Curs:
La vida, el mite i l’obra de Richard Wagner :
actualitat, reflexions i anàlisi de les seves obres
(Part 1)
Informació pràctica

Presentació
En aquest curs ens endinsarem en la producció, la vida, el
mite i la mitologia creada per d'unes de les grans ments de la
Història de la Música. El colossal Wagner, figura indiscutible
que canvià els principis musicals clàssics, renovà el gènere de
la música teatralitzada o òpera i creà un estil propi,
transformant l'harmonia de tal manera, que posà les bases
que després permeteren el naixement de la música
contemporània. La seva aportació a la música i a la història
cultural d'Europa és indiscutible, malgrat la controvèrsia de la
seva figura lligada a la manipulació que en feu el
nacionalsocialisme. Reflexionarem i analitzarem tots aquests
aspectes, així com ens endinsarem en el complicat univers
mitològic i musical de la seva obra, tot escoltant i comentant
fragments d'aquesta. Un curs que continuarà amb una segona
part.

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.

El curs està obert a tots aquells que vulguin conèixer la
història de la música wagneriana i comprendre’n millor les
seves obres.
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Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Data, hora i sessions
Els dijous, del 7 de febrer al 28 de
març de 2019.
De 16.00h a 17.30h.
8 sessions.
Preu
Curs sencer: 115 €
Classes soltes: 18 € / sessió.
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

Accessibilitat

Programa

Lloc

Richard Wagner, la seva vida itinerant: introducció.
Wagner,
el
mite,
la
mitologia,
l'apropiació
nacionalsocialista i l'actualitat de la seva figura.
Rienzi i Das Liebesverbot.
Der Fliegende Holländer.
Tanhäuser.
Lohengrin.
La Tetralogia 1: Das Rheingold.
La Tetralogia 2: Die Wälkure.

 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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