Curs
Desxifrant la història: La bellesa femenina al llarg
de la història
Presentació

El present curs ofereix la possibilitat d’analitzar la concepció i el
tractament atorgat a la bellesa femenina al llarg de la història. A
través d’un recorregut per obres d’art realitzades des de
l’antiguitat fins al s.XX estudiarem cóm ha estat definida i
emprada la figura de la dona com a ideal de bellesa simbòlica,
estètica o reivindicativa. Així, veurem imatges de bellesa
idealitzada en l’època amàrnica, models de virtuositat en el gòtic
europeu, imatges al·lusives a l’estètica neoplatònica, obres
cabdals de l’art renaixentista, utilització del canon clàssic com a
crítica social i reflexions estètiques des de la reivindicació de la
feminitat contemporània.
En acabar el curs ens haurem adonat de que l’art no només es
pot gaudir sinó que s’ha de paladejar, analitzar i contextualitzar,
per tal de comprendre els motius reals que el provocaren i així
poder emprar-lo com a clau decodificadora d’una època, un
pensament i un territori.

Professor

Miquel Carceller
Llicenciat en Història de l’Art i Investigador per l’IEPOA-UAB.

Accessibilitat

El curs està obert a qualsevol persona interessada en el
coneixement de la història i de l’ús de les imatges com a font
documental d’aquesta.

Programa

1. La bellesa idealitzada: La imatge amárnica
2. La bellesa virtuosa: Les verges i els tríptics, de R. van der
3.
4.
5.
6.

Weyden a H. Memling
La bellesa neoplatònica: La Primavera i la Venus del Mar,
de S. Botticelli
La bellesa enigmàtica: La Gioconda, de L. Da Vinci
La bellesa revolucionaria: La Llibertat guiant al poble, de
E. Delacroix
La bellesa ideològica: El marxisme curarà els malats, de F.
Kahlo

Informació pràctica
Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort
Bus: H-16, parada Sepúlveda-Viladomat

Data, hora i sessions
Els dimecres, del 31 de gener al 7
de març de 2018
De 19.30h a 21.00h.
6 sessions
Preu
Curs sencer: 93 €
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

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
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