
 

 
PRESENTACIÓ 
 
Aquest curs vol oferir la possibilitat de conèixer l’evolució dels objectes, aprofundint en les tècniques, en les formes i en 

els estils. El món de les arts decoratives, que no és tan difós o conegut com el de la pintura o l’escultura serà explicat i 

profusament il·lustrat. Les classes teòriques es complementaran amb el contacte directe amb obres a la mateixa aula, a 

les sales d’exposició i a les reserves del Museu del Disseny i també en dues visites fora de la seu.  

 

El curs s’estructura en 12 sessions de 3 hores cada una (amb una pausa de 15 minuts) de 16.30 a 19.30 h i dues visites 

d’1.30 h que tindran lloc en dissabte. Les sessions a la seu del Museu del Disseny, es realitzaran els dimarts i tindran, en 

general, dues parts, una més teòrica i l’altra més pràctica o que desenvoluparà un tema monogràfic. 

 

Curs dirigit a: Estudiants d’història de l’art, història del disseny, dissenyadors, interioristes, col·leccionistes, que vulguin 

aprofundir en el món de les arts de l’objecte des de l’Edat Mitjana fins a l’actualitat. 

 

Personal docent: Jordi Carreras, historiador de l’art especialista en història del vidre i de les arts decoratives és el 

professor principal del curs. Altres docents col·laboradors: Mireia Freixa (Catedràtica del Departament d'Història de l'Art a 

la Universitat de Barcelona), Ruth García (historiadora de l’art), Diana Nougués (experta en antiguitats i art oriental), 

Jesús-Àngel Prieto (professor de l’Escola Massana i doctor en història de l’Art), Pilar Vélez (directora del Museu del 

Disseny), Albert Díaz (cap del Centre de Documentació del Museu del Disseny) i Josep Capsir, Rossend Casanova, Isabel 

Fernández del Moral, Laia Callejà i Silvia Armentia, del departament de Col·leccions del Museu del Disseny. 

 
 

CALENDARI 
 
SESSIÓ 1 

Dimarts 18 de gener de 2022 

▪ Introducció a les Arts Decoratives: matèries, tècniques, les arts del foc, l’art dels petits objectes, objectes d’ús i de 

prestigi. 

▪ El vidre, la ceràmica i el metall a l’Edat Mitjana  

Exhibició de peces a l’aula 

Docent: Jordi Carreras 
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SESSIÓ 2 

Dimarts 25 de gener de 2022 

▪ El Renaixement: projecció d’Itàlia i Flandes 

▪ L’orfebreria i la forja. Els metalls i les seves tècniques  

Exhibició de peces a l’aula 

Docents: Diana Nougués i Ruth Garcia 

 

SESSIÓ 3 

Dimarts 1 de febrer de 2022 

▪ El vidre entre el Renaixement i el Barroc 

▪ Ceràmica de reflex metàl·lic i vidre català 

Visita a l’exposició Extraordinàries! Col·leccions d’arts decoratives (segles III – XIX) 

Docent: Jordi Carreras 

 

SESSIÓ 4 

Dimarts 8 de febrer de 2022 

▪ El segle XVII: l’època del Barroc 

▪ El Centre de Documentació del Museu del Disseny 

Visita al Centre de Documentació del Museu del Disseny 

Docents: Diana Nougués i Albert Díaz 

 

SESSIÓ 5 

Dimarts 15 de febrer de 2022 

▪ El segle XVIII: del Barroc al Neoclassicisme. Els estils francesos i anglesos 

▪ La versió espanyola d’aquests estils 

Docent: Jordi Carreras 

 

SESSIÓ 6 

Dimarts 22 de febrer de 2022  

▪ Arts decoratives i patrimoni 

▪ Conservació i restauració de les arts decoratives 

Visita als espais de reserva del Museu del Disseny 

Docents: Laia Callejà i Silvia Armentia 

 

SESSIÓ 7 

Dimarts 1 de març  de 2022 

▪ El descobriment de la porcellana a Europa: entre el Rococó i el Neoclassicisme 

▪ La Companyia d’Índies i els intercanvis entre Orient i Occident 

Docents: Isabel Fernández del Moral i Diana Nougués 

 

SESSIÓ 8 

Dimarts 8 de març de 2022 

▪ Els rellotges personals entre els segles XVI-XIX. Del luxe a la fantasia 

▪ La joieria dels segles XVIII-XIX: símbol, art, estatus i consum 

Docents: Josep Capsir i Pilar Vélez 

 

SESSIÓ 9 

Dimarts 15 de març de 2022 

▪ Petits objectes d’ús i de col·lecció: ventalls i retrats en miniatura 

▪ Ventalls, retrats en miniatura i rellotges 

Visita a l’exposició Extraordinàries! Col·leccions d’arts decoratives (segles III – XIX) 
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Docent: Jordi Carreras 

 

SESSIÓ 10 

Dimarts 22 de març de 2022 

▪ L’univers vuitcentista: de l’academicisme neoclàssic als historicismes i de les arts decoratives a les arts industrials 

▪ La medalla commemorativa a la Catalunya del 1900. 

Exhibició de peces a l’aula 

Docents: Pilar Vélez i Rossend Casanova 

 

SESSIÓ 11 

Dimarts 29 de març de 2022 

▪ L’objecte d’art, del modernisme a l’Art Déco: bronzes de saló, terracotes, porcellanes, vidre, plata i laca 

▪ L’objecte d’art a l’exposició Modernisme, cap a la cultura del disseny 

Visita a l’exposició Modernisme, cap a la cultura del disseny 

Docents: Mireia Freixa i Pilar Vélez 

 

SESSIÓ 12 

Dimarts 5 d’abril de 2022 

▪ Dels bells oficis a les arts d’autor del segle XX: ceràmica, esmalt i joieria 

▪ Art, artesania i disseny: quan fronteres i etiquetes desapareixen 

Docents: Pilar Vélez i Jesús-Àngel Prieto 

 

VISITA EXTERNA 

Dissabte a determinar entre el 12 de febrer i el 19 de març de 2022 

Exposició a la sala de subhastes Balclis de Barcelona 

Docent: Jordi Carreras 

 

VISITA EXTERNA 

Dissabte 9 d’abril de 2022 

Museus Cau Ferrat i Maricel de Sitges: col·leccions de vidre, ceràmica, arquetes i objectes d’autor (segles XV- XX) 

Docent: Jordi Carreras 

 

 
 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 

  
Dates i horari 
Cada dimarts, del 18 de gener  al 9 d’abril de 2022, de 16.30 a 19.30 h 

 
Lloc 
Museu del Disseny de Barcelona  
Pl. de les Glòries Catalanes, 37,  
08018 Barcelona 

 
Més informació 
Tel. 93 256 68 00 
museudeldisseny@bcn.cat 

 

 

Amb la col·laboració de:  

 

 
 

Sala de subhastes 
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