Curs de formació de Catalonia Sacra

/ Matinal de formació
El patrimoni creat en el marc de l’Església no és una resta del passat com qualsevol altra. No es pot explicar bé
amb quatre dades històriques o tècniques despullades. És el testimoni -moltes vegades ben viu- d’una manera de
veure la persona, la comunitat, el món i la transcendència pròpia dels cristians que al llarg dels segles han viscut a
Catalunya. Per gaudir-ne -i fer-ne gaudir- calen una sèrie de coneixements específics. Per això hem creat el Curs de
Formació Catalonia Sacra, estructurat en quatre sessions matinals independents amb conferències i visites impartides per experts sobre litúrgia, art d’església, iconografia o guiatge, entre d’altres. Així, no es planteja pas exhaurir totes
les matèries, sinó proveir pautes per identificar les qüestions rellevants, eines per ampliar els coneixements i recursos
per elaborar un discurs complet i sensible a l’entorn de qualsevol bé del patrimoni català vinculat al Cristianisme. En
definitiva, orientacions que permetin entendre’l, explicar-lo i gaudir-ne.

/

2 d’abril de 2022 – Museu dels Sants d’Olot

Darrera la multitud d’imatges de sants fetes de guix policromat que poblen els altars de les nostres esglésies, a vegades menystingudes, hi ha un món més complex del que sembla. Des del seu origen, impulsat
per una voluntat de millora estètica de les imatges devocionals, fins a la seva notable indústria, el món dels
sants de guix és apassionant. En aquesta jornada es parlarà també del paper de les imatges en la història
de l’art de l’Església.

PROGRAMA

De 10 a 11.30 h

Història de la imatge de culte.

				Prof. Marc Sureda, conservador del Museu
					
Episcopal de Vic.

De 11.30 a 12 h
De 12 a 13.30 h		

					

					
Més informació i inscripcions:

Pausa.
Visita als Museus dels Sants d’Olot.
Prof. Xavier Roura, conservador del Museu
dels Sants d’Olot.

