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“Portal del Modernisme”, conferències als Pavellons Güell
El cicle de conferències de tardor “Portal del Modernisme”, que tindrà lloc als Pavellons Güell cada dilluns a les 7 del vespre dels
mesos d’octubre i de novembre de 2016, s’inicia el dilluns 3 d'octubre de 2016 amb la conferència "Liberty: Gli anni ruggenti
dell’architettura Art Nouveau italiana” (Liberty, els anys rugents de l’arquitectura Art Nouveau italiana), a càrrec d'Andrea Speziali,
Doctor en Belles Arts i impulsor del projecte Italian Liberty.

"Liberty: Gli anni ruggenti dell’architettura Art Nouveau italiana”

L'afirmació d'un estil artístic pren més relleu quan es manifesta en l'arquitectura. A Itàlia la demora de la modernitat a la major de les
arts es va deure a factors estructurals, socioeconòmics i polítics i a un endarreriment intrínsec en termes culturals, dedicada a una
obstinada celebració eclèctica de l’historicisme nacionalista. Aquesta xerrada presentarà els exemples més sorprenents del que va
ser el Liberty o estil Floreale, en un viatge de nord a sud per conèixer els principals edificis del Modernisme italià.

Andrea Speziali és un jove expert en el camp del Liberty o Modernisme italià. Ha publicat diversos llibres sobre el tema, entre ells 
Una Stagione del Liberty a Riccione, Romagna Liberty i  l’enciclopèdica Italian Liberty en 3 toms per a Cartacanta editors. Promotor
dinàmic del Modernisme italià, és el creador de diversos websites i canals de mitjans socials dedicats al tema, i el creador del
Concurs fotogràfic Italian Lliberty, que aquest any enceta ja la seva quarta edició.

Amb un doctorat per l'Acadèmia de Belles Arts d'Urbino, té també una activitat creativa pròpia i versàtil que va de la pintura a
l'escriptura, havent exposat part de la seva obra escultòrica  a la 54a Exposició Internacional d'Art de la Biennal de Venècia.

Activitat gratuïta

Cal reserva prèvia a:

modernisme@bcn.cat

Tel: 932 562 504
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