A l’altra banda de l’aula

Siena:
“L’al·legoria del Bon i Mal govern”.
Palau Comunal de Siena.

Presentació
Els avantatges que comporta un bon govern o els desastres
que produeix, per contra, el mal govern, no només
preocupen als nostres temps, sinó que ja en el segle XIV
(en època gòtica, propera ja al Renaixement), va portar als
germans Pietro i, sobretot, Ambrogio Lorenzetti a pintar un
enorme mural en la sala de la Pau, adjunta a la del Consell
al Palau Comunal de Siena, a la mateixa plaça del Palio.
Aquesta gran obra, realitzada al voltants de 1340,
eminentment innovadora (era una pintura civil en l'època
que les obres religioses ocupessin gairebé el 100% dels
encàrrecs) de ple gòtic, tot i que podríem qualificar-la de
pintura pre-renaixentista, és una metàfora política i moral,
un ideari on s'explica, més o menys, que s'ha de treballar
pel bé comú que està per sobre del privat.
A aquest gran fresc, Ambrogio Lorenzetti, va barrejar a la
suavitat sienesa alguns dels caràcters de l'escola de Giotto.
El seu títol original és: "Al·legoria del bon i mal govern i dels
seus efectes en la ciutat i al camp". Ocupa tres de les
quatre parets (la quarta està ocupada per l'entrada a la
sala.
Intentarem fer una descripció, d'aquest complex i ric retrat
iconogràfic de la societat del trecento, amb les seves
complexes interrelacions entre lo religiós, lo polític, lo social,
lo mercantil, etc.

Conferenciant
Josep Manrubia
Màster en Egiptologia / Estudiós de l’art, la història i l’arqueologia des
de la Prehistòria al segle XIX.

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79

Les sessions en streaming es faran
en directe. Un cop fetes, les
persones inscrites podran visualitzar
de nou la gravació.
Data i hora
Dimecres 18 de novembre a les
19.30h
Preu xerrada
Activitat gratuïta.
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

Accessibilitat
No són necessaris coneixements previs.
Cal inscripció prèvia.

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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