Sortida cultural:
Egipte i Mesopotàmia als museus de Berlín
D
Deell ddiivveennddrreess 2244 aall ddiiuum
meennggee 2266 ddee ffeebbrreerr ddee 22001177

Presentació i objectius formatius
En aquesta sortida visitarem dos de les col·leccions més importants del món dedicades a les civilitzacions egípcia i
mesopotàmica. En primer lloc, visitarem el Neus Museum, seu de la col·lecció egípcia; la renovació que ha patit
aquest museu després de la caiguda del mur de Berlín l’any 1989 i fins a la seva re-inauguració l’any 2009 ha estat
espectacular. El Museu no tant sols ha tornat a obrir les seves portes amb una magnífica disposició museística,
combinant la mil·lenària història de les peces amb la més contemporània però igualment interessant història del
museu, sinó que també ha reunificat les diferents col·leccions d’art egipci que es trobaven disseminades en
diverses col·leccions per tota la ciutat. D’aquesta manera, podem visitar en un sol museu la que és una de les
col·leccions egípcies més espectaculars del món i on hi trobarem alguna de les peces més icòniques de l’art egipci i
de l’art antic en general, com és el cas del bust de Nefetiti o de moltes altres peces que ens aproparan a la
fascinant història de l’antic Egipte.
D’altra banda, la visita al Vorderasiatisches Museum ens mostrarà meravelles com la Porta d’Ishtar, l’Avinguda de
Marduk, el temple de mosaics d’Uruk o els relleus de Nimrud entre d’altres magnífiques peces que conformen la
part de la col·lecció oriental del Pergamon Museum en el qual també podrem contemplar altres joies de
l’arquitectura hel·lenística del Proper Orient com la Porta del Mercat de Milet, entre d’altrees. A través de la seva
visita podrem recórrer la història de l’antiga Mesopotàmia a partir d’algunes de les seves més importants
manifestacions artístiques.
Tot plegat anirà acompanyat de les explicacions del professor Felip Masó qui s’encarregarà de fer reviure unes
civilitzacions que no són sinó el bressol més antic de la nostra pròpia cultura.
Professor/a
Felip Masó Ferrer (Arqueòleg, especialista en Història i Arqueologia del Pròxim Orient Antic).
Accessibilitat
Aquesta visita età adreçada a tothom que vulgui conèixer una de les col·leccions d’art egipci i mesopotàmic més
importants del món a la famosa Illa dels Museus de Berlín
Lloc de trobada
L’activitat es durà a terme en la secció egípcia del Neues Museum i en la secció mesopotàmica del Pergamon

Museum.

Nota: la sala dedicada a l’Altar de Pèrgam es troba tancada per restauració, però la seva visita serà substituïda per
una classe temàtica sobre l’Altar a Arqueonet abans del viatge
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Data i hora de trobada
L’horari exacte de cada visita queda pendent de concretar segons les hores que ens doni cada museu.
Preu
110 €
Serveis
El preu inclou:
 Les entrades als dos museus.
 Les explicacions del professor.
 Xerrada sobre l’Altar d Pèrgam a Arqueonet abans de sortir.
El preu no inclou:
 Qualsevol tipus de desplaçaments (avió, tren, metro...). Corre a càrrec dels inscrits, per tal que cadascú triï les
opcions que consideri més convenients.
 L’allotjament a Berlín. Corre a càrrec dels inscrits, per tal que cadascú triï les opcions que consideri més
convenients.
 A fi d’optimitzar al màxim l’activitat, aconsellem pernoctar a Berlín la nit del divendres 24 de febrer i, si la
tornada a Catalunya és per avió, evitar que l’horari de sortida del vol el diumenge 26 de febrer sigui abans de
les 16:00 hores.
Inscripció
Per fer la inscripció cal seguir els següents passos:
1. Preinscripció
Per email: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net especificant la següent informació:
o Títol del missatge: “Sortida cultural a Berlín”
o Dades de cada participant que s’inscriu: Nom i cognoms, data de naixement, adreça postal completa,
adreça electrònica i telèfon de contacte
Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números 93 742 30 14 o 667 01 33 52.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
2. Reserva
Un cop feta la preinscripció caldrà esperar el missatge de notificació per part de l’organització que s’ha arribat
al nombre mínim d’inscrits necessari per fer l’activitat. En rebre aquest missatge, es podrà fer el pagament de
l’import de l’activitat en el següent número de compte: 2100-0212-18-0200316077, indicant les següents
dades en el concepte de l’ingrés:
o Nom i cognoms de la persona preinscrita a qui correspon l’ingrés
o El nom de l’activitat: “Sortida cultural Berlín”
Aconsellem esperar fins a aquest moment per procedir a fer les reserves de transport i allotjament.
Programa
Dates de la sortida:
Del divendres 24 de febrer al diumenge 26 de febrer:
Divendres 24 a la tarda:
Dissabte 25 al matí:
Dissabte 25 a la tarda:
Diumenge 26 al matí:
Diumenge 26 a la tarda:

Lliure.
10h-13h: Visita a la col·lecció egípcia del Neues Museum (I).
13h – 14’30h dinar
14’30 – 17h: Visita a la col·lecció egípcia del Neues Museum (II).
Lliure
10h-14h: Visita a la col·lecció mesopotàmica del Vorderasiatisches Museum.
Vol de tornada.
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