Curs:
Històries de la Mirada III:
Les diferents mirades de l'art Barroc i el seu naixement a
Roma
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 a l'època del
Barroc i al naixement d'aquest estil a la ciutat de Roma.
Analitzarem els orígens de l'art barroc i el paper central de
Gianlorenzo Bernini en la formació d'aquest concepte artístic. Així
mateix, estudiarem els artistes que van poder destacar a l'ombra
del gran mestre i les altres escoles artístiques del Barroc fora de
Roma i arreu del món. El curs es podrà complementar amb un
petit viatge que s'organitzarà a la Roma Secreta del Barroc a la
tardor del 2018 o inicis del 2019.

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Professor

Eloi de Tera
Doctor en Història de l’Art per la UB. Especialitzat en l’art del
Renaixement italià.

Accessibilitat

El curs està obert a tots aquells que vulguin conèixer la història
de les arts visuals a l'època del Barroc.

Programa

1. Introducció:

El

camí

del

Renaixement

al

Barroc,

l'exteriorització del sentiment i l'expressivitat en les arts visuals
2. La joventut de Bernini i la fundació de la Roma Barroca
3. Bernini i el monopoli de l'art a Roma
4. Borromini, el racionalisme i la genialitat arquitectònica
5. La pintura del Barroc a Roma i les grans famílies papals
6. Guarino Guarini i el Barroc al Nord d'Itàlia
7. Els altres Barrocs arreu del món, del racionalisme a l'horror

vacui

Data, hora i sessions
Els dijous, del 18 d’octubre al 13 de
desembre de 2018 (l’1 de novembre
i el 6 de desembre no hi ha classe).
De 10.30h a 12.00h.
7 sessions.
Preu
Curs sencer: 100 €.
Sessions soltes: 18 € / sessió.
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 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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