
L’elegant joc gestual i compositiu de 

la imatge del segle xii identificada 

com un sant Joan Evangelista 

(VINSEUM. Museu de les Cultures del 

Vi de Vilafranca del Penedès), dóna peu 

a organitzar unes jornades on diversos 

especialistes tractaran aspectes 

relacionats amb el gest, el moviment i la 

dansa a l’edat mitjana, tot enllaçant-los 

amb el món contemporani.

Gest i moviment   
a l’edat mitjana
A l’entorn de l’exposició   
Jo, Joan. Una talla romànica 
recuperada

Jornades d’estudi
Dissabte 14 i diumenge 15   
de novembre

Auditori del Museu Nacional    
i Museu i Monestir de Sant Cugat  
del Vallès

Preu: 45 € (Amics del Museu Nacional    
i Amigos del Románico: 35 €)
Inscripcions: grups@museunacional.cat

Organitzat amb la col·laboració de



Dissabte, 14 de novembre

Auditori del Museu Nacional d’Art de Catalunya

 9 h  Acreditacions

 9.30 h  Benvinguda

 10 h La talla de Vinseum. una obra excepcional

  Jordi Camps, Àrea de Medieval del Museu Nacional i comissari de l’exposició

 10.30 h estudi tècnic i restauració de l’obra

  Mireia Mestre i Núria Oriols, Àrea de Restauració i Conservació Preventiva    
  del Museu Nacional

  Pausa

 11.45 h el llenguatge gestual en el denominat Taller d’erill la Vall

  Alicia Miguélez, Instituto de Estudos Medievais – Universidade Nova de Lisboa

 12.30 h el plany de maria: escena, atrezzo i comparsa

  Manuel Castiñeiras, Universitat Autònoma de Barcelona

  Dinar

 15 h Visita a l’exposició i a les sales de romànic del museu

 16 h Dansa i cultura visual a l’edad mitjana: el gest narratiu

  Licia Buttà, Universitat Rovira i Virgili

 16.45 h Pathosformeln a la performance contemporània

  Dimitra Konstantopoulou, doctora en Teoria i Història de l’Arquitectura

 17.30 h Taula rodona i debat, moderat per Juan José Lahuerta, cap de Col·leccions    
  del Museu Nacional

Diumenge, 15 de novembre

Museu i Monestir de Sant Cugat del Vallès

 10 h Benvinguda al Museu del Monestir i breu presentació

  Lluís Campins, director dels Museus de Sant Cugat

 10.15 h La gestualitat en la representació de Daniel a la fossa dels lleons

  Juan Antonio Olañeta, Universitat de Barcelona. Ars Picta

  Pausa

 11.30 h Visita al claustre del monestir: anàlisi de la gestualitat de la seva escultura

  Immaculada Lorés, Universitat de Lleida

Programa

Les intervencions seran en castellà


