Màster-classe EHAE

La destrucció cultural de Mesopotàmia
Presentació

El Pròxim Orient està vivint en els darrers 40 anys una de
les èpoques més devastadores de la seva història pel què fa
a la destrucció del seu patrimoni cultural. Primer, al 1991,
durant la 1ª Guerra del Golf, quan molts dels jaciments
mesopotàmics van ser presa de saqueigs. Després, al 2003,
durant la 2ª Guerra del Golf, amb el robatori de la majoria
de museus dels país, especialment el del Museu Nacional de
Bagdad i la continuació dels espolis dels jaciments. I
finalment, des del 2011 amb la Guerra Civil de Síria, on
després de gairebé 10 anys, la situació és realment
desoladora. La investigació arqueològica en aquests dos
països té una història que aviat serà bicentenària, però tot
el què ha passat en aquests darrers 40 fa que pràcticament
s’hagi tornar a començar de nou.
Qui hi ha al darrera de tot això? Perquè ho fan? Qui en surt
beneficiat? Al llarg de la classe d’avui intentarem donar
respostes a tot plegat

Lloc
Arqueonet Aula Online

Les sessió es farà online, en directe.
Un cop feta, les persones inscrites
rebran un enllaç per poder visualitzar
la gravació.
Data i Hora
Dimarts, 25 de març de 2020.
De 17:45 a 19:15
Preu
Gratuïta per als alumnes del curs
d’Història de l’art Europeu (EHAE)
que cursen com a mínim un mòdul.
Altres: 10 €

Professora

Felip Masó Ferrer
Historiador i arqueòleg especialitzat en el Pròxim Orient
Antic. Professor d’Història i Arqueologia del Pròxim Orient
Antic a Arqueonet.

Accessibilitat

Informació pràctica

En tots els casos cal inscripció
prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html

Aquesta conferència està oberta a qualsevol persona que
vulgui conèixer la temàtica tractada. No són necessaris
coneixements previs.

 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’e-mail
i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona.
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