Presentació
Aquesta jornada està dedicada a conèixer millor el món de les mòmies i les malediccions a través del cinema i la
literatura. En una primera part el Dr. Martínez Babón realitzarà una síntesi sobre les mòmies, les malediccions i la
màgia negra a l’antic Egipte. Tot seguit es durà a terme la projecció de la pel·lícula La Mòmia (1932), de Karl
Freund amb Boris Karloff; un cop finalitzada, es farà un comentari crític sobre el tractament de les mòmies al
cinema. Finalment, en una tercera part s’explicarà l’origen literari de les malediccions a través de novel·les del
segle XIX i la premsa de començaments del segle XX. A més a més, es parlarà sobre els casos més coneguts de
l’imaginari popular.
Professor/a
Dr. Xavier Martínez Babón
Llicenciat en Història i Egiptologia, Doctor en Història.
Accessibilitat
El seminari està obert a qualsevol persona interessada en el coneixement de l’antic Egipte i, concretament, en
temes relacionats amb històries de mòmies i malediccions a través de la literatura, la premsa i el cinema.
Programa
10:00-11:00h:
11:00-11:30h:
11:30-13:00h:
13:00-14:00h:

Xerrada: “Mòmies, malediccions i màgia negra a l’antic Egipte”
Esmorzar
Projecció de la pel·lícula: “La mòmia” (1932) de Karl Freund amb Boris Karloff.
Xerrada: “Les mòmies egípcies i l’imaginari popular”.

Lloc
Seu Arqueonet
c/ Sepúlveda 79, 08015 Barcelona
Metro Línia 1 Rocafort
Bus: H-16; parada Sepúlveda-Viladomat
Calendari i horari
Dia: El dissabte 13 de maig de 2017
Hora: De 10:00-14:00
Nº sessions: 1

Inscripció
Podeu fer la inscripció per qualsevol de les vies
següents:




Preu
Projecció pel·lícula: gratuït (places limitades)

Assistència a les dues xerrades: 30 € (inclou esmorzar)

Per web: accedint a l’enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html
Per e-mail: enviant un missatge a
arqueonet@arqueonet.net indicant l’activitat a la qual
us voleu inscriure, el vostre nom i cognoms, la vostra
adreça electrònica i un telèfon de contacte.
Per telèfon: a través dels telèfons 937 423 014 o 667
013 352.
Presencialment a la seu d’Arqueonet

www.arqueonet.net
arqueonet@arqueonet.net
937423014 - 667013352

A la nostra web hi
trobareu altres activitats.
Consulteu-la!

