
EL VALOR HISTÒRIC DEL VITRALL I ELS SEUS PROBLEMES DE CONSERVACIÓ

Jornada sobre

el 17 d’octubre  de 9 a 18 h a La Mercè, Pujada de la Mercè núm. 10, Girona

09.00-09.30   Registre dels assistents i cafè 
09.30-10.00   Benvinguda i introducció al Seminari
10.00-10.30   Sarah Jarron, conservadora independent: Stained Glass: Work of Art or Building Fabric? An  
   exploration of Conservation Values and Significance
10.30-11.00   Sílvia Cañellas, doctora en Història de l'Art: Una mirada històrica a la conservació / restauració  
   de vidrieres a Catalunya
11.00-11.30   Katie Harrison, conservadora de vitralls: Fragile Light: The Deterioration of Stained Glass
11.30-11.45   Pausa cafè
11.45-12.15   Sarah Brown, University of York and the York Glaziers Trust: Stained Glass Conservation at  
   York Minster: Past Histories, Current Successes, Future Challenges 
12.15-12.45   Anna Santolaria, conservadora de vitrall: Les taules de Girona, pautes per a la conservació dels  
   vitralls més antics de la ciutat
12.45-15.00   Pausa per dinar
15.00-15.30   May Domínguez, historiadora de l'art especialista en vitrall: El vitrall gòtic català: un valor  
   desconegut
15.30-16.00  Ivo Rauch, Rauch Consultancy, Koblenz: Handle with Care: Ethics and Approaches in 
   Stained-Glass Conservation.
16.00-16.30   Keith Barley, conservador de vitralls a Barley Studios: Environmental Protective Glazing: 
   Reasons and Options
16.30-17.00   Anette Walhgren, conservadora de vitralls a Uppsala Domkyrka: Northern Lights'
17.00-17.30   Antoni Vila i Xavier Barral, Corpus Vitrearum Catalunya: passat, present i futur d'un projecte  
   col·lectiu internacional
17.30-18.00  Ronda de preguntes i tancament del Seminari

Obert a tots els públics. Convalidació de crèdits de lliure elecció per als alumnes de la UdG*
Places limitades, és necessària confirmació d'assistència a: vitrallscanpinyonaire@gmail.com

Organitza:

Amb la col·laboració de:

CAN PINYONAIRE
Taller de Conservació de Vitralls



TALLER D’INTRODUCCIÓ A LA PINTURA SOBRE VIDRE

Dissabte 18 d’octubre* de 9 a 18.30 h,  al Taller de Conservació de Vitralls Can Pinyonaire,
Travessia Auriga núm. 5, Girona

Taller a càrrec d’Anna Santolaria i Anne-Catherine Perreau

Aquest taller permetrà a cada alumne realitzar una rèplica d’una de les peces 
pertanyents al conjunt de vitralls del segle XIV de la Catedral de Girona.

Activitat oberta a tots els majors de 18 anys, així com a menors si van acompanyats d’un 
adult.  El taller té un preu fix de 40 euros incloent els materials i l'enfornat de la peça. 

*Aquest taller és d'assistència obligatòria per a aquells alumnes de la UdG que hagin 
assistit al Seminari sobre conservació de vitralls i vulguin convalidar crèdits de lliure 
elecció.  Les sessions acolliran a un màxim de 8 persones. 

*En cas que les persones interessades en cursar aquest taller ultrapassin aquest 
nombre, el taller es repetirà en els successius dissabtes.  Els alumnes de la UdG tindran 
prioritat en les primeres sessions. 

És necessària la confirmació d’assistència a: vitrallscanpinyonaire@gmail.com

09.00-09.30 Registre dels assistents i cafè
 
09.30-10.30 Benvinguda i introducció a la tècnica

10.30-11.00 Tria de les peces i reflexió sobre la metodologia emprada

11.00 -12.30 Preparació de la grisalla i pràctica de les tècniques

12.30- 13.30 Tall de les peces de vidre i aplicació de les primeres línies

13.30 -15.00 Pausa per dinar

15.00-17.30 Aplicació de la segona capa de pintura

17.30-18-00 Finalització de les peces

18.00-18-30 Col·locació de les peces al forn  i tancament del taller (les peces cuites es podran passar a  recollir pel mateix taller a partir 
  del següent dilluns)
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