Curs

200 aniversari de Clara Schumann:
compositora, pianista i musa
Presentació

Tot i que avui és més coneguda com a dona del compositor
Robert Schumann, a la seva època Clara Wieck Schumann
(Leipzig, 1819 – Frankfurt, 1896) va ser una figura de relleu
internacional. Nena prodigi i compositora de talent coneguda
arreu d’Europa, Clara va ser la primera intèrpret que va tocar
tot un concert de memòria, creant el protocol del solista que
avui encara persisteix, i compaginant la seva difícil professió
amb la maternitat de sis fills. Formada amb el seu pare, el
conegut professor de piano Friedrich Wieck, Clara es va
convertir en una de les grans virtuoses del segle XIX.

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

Per commemorar el 200 aniversari del seu naixement, ens
aproparem a la seva figura i coneixerem l’estreta relació entre
el matrimoni Schumann i el seu protegit Johannes Brahms.

Professora

Verónica Maynés.
Musicòloga, crítica musical, professora d’Història de la Música,
d’Història de l’Òpera i de piano.

Accessibilitat

Aquesta curs està obert a tothom que vulgui apropar-se a
l’obra i personalitat de Clara Wieck Schumann, i comprendre la
seva importància a la història de la música.

Programa
1.
2.
3.

Clara Wieck. La formació musical amb Friedrich Wieck. La
carrera compositiva i la pianística.
Clara Wieck i Robert Schumann. Mon estètic i psicologia
artística.
Els Schumann i Johannes Brahms. Interrelacions musicals i
personals.

Data i hora
Els dimecres, 8, 15 i 22 de maig de
2019, de 19,30h a 21,00h
3 sessions
Preu
Curs sencer: 50 €
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_conta
cte.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’e-mail i el
telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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