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Curs:

Genis, assassins
i especuladors:
les llegendes d’artistes Codi 1610

El curs es retransmet en directe per internet (Streaming) amb accés restringit per a aquelles persones que no es 
desplacin a les instal·lacions del Centre. El curs tembién es podrà realitzar en fiferido amb posteritat a les sessions 
presencials. Aquelles persones que desitgin aquesta modalitat realitzaran un treball comprobatorio.

n Presentació i objectius
Durant el Romanticisme es va construir una imatge de l’artista com a geni que va contaminar pràcticament 
a tota la història de l’art, encara que sempre va tenir algunes petites ombres. Les llegendes que van envoltar 
a molts d’ells van ser acuradament creades tant en novel·les, com en biografies o pel·lícules. No obstant 
això, quan Roland Barthes diagnostica “La mort de l’autor” (secundat i matisat per Foucault), els artistes ja 
s’havien desprès d’aquesta imatge i estaven assumint nous “maneres de fer”. Les seves llegendes, ara, es van 
començar a focalitzar en les seves “escàndols”.

n Lloc i dates
De l’11 al 12 de març del 2016. Presencial des de Mallorca i online des de qualsevol lloc geogràfic.

n Hores lectives
10 hores, tres modalitats de seguiment: presencial, online directe i diferit.

n Crèdits
0,5 crèdit ECTS y 1 CLC.

n Programa
divendres, 11 de març
16:30-19:00 h Els genis de la Història de l’Art
Pablo Martínez Fernández, Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M)
19:00-21:30 h La construcció de les llegendes
Sagrario Aznar Almazán, Professora titular d’Història de l’Art
dissabte, 12 de març
09:30-12:00 h Els nous “maneres de fer”
Pablo Martínez Fernández Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M)
12:00-14:30 h Escàndols d’artistes
Sagrario Aznar Almazán, Professora titular d’Història de l’Art

n Ponents
Sagrario Aznar Almazán
Pablo Martínez Fernández

n Dirigit per
Sagrario Aznar Almazán

n Dirigit a
Historiadors, gestors culturals, titulats i estudiants universitaris, professorat i persones interessades en aquesta te-
màtica.

n Matricula
La matrícula al curs es de 20 E.


