Curs

Descodificant l’art egipci
Semiòtica i hermenèutica en la imatge egípcia
Presentació

Davant de qualsevol imatge egípcia acostumem a
experimentar una sensació contradictòria: ens resulta
familiar alhora que ens intriga. Això és degut a la seva
singular estètica, reconeixible de seguida, però esquiva
en la seva interpretació. Per aquest motiu, si aspirem a
llegir profundament la imatge egípcia, a comprendre-la i
a superar els nivells interpretatius superficials, és
imprescindible que obviem els nostres punts de vista
actuals, evitem projectar la nostra lògica racional i ens
endinsem així en l’apassionant món de la simbologia
egípcia. La semiòtica i l’hermenèutica resultaran vitals
per aquest propòsit.

Professor

Miquel Carceller
Llicenciat en Història de l’Art i Investigador per l’IEPOAUAB.

Accessibilitat

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

Data, hora i sessions
Els dimecres, del 23 de gener al 6 de
març del 2019 (el dimecres 20 de
febrer no hi haurà classe).
De 19.30h a 21.00h.
6 sessions.

El curs està obert a qualsevol persona interessada en el
coneixement de l’art egipci i de la descodificació de les
imatges en general.

Preu
Curs sencer: 95 €
Classes soltes: 18 € / sessió.
Cal inscripció prèvia.

Programa

Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

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

Podem parlar d’art a l’antic Egipte?
Introducció a la semiòtica de la imatge egípcia.
Escriure imatges o dibuixar paraules?
Introducció a la criptografia egípcia.
La iconologia del volum: estatuària i hermenèutica.
Abu Simbel o el mite figurat.

 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_conta
cte.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’e-mail i el
telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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