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Codi: 04E1

Àmbit: Art i Humanitats
Dijous 2

PINTURA MURAL: LA LLUM I EL COLOR
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) i Andrea Podenzana (Acadèmia de Belles Arts de
Florència)
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
vol conèixer la singularitat de la pintura al fresc per descobrir
els conceptes fonamentals de la pintura mural. Partirem del
coneixement teòric i pràctic dels materials d’aquesta tècnica
pictòrica per endinsar-nos en el món de la pintura mural, des de la
creació pictòrica, l’estudi i la recerca històrica.
El curs, de caràcter interdisciplinar s’adreça als estudiants i
professionals en l’àmbit d’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) i Sala
d’actes de la Biblioteca de Tàrrega
Preu: 60 €
Límit de places: 20
Programa:
Dimecres 1

Josep Minguell
11.00-11.30 h Presentació del curs a Tàrrega
11.30-14.00 h Sessió de treball sobre el projecte Llum de l’Alba
(Cicles de Murals al Fresc)
Els dibuixos preparatoris dels frescos de les voltes
de la nau central: Liber Genesis. Museu de Tàrrega
Andrea Podenzana
16.00-18.00 h La història del color en la pintura mural egípcia i
grecoromana I. Els colors dels faraons
18.00 h
Desplaçament cap a la Vall de Boí

Josep Minguell
09.30-11.30 h De la matèria a la llum. Consideracions sobre els
pigments en la pintura mural al fresc
12.00-14.00 h Pràctica: introducció a la tècnica del fresc
Anna Monsó
16.00-20.00 h La llum del romànic. Visites a les esglésies romàniques de la Vall de Boí

Ingresseu l’import total al compte 0049-1886-71-2110641087 del banc
Santander.
Feu constar el codi V09001 en l’imprès bancari.
Empleneu aquest apartat si us interessa compartir cotxe:
Trajecte
Dia
Hora
Tinc vehicle: Sí

Divendres 3

Josep Minguell
09.30-12.00 h Pràctica: introducció a la tècnica del fresc
Imma Lorés
12.30-14.00 h El color i la llum com a recursos expressius en la
pintura mural romànica
Josep Minguell
16.00-20.00 h Pràctica: introducció a la tècnica del fresc
Dissabte 4

Josep Minguell
09.30-14.00 h Pràctica: introducció a la tècnica del fresc
Andrea Podenzana
16.00-18.00 h La història del color en la pintura mural egípcia i
grecoromana II. Els colors del món grecoromà
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 es poden posar
en contacte amb el Centre del Romànic per obtenir informació sobre
transport i reserves d’allotjament especials per als participants del
curs.

No

Autoritzo a facilitar el meu telèfon a qui vulgui compartir cotxe per fer el
mateix desplaçament
La Universitat d’Estiu només actua d’intermediària, no es fa responsable de
cap inconvenient que pugui sorgir
		

ALLOTJAMENT
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

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
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