Sortida a l’exposició del CaixaForum Barcelona

Luxe.
Dels Assiris a Alexandre el Gran
Presentació

Els antics imperis assiri, babilònic, fenici i persa van tenir en
comú amb Alexandre el Gran el propòsit i la cobejança
d'estendre el seu poder més enllà dels seus propis límits.
Aquests imperis ocupaven una àrea compresa entre les
actuals Espanya i Índia, i formaven un corredor de
comunicació i una zona de pas indispensable entre el món
mediterrani i Àsia. Aquests territoris van ser l'escenari de
lluites incessants, conquestes i saquejos de tota índole,
però també d'un intens comerç de matèries primeres,
metalls preciosos i objectes manufacturats. De tot això, ens
n'ha quedat un testimoni fefaent en l'excepcional qualitat i
refinament dels objectes de luxe adquirits per les elits al
llarg de centenars d'anys.
La bella col·lecció d'objectes fascinants que recull aquesta
exposició i que prové dels fons del Bristish Museum ens
ajuda a entendre les cultures antigues, que competien i
alhora interactuaven les unes amb les altres mitjançant el
consum d'objectes de luxe. Aquestes civilitzacions van dur a
terme interaccions complexes i en àmbits diversos les unes
amb les altres, fins al punt de generar una època de
dinamisme i de gran prosperitat en una extensa regió, que,
a la llarga, va constituir un gran premi per a un governant
extraordinàriament ambiciós, Alexandre el Gran.

Professor

Felip Masó Ferrer.
Arqueòleg. Especialista en Història Antiga i Arqueologia del
Pròxim Orient antic.

Accessibilitat

Aquesta sortida està oberta a qualsevol persona que vulgui.
No són necessaris coneixements previs.

Serveis inclosos

Acompanyament i explicacions del Professor Felip Masó.

Informació pràctica
Lloc de trobada
CaixaForum Barcelona
Av. de Francesc Ferrer
i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Trobada al vestíbul del recinte.

Data i hora de trobada
Divendres 10 de maig de 2019, a
les 18h. La visita començarà a les
18,15h.
Preu
Inscripció: 15 €
Entrada al CaixaForum apart. Els
clients de CaixaBank que portin
alguna targeta tindran entrada
gratuïta.
Cal inscripció prèvia.
Grup 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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