Curs

Història i arqueologia dels principals
museus del món (V). Boston Museum
of Fine Arts
Informació pràctica

Presentació

De les ribes del Nil a la plana mesopotàmica, i dels deserts de
Síria a les muntanyes de Grècia, museus com el Louvre, el
British, el Pergamon, el Metropolitan, els Vaticans i d’altres
atresoren algunes de les més importants col·leccions
arqueològiques de les diferents civilitzacions que van existir en
aquests indrets, des del neolític fins a l’arribada de l’Islam. En les
seves sales es salvaguarden algunes de les principals fites de la
humanitat: les proves de l’aparició de les ciutats, l’inici de
l’escriptura de les ciències i de les arts, els primers codis de lleis,
l’aparició de l’estètica artística moderna... Però... com va arribar
tot això fins aquí?
Durant els segles XVIII i XIX, amb la descoberta de Pompeia,
l’arribada de Napoleó a Egipte i la presència de diplomàtics
europeus a Orient es va iniciar una època de grans excavacions
arqueològiques que van portar cap a Europa i Amèrica
espectaculars troballes que es van convertir en la llavor dels que
avui en dia són, sense cap mena de dubte, els museus més
importants del món.

Professor

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

Accessibilitat

El curs està obert a tots aquells que vulguin conèixer l’origen de
la formació de les principals col·leccions arqueològiques del món
i a conèixer algunes de les seves peces més sensacionals.

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

La col·lecció d’antiguitats del Pròxim Orient (I)
La col·lecció d’antiguitats del Pròxim Orient (II)
La col·lecció d’antiguitats egípcies i núbies (I)
La col·lecció d’antiguitats egípcies i núbies (II)
Les col·leccions clàssiques (I). Les antiguitats gregues
Les col·leccions clàssiques (II). Les antiguitats etruscoromanes

Modalitats i lloc

Presencial i online (retransmissió
en directe via streaming).
Classes presencials: a Arqueonet,
c/Sepúlveda 79 de Barcelona.
Després de cada sessió, les
persones inscrites (en qualsevol
modalitat) podran visualitzar de
nou la gravació.
Dates, horari i sessions
Els dijous, del 4 de novembre
al 9 de desembre de 2021
De 10,30h a 12,00h
6 sessions.
Cal inscripció prèvia.
Preus
Curs sencer: 95 €
Sessions 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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