Curs EPOMA
L’ “Art” egipci
Informació pràctica

Presentació

L’antic Egipte és una de les civilitzacions més fascinants de
l’antiguitat i al llarg d’una sèrie de cursos i mòduls coneixerem
alguns dels trets més característics d’aquesta cultura.
Concretament, en aquest curs farem un recorregut per l’art
egipci, un art i una estètica que sempre ha exercit una forta
atracció en l’observador occidental. El seu expressiu cromatisme,
els recurrents atributs i les formes estereotipades formen part de
la nostra cultura visual. Però també realitzarem una aproximació
a la imatge egípcia amb la intenció de captar-ne la seva essència
i el seu sentit.

Vinculació

Aquest curs forma part dels Estudis sobre Història i
Civilització del Pròxim Orient i la Mediterrània Antiga
(EPOMA). Si desitgeu conèixer els Estudis complets sol·liciteunos el programa extens, on s’explica tota la programació.

Professor

Marc Orriols Llonch
Dr. en Egiptologia per la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), i Màster en Estudis Orientals–Egiptologia per l’Institut
d’Estudis del Pròxim Orient Antic (IEPOA) de la UAB.

Programa

1. Qüestions de l’art de l’antic Egipte
2. Llegint l’art de l’antic Egipte: art bidimensional
3. Llegint l’art de l’antic Egipte: art tridimensional

Lloc
Arqueonet Aula Online

Les sessions per videoconferència
es faran en directe. Un cop fetes,
les persones inscrites podran
visualitzar de nou la gravació.
Dates i horari
Els dimarts, del 6 al 20 d’abril de
2021.
De 17.45h a 19.15h .
3 sessions
Preu
40 €
Preu classes soltes
18 €
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 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’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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