha classe)
De 10.30h a 12.00h.
7 sessions
Preu
Curs sencer: 95 €
Sessions soltes: 18€/sessió
Cal inscripció prèvia
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

1. Introducció: L’exteriorització del sentiment a través del color i
la forma
2. La joventut de Miquel Àngel entre Florència i Roma
3. La volta de la capella Sixtina i el naixement d’un nou
paradigma artístic
4. Rafael i la seva escola: del classicisme al manierisme
5. Pontormo, Rosso i Bronzino i la manera florentina
6. La mirada escultòrica: l’expressió del cos i la forma
7. L’engany de la mirada: les trampes visuals, l’arquitectura i el
camí cap al Barroc

 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.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’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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