Sortida cultural al Caixaforum

Visita a l’exposició:
“Art i Mite. Els déus del Prado.”
Presentació

Informació pràctica

La mitologia clàssica ha estat una font constant d’inspiració
per als artistes. En ella, déus, herois, nimfes, sàtirs i
mènades es barregen en relats plens de vicis i virtuts
humanes. “Art i mite. Els déus del Prado” ofereix una
àmplia mirada sobre aquests personatges mitològics i la
seva representació al llarg de la història de l’art.
L'exposició "Art i mite. Els déus del Prado" aplega una
acurada selecció d'obres que formen part de les col·leccions
del Museu Nacional del Prado. A través de pintures,
escultures i medalles –datades entre el segle I aC i el final
del segle XVIII–, s'ofereix una àmplia mirada sobre la
mitologia clàssica i la seva representació al llarg de la
història de l'art.
Es tracta d'una exposició diacrònica, que ofereix alhora
representacions diferents d'un déu o un mite tenint en
compte un criteri iconogràfic, i no qüestions formals o
cronològiques. Així, es pot apreciar al mateix temps la
riquesa iconogràfica, geogràfica i cronològica de les
col·leccions del Museu del Prado, on aquest tipus d'obres
s'exhibeix tradicionalment d'acord amb criteris en els quals
preval l'organització basada en escoles i períodes artístics.

Professor acompanyant

Carles Buenacasa
Doctor en Història Clàssica i Tardoantiga
Professor a la Universitat de Barcelona

Accessibilitat

Aquesta sortida està oberta a qualsevol persona interessada
en conèixer els principals mites clàssics a través dels ulls
dels artistes que les van interpretar amb les seves pintures.
No són necessaris coneixements previs.

Lloc de trobada
CaixaForum Barcelona
Av. de Francesc Ferrer
i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Trobada al vestíbul del recinte.

Data i hora de trobada
Divendres 17 d’abril de 2020, a les
18h. La visita començarà a les
18,15h.
Preu
Inscripció: 15 €
Entrada al CaixaForum apart. Els
clients de CaixaBank que portin
alguna targeta tindran entrada
gratuïta.
Cal inscripció prèvia.
Grup màxim: 25 persones
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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