Sortida cultural:

Visita a l’exposició “Art Primer. Artistes de la
prehistòria”
Museu d’Arqueologia de Catalunya - Barcelona

Informació pràctica

Presentació

Organitzada com a cloenda del 20è aniversari de la declaració de
l’art rupestre de la façana mediterrània peninsular com a
Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO, l’exposició
presenta dons-cents cinquanta objectes únics de la prehistòria
europea, procedents de vint museus i institucions catalanes, de
l’estat Espanyol i franceses.
Mereixen una menció especial els fragments originals de pintures
rupestres llevantines conservades al MAC (Cova dels Moros,
Calapatà, Terol) i al Museu de la Valltorta (Comunitat
Valenciana), entre les quals destaca el cèlebre “Arquer de la
Valltorta”. També són rellevants els objectes paleolítics
procedents de la regió francocantàbrica, com l’espàtula amb
forma de peix de la Cueva de El Pendo, del Museo de Prehistoria
y Arqueología de Cantabria i les peces més antigues d’art
paleolític trobades a Catalunya i fins ara mai exposades,
procedents dels jaciments de l’Hort de la Boquera a Margalef de
Montsant i de Vimbodí, de catorze mil anys d’antiguitat.
Finalment, a la mostra es pot contemplar una rica col·lecció de
calcs de pintures rupestres reunits pel MAC des de principis del
segle XX.
El tractament de l’exposició integra una mirada de gènere al seu
discurs. La contribució de la dona en la creació artística es fa
palès en les escenografies, audiovisuals i d’altres recursos
museogràfics.

Professor acompanyant

Albert Rubio
Dr. en Prehistòria per la Universitat de Barcelona. Llicenciat
en Antropologia per la Universitat de Barcelona.
Investigador del SERP (Seminari d'Estudis i Recerques
Prehistòriques- Universitat de Barcelona)

Accessibilitat

Lloc de trobada

Museu d’Arqueologia de Catalunya
(Seu de Barcelona)
Passeig de Santa Madrona 39-41
08038 Barcelona

Data i hora de trobada
Dissabte 21 de març de 2020
A les 10,30h
Preu
Preu visita exposició: 15 €
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

Aquesta sortida està oberta a qualsevol persona que vulgui
interessada en el desenvolupament de l’art en la
prehistòria. No són necessaris coneixements previs.
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