Màster-classe EPOMA

Kom el-Khamaseen Project (Saqqara,
Egipte). Campanyes 2021 i 2022
Informació pràctica

Presentació

Kom el-Khamasin és una necròpolis de finals del III
mil·lenni situada a 3 km a l’oest de la piràmide de Djedkare
Isesi, a l’àrea arqueològica de Saqqara. La seva localització
és, precisament, un dels aspectes més desconcertants
d’aquest jaciment, ja que les necròpolis del Regne Antic se
situen en àrees desèrtiques properes a les terres de cultiu.
Del material analitzat fins ara s’ha pogut concloure que Kom
el-Khamasin és una necròpolis que data de finals del Regne
Antic i principis del Primer Període Intermediari, del moment
en què l’Estat egipci va caure i es va desintegrar per
primera vegada a la seva història. Entre altres personatges,
allà es va enterrar, en una tomba monumental, un alt
membre de la cort: Imephor, summe sacerdot del déu Ptah
de Memphis. La seva trajectòria política i administrativa és
poc convencional, possiblement a causa del moment
convuls que li va tocar viure i, potser, gestionar.
En aquesta master-class es presentaran els resultats de les
campanyes arqueològiques dutes a terme els anys 2021 i
2022.

Professor

Dr. Marc Orriols Llonch
Doctor en Egiptologia per la Universitat Autònoma de
Barcelona. Professor associat de la Universitat Autònoma de
Barcelona on imparteix classes en el Màster Universitari
Oficial en Egiptologia, en el Postgrau Online en Egiptologia i
en el grau en Ciències de l’Antiguitat. També es professor
col·laborador del grau d’Humanitats de la Universitat Oberta
de Catalunya. Membre del Kom el-Khamaseen Project
(Saqqara).

Lloc
Museu d’Arqueologia de Catalunya
(Seu de Barcelona)
Passeig de Santa Madrona 39-41
08038 Barcelona

Data i hora
Dimecres 30 de novembre de 2022.
A les 19:00.
Preu
Activitat gratuïta. 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

Accessibilitat

Aquesta conferència està oberta a qualsevol persona que
vulgui conèixer la temàtica tractada. No són necessaris
coneixements previs.

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
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Pàg. 1 de 1

