Dissabte 27 d'agost 2022
21:00h - Presentació i projecció de la pel·lícula
Hércules
Sinopsi
Hèrcules. el semidéu que ha de realitzar els terribles
dotze treballs que li van ser imposats, perd la seva
família i decideix donar l'esquena als déus. En la recerca
de noves aventures per trobar consol, s'hi uniran altres
guerrers que no tenen por a la mort, fins que el rei de
Tràcia els reclama per formar un exèrcit invencible.
Direcció: Brett Ratner
Repartiment: Dwayne Johnson, Rufus Sewell, Ingrid
Bolsø Berdal,...
Any: 2014

a càrrec de:

Pau Guinart
Llicenciat en Filosofia i Història per la UdG, amb màster en Tragèdia Grega per la
University of Exeter (UK), màster en Cinematografia per la New York Film Academy,
doctorat en Estudis Culturals per la la University of Stanford (USA) i autor de diversos
llibres.

Carles Román
Autor i editor de còmics, entre d'altres, a Cavall Fort, pioner del còmic de superherois a
Catalunya amb el seu personatge Drac Català i co-fundador de Produccions de cinema
Nicinc, on ha dirigit The oval Portrait (2017) o Domus Protectum (2015).

Lloc:

Àgora d'Empúries
Entrada i sortida per la porta de l'Àgora del MAC-Empúries

Benvinguts i benvingudes
Des de l'Associació cultural Untikesken Amics
d'Empúries ens plau donar-vos la benvinguda a la
segona edició del Festival Pèplum d'Empúries.
A partir d'aquesta edició, el festival pretén ser
temàtic i enguany la programació girarà entorn a la
mitologia grega, ubicant el festival en un lloc
inmillorable com és l'Àgora de la ciutat grega
d'Emporiae.
Esperem que us agradi!

Divendres 26 d'agost 2022
21:00h - Presentació i projecció de la pel·lícula
Furia de Titanes
Sinopsi
Perseu i la seva mare Dànae són tancats
en un cofre per Acrisi, el seu avi, i llançats
al mar. Arrossegats per la corrent, arriben
a l'illa de Sérifos on Perseu descobrirà
quina és la missió que li ha encomenat el
Destí.

Susagna Romero Brugués, directora del festival

Programa
Dijous 25 d'agost 2022
19:00h - Conferència "Deesses, déus i mites a
l'antiguitat clàssica", a càrrec de
l'Anna Burrassó
Licenciada en Filologia Clàssica per la UAB i té un Postgrau de Gestió
Cultural per la UdG. Actualment, és professora de llengües clàssiques
a l'Institut Santa Eugènia de Girona. És membre fundador del grup
ICE Dolors Condom de la UdG, directora de Les Veus de Salt i
dinamitzadora del Club de Lectura BIBLOS de l'Institut Salvador
Espriu de Salt.

Lloc:

Jardins d'Empúries
Entrada i sortida per l'entrada principal del MAC-Empúries

Direcció: Louis Leterrier
Repartiment: Sam Worthington, Mads
Mikkelsen, Liam Neeson,...
Any: 2010

a càrrec de:

Marc Lamuà
Llicenciat en Història i en Història de l'Art per la UdG, doctorat en Arqueologia
per la URV, especialitzat en iconografia romana, tutor d'Iconografia i Mitologia a
la UNED, amb publicacions de temes iconogràfics i mitològics de Roma i de
comarques gironines i portaveu de Cultura al Congrés dels Diputats a Madrid.

Jordi Horno

Soci fundador de TV Girona (1986), col·laborador en tasques de direcció i
presentació del programa de Cinema a Ràdio L'Escala, director i presentador del
programa De Cine a Canal 10 Empordà i col·laborador esporàdic amb qüestions
relacionades amb el món del cinema.

Lloc:

Àgora d'Empúries
Entrada i sortida per la porta de l'Àgora del MAC-Empúries

