Estudis sobre Història de l’Art
Europeu (EHAE), II
Pintura flamenca a l’època del Barroc

Presentació

Durant molt de temps, l’art del barroc ha estat qüestionat i titllat
d’art irracional i exaltat. No obstant, a 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.

Professora
Ruth Garcia
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 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).

Programa
1. Rubens.
2. Rembrandt.
3. Vermeer de Delft.

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 dimecres, del 12 al 26 de gener
de 2022, de 17.45h a 19.15h.
*El 29 de desembre i el 5 de gener
no hi ha classe.
Preu
45 €
Preu classes soltes
18 €
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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