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Presentació
Quan parlem d’art, moltes vegades, la imatge que ens ve al cap és la d’una pinacoteca,
és a dir, un museu ple de pintures penjades a la paret. I és això, òbviament, però és
molt més. Totes les peces que englobem sota aquest concepte, abasten tota la història
de la humanitat. Entendre les manifestacions artístiques ens dóna l’oportunitat
d’aprofundir en el coneixement de les diferents civilitzacions i cultures que ens han
precedit i, al mateix temps, entendre les tendències artístiques actuals.
La Història de l’art, no és només l’estudi de totes aquestes obres; és també una
reflexió, la voluntat d’entendre el passat a través de les seves produccions però també
de plantejar-nos que és el que considerem com a art i perquè ho fem. L’art no es pot
desvincular del seu context, justament, perquè no és una obra aïllada, penjada en una
paret per ser contemplada; no sempre, al menys. El concepte d’art ha canviat, i molt,
al llarg de la història. I encara ara ho fa.
És per això que hem volgut organitzar un programa transversal, acurat, però també a
l’abast de tots aquells que vulguin endinsar-se en el món de l’art i busquin entendre’l,
aprofundir en els seu significat i poder veure’l amb uns altres ulls. I, per fer-ho, hem
buscat experts per a cadascuna de les assignatures presentades, que coneixen la
temàtica a fons i que gaudeixen d’una àmplia experiència acadèmica a les aules i d’una
àmplia trajectòria d’investigació en les seves respectives àrees de coneixement. Amb
tot això l’objectiu que es busca és apropar a l’alumnat a un discurs que, a partir dels
diferents punts de vista que aporti cada professor, els ajudi a mirar i entendre les
realitats que ens envolten sota una perspectiva diferent.
L’objectiu del programa no és estudiar i analitzar una successió de peces i saber
descriure-les estèticament i ubicar-les històricament, el que es busca és presentar una
narració més àmplia que permeti contextualitzar les obres i a aprendre com llegir l’art
de manera global, i no només saber explicar una sola obra, sinó totes les produccions
que marquen el nostre llegat historicoartístic.
La temàtica a tractar és àmplia, tant en extensió geogràfica com cronològica, per això
hem optat per una estructura docent dividida en tres anys per poder explicar-la amb la
calma i el temps que es mereix. Des d’un punt de vista cronològic, el punt de partida
s’inicia en el que coneixem com a època medieval i acabarà amb les darreres
tendències artístiques actuals. La raó per obviar l’art antic és que aquest ja ha estat i
es tracta encara àmpliament en altres cursos i no volíem que les temàtiques es
repetissin, sinó que es complementessin. Geogràficament, l’hem acotat, en línies
generals, a les expressions artístiques que es comprenen dins el que considerem com a
“art europeu”.
Així, el programa dels “Estudis sobre Història de l’Art Europeu” (EHAE) busca introduir
d’una forma amena, rigorosa i a la vegada novedosa a totes aquelles persones
interessades en aquest món complex però fascinant. La nostra voluntat és donar les
eines perquè redescobreixin el que ja coneixen, puguin contestar algunes preguntes i
fer-se’n moltes d’altres. I, sobretot, perquè en gaudeixin.
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Organització
Els “Estudis sobre Història de l’Art Europeu” (EHAE) estan organitzats en tres
cursos que es faran al llarg dels propers tres anys:


Història de l’Art (I): L’art a l’Europa post-romana. La perspectiva de la
religió, en el que coneixerem les quatre civilitzacions des d’un punt de vista de la
realitat històrica, amb una perspectiva cronològica



Història de l’Art (II): Canvi de perspectiva: la visió androcèntrica. L’art a
Europa a partir del segle. XV, on deixarem una mica de banda la vessant
cronològica i ens fixarem, per temes, en diferents aspectes culturals



Història de l’Art (III): Nous ideals estètics. L’art a Europa durant els
segles XIX-XX, on realitzarem un aprofundiment en algun aspecte concret o bé
veurem temàtiques nos tractades en les altres modalitats

Cadascuna d’aquestes modalitats s’estén durant un curs sencer, podent-se cursar cada
una de forma independent, sense necessitat d’haver-ne fet una per a poder fer l’altra.
Conegudes les modalitats podem veure el quadre complet d’assignatures per als tres
anys. És el següent:
Història de l’Art (II)
Canvi de perspectiva:
la visió androcèntrica. L’art a
Europa a partir del segle XV
L’esclat de l’humanisme.
L’art del Renaixement
(s. XV).

Història de l’Art (III)
Nous ideals estètics.
L’art a Europa durant els
segles XIX-XX
L’art del segle XIX.
Una revolució permanent.

L’art a Europa després dels
romans: un mosaic d’estils
artístics.

L’art de l’absolutisme.
Barroc i Rococó
(s. XVII-XVIII).

L’art del segle XX.
A la recerca de nous criteris.

La consolidació d’un nou estil
europeu: l’art Romànic.

La recerca de la bellesa.
Els ideals de la Il·lustració i
l’art Neoclàssic
(s. XVIII).

Història de l’Art (I)
L’art a l’Europa post-romana.
La perspectiva de la religió
Teoria de l’art: la Història de
la Història de l’Art.

Canvi de paradigma: en
naixement de l’art Gòtic.

Aquest curs impartirem el segon curs titulat: Canvi de perspectiva: la visió
androcèntrica. L’art a Europa a partir del segle XV, on es traçarà de
forma ordenada i clara l’evolució artística de l’art europeu des del Renaixement
fons al Neoclassicisme Així doncs, durant aquest curs les assignatures seran les
següents:
 L’esclat de l’humanisme. L’art del Renaixement (s. XV)
 L’art de l’absolutisme. Barroc i Rococó (s. XVII-XVIII)
 La recerca de la bellesa. Els ideals de la Il·lustració i l’art Neoclàssic
(s. XVIII)
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Aquest curs consta de tres assignatures dividides en diversos mòduls amb un
total de 66 classes d’hora i mitja de durada per assignatura, segons està indicat
en l’apartat on es descriuen els horaris.
El curs és totalment modular i es pot cursar des d’un sol mòdul d’una
assignatura, combinar mòduls de diferents assignatures, fer una
assignatura sencera o fer tot el curs sencer.
A més de les classes ordinàries, el curs compta també amb unes activitats
complementàries de caire pràctic.

Metodologia
El curs es basarà en sessions que no pretenen ser tan sols classes ordinàries
teòriques, sinó una aplicació pràctica d’allò que es vagi aprenent amb la
participació activa de l’alumnat. Per això, els alumnes disposaran d’un dossier
que, per un costat, els servirà de suport a les classes i, per l’altre, els oferirà les
eines i els instruments necessaris per ampliar la informació obtinguda en les
sessions presencials i poder així aportar opinions i idees al curs, generant debat
i enriquint els coneixements de tothom.

Professorat
Joaquim Graupera
Dr. en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona, Diploma en Estudis
Avançats d’Història de l’Art i llicenciat en Geografia i Història per la UB on ha
impartit classes durant diversos cursos com també a la Universitat d'Estiu de la
Universitat de Lleida. Actualment forma part de la junta del d’ Amics de l’Art
Romànic de l’Institut d’Estudis Catalans. Ha publicat diversos llibres, articles i
comunicacions sobre l'art i el patrimoni medieval català i del Maresme.
Ruth García
Doctoranda en Història de l’Art per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
on també va cursar el grau d’Història de l’Art i el Màster Oficial en Anàlisi i
Gestió del Patrimoni Artístic. Ha cursat estudis de Gestió de Galeries d’Art i
Museologia i Gestió de Museus . Actualment imparteix classes a la ENTI-UB
(Escola de Noves Tecnologies Interactives).
Milena Viceconte
Dra. en Hª de l’Art per la Università di Napoli Federico II i de la UB
Investigadora postdoctoral al Dipartimento di Studi Umanistici de la Università
di Napoli Federico II. Professora d’Hª de l’Art a la UAB (curs 2018-19)

Coordinadors
Felip Masó Ferrer/Sílvia Vila
arqueonet@arqueonet.net
667 013 352
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Classes ordinàries. Calendari i horari
Assignatures
L’esclat de
l’humanisme.
L’art del
Renaixement
(s. XV-XVI)

Mòduls

Calendari

L’art italià del s. XV. El canvi de paradigma
del Quattrocento
L’art italià de s. XVI. Del Cinquecento al
Manierisme
L’expansió del renaixement pel continent
europeu. Un món de contrastos

Els dijous, del 7 d’octubre
de 2021 al 5 de maig de
2022, de 17.45h a 19.15h.

Introducció a l’Època del Barroc

L’art de
l’absolutisme.
Barroc i
Rococó.
(s. XVII-XVIII)

Roma com a ciutat-capital

La recerca de
la bellesa. Els
ideals de la
Il·lustració i
l’art Neoclàssic
(s. XVIII)

Introducció general

Pintura flamenca a l’època del Barroc
Barroc a la Península Ibèrica
Dones artistes de l’època del Barroc

Els dimecres, del 6’octubre
de 2021 al 20 d’abril de
2022, de 17.45h a 19.15h.

El Rococó: un art de transició entre el
Barroc i el Neoclassicisme
Arquitectura i arts decoratives
Pintura: generes i artistes
Grans personalitats artístiques

Els dimarts, del 19 d’octubre
de 2021 al 10 de maig de
2022, de 17.45h a 19.15h.

Activitats complementàries
Activitats

Assignatura i/o mòdul relacionat

1 Màster classes
1 sortida: visita a Madrid i Toledo

L’esclat de l’humanisme. L’art del
Renaixement (s. XV-XVI)

1 Màster classes
1 sortida: visita al Conjunt Barroc dels Dolors
de la Basílica de Santa Maria de Mataró
1 Màster classes
1 sortida: visita al Museu Nacional d’Art de
Catalunya
1 viatge final d’estudis a Florència

L’art de l’absolutisme. Barroc i
Rococó.(s. XVII-XVIII)
La recerca de la bellesa. Els ideals de
la Il·lustració i l’art Neoclàssic
(s. XVIII)
Tot el curs

Aquestes activitats s’aniran programant durant el curs i us les anirem anunciant
a mesura que estiguin preparades.
Els alumnes que cursin com a mínim un mòdul del curs podran assistir a
aquestes activitats amb un descompte del 10% i amb dret preferent
d’inscripció.
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Modalitats i lloc d’impartició
Aquest curs s’impartirà exclusivament en modalitat online (videoconferència en
directe).

Després de cada sessió, les persones inscrites podran visualitzar de nou la
gravació, ja que facilitarem l’enllaç per tenir-hi accés. L’enllaç serà facilitat
entre un i tres dies després de la classe.
Les activitats complementàries es faran a un lloc o un altre en funció del
disseny cada activitat.

Opcions, preus i formes de pagament
Els preus són el mateixos tant si es fa en la modalitat presencial com si es fa en
la modalitat online.
Trobareu el temari del curs al punt ‘Programa de les assignatures i mòduls’.
En tots els casos les inscripcions es faran segons els passos explicats al punt
’Procés de preinscripció i matriculació’.
Curs complet o assignatures
Terminis de pagament
Opció

Preu

Matrícula
(set-oct.
2021)

Curs complet

870 €

360 €

2on Termini
(finals nov.
2021)

3er Termini
(finals gen.
2022)

4rt Termini
(finals mar.
2022)

170 €

170 €

170 €

Terminis de pagament
Opció

Preu

Matrícula
(set-oct.
2021)

2on Termini
(finals nov.
2021)

3er Termini
(finals gen.
2022)

4rt Termini
(finals mar.
2022)

Assignatura

315 €

135 €

60 €

60 €

60 €
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Mòduls solts i sessions soltes
Mòduls

Títols dels mòduls

Sessions

Preu

Assignatura ‘L’esclat de l’humanisme. L’art del Renaixement (s. XV-XVI)’
105,00

L’art italià de s. XVI. Del Cinquecento al Manierisme

7
7

L’expansió del renaixement pel continent europeu. Un món de contrastos

8

120,00

Mòdul 1

L’art italià del s. XV. El canvi de paradigma del Quattrocento

Mòdul 2
Mòdul 3

105,00

Assignatura ‘L’art de l’absolutisme. Barroc i Rococó. (s. XVII-XVIII)’
Mòdul 1

Introducció a l’Època del Barroc

4

60,00

Mòdul 2

Roma com a ciutat-capital

6

90,00

Mòdul 3

Pintura flamenca a l’època del Barroc

3

45,00

Mòdul 4

Barroc a la Península Ibèrica

3

45,00

Mòdul 5

Dones artistes de l’època del Barroc

2

30,00

Mòdul 6

El Rococó: un art de transició entre el Barroc i el Neoclassicisme

4

60,00

Assignatura ‘La recerca de la bellesa. Els ideals de la Il·lustració i l’art Neoclàssic (s. XVIII)’
Mòdul 1

Introducció general

5

75,00

Mòdul 2

Arquitectura i arts decoratives

6

90,00

Mòdul 3

Pintura: generes i artistes

5

75,00

Mòdul 4

Grans personalitats artístiques

6

90,00

*Els pagaments dels mòduls es realitzen de forma íntegra, sense terminis.
Preu sessions soltes: 18 €

Procés de preinscripció i matriculació
Preinscripció
Podeu fer preinscripció per qualsevol de les següents vies:
1. Per correu electrònic: enviar un missatge a l’adreça
arqueonet@arqueonet.net especificant la següent informació:
 Títol del missatge: “Inscripció Curs EHAE (II) 2021-2022”
 Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció a assignatures independents o mòduls: indicar quins
o O bé, inscripció al curs complet
 Dades de cada participant que s’inscriu: nom i cognoms, adreça postal
completa, adreça electrònica i telèfon de contacte
2. Per la pàgina web d’Arqueonet, a través de l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html
Complimentar els camps de dades personals indicats a la pàgina web i, en
el camp “Missatge”, especificar la següent informació:
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 En primer lloc incloure el text “Inscripció Curs EHAE (II) 2021-2022”
 Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció a assignatures independents o mòduls: indicar quins
o O bé, inscripció al curs 2021-2022 complet
3. Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números
937423014 o 667013352.
4. Presencialment: a Arqueonet, carrer Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona, de
dilluns a dijous de 10h a 14h i de 16h a 20h
Un cop feta la preinscripció, Arqueonet enviarà un mail confirmant la recepció la
mateixa. Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les
sol·licituds.
Matriculació
Quan s’assoleixi el nombre mínim d’assistents, Arqueonet ho comunicarà a tots
els preinscrits i llavors s’iniciaran els passos per formalitzar la matrícula. En
aquell moment comunicarem les vies per a poder-la realitzar.
Notes importants referents al nombre d’inscripcions i a les modalitats
triades per les persones inscrites
En cas que el nombre de persones inscrites en la modalitat presencial no sigui
suficientment alt, el curs es farà íntegrament online.
En cas de que, en general, no s’assoleixi el mínim d’inscripcions, el curs no es
podrà dur a terme.

Programa de les assignatures i mòduls
Assignatura:
L’esclat de l’humanisme. L’art del Renaixement (s. XV-XVI)
Descripció
Als estats italians del segle XV es va iniciar un moviment artístic-cultural, que
posteriorment es difondria per la resta d’Europa Occidental, que va suposar un canvi
en la mentalitat europea. Aquest canvi, manifestat en el corrent filosòfic humanista, es
considera l'inici de la Edat Moderna i va consistir en passar d'una concepció de món
teocèntrica, pròpia del període medieval, a una antropocèntrica que posava èmfasi en
la facultat humana per accedir al coneixement del món a través de la raó. En aquest
sentit, les persones del Renaixement es consideraven hereves dels valors de la cultura
grega i romana. En aquest curs analitzarem i aprendrem a interpretar com la
recuperació d'aquests valors clàssics després de la Edat Mitjana van impregnar totes
les manifestacions de les arts de la seva època.
Calendari i horaris
Els dijous, del 7 d’octubre de 2021 al 5 de maig de 2022, de 17.45h a 19.15h.
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Programa
Mòdul 1: L’art italià del s. XV. El canvi de paradigma del
Quattrocento
Els dijous, del 7 d’octubre al 25 de novembre de 2021, de 17.45h a 19.15h.
Professor: Joaquim Graupera
Sessions: 7

1. El context històric, el concepte d’art i el rol dels promotors i els artífexs en el nou
estil.
2. La gènesi d’una nova arquitectura florentina: Brunellelschi, Michelozzo, Alberti i
Sangallo.
3. L’expansió de l’arquitectura quattrocentista per Itàlia: Pienza, Urbino, Milà i Roma.
4. L’escultura florentina del primer renaixement: Ghiberti, Della Quercia, Di Banco i
Donatello.
5. L’expansió de l’escultura quattrocentista per Itàlia a partir dels seus autors.
6. La pintura del primer renaixement: tendències i autors (1).
7. La pintura del primer renaixement: tendències i autors (2).
Mòdul 2: L’art italià de s. XVI. Del Cinquecento al
Manierisme
Els dijous, del 2 de desembre de 2021 al 17 de febrer de 2022, de
17.45h a 19.15h. (els dies 9/12 i 30/12 i 6 /1 no hi ha classes)
Professor: Joaquim Graupera
Sessions: 7

1.
2.
3.
4.
5.

Roma: La producció artística sota l’ombra del poder papal. (02/12)
Els grans tractadistes arquitectònics i la ciutat ideal del Renaixement. (13/1)
De la plenitud arquitectònica del Classicisme al Manierisme arquitectònic. (20/1)
L’escultura del Cinc-cents i l’obra renovadora de Miquel Àngel. (27/1)
L’impacte de la descoberta del Laoocont i l’evolució cap el manierisme escultòric.
(03/2)
6. L’obra dels grans mestres pintors del cinc-cents: Leonardo, Rafael i Miquel Àngel.
(10/02)
7. Més enllà dels grans mestres. De l’escola veneciana a la pintura del Manierisme.
(17/02)
Mòdul 3: L’expansió del renaixement pel continent
europeu. Un món de contrastos
Els dijous, del 3 de març al 5 de maig de 2022, de 17.45h a 19.15h.
Professor: Joaquim Graupera
Sessions: 8

1. El renaixement francès: un art vinculat a la cort reial. (3/3)
2. L’art del renaixement a Anglaterra i als Països Baixos. Sota el pes de l’herència
gòtica. (10/3)
3. L’ampli panorama de la pintura renaixentista a Europa Central. (17/3)
4. L’arquitectura renaixentista en l’àmbit hispà. Sota l’ombra de Carles V i Felip II.
(24/3)
5. De l’escultura exempta als retaules monumentals durant el renaixement hispà.
(31/3)
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6. La pintura hispana en època del renaixement i la figura de El Greco. (21/4)
7. L’art català en temps de renaixement. La hibridació clàssica i gotitzant (28/4)
8. L’evolució de les arts decoratives en el renaixement en l’àmbit religiós i civil (05/5)

Assignatura:
L’art de l’absolutisme. Barroc i Rococó. (s. XVII-XVIII)
Descripció

Durant molt de temps, l’art del barroc ha estat qüestionat i titllat d’art irracional i
exaltat. No obstant, poc a poc s’ha anat prenent consciència de la importància que
tingueren, no només les seves formes, sinó també les qüestions filosòfiques i socials. Si
una cosa el defineix, és la descoberta de l’infinit, i amb ella, el canvi de relació que
comportarà entre la persona i l’univers. Descobrirem la transformació de la ciutat de
Roma, el mecenatge dels Papes i figures cabdals com Bernini o Caravaggio.
Descobrirem també l’època del barroc més enllà de les fronteres italianes, coneixerem
alguns pintors flamencs, el barroc que tenim més proper i artistes femenines que
formen part de l’univers artístic de l’època. Finalment, deixarem enrere Roma i ens
acabarem endinsant a la França del segle XVIII i a l’art luxós i aristocràtic del Rococó.
Un art d’impàs entre el barroc i el neoclassicisme, que traspassà fronteres i triomfà al
Sacre Imperi Germànic.
Calendari i horaris
Els dimecres, del 6’octubre de 2021 al 20 d’abril de 2022, de 17.45h a 19.15h.

Programa
Mòdul 1: Introducció a l’Època del Barroc.
Els dimecres, del 6 al 27 d’octubre de 2021, de 17.45h a
19.15h.
Professora: Ruth Garcia
Sessions: 4
1.
2.
3.
4.

El terme “barroc” i l’univers infinit.
Reforma i Contrareforma. La renovació dels ordes religiosos.
Context històric.
Concepcions artístiques del barroc: l’espai en moviment.
Mòdul 2: Roma com a ciutat-capital.
Els dimecres, del 10 de novembre al 22 de desembre de
2021, de 17.45h a 19.15h. (el 8 de desembre no hi ha classe)
Professora: Ruth Garcia
Sessions: 6

1. Els Papes i la transformació de la ciutat: Il giro delle chiese
2. El model de l’església de Il Gesú. Les esglésies de San Andrea della Valle i de San’t
Ignazio.
3. La quadratura: decoracions pictòriques que trenquen límits.
4. Sant Pere del Vaticà. Evolució arquitectònica i artistes.
5. Gian Lorenzo Bernini: Arquitectura, escultura i mecenatge papal.
6. Caravaggio i el Naturalisme.
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Mòdul 3: Pintura flamenca a l’època del Barroc
Els dimecres, del 12 al 26 de gener de 2022, de 17.45h a
19.15h (el 29 de desembre i 5 de gener no hi ha classe).
Professora: Ruth Garcia
Sessions: 3
1. Rubens
2. Rembrandt
3. Vermeer de Delft
Mòdul 4: Barroc a la Península Ibèrica
Els dimecres, del 2 al 16 de febrer de 2022, de 17.45h a
19.15h.
Professora: Ruth Garcia
Sessions: 3
1. Context històric i artístic
2. Pintura barroca: Velázquez i les Vanitas de Valdés Leal
3. Arquitectura barroca a Catalunya.
Mòdul 5: Dones artistes de l’època del Barroc.
Els dimecres, del 2 al 9 de març de 2022, de 17.45h a 19.15h.
Professora: Ruth Garcia
Sessions: 2
1. Pintores de l’època del Barroc
2. Escultores de l’època del Barroc
Mòdul 6: El Rococó: un art de transició entre el
Barroc i el Neoclassicisme.
Els dimecres, del 16 de març al 6 d’abril de 2022, de
17.45h a 19.15h.
Professora: Ruth Garcia
Sessions: 4
1.
2.
3.
4.

La transició del Barroc al Rococó.
Interiors i arts decoratives.
L’ideal estètic de la pintura Rococó: Watteau, Bouche i Fragonard.
El Rococó a Baviera.
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Assignatura:
La recerca de la bellesa. Els ideals de la Il·lustració i l’art Neoclàssic
(s. XVIII)
Descripció
L'assignatura ofereix una visió panoràmica de l’art a Europa al segle XVIII, època en la
qual es produeix una internacionalització definitiva de la cultura. Mitjançant l'anàlisi de
les diverses manifestacions artístiques i els seus artífex, s'intentarà incidir en l'ambient
intel·lectual de la cultura il·lustrada i en les noves tendències estètiques en pintura,
escultura, arquitectura i arts decoratives. Tanmateix, es tindran en compte les
diferències, persistències, novetats i contradiccions entre el barroc tardà, rococó i
neoclassicisme. L’últim mòdul es centrarà en la presentació d’algunes de les
personalitats artístiques més rellevants del segle XVIII.

Calendari i horaris
Els dimarts, del 19 d’octubre de 2021 al 10 de maig de 2022, de 17.45h a 19.15h.

Programa
Mòdul 1: Introducció general
Els dimarts, del 19 d’octubre al 16 de novembre de 2021, de
17.45h a 19.15h.
Professora: Milena Viceconte
Sessions: 5
1.
2.
3.
4.
5.

La cultura de la Il·lustració
Les Acadèmies artístiques
El Gran Tour
La fascinació per la Xina
L’art Neoclàssic

Mòdul 2: Arquitectura i arts decoratives

Els dimarts, del 30 de novembre de 2021 al 25 de gener de 2022
(el 7/11, el 28 /12 i el 4/1) no hi ha classes) de 17.45h a 19.15h.
Professora: Milena Viceconte
Sessions: 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

França
Els centres d’Itàlia: Torí, Gènova i Venècia
Els centres d’Itàlia: Nàpols, Caserta i Palerm
Espanya
Anglaterra
Arquitectura centreeuropea: Viena, Würzburg, Dresden
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Mòdul 3: Pintura: generes i artistes
Els dimarts, del 8 de febrer al 15 de març de 2022 (el 8/3 no hi ha
classe), de 17.45h a 19.15h.
Professora: Milena Viceconte
Sessions: 5
1.
2.
3.
4.
5.

El retrat
La pintura galant
La veduta i els capricci
La pintura d’història
El gènere costumbrista

Mòdul 4: Grans personalitats artístiques
Els dimarts del 29 de març al 10 de maig de 2022 (el 12/4 no hi
ha classe) de 17.45h a 19.15h.
Professora: Milena Viceconte
Sessions: 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Giambattista Tiepolo
Francisco Goya
Giovan Battista Piranesi
Antonio Canova
Jacques Luis David
Anton Raphael Mengs
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