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Els dilluns del 3 d’octubre al 28 de novembre, els Pavellons Güell
acolliran un cicle de conferències al voltant del Modernisme.

Districte Les Corts

Conferències de tardor als Pavellons Güell

Experts en diferents àrees participaran en aquest cicle que intenta reflexionar
sobre el Modernisme, un moviment cultural cabdal en la història de Barcelona.
Un total de nou conferències organitzades per la Ruta del Modernisme que
tindran lloc un espai plenament modernista, els Pavellons Güell, (avinguda de
Pedralbes, 7). Totes les conferències començaran a partir de les 19 h.

Liberty: Gli anni ruggenti dell’architettura Art Nouveau italiana
A càrrec d’Andrea Speziali, doctor en Belles Arts i impulsor del projecte Italian
Liberty
3 d’octubre

Terrassa, la capital del Modernisme industrial
A càrrec de Domènech Ferran, historiador de l’Art i director del Museu de
Terrassa
10 d’octubre

No Art Nouveau, Please; We’re British
A càrrec de Paul Greenhalgh, catedràtic en Història de l’Art de la U.E.A. i director
del SCVA
17 d’octubre

L’Art Nouveau des horlogiers: La Chaux-de-Fonds et l’oeuvre d’art total de Style
sapin
A càrrec de Marikit Taylor, llicenciada i doctoranda en Història de l’Art
24 d’octubre

L’esgrafiat del modernisme: l’eclosió d’una tècnica de revestiment en
l’arquitectura de Barcelona
A càrrec de Daniel Pifarré, doctor en Història de l’Art
31 d’octubre

L’art de la forja durant els anys del modernisme: arquitectura, patrimoni i
col•leccionisme
A càrrec de Lluïsa Amenòs, doctora en Història de l’Art
7 de novembre

El jardí modernista
A càrrec de Jordi Díaz Callejo, enginyer agrònom
14 de novembre

Itinerari modernista del jove Picasso: models i antimodels
A càrrec d’Eduard Vallès, doctor en Història de l’Art i curador del MNAC

Més informació
Ruta del Modernisme

Notícies més populars

De la setmana

Del mes

El Departament de Joventut i Adolescència busca
dissenyadors joves

Barcelona premiarà per cinquena vegada les
empreses que promouen la millor gestió del temps
i la conciliació

Obert el procés de selecció per a la direcció del
Grec

Nou avanç cap a l’administració electrònica

Deu anys treballant per una Barcelona inclusiva

Avui
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21 de novembre

Gaudí experimentant: els Pavellons Güell com a precedent de l’obra gaudiniana
A càrrec de Mireia Freixa, catedràtica d’Història de l’Art de la U.B.
28 de novembre

L’assistència és gratuïta però cal reservar plaça trucant al 93 256 25 04 o enviant
un correu electrònic a modernisme@bcn.cat.
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