Curs
Alemanya: Moments clau de la seva història,
cultura i identitat al llarg dels segles
Presentació

En aquest curs ens apropem a la història i el desenvolupament
cultural d’Alemanya al llarg dels últims 500 anys, una història
marcada per una gran diversitat cultural que perdura fins avui en
dia. Conjuntament farem un viatge des de l’Edat Mitjana fins a la
Modernitat en el qual coneixerem més de prop personatges i
moments clau del món polític i cultural. Al llarg de les sessions
analitzarem objectes, obres d’art i monuments emblemàtics de
cada època que ens ajudaran a comprendre perquè Alemanya és
com és i què identifica i caracteritza a la seva gent.

Informació pràctica
Lloc

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

Professora

Dra. Franziska Börner
Doctora en Filologia Alemanya per la Universitat de Barcelona i
M.A. en Història de l’Art per la Freie Universität Berlin. Estudis a
la Humboldt Universität Berlin i la Università degli studi di Pisa a
Itàlia. Actualment treballa al Goethe-Institut Barcelona, l’Institut
Oficial de Cultura de la República Federal d’Alemanya.

Accessibilitat

El curs està obert a tots aquells que vulguin conèixer aspectes
principals de la història i del desenvolupament cultural i identitari
d’Alemanya. No són necessaris coneixements previs.

Programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introducció: Alemanya al llarg dels segles. Entre diversitat i
unificació.
Mercats i mecenatges a l’Edat Mitjana: la Hansa i els
banquers Fugger.
Humanisme i Reforma: Luther, la invenció de l’impremta i la
democratització del coneixement.
El regne de Prússia: arquitectura feudal i art del paisatge
com a mirall del sistema polític
L’època de Goethe: la construcció d’una nació a través de
l’art, la ciència i la literatura
La crisi de la modernitat: les dues cares de la societat
alemanya abans de les dues guerres mundials.
Reinici de la història com a projecte de futur: l’Alemanya de
la posguerra i una mirada caleidoscòpica sobre Berlín.
Visita al Goethe-Institut Barcelona: visitarem l’Institut Oficial
de Cultura de la República Federal d’Alemanya i us
explicarem quins són els objectius i el dia a dia d’un institut
de cultura com el Goethe-Institut (inclou berenar).

Data i hora
Els dilluns, del 4 de febrer al 25 de
març de 2019.
De 17.45h a 19.15h.
8 sessions.
Preu
Curs sencer: 130 €
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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