Màster-classe EHAE

La valorització de l’escultura clàssica des de la
tardo-antiguitat a l’albor del renaixement
Presentació

Ja a l’antiguitat, l’escultura greco-romana sovint fou
reutilitzada per propòsits diferents als que havien motivat la
seva creació. Des del rebuig a l’admiració, aquestes
produccions figuratives han estat objecte durant la història
de múltiples reaccions per part d’aquells que les trobaren i
que han intervingut en el procés de la seva destrucció o
recuperació.
En aquesta màster-classe atendrem a 3 aspectes relatius a
la recepció de l’escultura clàssica de la tardo-antiguitat a
l’humanisme. El primer es centrarà en els diversos tipus de
valorització de les peces escultòriques per sí mateixes. El
segon aspecte versarà sobre la seva funcionalitat com a font
d’inspiració i en el tercer exposarem les tasques de recerca
que portem a terme el GREEC (Grup d’investigació en
Escultura d’Estil Clàssic) per obtenir dades i entendre les
múltiples pràctiques usades per la recuperació de l’escultura
grega i romana al llarg de les èpoques.
Es tracta d’una exposició en la que processos d’anàlisi i
resultats fan comprensible com obtenim el coneixement que
ens permet explicar una part de la nostra pròpia història.

Professora

Dra. Montserrat Claveria Nadal
Professora titular de les assignatures d’art antic a la UAB on
ha estat coordinadora d’estudis d’Història de l’Art i del
Màster Oficial en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic, així
com directora del Departament d’Art i Musicologia.

Accessibilitat

Aquesta conferència està oberta a qualsevol persona que
vulgui conèixer la temàtica tractada. No són necessaris
coneixements previs.

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet Aula Online

Les sessió es farà online, en directe.
Un cop feta, les persones inscrites
rebran un enllaç per poder
visualitzar la gravació.
Data i Hora
Dijous, 11 de març de 2021.
17,45h
Preu
Gratuïta per als alumnes del curs
d’Història de l’art Europeu (EHAE)
que cursen com a mínim un mòdul.
Altres: 10 €
En tots els casos 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’e-mail
i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona.
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