Curs:
Miquel Àngel i la manera moderna:
L'home, el mite i la seva obra (Part 1)
Informació pràctica

Presentació

En aquest curs ens aproparem monogràficament a la figura de
Miquel Àngel Buonarroti, el gran geni del segle XVI, renovador
del llenguate artístic, que creà un art propi que donà lloc a
l'anomenat Manierisme. Estudiarem la seva obra, en dos
cursos monogràfics, des dels seus orígens al Casentino fins a
la seva mort a Roma, des de la Maddona della Scala a les
obres finals. Un curs que ens ajudarà a entendre la gran
modernitat d'aquest artista únic i irrepetible de tots els temps.

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. 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 al gran
Miquel Àngel i comprendre’n millor les seves obres.

Programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Michelangelo Buonarroti, un noi del Casentino:
Introducció.
La joventut de Miquel Àngel a Florència i el jardí de Sant
Marc: primeres escultures.
A les portes de Roma: el Cupido dorment, la Pietat
Vaticana i el Bacus.
Bolonya, Venècia, Siena i Florència: anys de pelegrinatge i
formació.
L'apoteosi del Mite: El Gegant o David, el Tondo Doni i la
batalla de Cascina.
Juli II: Els inicis de la Tomba i l'encàrrec de la volta de la
Sixtina.
La nova escola del món: La volta de la capella Sixtina.

Data, hora i sessions
Els dimarts, del 5 de febrer al 19 de
març de 2019.
De 16.00h a 17.30h.
7 sessions.
Preu
Curs sencer: 100 €
Classes 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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