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F
Ta
arraco Vivva
Sala d’Actes de l’ICAC, PPlaça Rovella
at, s/n 4300
03 Tarragonaa

Organ
nitza: Institu
ut d’Arqueologia Clàssicaa de Catalun
nya (ICAC) en
n col∙laboracció amb el Fe
estival
de Cinema Arque
eològic del Bidasoa
B
i el M
Museo Roma
ano de Oiasso (Irún)

Projeecció de doccumentals arrqueològics relacionats amb l’antigu
uitat. En col ∙laboració amb el
Festivval de Cine Arqueológico
A
o del Bidasoaa i el Museo Romano de Oiasso (Irúnn) els especttadors
podraan veure una selecció de documenttals de temaa arqueològic seleccionaats de les divverses
edicio
ons d’aquestt prestigiós festival.

Lloc

Sala d’a
actes de l’ICA
AC

Accéss
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Lliure (a
aforament lim

Dimeecres 25 de maig
m

17.000

Pressentació del Cicle de doccumentals

17.100

Cuando los egipcios navegabban por el mar
m Rojo (90’’)

18.400

Pausa

18.500

Pisaando el polvo
o del faraón ((34’)

19.200

Keops redescubierto (52’)

Dijou
us 26 de maigg
17.000

Los misterios de
e Alejandría ((76’)

18.155

Pausa

18.300

Un viaje
v
a los secretos de la momificació
ón (7’)

18.400

Los enigmas de la esfinge (5 9’)

Diven
ndres 27 de maig

17.000

Los barcos
b
cosido
os de Kerala (26’)

17.300

En bu
usca del fara
aón perdido ((52’)

18.200

Pausa

18.300

En bu
usca de Djeh
huty: entre m
momias, tumbas y jeroglífficos (55')

SINO
OPSIS

CCuando los egipcios na
avegaban ppor el mar Rojo.
D
Direcció: Stéphane Bégoiin. Produccióó: Sombrero & Co.
FFrança. 2009
9. Durada: 90
0 min. Docum
mental en frrancès
aamb subtítols en castellà.
A l’Imperi Nou de l’anticc Egipte, l’ú nica dona que
q va
rregnar, la farraona Hatshepsut, va proomoure un seguit
d’exp
pedicions de caràcter co
omercial al l lunyà país del
d Punt. Al seu temple de Deir el‐B
Bahari
s’han
n conservat tot de relleus amb imaatges d’expe
edicions nava
als. Gràcies a elles, un equip
d’arq
queòlegs han
n aconseguit construir unna rèplica d’u
un barco egipci de l’any 1.500 a.C. Però
P
el
veritaable repte so
orgeix en el moment
m
de nnavegar amb
b el barco experimental.

PPisando el polvo del faraón. Dirrecció: Rom
mualds
PPipars. Produ
ucció: Film Studio Gilde. 2005. Durad
da: 34
m
min. Docume
ental en francès amb subbtítols en casstellà.
PPer primera vegada a la història de lla conservacció del
ppatrimoni cu
ultural mund
dial, una exxpedició cien
ntífica
leetona està treballant
t
al templo de Karnak a Egipte,
E
eemprant les tècniques més actualss: l’escàner láser
tridim
mensional. El
E nou mètode contribu irà a milloraar l’explotacció del tempple i farà po
ossible
restaurar amb precisió
p
les parts desapparegudes. La
L película recull
r
la feinna quotidian
na de
l’expeedició.

Keoops redescub
bierto. Direccció: Florencee Tran. Producció:
Geddeon Prograammes. França. 2008. Durada: 52
2 min.
Doccumental en
n francès amb
b subtítols e n castellà
De les Set Meravelles de l’Antiguitat, les piràmid
des de
Giz eh són les úniques que han sobbreviscut fin
ns els
nostrres dies. La més
m alta, la de
d Keops, n llas únicas qu
ue han sobre
evivido hastaa nuestros díías. La
más aalta de ellas,, la pirámide
e de Keops, éés alhora la més
m enigmàttica de totess les construcccions
faraò
òniques. L’arrquitecte fra
ancès Jean‐PPierre Houd
din presenta
a una noveddosa investigació,
basad
da en noves tecnologies,, que reexam
mina la piràm
mide de Keop
ps, aortant uuna revolucio
onària
hipòttesi sobre el seu sistema constructiu..

Los misterios de Alejanddría. Realittzador
Thierrry

Ragob
bert.

Prodducció:

Gé
édéon

Programmes Fra
ança. 2002. Durada: 76
6 min.
Docu
umental en francès am
mb subtítols en
caste
ellà

un dels més colossals ccentres urbans de
Avui, els arqueòlegs segueixxen excavannt el cor d’u
bicació del Cesarió, que oordenà consstruir Cleopatra en hono r a Marc Antoni o
l’antiguitat. La ub

les lu
uxoses vil∙les que s’exten
nien per la viia Canòpica, són alguns dels projectees de recercca que
es deesenvolupen avui a Alexa
andria, on caada rei va vo
oler construir sempre méés, més bell i més
majestuós. Pot una ciutat, que va diss enyar Alexandre Magne
e i va veuree morir Cleopatra,
quest docum
mental ens trasllada
t
2.0
000 anys ennrere per inttentar
deixaar de ser grandiosa? Aq
donar resposta a aquestes qü
üestions.

Un viaje
e a los secretos de la momificcación
Direcció: María Luz
L
Mangaado. Producció:
Universid
dad de Navarra. Espanyaa. 2010 Dura
ada: 7
min. Doccumental en castellà.
La momifficació d’anim
mals, consideerats divinita
ats en
l’antic Egipte,
E
va suposar nnoves pràcttiques
d’embalsamament, que
q han estaat descoberte
es per
un equip
p d’investiga
adors de laa Universida
ad de
Navarra, mitjançant l’aplicació dde les tecno
ologies
més aavançades.

D
Garyy Glassman, Christine Le
egoff. Produccció: ARTE Frrance,
Los eenigmas de la esfinge. Direcció:
Telfraance, Provid
dence PicturresFrança. 22010. Duradaa: 59 min. Documentall en francèss amb
subtíttols en casteellà
L’esfinx de Gizeh
h, que representa el faraaó Kefren, és
é un
dels m
monuments més emblem
màtics de l’a ntic Egipte. Però
encarra són moltees les pregun
ntes sense reespondre: Qui
Q va
consttruir aquest colossal lleó amb cap d’home? Com?
C
Per q
què? Dos eggiptòlegs recconeguts Zahhi Hawass i Mark
M
Lehneer, intentaraan resoldre l’enigma.

Etudes
Los barrcos cosidoss de Kerala.. Producció: Centre d´E
Alexanddrines. Dire
ecció: Collett, Raymondd. Egipte, 2012.
Durada:: 26 minuts. Documental en francèss amb subtíto
ols en
castellà .

Els primers vaixeells de fuste
es cosides ees remunten
n a l’Antiguitat. A Egiptte, fa 4.500 anys,
e cconstruir el vaixell so
olar del fara
aó Keops, unn vaixell de 43,50
aquesta tècnica va permetre
er i entendree aquest pro
océs d’execució? Com esstudiar l’expe
ertesa
metrees d’eslora. Com conèixe
dels ffusters i les seves
s
eines? Avui es seguueixen consttruint vaixells cosits de m
manera tradicional
en divverses regions del món, entre d’altrees, l’estat de
e Kerala, a la Índia, permeetent compa
arar la
seva fabricació en
n l’actualitat amb les fonnts arqueològgiques.

En bu
usca del Farraón perdido
o. Direcció: Pierre Stine. Producció: Gedeon Proogrammes France
F
3/Disscovery Chan
nnel/NHK. França, 2003. Durada: 52 min.
m Docume
ental en franncès amb sub
btítols
en caastellà.
Fa 4.000 anys, quatre reis egipcis van desaparèixer
A
docuumental recrrea la
sense deixxar rastre. Aquest
història d’aquesta
d
desaparició a travéss del
descobrime
ent d’una no
ova necròpoolis situada al
a sud
de Saqqaraa que podria contenir valluosos indiciss.

a de Djehutty: entre m omias, tumbas y
En busca
jeroglífico
os. Direcció: Javier Trueeba i José La
atova.
Producció
ó: Madrid Sccientific Film
ms. Espanya, 2015.
Durada: 55
5 min. Documental en caastellà.
“A la recerca de Djehuty"
D
expplica el dessenvo‐
lupamentt de tretzze campannyes d’exca
avació
arqueològgica a Egipte
e, centradess en la tomba de
Djehuty, supervisor del tresoor de la reina
ostres
Hatshepsut, la primerra dona faraóó. Els seus ro
ms van ser esborrats
e
sistemàticameent fa 3.500 años per ta
al d’impedir‐‐ne el seu re
ecord.
i nom
Avui, un equip internaciona
al, dirigit pper José Maanuel Galán, restaura lla seva memòria
e Dra Abu el‐Naga, a Luxor. La tomba de Djehuty i el
e seu
invesstigant la neecrópolis de
impreesionant Llib
bre dels Mo
orts són el punt de paartida per una
u aventurra plena de nous
perso
onatges, valu
uoses troballes, descobrriments insòllits i imatge
es inèdites ddel treball cie
entífic
sobree el terreny.

