X
XI Cicle de documentals arrqueo
ològics
ICAC, 16-18 de maig
m
dell 2018 – XX
X Festival Tarra
aco Viva

Pro
ojecció d’un
na selecció de docu
umentals d
de tema arrqueològic seleccionnats d’entre
e les diverrses
edic
cions d’aqu
uest prestigiós festival.
Org
ganitza: In
nstitut d’A
Arqueolog
gia Clàssiica de Ca
atalunya (ICAC) enn col·labo
oració amb
b el
Fes
stival Internacional de Cinem
ma Arqueo
ològic del Bidasoa i el Museeo Roman
no de Oia
asso
(Irún).
actes de l’ICAC.
Lloc: Sala d’a
nt limitat).
Enttrada lliure (aforamen
a
Programa
Dim
mecres 16 de maig
17.0
00
17.15
18.4
45
19.0
00
19.15

Prresentació del Cicle de
d Docume
entals
Lo
os Juegos Olimpicos
O
en la Antig
güedad 83’
ausa
Pa
El trofeu de Pompeyo
P
14’
Pa
aseo por Nemaus 10’

Dijo
ous 17 de maig
17.0
00
18.0
00
18.10
05
19.0

Tra
as las huellas de los faraones Negros 52
2’
Pa
ausa
Lo
os últimos Romanos
R
52’
5
Ag
gua para Alejandria
A
13’
1

Div
vendres 18
8 de maig
17.0
00
18.0
00
18.10
18.2
25

Akh
hetaton 50
0‘
Pau
usa
Rottonda 12’
El o
ojo y la pie
edra 38’

Los
s Juegos Olímpico
os en la Antigüeda
A
ad
Any
y: 2002
Durrada: 83 m
minuts
Paíís de produ
ucció: Greg
ga
Terrritori: Grèccia
Idio
oma: Anglè
ès
Pro
oducció: S
Seven Starrs
Dire
ecció: Hollevas, Markos
La història dels jocs olímpics
o
a l'Antiga G
Grècia, co
omençant
b les moda
alitats atlèttiques prehistòriquess i arribantt fins a la
amb
més
s importan
nt i prestigio
osa compe
etició espo
ortiva de l'A
Antiguitat.
La pel·lícula inclou reconstrucc
r
cions d'ed
dificis d'O
Olímpia i
dramatitzacions i anima
acions que
e permete
en conèixer en què
con
nsistien i ccom es practicaven
p
n les activvitats espo
ortives a
Grè
ècia. El do
ocumental ha estat produït so
ota els aus
spicis de
l'Ac
cadèmia Olímpica Intternacional i el patroccini del Parlament Eu
uropeu

T
de
e Pompey
yo
El Trofeo
Any
y: 2014
Durrada: 14 m
minuts
Paíís de produ
ucció: Fran
nça
Terrritori: Fran
nça
Idio
oma: Franccès
Pro
oducció:
Sim
mple,
Passsé
Dép
partementtal des Pyyrénées Orientales
Dire
ecció: Azé
éma, Marc; Mattia, Georges
G

Conseil

El Trofeu
T
de Pompeu va
v ser erigit als Pirin eus Orienttals entre els anys 773-71 aC per
p celebra
ar el
triom
mf d'aquesst general romà en les Guerre
es Sertoria
anes. Els testimoniss d'aquesta
a monume
ental
obra dedicada
a a manifestar el pod
der romà h avien pass
sat desape
ercebuts enntre les ruïïnes d'un antic
a
nestir, però la mirad
da experim
mentada i la
a feina dels arqueòlegs han aaconseguit descobrir--los.
mon
De tota manera, segueix sent complex
c
in
nterpretar les restes
s; per tal d'estudiarr les difere
ents
hipò
òtesis s'ha
a restituït la
a seva aparença a tra
avés d'ima
atges i reco
onstruccionns tridimen
nsionals.

Pas
seo por Ne
emausus
Any
y: 2016
Durrada: 10 m
minuts
Paíís de produ
ucció: Fran
nça
Terrritori: Fran
nça
Idio
oma: Sense
e Locució
Pro
oducció: P
Passé Simp
ple
Dire
ecció: Azém
ma, Marc
Aqu
uesta pel·lícula d'animació con
ntemplativa
a permet visitar la ciu
utat romanna de Nîme
es a travéss de
les il·lustracio
ons de Je
ean-Claude
e Golvin, e
especialistta en la re
estauracióó de monu
uments antics.
Grà
àcies a les tècniquess d'animació 2D i 3D
D, l’especta
ador es desplaça a trravés de le
es pinturess de
l'arttista, que m
mostren ells monume
ents més e
emblemàtics de l'anttiga Nema usus: la Tour
T
Magne
e, la
Maiison Carré
ée, l'Amfitea
atre o el Te
emple de D
Diana, perr citar els més
m importa
tants.

Tra
as las hue
ellas de lo
os faraones negro s
Any
y: 2005
Durrada: 52 m
minuts
Paíís de produ
ucció: Suïsssa
Terrritori: Egip
pte
Idio
oma: Franccès
Pro
oducció: Cl image
Dire
ecció: Goë
ël, Stépha ne
Cha
arles Bonn
net, arqueò
òleg suís, ha estat p
pintant la sorra
s
del nord
n
de Suudan duran
nt 40 anyss. El
seu
u treball ha
a posat de manifest la importàn
ncia de la civilització Núbia, am
mb els fam
mosos "fara
aons
neg
gres", i de Kerma, la primera ca
apital del g
gran Imperri Núbia. Aq
quests desscobrimentts han perm
mès
a la
a població ssudanesa, castigada
a per dècad
des de gue
erra civil, re
edescobrirr part de la
a seva iden
ntitat
nac
cional. Els investigadors, any re
ere any, torrnen al Sudan esperant fer trobballes emo
ocionants.

Los
s últimos R
Romanos
Any
y: 2007
Durrada: 52 m
minuts
Paíís de produ
ucció: Fran
nça
Terrritori: Turq
quia
Idio
oma: Franccès
Pro
oducció: La
a Compagnie des Ta
axi-Brousse
e
Dire
ecció: Axelll, Philippe

El jaciment arqueològ
gic de Sa
agalassos, a Turquia, corres
spon a unna ciutat grecorom
mana
d'im
mportància que intriga els arqueòlegs. "Q
Quins eren els habita
ants de Saagalassos? Com vivie
en a
les fronteres d'Anatòlia,, un encreuament de
e camins entre
e
Àsia Menor i lees estepes
s? I, finalm
ment,
desaparèixxer?
per què van d

ua para A
Alejandría
a
Agu
Any
y: 2007
Durrada: 13 m
minuts
Paíís de produ
ucció: Egip
pte
Terrritori: Egip
pte
Idio
oma: Franccès
Pro
oducció: Ce
entre d´Etu
udes Alexa
andrines
Dire
ecció: Colle
et, Raymond
Fins
s al segle XIX, Alexa
andria era una ciutatt de canals i cisterne
es: eren laa seva reserva d'aigu
ua i,
sen
nse, no hau
uria tingut un destí ta
an privileg
giat com el que va te
enir. Conveertida en capital d'Eg
gipte
en el
e segle IV
V aC, el subministram
ment regula
ar es va as
ssegurar mitjançant
m
l a construc
cció d'un ca
anal
que
e conduïa lles aigües del Nil fins a les po rtes de la ciutat. Al centre
c
d’Al exandria le
es necessitats
de consum pe
er al desen
nvolupame
ent de la sseva artesa
ania i la se
eva indústrria estaven
n assegura
ades
per una complexa xarxxa subterrà
ània. La p
pel·lícula mostra
m
les solucions hidràuliqu
ues que s'han
pos
sat en pràcctica des de la fundació de la cciutat i que en van fer una de lees metròpo
olis més grrans
del món antic.

Akh
hetaton, 1
1350 aC
Any
y: 2005
Durrada: 50 m
minuts
Paíís de produ
ucció: Fran
nça
Terrritori: Egip
pte
Idio
oma: Franccès
Pro
oducció: 13
3 Product ion
Dire
ecció: Jean
n, Patric
Al voltant
v
de l'any 1350 aC el faraó Amenofi s IV succe
eeix el seu pare, Ameenofis III. Des
D de la seva
s
arribada al po
oder s'opossa al culte
e politeista dels seus avantpass
sats. Per eell, no hi ha més que
e un
crea
ador de l'u
univers: Ato
on, el deu solar. Am
menofis IV es
e fa crida
ar Akhenatoon i decide
eix fundar una
nov
va capital: la ciutat d'Akhetaton
n, avui en dia Tell ell-Amarna. Quan el 1 925 els prrimers vesstigis
d'aq
questa ciu
utat van se
er descobe
erts, els e
egiptòlegs se’n feien creus, jaa que era una autèn
ntica
revo
olució per l'època, no
o només re
eligiosa, si nó també artística.
a

Rottonda
Any
y: 2016
Durrada: 12 m
minuts
Paíís de produ
ucció: Grecc
Terrritori: Grèccia
Idio
oma: Grec
Pro
oducció: Ephorate off Antiquities
s of Thesssaloniki
Dire
ecció: Stou
umbou, Ele
eni
a (Grècia), han finalitzat
de Galerio,, situat a Tessalònica
T
En el monument conegut com la Rotonda d
entment e
els treballss de resttauració q
que han tingut
t
lloc durant ggairebé qu
uaranta anys.
rece
L'em
mperador romà Galeri va orrdenar con
nstruir aqu
uest edific
ci amb l'oobjectiu qu
ue fos el seu
mau
usoleu fun
nerari, tot i que no va
a arribar a ser-hi ente
errar. Es va
a reconverrtir en església cristia
ana,
mom
ment en e
el qual s’hii van afegir els bellísssims mos
saics paleo
ocristians, autèntics protagonistes
d'aq
quest curtm
metratge.

o y la p iedra
El ojo
Any
y: 2017
Durrada: 38 m
minuts
Paíís de produ
ucció: Fran
nça
Terrritori: Fran
nça
Idio
oma: Franccès
Pro
oducció: CN
NRS Image
es
Dire
ecció: Dala
aise, Marce
el
Els metges de
e l'antiga Roma
R
prep
paraven se
egells de col·liri, unes
s petites rooques grav
vades amb
b els
nom
ms dels oculistes i els remeis que feie
en servir. Muriel La
abonnelie és una especialista
a en
med
dicina antiga que s'h
ha dedicat a estudiarr aquestes
s curioses peces, apaarentment insignifica
ants,
que
e han perm
mès revelarr tot un cam
mp en la hiistòria de la medicina
a romana.

