Curs d’estiu

Joieria i el seu significat a l’antic Egipte
Informació pràctica

Presentació
Les joies són objectes molt bonics i atractius que s’han trobat en
diferents àmbits arqueològics de la civilització egípcia, tot i que
destaquen les tombes de diferents períodes. Alguns enterraments
de princeses del Regne Mig, la tomba de Ahhotep, la de les
esposes asiàtiques de Tutmosis III o la de Tutankhamon ens han
brindat clars exemples de la seva qualitat. Aquestes dues
sessions proposen un recorregut històric per la joieria egípcia des
del tercer mil·lenni a. C. fins al primer a. C, que recull els
materials, els sistemes d’elaboració, i el significat simbòlic que
tenien algunes peces, segons les formes o inscripcions.
Aprofitarem també per a llegir alguns missatges inclosos en la
pròpia configuració de determinats penjolls ...

Professor
Xavier Martínez Babón
Egiptòleg per la Universitat de Tubinga, i Llicenciat i Doctor en
Història per la UAB

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

Programa
1. Joies, des de les primeres dinasties fins el Segon Període
Intermediari
2. La joieria al Regne Nou i Tercer Període Intermediari

Modalitat i lloc
Arqueonet Aula Online

La sessions es faran en format
online, per videoconferència en
directe (accés amb aplicació Zoom).
Després de cada sessió, les
persones inscrites podran visualitzar
de nou la gravació.
Data i hora
Els dimarts 19 i 26 de juliol de
2022.
De 17:00h a 18:30h.
2 sessions.
Preu
Curs sencer: 30 €
Sessions soltes: 18 €/sessió
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
• 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
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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