Màster-classe curs EHAE

Els sepulcres italians del segle XVI a Catalunya: la glòria del
marbre
Informació pràctica

Presentació
L’humanisme és un dels motors de l’art del Renaixement, i
diferents aspectes de la seva ideologia són fonamentals per
entendre aquella època, sobretot el posar l’ésser humà al centre
de totes les coses i la recuperació de valors vigents a l’antiguitat
clàssica (sobretot de l’imperi romà). La vida és un terreny per
assolir la glòria i ser recordat després de la mort, per aquest
motiu els sepulcres havien de servir per explicar les empreses
complides i les virtuts del difunt. Tot això explicat sobre marbre,
un material noble amb el que s’havia de representar la imatge del
poder i les classes dirigents. Seguint aquesta moda, diferents
individus catalans vinculats amb les institucions de la Corona
d’Aragó en el regne de Nàpols, van encarregar un sepulcre propi i
se’l van fer portar cap a Catalunya. En són exemples tombes com
la del virrei Ramon de Cardona, conservada a l’església parroquial
de Bellpuig (l’Urgell), feta per Giovanni da Nola entre 1523-1528;
les del virrei Joan d’Aragó i l’almirall Bernat de Vilamarí
preservades a l’abadia de Montserrat, una atribuïda a Giovan
Cristoforo Romano (1509) i l’altra al taller napolità de Diego de
Siloé (1517-1518); o la del regent Jeroni Descoll desmuntada al
Museu Diocesà de Barcelona, realitzada per Giovanni Antonio
Tenerello (1536).

Lloc i modalitat
Arqueonet Aula Online

La sessió es farà en format online,
per videoconferència en directe. Un
cop feta, les persones inscrites
podran visualitzar de nou la
gravació.
Data i hora
Dijous 23 de desembre de 2021.
A les 17:45h
Preu
Activitat gratuïta pels alumnes que
cursen alguna modalitat del curs
EHAE
10€ per la resta
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les vies següents:

Professor
Dr. Joan Yeguas
Doctor en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona i
Conservador de la col·lecció d’Art del Renaixement i el Barroc al
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)

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

 Per la web: accedint a l’enllaç
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un missatge
de correu electrònic a l’adreça
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a què us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i un telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 o 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
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