Curs EPOMA
Cultura i civilització grega. L’Hel·lenisme
Informació pràctica

Presentació

En aquest curs, i en altres relacionats amb aquest, pretenem
acostar-nos al llegat cultural de l’Antiga Grècia, en alguns
aspectes tan proper a nosaltres i en d’altres tan diferent.
Concretament, en el present curs ens assistirem al repàs de
l’esplendor urbanístic de la ciutat grega, alhora que copsarem el
seu allunyament de les bases que van crear la polis, tot cercant
els diferents grups culturals que formen el complex període
hel·lenístic i que inclouen la convivència i interrelació amb altres
cultures, i les transformacions mentals d’aquests moment en els
textos i les restes materials. El curs acabarà amb la pervivència
cultural grega en l’àmbit cultural romà i com es vinculà amb el
cristianisme al final de l’Antiguitat.

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

Ignasi Garcés Estallo
Dr. en Història Antiga i Professor Agregat al Departament de
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Facultat de
Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (UB).

Programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pensament i expressió cultural en època hel·lenística.
La nova visibilitat cultural dels grups socials.
Grecs i bàrbars. Les interrelacions culturals.
L’esplendor urbanístic de la ciutat hel·lenística.
Les influències hel·lenístiques en Roma.
La cultura grega durant el període romà

Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79
Metro: Línia 1 Rocafort
Bus: H-16, parada Sepúlveda-Viladomat

Dates i horari
Els dijous, del 25 de febrer al 8
d’abril de 2021 (l’1 d’abril no hi ha
classe).
De 17.45h a 19.15h .
6 sessions
Preu presencial
100 €
Preu distància
90 €
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

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
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