Sortida cultural:
Visita a les col·leccions del Pròxim Orient i Egipte
dels Musées royaux d’Art et Historie de Brussel·les
D
Deell 2288 ffeebbrreerr aa ll’’11 ddee m
maarrçç ddee 22001155

Presentació i objectius formatius
Els Musées raoyaux d’Art et Historie de Brussel·les no són tant famosos com el Louvre, el British o el Pergamon,
però entre les seves col·leccions s’hi troben autèntiques joies de l’art egipci i pròxim-oriental que qualsevol museu
del món frisaria per tenir. Així, de la col·lecció egípcia destaca la famosa Dama de Brussel·les, la capella de
Neferirtenef i una varietat de bustos i estàtues d’època amarniana que ens permeten refer la història d’una de les
famílies més controvertides de la història d’Egipte, la que va des de l’avi Amenhotep III, passant pel seu fill
Akhenaton i el seu nét Tutankhamon.
Pel què fa a Mesopotàmia, una àmplia col·lecció de peces procedents de tot el Pròxim Orient i Aràbia, ens permet
apropar-nos a les diferents civilitzacions que van ocupar tota aquesta zona, amb importants peces sumèries,
relleus assiris procedents de les grans capitals de Nimrut, Khorsabdad o la mateixa Nínive, i una gran quantitat de
tauletes, rajoles i inscripcions que, un cop traduïdes, ens parlaran de fundacions de ciutats, de guerres i
conquestes, però també de contractes, lleis que ens permetran entendre el funcionament quotidià d’aquella gent.
La part clàssica ens permetrà conèixer el món que s’estén des de les cultures de les Cíclades i de Micenes, passant
pels grecs i els etruscos i arribant als romans, amb obres provinents tant d’Itàlia com també de Síria, Turquia o
altres indrets de l’imperi.
Aquesta sortida a Brussel·les es complementarà amb una visita guiada el diumenge pel matí pel casc antic de la
ciutat i visitant els seus principals monuments, per tal de conèixer els seus orígens i història.
Professor/a
Felip Masó Ferrer
Arqueòleg i professor d’Història i Arqueologia del Pròxim Orient antic
Accessibilitat
Aquesta sortida està obert a qualsevol persona interessada en conèixer el món d’Egipte i Mesopotàmia a través
d’una magnífica representació de peces de les diferents civilitzacions que es conserven en aquest museu.
Lloc de trobada
Davant de les portes del Museu
Parc du Cinquantenaire, 10
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arqueonet@arqueonet.net
937423014 - 667013352

A la nostra web hi
trobareu altres activitats.
Consulteu-la!

Data i hora de trobada
Dissabte 28 de febrer a les 10h
Recomanem reservar el vol d’anada per al dia 27 de febrer.
Preu
85 €
Serveis
El preu inclou:
 Xerrada informativa prèvia.
 Les explicacions del professor en els museus.
 Dossier cultural.
El preu no inclou:
 Els desplaçaments i l’allotjament a Brussel·les, que corren a càrrec dels inscrits, per tal que cadascú triï les
opcions que consideri més convenients.
 El desplaçament Barcelona-Brussel·les i Brussel·les-Barcelona
 A fi d’optimitzar al màxim l’activitat, aconsellem agafar el vol el divendres 27 de febrer
Inscripció
Per fer la inscripció cal seguir els següents passos:
1. Preinscripció
Per email: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net especificant la següent informació:
o Títol del missatge: “Sortida a Brussel·les”
o Dades de cada participant que s’inscriu: Nom i cognoms, adreça postal completa, adreça electrònica i
telèfon de contacte
Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números 93 742 30 14 o 667 01 33 52.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
2. Reserva
Un cop feta la preinscripció caldrà esperar el missatge de notificació per part de l’organització que s’ha arribat
al nombre mínim d’inscrits necessari per fer l’activitat. En rebre aquest missatge, es podrà fer el pagament de
l’import de l’activitat en el següent número de compte: 2100-0212-18-0200316077, indicant les següents
dades en el concepte de l’ingrés:
o Nom i cognoms de la persona pre-inscrita a qui correspon l’ingrés
o El nom de l’activitat: “Sortida a Brussel·les”
Aconsellem esperar fins a aquest moment per procedir a fer les reserves de transport i allotjament.
Programa
Dates de la sortida:
Del dissabte 28 de febrer al diumenge 1 de març:
Divendres:
Dissabte al matí:
Dissabte a la tarda:
Diumenge al matí:
Diumenge a la tarda:

Arribada a Brussel·les (a càrrec de cada un)
Farem les següents visites:
 10’30h – 13’30h: Visita a les col·leccions d’Egipte i Mesopotàmia dels Musées
royaux d’Art et Historie, i també a la resta de col·leccions d’art antic
Lliure
10’30h – 12’30h: Visita guiada a la Brussel·les medieval
Lliure
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