Exposició

Groenlàndia
Una mirada a la Costa Est de Groenlàndia.
Sensacions i emocions, en imatges, d'un viatge
excepcional al país dels Inuit.

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

Presentació

Aquesta exposició és el testimoni en imatges de la
convivència amb els Inuit, i amb el seu paisatge, realitzada
en el viatge a Groenlàndia.
En aquest viatge s’aprenen els seus antiquíssims mètodes
de caça i pesca, es tasten aliments tradicionals (foca,
balena, halibut, mer, bacallà, etc.), i es visiten poblacions
tradicionals.
I viatjant en vaixell per les costes i penya-segats
groenlandesos, es gaudeix de les espectaculars vistes dels
fiords, glaceres i icebergs d'aquesta regió, amb la
possibilitat d'observar foques, balenes (bàsicament rorquals
boreals i narvals), óssos polars i guineus àrtiques, a més de
les majestuoses aurores boreals que es poden veure
sobretot a partir de principis de setembre.

Comissària i autora de les fotografies
Núria Noguera
Viatgera i afeccionada a la fotografia

Assessorament i co-ponent en la xerrada

Francesc Bailón Trueba
Llicenciat en Antropologia Cultural, per la Universitat de
Barcelona, escriptor i viatger polar. Des de 1997 es dedica a
l’estudi i investigació del poble inuit, és col·laborador de
National Geographic i guia cultural de viatges a l’Àrtic.

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
Dimarts 4 de juny de 2019, de 18h a
19,15h. Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.
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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