Estudis sobre Història de l’Art
Europeu (EHAE), III
Cinema i pintura del segle XX

Presentació

A principis del segle XX, s'havien experimentat canvis importants.
La Revolució industrial, els nous descobriments científics, la
filosofia, els conflictes bèl·lics com la Primera Guerra Mundial que
canviaren el paradigma i el pensament... En aquest nou món de
descobriment i noves revelacions l'artista havia de triar entre
mantenir-se en el passat o buscar noves formes de representació
que poguessin reflectir tot això, buscant una forma diferent i nova
d'afrontar la realitat.
Les arts figuratives van experimentar al llarg del segle XX una
profunda transformació. Serà sobretot amb l'abstracció on es
perdrà el caràcter de representació de la realitat externa.
Per entendre l'art contemporani d'avui cal conèixer la seva
evolució. En aquest curs recorrerem la història de les
avantguardes del segle XX per comprendre l'art actual del segle
XXI.

Professora
Lídia Bardina
Doctora en Literatura Comparada per la Binghamton University
de N.Y. i DEA en Teoria i Anàlisi Cinematogràfic per la UPF.

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 dijous, del 9 de març al 13
d’abril de 2023, de 17.35h a 19.05h.
**Els dies 30 de març i 6 d’abril no
hi haurà classe.
Preu
65 €
Preu classes soltes
18 €

Programa
1. La simbiosi perfecta entre cinema i pintura: Edward Hopper.
2. L’empremta de l’expressionisme en el cinema alemany.
3. L’obra de Jean Renoir com a translació dels postulats de
l’impressionisme al llenguatge cinematogràfic.
4. Cine i pintura en l’obra de Francis Bacon.

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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