Pensem i reflexionem sobre
el món de l’art

INICI

02/03

HORARI: Dimarts de 17:00 a 18:30

QUOTA ÚNICA

30€

UBICACIÓ: En línia
DURADA: 02/03 - 04/05 (9 sessions)

Tots i totes coneixem alguna cosa sobre el món de l’art. Noms d’artistes, obres, museus, etc...
Però alguna vegada ens hem plantejat realment què és l’art i què és la història de l’art?
Aquest curs és una introducció al món de l’art però des d’una perspectiva diferent.
L’art està conformat per un seguit d’elements i idees que l’envolten i que han ajudat a mitificar aquesta disciplina tan antiga. L’artista, l’obra d’art, els museus... són alguns d’aquests
conceptes que ronden la idea de l’art. Les nou sessions que formen aquest curs són una eina
per conèixer i aproximar-nos a aquests i altres elements amb una mirada crítica i analítica.

PROGRAMA

IMPARTEIX

1. Introducció a la història de l’art.
2. Què és l’art?
3. El mite del geni. És l’artista una persona amb un do diví?
4. L’obra d’art com a relíquia del món contemporani.
5. El mite de l’originalitat.
6. Els museus. Temples de coneixement o magatzems d’obres
d’art?
7. Existeix més art fora d’Europa? L’eurocentrisme en la història de l’art.
8. Només existeix Frida Kahlo? Per què les dones sempre han
estat excloses de la història de l’art?
9. Mirar i observar. Una aproximació a noves maneres de veure
i gaudir de l’art.

Eduard García. Sóc graduat en Història de l’art
per la Universitat de Barcelona i actualment
estic estudiant el màster Anàlisi i Gestió del
Patrimoni Artístic a la UAB. He treballat com a
guia en algunes cases emblemàtiques de
Barcelona, com la Casa Amatller. Fa 4 anys
que sóc professor d’història de l’art a la Universitat Popular de Granollers. Totes les
feines que he fet i faig estan relacionades en
divulgar i fer arribar l’art a la gent perquè això
és la meva autèntica passió.

INSCRIPCIONS: www.upbm.cat

www.upbm.cat

