Estudis sobre Història de l’Art
Europeu (EHAE)
La imatge viva: aproximació a l’escultura i la pintura
gòtiques (segles XIII-XIV)
Presentació

Pocs períodes de la història de l'art produeixen major ensomni
que el Gòtic. Va ser l'època de les grans catedrals, els ideals
cavallerescos,
el
naixement
de
l'humanisme
o
el
desenvolupament de les llengües romàniques. Des de l'Imperi
romà, l'arquitectura gòtica va ser el major desafiament de
l'enginyeria occidental, amb edificis construïts en pedra que van
arribar als cinquanta metres d'altura. L’escultura del segle XIII va
aconseguir un grau de naturalisme idealitzat difícilment visible en
altres períodes, mentre que la pintura i altres arts figuratives van
a desenvolupar-se espectacularment, des de l’abstracció l’estil
lineal fins a la sumptuositat del Gòtic Internacional i el preludi del
món flamenc. Encara així, l’art Gòtic és un període mal conegut,
sempre a l'ombra de l'atractiu romànic o del brillant renaixement
italià. En aquest curs desfarem aquesta idea, presentant una
època brillant d'un notable desenvolupament intel·lectual, marcat
per la creació d'una estètica pròpia sense la qual el Renaixement
no hauria pogut existir.

Verónica Abenza
Dra. en Història de l’Art per la UAB, on també es va llicenciar en
Història de l’Art i va cursar-hi el Màster en Anàlisi i Gestió del
Patrimoni Artístic. Actualment és professora agregada a la UAB.
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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 dimecres, del 20 de gener al 24
de febrer del 2021, de 17:45h a
19:15h.
Preu
85 €

Professor

Programa

Informació pràctica

La diversitat pictòrica del gòtic: murals, miniatures i vitralls.
Les grans portalades del Gòtic
El Gòtic lineal, una estètica europea comuna.
L’esplendor del Gòtic internacional (I).
L’esplendor del Gòtic internacional (II).
L’esplendor del Gòtic internacional (III).

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
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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