ACTIVITATS VINCULADES A L’EXPOSICIÓ
ART PRIMER
CICLE DE CONFERÈNCIES
Dijous 20 de febrer / “Art Primer. Artístes de la Prehistòria”, a càrrec
de la Dra. Inés Domingo*
Dimecres 4 de març / Los orígenes neandertales del arte paleolítico de la Península ibèrica a càrrec del Dr. Joao
Dijous 19 de març / Tattoo you: Vida cotidiana y actividad simbólica
durante el Gravetiense de Antoliñako koba (Bizkaia), c. 32.000, a
càrrec de l’arqueòleg Mikel Aguirre
Dijous 2 d’abril / Las mujeres en el arte prehistórico. De autorías y
presencias
*Conferència i presentació del catàleg.
SEMINARI D’ART RUPESTRE I EXPERIMENTACIÓ
Dimecres 4 de març. Introducció a l’art prehistòric.
Dijous 5 de març. Ús de les tecnologies actuals en un format pràctic, els alumnes realitzarien pràctiques d’ús de diferents softwares.
Divendres 6 de març. Art prehistòric i experimentació. Jornada
essencialment pràctica que té com a objectiu plantejar els fonaments de l’experimentació i el seu desenvolupament en relació a l’art
prehistòric.
SORTIDES CULTURALS
De dijous 19 a diumenge 22 de març / Art rupestre de la cornisa
cantàbrica Patrimoni Mundial
Dissabte 23 i diumenge 24 de maig / Conjunts d’art rupestre llevantí
Patrimoni Mundial
VISITES GUIADES ESPECIALS
Dijous 12 de març, dijous 12 d’abril, dijous 14 de maig i dijous 18 de
juny a les 19 h./ Visita a l’exposició de la mà dels seus comissaris, el
Dr. Antoni Palomo (MAC) i la Dra. Inés Domingo (ICREA)
PREHISTÒRIA EN FAMÍLIA
Març – Abril* / El primer art. En aquesta activitat descobrirem el
pensament creatiu de les societats prehistòriques. Centrada en la
interpretació dels conjunts pictòrics mitjançant tècniques de visual
thinking strategies i experimentació.
*Consultar dates a través de www.mac.cat
Diumenges 19 d’abril, 10 i 24 de maig i dissabte 13 de juny /
Jornada prehistòrica / Prehistòria, art i arqueologia! Vine a fer una
immersió prehistòrica a través de la pintura, música, conferències i
molt més!
VISITES GUIADES
Del 16 de febrer al 28 d’abril/ Diumenges a les 12.30h* / Visites
guiades
*Excepte el 5 d’abril

Per a més informació, horaris i reserves de les activitats consulteu el
web mac.cat
Per a fer les activitats es recomana fer reserva prèvia i per algunes la
reserva és imprescindible

