Patrocina:

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
A) DADES PERSONALS
DNI o passaport

Nom

Primer cognom
Segon cognom
Adreça
Població

CP

Comarca/província

Tel.

Adreça electrònica
Dades acadèmiques o professionals:
Estudiant/a de la UdL: Sí

/ No

En cas afirmatiu indiqueu:
Centre
Curs

Titulació

Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí / No
En cas afirmatiu indiqueu:
Universitat
Curs
Titulació
Si no sou estudiant universitari, indiqueu la titulació i/o la professió
Vull rebre el llibret informatiu dels cursos d’estiu de properes edicions.
Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals, de forma específica, us voleu
inscriure. Abans de formalitzar la matrícula, conformeu la compatibilitat
horària dels cursos i la disponibilitat de places:
CODI

TÍTOL

Import de la matrícula dels cursos
de la Universitat d’Estiu de la UdL escollits
			
Reducció del 15%, si s’efectua
l’ingrés abans del dia 30 de maig de 2008

A * 0,85

B

Reducció del 10%, si s’efectua
l’ingrés entre el 2 i el 20 de juny de 2008

A * 0,90

C

A

Codi: 04C1

Àmbit: Art i Humanitats
Andrea Podenzana
12.00-14.00 h Pietro Annigoni: dissertació sobre estudis i esbossos

PINTURA MURAL. MATÈRIA I CREACIÓ
Dates: De l’1 al 4 de juliol

Localitat: Erill la Vall

Coordinació: Josep Minguell Cardenyes (pintor muralista) i Anna
Monsó Porté (Centre del Romànic de la Vall de Boí)
Equip docent: Imma Lorés Otzet (UdL), Josep Minguell Cardenyes
(pintor muralista), Anna Monsó Porté (Centre del Romànic de
la Vall de Boí), Andrea Podenzana (Acadèmia de Belles Arts de
Florència) i Màrius Vendrell Saz (Universitat de Barcelona)
Resum del curs: En el context del romànic de la Vall de Boí, es
proposa una introducció teòrica i pràctica a la pintura mural. Es
parteix de l’estudi dels materials, les tècniques i els acabats dels
murs per analitzar després el procés de la creació pictòrica des de
disciplines diverses. També s’abordarà la recuperació, la conservació
i la posterior museïtzació de les pintures.
Aquest curs s’adreça a estudiants i professionals en l’àmbit de la
història de l’art, restauració d’obres d’art, turisme, comunicació
audiovisual, arquitectura, belles arts, magisteri i, en general, a
tothom que hi estigui interessat.
Nombre d’hores lectives: 30
Espai: Centre del Romànic de la Vall de Boí (Erill la Vall)
Preu: 60 €

16.00-17.30 h Màrius Vendrell
Materials, colors i tècniques de la pintura mural
medieval: aproximació analítica
18.00-20.00 h Els acabats dels murs romànics: necessitat constructiva i decoració. L’exemple de Santa Maria de
Taüll

Feu constar el codi V08001 en l’imprès bancari.
Empleneu aquest apartat si us interessa compartir cotxe:
Trajecte
Dia
Hora
Tinc vehicle: Sí
No
Autoritzo a facilitar el meu telèfon a qui vulgui compartir cotxe per fer el
mateix desplaçament

Dijous 3

Josep Minguell
09.30-14.00 h Pràctica: introducció a la pràctica del fresc
Anna Monsó
16.00-20.00 h Visita a Santa Maria de Taüll. Visita a l’església de
Santa Maria de Cardet (recorregut des de Sant Feliu
de Barruera)

La Universitat d’Estiu només actua d’intermediària, no es fa responsable de
cap inconvenient que pugui sorgir

		

ALLOTJAMENT

Divendres 4

Josep Minguell
09.30-14.00 h Pràctica: introducció a la pràctica del fresc
Imma Lorés
16.00-18.00 h De l’església al museu: la museïtzació de la pintura
mural romànica catalana
18.00-19.30 h Cloenda del curs i lliurament de certificats
Nota: Aquest és l’únic curs de la Universitat d’Estiu de la UdL que
es realitza a la Vall de Boí. Les persones interessades s’han de posar
en contacte amb el Centre del Romànic per obtenir informació sobre
transport i reserves d’allotjament especials per als participants del
curs.

Límit de places: 20
Programa:
Dimarts 1
12.30-14.00 h Presentació del curs
Josep Minguell
16.00-18.00 h Per què pintaven al fresc?
Andrea Podenzana
18.00-20.00 h Esglésies romàniques a la vall de la Lunigiana

Ingresseu l’import total al compte 0049-1886-71-2110641087 del banc
Santander.

Centre del Romànic de la Vall de Boí
C/ del Batalló, 5
25528 Erill la Vall
Tel. 973 696 715
centreromanic@vallboi.com
http://www.centreromanic.com

Dimecres 2

Josep Minguell
09.30-12.00 h Pràctica: introducció a la pràctica del fresc

Oficina de la Universitat d’Estiu: Campus de Cappont. Edifici Polivalent. C/ Jaume II, 71, planta baixa 25001 Lleida
Per a més informació / Para más información: Tel. 973 70 33 90 - Fax 973 70 33 98 - A/e: estiu@culturals.udl.cat - Web: http://estiu.udl.cat/

Aquest és l’únic curs de la Universitat d’Estiu de la UdL que es realitza a
la Vall de Boí. Les persones interessades s’han de posar en contacte amb
el Centre del Romànic per obtenir informació sobre transport i reserves
d’allotjament especials per als participants del curs.
Centre del Romànic de la Vall de Boí
C/ del Batalló, núm. 5
25528 Erill la Vall
Tel. 973 696 715
centreromanic@vallboi.com
http://www.centreromanic.com
ABONAMENT DELS DRETS DE MATRÍCULA
Indiqueu el compte on voleu que es faci efectiva, si s’escau, la devolució de
l’import de la matrícula:
Codi de l’entitat
Codi de l’agència
Dígits de control
Número de compte

