Curs online

El món atonià.
Presentació

L’episodi històric que va tenir lloc a Egipte durant la segona
meitat del s. XIV aC comunament anomenat ‘període amàrnic’, va
ser un dels més sensacionals capítols no tant sols de la història
d’Egipte, sinó de la història de l’antiguitat. El què va passar en
aquests anys va afectar no tant sols al desenvolupament històric
d’Egipte, sinó que va posar a prova els fonaments d’una
civilització que ja duia gairebé 2000 anys d’història a les seves
esquenes. La ruptura va ser total: en la política, en la religió, en
les manifestacions plàstiques, en la societat... Durant uns pocs
anys allò que semblava immutable va canviar i si bé la seva acció
no va tenir un abast en la vida de tota la població, el fet d’afectar
a la seva màxima autoritat i representació divina a la terra, va ser
més que suficient per fer trontollar tot Egipte.
Al llarg d’aquest curs intentarem explicar què va motivar aquest
canvi, qui van ser els seus protagonistes i com va afectar a les
manifestacions més íntimes egípcies com són la religió i la
representativitat de les imatges, tant en l’arquitectura de la nova
capital i les seves construccions com en la nova forma de fer
arribar el missatge diví a través d’estàtues, relleus i altres
manifestacions plàstiques.

Professora

Felip Masó Ferrer
Arqueòleg. Especialista en Història Antiga i Arqueologia del
Pròxim Orient antic.

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet Aula Online

Les sessions es faran en format
online, per videoconferència en
directe. Un cop fetes, les persones
inscrites podran visualitzar de nou
les gravacions.
Data i hora
Els dimecres, del 2 al 30 de juny de
2021 (el 23 de juny no hi ha
classe).
De 18h a 19.30h
4 sessions
Preu
Curs sencer: 55 €
Sessions soltes: 15 €/sessió
Cal inscripció prèvia
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

Accessibilitat

 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html

Programa

 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

Aquest curs està obert a qualsevol persona que vulgui conèixer la
temàtica. No són necessaris coneixements previs.

1.
2.
3.
4.

Context històric: com es va poder arribar fins aquí?
La família d’Akhenaton, els protagonistes del drama
Akhetaton: l’Horitzó d’Aton
Simbolisme de la plàstica amàrnica

 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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