Estudis sobre Història de l’Art
Europeu (EHAE)
La gramàtic de la pedra: l’escultura romànica
Presentació

Al voltant de l’any mil, a redós de la revolució feudal, va irrompre
per tot el continent europeu una nova estètica artística: el
romànic.
L'arqueòleg francès Charles de Gerville va introduir per primer
cop aquest terme per designar-lo l’any 1818 en una carta dirigida
al seu col·lega Arcisse de Caumont. Va utilitzar aquest concepte,
que ja s’emprava per designar a les llengües derivades del llatí
(llengües romàniques), per designar l’art que es va produir al
entre els segles XI i XII, diferenciant-lo de l’art gòtic ogival. La
utilització d’elements arquitectònics estructurals presents a l’art
romà clàssic com la volta de canó i l’arc de mig punt el van portar
a aquesta analogia. Malgrat les particularitats locals i regionals, el
romànic presenta una gran unitat i pot ser considerat el primer
art europeu.

Professor

Miquel Carceller
Llicenciat en Història de l’Art per la UAB i Màster en Egiptologia.

Programa

1. Introducció als conjunts escultòrics salvífics: la plàstica de
l’infern.
2. El romànic del Lot i el Tarn: Moissac i Souillac.
3. La catedral de Sant Llàtzer d’Autun i el seu singular timpà.
4. Santa Magdalena de Vézelay: un manual de iconografia
crisitana?
5. La Bíblia de Pedra: escultura romànica catalana.

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet Aula Online

Les sessions online es faran en
directe. Un cop fetes, les persones
inscrites podran visualitzar de nou la
gravació.
Data i hora
Els dimarts, del 3 de febrer al 3 de
març de 2021, de 17.45h a 19.30h.
Sessions: 5
Preu
70 €
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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