Curs sobre

L’ART DÉCO
30.09.09 - 16.12.09

Full d’inscripció
Nom i cognoms
Adreça
Codi postal			

Població

Telèfons 					

E-mail

Professió
Amic de la FHD: si

no

Membre de l’AEM o del GAC: si

no

Estic interessat en rebre informació sobre activitats de la FHD:

si

no

El discurs moralitzant del moviment modern i dels seus
historiadors ha tendit a deixar de banda la modernitat
eclèctica i enlluernadora de l’Art Déco. Però aquest estil
que va impregnar totes les vessants de les arts aplicades
i del disseny durant el període d’entreguerres, avui en dia
és objecte d’estudis més rigorosos que donen lloc a exposicions, publicacions i col·leccions. Malgrat els seus aspectes frívols i glamourosos, o potser per això, l’Art Déco
és segurament l’últim gran art decoratiu de la història i un
dels patrimonis més originals del segle XX.
Amb aquest curs la Fundació Història del Disseny inicia
les seves activitats docents i divulgadores de coneixement dels fenòmens més significatius del disseny des
d’una perspectiva rigorosa i, al mateix temps, heterodoxa
que abasti tant l’àmbit internacional com l’àmbit local.

6. Dimecres 4 de novembre
Disseny gràfic II (Espanya i Catalunya)
Raquel Pelta: Llicenciada en Història i en Comunicació
Audiovisual i doctora per la UB.
7. Dimecres 11 de novembre
Joieria
Mònica Gaspar: Llicenciada en Història de l’Art per la UB.
8. Dimecres 18 de novembre
Moda
Charo Mora: Llicenciada en Història de l’Art per la UB.
9. Dimecres 25 de novembre
Mobiliari
Teresa-M. Sala: Doctora en Història de l’Art per la UB.

Programa i conferenciants :

1 0. Dimecres 2 de desembre
Fotografia
Maria Dolors Tàpias: Doctora en Belles Arts per la UB.

1. Dimecres 30 setembre
Presentació, historiografia i iconografia
Isabel Campi: Graduada en Disseny Industrial i llicenciada
en Història de l’Art per la UB.

1 1 . Dimecres 9 de desembre
Ceràmica
Maria Antonia Casanovas: Conservadora del Museu de
la Ceràmica de Barcelona.

2. Dimecres 7 d’octubre
Materials, tècniques i països
Isabel Campi

1 2. Dimecres 16 de desembre
Laca japonesa
Rosa i Anna Cervelló: Lacadores i restauradores de laca
japonesa.

3. Dimecres 14 d’octubre
L’Art Déco a Catalunya
Mariàngels Fondevila: Doctora en Història de l’Art per la UB.
Conservadora del MNAC.
4. Dimecres 21 d’octubre
Arquitectura
Mercè Vidal: Doctora en Història de l’Art per la UB.
5. Dimecres 28 d’octubre
Disseny gràfic I (Internacional)
Anna Calvera: Graduada en Disseny Gràfic i doctora
en Filosofia per la UB.

Horari :
De 19 a 20:30h = 18 hores.

Lloc :
Disseny Hub Barcelona
C/ Montcada, 12, 08003 Barcelona.

Preu :
Amics de la FHD, socis de l’AEM i del GAC i estudiants que
acreditin la seva condició: 150 euros (Iva inclòs).
Altres: 190 euros (Iva inclòs).

Inscripcions:
Per correu postal: Enviant el full d’inscripció + comprovant de transferència bancària al compte 0081-5041-81-0001371839 a la FHD, Av.
Diagonal, 453, 7è A, 08036 Barcelona. Per fax al número 934 191 821. Adjuntant full d’inscripció + comprovant de transferència bancària
al compte 0081-5041-81-0001371839. Online: Omplint el full d’inscripció que trobareu a www.historiadeldisseny.org + comprovant de
transferència bancària al compte 0081-5041-81-0001371839 o PayPal.
Data límit d’inscripció: 23 de setembre de 2009.
L’organització es reserva el dret de cancel·lar o modificar el curs per causes de força major.

Organitza:

Col·laboren:

