De l’1 al 4 de juliol de 2019
La Fundació Privada Ramón Pla Armengol ens ofereix la possibilitat de realitzar aquest curs únic i posa a la nostra
disposició l’important fons museístic de la col·lecció Núria Pla. Una de les tipologies més representatives en
aquesta col·lecció és la dels armaris i sobretot una de les variants que dóna un caràcter únic al mobiliari espanyol:
la alacena o reboster.
L’armari es caracteritza per ser una tipologia que s’adapta i es diversifica depenent de les necessitats de la societat
en cada moment. En trobem per guardar objectes, roba, papers, joies, llibres, etc. Per aquesta circumstància apareix
un ampli repertori de models ben diferenciats que van naixent al llarg de la història, com per exemple: armari
reboster, armari aparador, armari arxiver, armari capella, armari de lluna, armari de sagristia, armari joier, armari
raconer, etc. Tampoc podem oblidar que les importants dimensions que presenten, en molts d’ells, han estat
aprofitades pels ebenistes, fusters, marqueters, pintors per mostrar-nos les seves esplèndides dots tècniques i
decoratives.
En aquest curs es busca ensenyar a catalogar armaris i mostrar-ne totes les variants des d’un punt de vista formal,
estructural, material i aprofundir en les tècniques de construcció que presenten i com evolucionen amb el pas dels
segles. Així com els panys i la ferramenta que els guarneix, i que podrem estudiar en el Museu del pany i la clau de
Segur de Calafell. No es requereixen coneixements previs, però per un millor seguiment de les explicacions
s’aconsella tenir certs coneixements d’història del moble o haver fet algun curs d’història.

Programa
1 de juliol
9.30 -14.30 h.
- Aprenem a catalogar armaris: construcció, estructura, materials, etc.
- Estudi de la tipologia de l’armari des de l’antiguitat fins al segle XVI a Europa

2 de juliol
9.30 -14.30 h.

- Estudi de l’armari del segle XVI al XVIII a Espanya,

les variants que presenta i principals influències estrangeres

- Exercicis de catalogació
15.30-17.30h.

- Recorregut per les sales de museu de la col·lecció de Núria Pla i estudi de diferents models d’armaris
3 de juliol
9.30-14.30h.
- Estudi de l’armari del segle XVII al XVIII a Europa. Localització i anàlisi dels principals exemples europeus
15.30-17.30h.

- Sessió pràctica de catalogació
4 de juliol
9.30 -14.30 h.

- Visita al Museu del pany i la clau

de Segur de Calafell amb el Mestre artesà serraller Jaume de Bargas i Fábregas

Docents: Joan Güell. Llicenciat en Història de l'art especialista en moble
Jaume de Bargas i Fábregas. Mestre artesà serraller
Idioma: Català/Castellà
Localització: Fundació Privada Ramón Pla Armengol. C. Manila, 43 (Barcelona)
Museu del pany i la clau. C. Ferradura, 48D (Segur de Calafell)
Preus i descomptes:
PVP: 180€/ Preu socis: 115€/ Estudiants: 60€. Cal realitzar un treball final de curs.
Descompte del 15% sobre el PVP amb carnet de biblioteques, 30% als socis d’AMC
Inscripcions i consultes:
Associació per a l’Estudi del Moble
Disseny Hub Barcelona.
Pl. de les Glòries, 37
932 566 785 (de 9 a 14h)
info@estudidelmoble.com
www.estudidelmoble.com

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

