Curs:
Els artistes a la recerca d'altres mons:
l'art i el viatge entre els segles XVIII i
XIX
Presentació

En aquest curs ens endinsarem en la producció artística de
l'època del Romanticisme i, concretament, en aquella
relacionada amb els viatges i la recerca de nous mons. Des
dels inicis del paisatge romàntic a Alemanya amb Caspar David
Friedrich, als grans gravats de Piranesi que esdevenen els
primers souvenirs del Grand Tour. El Gran Tour i els principals
artistes que deixaren constància artística del seu viatge a la
recerca de l'Arcàdia, com Hubert Robert, Goya o Turner. La
concepció del sud d'Europa i l'orientalisme al segle XIX i la
descoberta d'Egipte i la Terra Santa de mà de les litografies de
David Roberts que impressionaren tota una generació al Nord
d'Europa. I finalment un breu repàs a l'art sorgit del gust per
l'art del llunyà Orient, l'exotisme del Japó al segle XIX i la
fascinació que causà en els artistes de l'Impressionisme.

Professor

Eloi de Tera
Doctor en Història de l’Art per la UB. Especialitzat en l’art del
Renaixement italià.

Accessibilitat

El curs està obert a tots aquells que vulguin conèixer la
història de les arts visuals al Nord d'Europa en una època de
convulsions socials intenses.

Programa

1. La literatura de viatges en època del Romanticisme, el
Grand Tour, la descoberta de nous mons i l'art.
2. El paisatge com a expressió de l'ànima: Caspar David.
Friedrich i Carl Gustav Carus.
3. Les Vedute de Piranesi i el Grand Tour.
4. Els artistes viatgers entre el segle XVIII i XIX i les seves
impressions artístiques del Grand Tour: Hubert Robert,
Francisco de Goya, Turner i altres.
5. La recerca del Sud: La imatge de la Península Ibèrica al
Nord d'Europa al segle XIX.
6. L'orientalisme: la descoberta del Nord d'Àfrica i la pintura
del segle XIX entre França i Espanya.
7. David Roberts a Egipte i Terra Santa.
8. El japonisme: el col·leccionisme del gravat japonès entre
els artistes del segle XIX i la seva influència en les arts
occidentals.

Informació pràctica
Lloc

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

Data, hora i sessions
Els dimarts, del 9 d’octubre al 27 de
novembre de 2018.
De 16.00h a 17.30h.
8 sessions.
Preu
Curs sencer: 125 €
Classes 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
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