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18.00 u. : Lezing door professor Herbert Verreth (K.U.Leuven) :
Feiten en legendes rond de figuur van Alexander.
Zaal De Zalm.
Alexander III de Grote (356-323 v.Chr.) heeft zich met zijn verovering van het Perzische rijk
een prominente plaats verworven in het collectieve geheugen van de westerse beschaving.
Aan zijn veldtocht hebben historici en schrijvers deelgenomen, maar de werken van deze
tijdgenoten zijn jammer genoeg niet of slechts fragmentarisch bewaard. Rond de figuur van
Alexander ontstonden dan ook al snel allerlei legendarische verhalen, die uiteindelijk in de
vele versies van de zogenaamde Alexander-roman een neerslag vonden. Zijn daden bleven
eeuwenlang tot de verbeelding spreken en lagen aan de basis van talloze romans,
theaterstukken, opera's, schilderijen, beelden, strips en films.
Als inleiding op de film Alexander , die daarna wordt vertoond, gaat professor Verreth meer
in detail in op het medium film. De film Alexander wordt getoetst op zijn historische waarde.
Professor Herberth Verreth is geboren in Herentals. Hij studeerde in 1987
af als licentiaat Klassieke Filologie aan de K.U.Leuven. In 1993 werd hij
licentiaat Archeologie en in 1998 promoveerde hij tot doctor in de
Geschiedenis aan de K.U.Leuven. Aan deze instelling is hij gastdocent
binnen de afdeling Oude Geschiedenis.
Zijn onderzoeksgebied is de historische topografie (vooral van Egypte) en
het 'Nachleben' van de oudheid in films en in strips

19.15 u. : Pauze met drankje.
19.45 u.

Vertoning van de epische film Alexander van Oliver Stone.
Zaal Ciné Lux.
Deze groots opgezette film uit 2004, van de bekende regisseur Oliver Stone (Platoon, Wall
Street, JFK,..), is niet direct een kaskraker geworden. Nochtans heeft de regisseur een
poging gedaan om een historisch verantwoord verhaal te brengen, waarvoor hij wel 170
minuten de tijd neemt. Misschien is de film op cinematografisch gebied geen meesterwerk,
maar als evocatie van het leven van Alexander loont hij wel de moeite.

Toegangsprijs :

volledig programma
alleen voordracht
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(niet-leden : 5 )

