
AULES D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
PER A LA GENT GRAN

AULES - AUGGBCN

Seminari sobre Història de l’Art
Professora: Dra. Carolina Camañes

Tema Visió general de la Història de l’Art

Aquest seminari és la continuació de l’exitós cop d’ull a la Història de l’Art que va

començar el curs 2015 i que va seguir de gener a maig de 2016.

El projecte d’aquest seminari és apropar l’Art a tothom veient, cada curs, tota la seva

trajectòria des del segle � al ���. Utilitzant, però, imatges i artistes totalment diferents

cada curs per tal d’aprofundir cada vegada més en les meravelles de totes les etapes.

Tots els alumnes nouvinguts rebran, com els anteriors, la “Circumferència de l’Art”

impresa a color, com a memòria pràctica insubstituïble. Cada sessió té com a suport

didàctic un text resumit del que s’imparteix oralment, així com una gran quantitat

d’imatges informàtiques de molta qualitat. Una gran part d’aquestes imatges han estat

recollides personalment per la professora en els seus viatges per Europa i moltes d’elles

són veritables novetats i troballes sorprenents.

Dates Temari

17/01/2017 i

31/01/2017

El romànic. Arquitectura, escultura i pintura romàniques. El simbolisme i la poètica de la

pedra omple Europa en els segles �� i ���.

14/02/2017 i

28/02/2017

El gòtic. L’esclat de la bellesa. Les grans catedrals, els vitralls, els retaules i escultures

exquisides. El descobriment de la pintura a l’oli.

14/03/2017 i

28/03/3017

El renaixement. L’humanisme i les descobertes més transcendents de la història de la

cultura. Els més grans pintors i escultors de tots els temps amb el Vaticà com a mecenes.

18/04/2017 i

02/05/2017

El barroc. Un moment espectacular en totes les seves manifestacions. L’arquitectura

monumental, l’escultura i la pintura impactant… tot al servei de l’Església.

16/05/2017 i

30/05/2017

Neoclassicisme i romanticisme. El retorn a l’art clàssic que es va desenvolupar al

segle �����, grandiós i elegant. I la seva resposta del segle ��� apassionada, idealista i

revolucionària.

Horari Dimarts alterns, d’11:00 a 12:30

Classes quinzenals, de gener a maig de 2017

Lloc Auditori del Museu d’Història de Catalunya, Palau de Mar, plaça Pau Vila, 3, 4t pis

Informació i reserves:
c. Casanova, 36, entresòl 2a - 08011 Barcelona

Horari d’oficina: de 10:00 a 13:00

Telèfons 93 451 60 40 - 93 451 23 56

c/e: info@auggbcn.org

web: www.auggbcn.org
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