Sortida
Visita a l’exposició temporal “Sumer i el paradigma
modern”, a la Fundació Joan Miró
Presentació

Informació pràctica

L'exposició Sumer i el paradigma modern posa en conversa la
creació mesopotàmica i l'obra d'artistes moderns, sobretot durant
el període d'entreguerres (1918-1939). Al mateix temps, vol
trobar una resposta a la fascinació moderna per les troballes del
Pròxim Orient antic.

Lloc de trobada
Fundació Joan Miró
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

Els mitjans de comunicació gràfics i la divulgació de les troballes
arqueològiques a Síria i a l'Iraq, llavors colònies francesa i
britànica, són en si mateixos font d'inspiració per als artistes
moderns. La mirada i les obres d'aquests artistes són el resultat
visible de la interpretació de tots aquells documents.
La mostra evidencia com la figuració de les obres de
Mesopotàmia entra a formar part de l'imaginari de l'art occidental
i com l'escriptura cuneïforme és molt apreciada, primer pels
museus arqueològics occidentals i posteriorment pels artistes.
També aborda l'herència fins als nostres dies de la composició
infinita realitzada amb segells cilíndrics i la influència dels mites
mesopotàmics com la torre de Babel o el Poema de Gilgamesh,
convertits en motius recurrents a Occident.
Les obres mesopotàmiques segueixen donant resposta a
preguntes que s'han plantejat a la primera meitat del segle XX i,
potser, fins i tot encara avui.

Professors

Felip Masó Ferrer
Professor d’Història antiga i arqueologia del Pròxim Orient
Gisela Chillida
Llicenciada en Història de l’art (UB) i Màster en Estudis Avançats
d’Història de l’art (UB)

Data i hora de trobada
Dijous 28 de desembre de 2017
A les 17.45 h
Preus
Inscripció: 15 €
Cal inscripció prèvia. Màxim 25
persones
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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