Exposició

Berlin
Arqueologia moderna
Presentació

Berlin, en tan sols un segle i mig, ha arribat a l’estatus de
ciutat mítica.
A Berlin és impossible escapar als fantasmes de la història
que s’amaguen en cada pedra i cada racó d’aquesta gran
ciutat. Les ferides d’un passat traumàtic i violent encara
estan obertes. Això la converteix, a l’ull del visitant curiós,
en un lloc fascinant, a on es poden endevinar milers
d'històries particulars oblidades.
Dues de les millors maneres d'apropar-nos a aquest Berlín
que va desaparèixer, és passejant pels seus cementiris i els
carrers a la recerca d’aquelles façanes i panteons familiars
que han quedat congelats en el temps, com a testimonis
d’aquest passat convuls, però alhora fascinant.
Així doncs, aquesta exposició fotogràfica vol ser un petit
homenatge a totes aquestes històries particulars que juntes
formen part de la història d’una de les metròpolis més
fascinants del nostre continent.
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Informació pràctica
Lloc
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

La visita a l’exposició és d’accés lliure i
es pot visitar dins l’horari d’obertura
d’Arqueonet: de dilluns a dijous de 10h
a 14h i de 16h a 20h.
Activitats relacionades
Xerrada amb visita comentada
Dimecres 24 d’abril de 2019, de 18h
a 19,15h. Activitat gratuïta.
Curs “Berlin, història visual
d’una gran metròpolis (18901945 )”. Els dimecres, del 24 d’abril
al 5 de juny de 2019, de 19,30h a
21h. 6 sessions. Preu: 95 €
Cal inscripció prèvia per ambdues.
Inscripcions
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_contact
e.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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