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EL SEXE A L’ÈPOCA ROMANA
L’exposició, adreçada a un públic adult, presenta un conjunt de peces
d’època romana conservades en museus catalans; reproduccions de
pintures del moment, sovint molt explícites, i textos d’autors llatins.
El conjunt dóna a conèixer l’univers sexual de l’antiga Roma des de la
República fins al segle IV: el sexe en el matrimoni, diferents maneres
de fer l’amor, les relacions extramatrimonials, l’art de la seducció, i la
sexualitat dels déus, amb qui s’emmirallen els homes.
Aquesta és la primera exposició organitzada per l’Arqueoxarxa que
agrupa els principals museus d’arqueologia i jaciments museïtzats de
Catalunya, i ha estat dirigida i coordinada pel Museu de Badalona.
La exposición, dirigida a un público adulto, presenta un conjunto de piezas de
época romana conservadas en museos catalanes; reproducciones de pinturas
del momento, a menudo muy explícitas, y textos de autores latinos. El conjunto
da a conocer el universo sexual de la antigua Roma desde la República hasta
el siglo IV: el sexo en el matrimonio, diferentes maneras de hacer el amor, las
relaciones extramatrimoniales, el arte de la seducción, y la sexualidad de los
dioses, con quien se reflejan los hombres.
Esta es la primera exposición organizada por Arqueoxarxa, asociación que
agrupa a los principales museos de arqueología y yacimientos museizados de
Cataluña, y ha sido dirigida y coordinada por el Museo de Badalona.

ACTIVITATS
Dissabte 6 de juny, a les 12h
Inauguració de l’exposició.
Visita guiada a càrrec de la comissària
de l’exposició Esther Gurri (Museu de
Badalona)

Dissabtes 13 i 20 de juny a les 12h
Visita guiada a l’exposició

Divendres 10 de juliol a les 19h
Arte y erotismo en el mundo clásico
Conferència a càrrec de Carmen
Sanchez, Directora del Departament
d’Historia i Teoria de l’Art de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Dissabtes 27 juny, 4, 11 i 25 de juliol;
1, 8, 15, 22 i 29 d’agost a les 18h
Lucilla, una meuca romana

Preu: 3€
Idioma: cat/cast en funció del grup
Per les visites dels mesos de juliol i agost consulteu
la web www.mac.cat/seus/empúries

Visita teatralitzada
Places limitades. Es recomana reserva prèvia.
Preu: 4€
Idioma: català

Dijous 16 de juliol a les 19h
El sexe a l’obra de Marcial
Conferència a càrrec d’Antoni Cobos,
doctor en Filologia Clàssica.
Horari de l’exposició: De dilluns a diumenge de 10h a 20h.
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