Curs

Berlin, història visual d’una gran
metròpolis (1890-1945 )
Presentació

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 darrere de cada pedra i cada edifici d’aquesta
gran ciutat.
En aquest curs ens aproparem de forma visual a la historia
d’aquest Berlín que ja no existeix, fent viatges en l’espai i el
temps, que ens portaran a endinsar-nos en edificis, barris,
carrers i personatges que ja no existeixen, però que tots junts
varen formar part de la història d’aquesta gran ciutat, la ciutat
coneguda com “La metròpolis de Faust“.

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

Professor

Xavier Trabal
Llicenciat en econòmiques per la Universitat de Heidelberg.
Postgrau en Egiptologia per la Universitat Autònoma de Barcelona

Accessibilitat

Aquest curs està obert a qualsevol persona que vulgui conèixer la
temàtica. No són necessaris coneixements previs.

Programa

Data i hora
Els dijous, del 7 de novembre al 19
de desembre (el 5 de desembre no
hi haurà classe)
De 19,30h a 21,00h
6 sessions

1. El Berlín imperial, el naixement d’un gegant. L’Atenes del riu
Spree. Unter den Linden i la Illa dels museus.

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

2. Els anys de la postguerra (1918-1924 ), pobresa,
delinqüència i immigració. L’Alexanderplatz i el barri jueu del
Scheunenviertel.

Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

3. El Berlín de la República de Weimar I; explosió artística i
noves avantguardes. Secessió, expressionisme, new
objectivity, dadaisme, bauhaus, mecànica quàntica, etc...
Potsdamer Platz i els barris benestants de Berlín.
4. El Berlín de la República de Weimar II; Els daurats anys 20,
sexe, drogues, cinema i cabaret... la ciutat de Satan. De la
Ku’Damm a la Nollendorfplatz, el Westend berlinès.
5. El nacionalsocialisme, Berlín/Germania, capital del III Reich,
gigantisme i panhel·lenisme prussià. Albert Speer i Arno
Breker. Jocs Olímpics del 1936.
6. Tempesta sobre Berlín. Götterdämmerung o el crepuscle dels
déus (Richard Wagner) La batalla de Berlin. Destrucció i
supervivència. Berlín any 0.

 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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