Teste Grottesche

Aiguaforts sobre els caps grotescos de
Leonardo da Vinci
a la Col·lecció Mariano Moret
El Museu de Belles Arts de València presenta fins a l’1 de març de 2020
l’exposició Teste Grottesche, integrada per un xicotet però singular
conjunt, únic a Espanya, d'estampes derivades de dibuixos de
Leonardo da Vinci conservades a la Col·lecció Mariano Moret. En
alguns casos, com en els aiguaforts de Wenzel Hollar, la relació amb les
obres del geni florentí és directa, ja que copien dibuixos coneguts de
Leonardo que, en el moment de la creació dels gravats en el segle XVII,
formaven part de la col·lecció del Comte d'Arundel. En altres casos, els
dibuixos originals de Leonardo s'havien perdut, per la qual cosa Hollar
es va basar en còpies antigues realitzades per alguns deixebles molt
pròxims a Leonardo, com el seu favorit Francesco de Melzi.
En paral·lel a aquesta exposició, s'ha organitzat una sèrie de
conferències d’acord amb el següent calendari de sessions.

MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA
CICLE DE CONFERÈNCIES
Dimarts, 14 de gener de 2020
Wenzel Hollar i el Comte d’Arundel: col·leccionant a
Leonardo da Vinci
Mariano Moret. Comissari de l’exposició

Dimarts, 28 de gener de 2020
«Rostres, espills de l’ànima»: l’expressió de les emocions
i la fisiognomia segons Leonardo da Vinci, els seguidors
del Bosch i Giovanni B. Azzolino
María del Mar Albero. Professora d’Història de l’Art, Universitat de
Múrcia

Dimarts, 4 de febrer de 2020
A la recerca del Leonardo perdut: La dansa morisca de
Daniel Hopfer i els seus antecedents en l’obra de
Leonardo da Vinci
Mariano Moret. Comissari de l’exposició

Dimarts, 21 de gener de 2020
Leonardo da Vinci i la música (grotesca)

Carles Magraner. Director de Capella de Ministrers

Totes les sessions s’iniciaran a les 18:30 h.
Saló d’actes del Museu. Accés lliure fins a completar l’aforament

Amb el patrocini de

