Estudis sobre Història de l’Art
Europeu (EHAE)
Els ideals de la Il·lustració i l’art Neoclàssic (s. XVIII).
Arquitectura i arts decoratives

Informació pràctica

Presentació

L’assignatura ofereix una visió panoràmica de l’art a Europa del
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.

Lloc
Arqueonet Aula Online

Professora

Data i hora
Els dimarts, del 30 de novembre de
2021 al 25 de gener de 2022, de
17.45h a 19.15h.
*El 07/11, el 28/12 i el 04/01 no hi
ha classes.

Milena Viceconte
Dra. en Història 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 Naopli Federico II. Professora
d’Història de l’Art a la UAB (curs 2018-19)

Programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

França.
Els centres d’Itàlia: Torí, Gènova i Venècia.
Ens centres d’Itàlia: Nàpols, Caserta i Palerm.
Espanya.
Anglaterra.
Arquitectura centreeuropea: Viena, Würzburg, Dresden.

Les sessions online es faran en
directe. Un cop fetes, les persones
inscrites podran visualitzar de nou la
gravació.

Preu
90 €
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

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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