A l’altra banda de l’aula
Passeig visual i historiogràfic pel Berlín de principis
del s. XX . Postdamer Platz, el cor de Berlín
Descripció del cicle ‘A l’altra banda de l’aula’
Com tots sabeu, la vocació d’Arqueonet és ser un centre cultural on s’hi
transmeti el coneixement de totes les formes possibles; un centre de
transmissió de coneixement, però també de debat i d’intercanvi. Sabem
que molts de vosaltres sou bons coneixedors d’aquelles temàtiques que
més us interessen i pensem que potser us agradaria compartir els
vostres coneixements amb altres persones. A partir d’aquesta idea,
doncs, hem decidit crear aquest nou cicle d’activitats on en cada sessió
un ponent (algú de vosaltres) es posarà a l’altra banda de l’aula per
explicar la temàtica proposada i, en acabat, farem entre tots un bon
debat sobre el tema. Un espai també, doncs, per a la reflexió.

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Volem recalcar que aquest serà un cicle de coneixement pel
coneixement, on ningú tindrà cap guany econòmic però on tots, al cap i
a la fi, hi acabarem guanyant.
Feu-nos arribar, doncs, les vostres propostes de cara al proper curs per
posar-vos a l’altra banda de l’aula i posarem fil a l’agulla! Animeu-vos!

Presentació de l’activitat
Berlín no és una joia de l'antiguitat, com Roma, ni una bellesa exquisida
del barroc, com Praga, ni una meravella geogràfica com Rio. Però
Berlín, en tan sols un segle i mig, ha arribat a l'estatus de ciutat mítica.
A Berlín és impossible escapar als fantasmes de la història que
s'amaguen en cada pedra i cada racó d'aquesta gran ciutat. Però per
sobre de tot, la història està en els espais buits, espais que encara es
poden trobar per tota la ciutat, en els quals blocs de cases antigues
solitaris s'alcen on abans hi havia carrers sencers, vies de tramvia que
porten enlloc, etc... a Berlín les ferides d'un passat traumàtic i violent
encara estan obertes. Això la converteix a l'ull del visitant curiós, en un
lloc fascinant, on a cada racó es poden endevinar milers d'històries
particulars, que cadascuna, per si sola, seria un autèntic best-seller.
Ens acostarem de forma visual a aquest Berlín que ja no existeix, per
passejar pels seus carrers, cabarets, grans magatzems, palaus, galeries
d'art, etc... i descobrir aquestes històries particulars, que van formar part
d'una de les majors urbs d’Europa, una ciutat que sens dubte ha marcat
com cap altra, la destinació del continent, la Babilònia del segle XX.

Conferenciant
Xavier Trabal
Llicenciat en Econòmiques per la Universitat de Heidelberg i postgrau en
Egiptologia per la Universitat Autònoma de Barcelona

Data i hora
Dimarts 22 de gener de 2019
De 19.30h a 21h.
Preu
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.
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

Accessibilitat
No són necessaris coneixements previs. Cal inscripció prèvia.
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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