Pràctica EPOMA

Presentació
Pels antics egipcis la mort era un ritual iniciàtic en el que l’individu
passava d’un estat a un altre. Aquest consistia en tota una sèrie de
ritus que s’iniciaven en el moment de la mort i acabaven quan el
difunt arribava al seu estat definitiu, el d’akh, esperit lluminós que
perduraria en els Camps de Hetep fins al final dels temps. Un dels
ritus més importants era el de la momificació. Aquesta, rememorant
la mort d’Osiris, el primer difunt arquetípic, simbolitzava el
desmembrament i la posterior unió del cos, clar símbol
regeneracional. Com tot ritus, aquesta anava acompanyada d’una
sèrie d’actes executats per sacerdots en un ambient mistèric:
embenatge, col·locació d’amulets, salms recitats, etc.
Gràcies a algunes fonts egípcies però sobre tot gregues coneixem
gran part d’aquest ritual. En aquest taller ens transportarem a una
casa d’embalsamament de l’antic Egipte i reproduirem el ritus de la
momificació intentant emular el més fidelment possible aquest acte
que permetria a tot egipci que s’ho pogués costejar accedir al Més
Enllà per aconseguir l’eternitat.

Professor
Felip Masó Ferrer

Informació pràctica
Lloc

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

Data i hora
Dissabte, 27 de gener de 2018
11:00h
Preu
Activitat gratuïta pels alumnes dels
EPOMA
Resta d’assistents: 15 €

Professor d’Història Antiga i Arqueologia del Pròxim Orient Antic

Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

Accessibilitat

 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html

Aquesta activitat està oberta a qualsevol persona que vulgui
conèixer la temàtica. No són necessaris coneixements previs.
Cal inscripció prèvia.

 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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