Curs EPOMA
Cultura i civilització grega. Atenes
Presentació

En aquest curs, i en altres relacionats amb aquest, pretenem
acostar-nos al llegat cultural de l’Antiga Grècia, en alguns
aspectes tan proper a nosaltres i en d’altres tan diferent.
Concretament, en el present curs ens centrarem en l’època
clàssica i tractarem les diferents formes de vida en algunes
ciutats, en particular a Atenes, i parlarem del que significava ser
dona, metec o esclau, com era la vida quotidiana en temps
Pèricles i de com els ciutadans participaven en els institucions i
manifestacions culturals, en especial la teatral. També es tractarà
“la mirada grega” que va generar el classicisme artístic.

Informació pràctica
Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort
Bus: H-16, parada Sepúlveda-Viladomat

Vinculació

Aquest curs forma part dels Estudis sobre Història i
Civilització del Pròxim Orient i la Mediterrània Antiga
(EPOMA). Si desitgeu conèixer els Estudis complets sol·liciteunos el programa extens, on s’explica tota la programació.

Professor

Ignasi Garcés Estallo
Dr. en Història Antiga i Professor Agregat al Departament de
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Facultat de
Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (UB).

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

La vida quotidiana en l’Atenes clàssica.
Ser dona, ser metec, ser esclau en l’Atenes clàssica.
Votacions i judicis en Atenes.
El teatre a l’Antiga Grècia.
Atenes i els seus monuments.
Com identificar les produccions de ceràmica atenesa.

Dates i horari
Els dimarts, del 16 de gener al 20
de febrer de 2018.
De 17.45h a 19.15h.
6 sessions
Preu
100 €
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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