Curs online

Orfebreria i argenteria. L’art del metall
preciós en temps de l’art gòtic
Presentació

A l’època baix medieval, els objectes sumptuosos d’or i plata van
assolir un paper important dins l’estètica de l’art gòtic. Els
promotors laics - nobles, mercaders i artesans rics -, amb una
mentalitat clarament refinada i cortesana, van encarregar una
gran varietat d’objectes per evidenciar el seu gust pel luxe i per
demostrar el seu poder econòmic.
De la mateixa manera, en els espais devocionals, tant en les
capelles d’esglésies com en les privatives, van proliferar un variat
i ric mobiliari litúrgic, que a banda de la seva funció litúrgica, van
exaltar també el gust pel luxe dels seus promotors.
En aquest curs, s’analitzaran diversos aspectes com el
funcionament gremial dels artífexs i les seves tècniques, el paper
dels promotors alhora d’encarregar les peces, la varietat de peces
conservades i la seva funcionalitat.

Professor

Dr. Joaquim Graupera. Professor de Secundària i membre
d’Amics de l’Art Romànic, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.

Accessibilitat

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet Aula Online

Les sessions es faran en format
online, per videoconferència en
directe. Un cop fetes, les persones
inscrites podran visualitzar de nou
les gravacions.
Data i hora
Els dimecres, del 7 al 28 de juliol de
2021
De 17h a 18’30 h
4 sessions
Preu
Curs sencer: 55 €
Sessions soltes: 15 €/sessió
Cal inscripció prèvia

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

Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

Programa

 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html

1. Promotors i artífexs. De l’encàrrec a la consecució de l’obra.
2. Orfebreria i argenteria. Tècniques i procediments.
3. Les obres d’us civil. De l’ornamentació personal a l’aixovar
domèstic.
4. El mobiliari litúrgic en or i plata i la seva funcionalitat.

 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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