X Cicle de
e documentaals arqueològgics
24
4‐26 de maig
m del 20017 – XIX Festival Tarraco
T
Vivva

nitza: Institu
ut d’Arqueologia Clàssicaa de Catalun
nya (ICAC) en
n col∙laboracció amb el Fe
estival
Organ
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 (plaça Rovvellat, s/n, 43003 Tarragoona)

Hora:

A partirr de les 17 hoores

Accéss:

mitat)
Lliure (a
aforament lim

P
Programa

Dimeecres 24 de maig
17 h – Deméter: el
e mito, la le
eyenda, las ttradiciones
Any: 2007
Durad
da: 25 minutts
País d
de producció
ó: Itàlia
Territtori: Itàlia
Idiom
ma: Italià
Produ
ucció: M’Arte
Direccció: Giovann
nini, Ebe i Pellegrini, Mauurizio
A partir del desccobriment a Itàlia d’unaa estàtua de
e la deessa Demèter, Ceeres pels romans,
s’exp
pliquen els cu
ultes que reb
bia com a divvinitat encarrregada de la fertilitat de la terra.

17:300 h – Historiaa del antiguo
o teatro en PPhilippopoliss
Any: 2007
da: 31 minutts
Durad
País d
de producció
ó: Bulgària
Territtori: Bulgàriaa
Produ
ucció: Bulgarrian Multime
ediaArts Sociiety
Direccció: Detev, Jordan
En els darrers vin
nt anys, Yorggos Vidos haa treballat com
c
a
artesà del marbrre a la resta
auració de ll’Acròpolis d’Atenes.
d
Yorgos també ha sigut sa
astre i
músicc. Membre d’un
d
equip d’artesans
d
deel marbre, trreballa amb el martell i eel cisell per deixar
d
la sevva empremtaa. Yorgos pro
ové del poblee de Pirgos, a l’illa de Tinos, al cor dee l’Egeu, on encara
e
hi ha una escola per aprendre a tallar el marbre, únicca a Grècia, que durant anys ha constituït
una d
de les poques sortides laborals pels jooves de l’illa.

18:155 h – Gyptis: un barco grriego de Masssalia del sigglo VI a. C.
Any: 2014
Durad
da: 63 minutts
País d
de producció
ó: França
Territtori: França
Idiom
ma: Francès
Direccció: Chènè, Antoine
A
Produ
ucció: Centree Camille Jullian

L’anyy 1997, en un
nes excavacio
ons realitzaddes a prop de
el Vieux‐Portt de Marsellaa, es van loca
alitzar
els vvestigis d’un vaixell grec d’època
d
arcaaica. Al cap d’uns
d
anys, seguint amb les investigacions,
un eq
quip d’especcialistes ha construït
c
unaa embarcació similar battejada amb el nom de Gyptis.
G
Té la peculiaritat de comptar amb un caasc amb les peces
p
coside
es amb cordees, seguint així
a les
oduït també fins els méés mínims de
etalls i
tècniques utilitzaades des de fa 2600 anyys. Han repro
s’han
n llançat a naavegar amb ell,
e cosa que els ha permès obtenir in
nformació dee gran valor.

Dijou
us 25 de maig
m
17 h – Empúries, l’ànima de Catalunya
C
Any: 2008
Duracció: 44 minuts
País d
de producció
ó: Espanya
Territtori: Espanyaa
Idiom
ma: Català
Produ
ucció: Televisió de Catalu
unya (TV3)
Direccció: Gallifa, Joan
J
L’anyy 1906, Enricc Prat de la
a Riba va deemanar als arqueòlegs que busqueessin “l’ànima” de
Catalunya. Dos anys
a
despréss i sota la diirecció de l’aarquitecte Jo
osep Puig i Cadafalch, es
e van
a: una
iniciaar les excavaacions a Empúries. Aqueell mateix any es va ferr una magníífica troballa

estàtua que reproduïa el dé
éu grec Ascclepi. Transccorreguts cent anys dess de l’inici de
d les
excavvacions, aqueella estàtua, l’única en q uant importància trobad
da en tota la Península Ib
bèrica,
ha to
ornat a Empú
úries.

17:455 h – Los dioses polícrom
mos de la Anttigüedad

Any: 2008
Durad
da: 26 minutts
País d
de Producció
ó: Alemanya
Territtori: Grècia
Idiom
ma: Francès
Direccció: Schmitz, Rudolf
Produ
ucció: ART G.E.I.E.
G

Conteemplar avui dia l'arquite
ectura i esculltura de la Grècia
G
clàssica ens fa perrcebre un artt antic
nu, impol∙lut, simbolitzat
s
per edificiss i estàtuess d’immaculada blancoor. Però l'a
anàlisi
micro
oscòpica de les restes de
d color sobbre la pedraa o les fotog
grafies amb llum ultraviolada
revelen la policro
omia original, caracteritzzada pels co
olors brillants. Aquest caanvi en la vissió de
ultura clàssicca resulta impactant als uulls dels nosttres dies.
l'escu

18:300 h – De Pyrggos al Parten
nón
Èpocaa/cultura: Grrècia
Any: 2007
Duracció: 54 minuts
País d
de producció
ó: Grècia
Territtori: Grècia
Idiom
ma: Grec
Produ
ucció: Verga Film Producctions
Direccció: Karkaneevatos, Panos

En els darrers vin
nt anys, Yorggos Vidos ha treballat com a artesà del
d marbre a la restauració de
l’Acrò
òpolis d’Aten
nes. Yorgos també
t
ha siggut sastre i músic.
m
Membre d’un equuip d’artesans del
marb
bre, treballa amb el marttell i el cisell per deixar la seva emprremta. Yorgoos prové del poble
de Pirgos, a l’illa de Tinos, al cor de l’Egeeu, on encaraa hi ha una escola
e
per apprendre a ta
allar el
marb
bre, única a Grècia,
G
que durant
d
anys ha constituïït una de les poques sorttides laboralls pels
jovess de l’illa.

Diveendres 26 de
d maig
17 h – Los Juegoss Olímpicos en
e la Antigüeedad
Any: 2002
Durad
da: 83 minutts
País d
de producció
ó: Grècia
Territtori: Grècia
Idiom
ma: Anglès
Produ
ucció: Seven Stars
Direccció: Holevass, Markos

Histò
òria dels jocss olímpics de
e l’antiga Grrècia, des de
e les modalitats atlètiquues prehistòrriques
fins a la més imp
portant i pre
estigiosa com
mpetició esp
portiva de l’a
antiguitat. LLa pel∙lícula inclou
recon
nstruccions d’edificis
d
d’O
Olímpia, dram
matitzacionss i animacion
ns que perm
meten conèixxer en
què cconsistien i com
c
es practticaven les acctivitats espo
ortives a Grè
ècia. Documeental produïït sota
els au
uspicis de l’A
Acadèmia Olíímpica Internnacional i el patrocini del Parlament EEuropeu.
18:455 h – La cerámica griega en Extremaddura
Any: 2006
da: 26 minutts
Durad
País d
de producció
ó: Espanya
Territtori: Espanyaa
Idiom
ma: Castellà
Produ
ucció: Libre Produccione
P
s
Direccció: Camello
o Manzano, José
Duran
nt els segles VI i V aC la zona
z
de l’Àti ca a Grècia destacava
d
pe
er les producccions ceràm
miques
de gran qualitatt, que s’exp
portaven pe r tot el Me
editerrani co
om a produucte de luxe. Els
testim
monis d’aquest comerç a llarga dist ància han arribat fins a Extremadurra, on la ceràmica
gregaa apareix en jaciments arqueològics de l’Edat de
el Ferro, com
m ara Capotee o Cancho Roano.
R
En aq
quest docum
mental es mostren algunees de les resttes trobades i les seves im
mplicacions en els
interccanvis comercials i el pap
per de las eliits socials.

19:155 h – El secre
eto de la diosa de las serrpientes
Any: 2007
Durad
da: 52 minutts
País d
de producció
ó: Grècia
Territtori: Grècia
Idiom
ma: Anglès
Produ
ucció: Anemon Productio
ons i Tangraam
Filmp
produktion
Direccció: Bauer, Christian
C
La civvilització min
noica de Cretta va ser ideentificada pe
er l’arqueòleg
g anglès Sir A
Arthur Evans, que
va exxcavar Cnosssos, un dels palaus minooics més imp
portants. Aquesta pel∙líc ula viatja a Creta,
Nova York i Toron
nto cercant les grans obrres de l’art minoic
m
per inttentar desveelar‐ne els secrets.

