LABERINT/ 5
LA BELLESA CAPTIVA: Sis històries d’art i de poder
en el jardí
Febrer-Abril-Maig 2016
Director del curs: Ignacio Somovilla, Historiador d’Art
i llicenciat en Dret. Director de GARDENS FROM SPAIN
Sis personatges (un emperador, una escriptora, una
cardenal, un ministre, un director de cinema i un
banquer) van crear en diferents moments històrics els
seus paradisos particulars a la terra. Són històries de
poder i ambició, de plaer i luxe, d’art i de teràpia, de
literatura i feminisme, de viatge i hedonisme... i totes
aquestes històries conflueixen en la creació d’un jardí.

CALENDARI:

ABRIL
06.04.16
5-La parella d’escriptors Vita Sackeville-West i Harold
Nicolson, van convertir la ruïna d’una antiga mansió
isabelina en del jardins que més han influenciat la
jardineria del S. XX: Sissinghurst.
27.04.16
6-En ple manierisme italià, el cardenal Ippolito d’Este
va construi la Villa d’Este. Les
fons i el jocs
d’aigua que decoren el jardí són el màxim exponent de
l’ús de l’aigua en el art.
RUTA PELS JARDINS DE BARCELONA
Com a complement a les classes us proposem 3 visites
per parcs/jardins de Barcelona, els dissabtes següents:

FEBRER

12.03.16
S.XVIII i
d’Horta.

10.02.16
1-El banquer Henry Hoare II creà el S. XVIII Stourhead,
obra mestra del paisatgisme anglès.

19.03.16
S. XX. Montjuïc, la muntanya màgica

XIX.

Burgesos

i

bugaderes:

jardins

24.02.16
2- El ministre de finances del rei Lluís XIV, creà Vaux
le Viconte, s’emportà els artistes, Le Vau, Le Brun i Le
Nôtre per crear Versailles.

30.04.15
S.XXI. El poble Nou, un nou barri nous jardins.

MARÇ

PREU CURS COMPLERT:
225 €
2 SESSIONS TEÒRIQUES+RUTA: 80 €
1 RUTA:
15 €

02.03.16
3- Uns 1.500 anys abans, un altre monarca, Adrià, creà
una petita ciutat amb jardins a les afores de Roma, la
Villa Adriano
16.03.16
4- A finals del S. XX, el director
Jarman, creà el Prospect Cottage

britànic

Derek

Hora: De 19.00h a 21.00h
Inscripcions:
espai.upartbcn@gmail.com
T. 93.2509775
* Dates subjectes a possibles canvis. S’avisaria amb la suficient
antelació

