EGIPT
Arta egipteana a avut un parcurs milenar.
Fiind o artă cu o expresie profund spirituală, sensul imaginilor s-a concentrate pe
reactivarea arhetipurilor, a imaginilor primordiale.
perioada:
sf. mil. IV – 525 î.Ch. - cucerirea persana (332- Alexandru Macedon; 30 î.Ch. romanii)
inca de la inceput apare canonul (legea), ce impune imaginii o triplă condiţionare : legea
frontalităţii, axialităţii şi a simetriei. Legată de aceste trei canoane apare perspectiva
hieratică, ce fixează poziţia personajului în raport cu o lume strict ierarhizată.
Configurarea corporală urmăreşte percepţia sa optimă: capul şi picioarele din profil,
ochiul şi torsul din faţă. Canonul sculptural este la fel de inflexibil ca şi cel pictural.
apar două linii tematice: linia hieratică (aulică, sacerdotală)
linia laică, populară, cu accente realiste
In perioada primelor dinastii apar marile reprezentări simbolice ale artei egiptene, al caror
prestigiu, bazat pe credinţa în imaginea revelată, s.a menţinut pe tot parcursul
multimilenar al dezvoltării sale: soarele (principiul vital suprem, simbol al lui Ra), ochiul
magic, crucea cu care se deschide regatul morţilor, coloana vertebrală ca întrupare a axei
lumii, pana divină a judecătii sufletului, scarabeul, şoimul (zeul Horus), cobra, vaca sfîntă
(zeiţa Hator).
Opere reprezentative:
“Stela Regelui-Şarpe” (dinastia I). In tehnica basoreliefului plat, specifică artei egiptene,
apar pentru prima dată reprezentate împreună simbolurile unificării celor două provincii,
Egiptul de Sus (şoimul) şi Egiptul de Jos (şarpele), compoziţie susuţinută de coloane
papiriforme monumentale.
“Paleta regelui Narmer” (regatul timpuriu). Apariţia clară a canonului egiptean şi a
organizării ierarhice a lumii. Tehnica basoreliefului a atins deja un grad înalt de
rafinament, iar sinteza formală este deja perfectă din punct de vedere canonic.
“Statuia faraonului Kefren”. Este remarcabilă atitudinea de maximă concentrare şi forţă
interioară exprimată mai ales de privirea ce priveste către infinit cu o imperturbabilă
liniste spirituală.
“Scribul”. (regatul vechi). Atitudine de concentrate intelectuală subliniată de postura
verticală. Formă şi mişcare esenţializate.
“Nefertiti” (regatul nou). Portretul este compus conform canoanelor aulice, dar este subtil
personlizat în sensul surprinderii idealului frumuseţii feminine: graţie, farmec, forţă a
seducţiei, nobleţe a atitudinii.
Alături de arta “de curte regală”, întîlnim basoreliefuri pe pereţii mormintelor sau satuete
ce redau personaje obişnuite, populare, reprezentate în cele mai diverse atitudini
cotidiene. Ele nu mai sunt supuse canoanelor stricte ale artei oficiale, de aceea sunt
patrunse de suflul de viaţă al unei existenţe fireşti.

Intrega artă egipteană este născută din credinţa în puterea excepţională a
imaginilor (sculptorul era denumit “cel ce ţine în viaţă”), imagini prin care se putea păşi
pe “malul celălalt al Nilului”, adică în eternitate.
periodizare
1)
2)
3)
4)
5)

perioada regatului timpuriu, capitala la Thinis – sf. mil IV
perioada regatului vechi (regatul memphit), cap. la Memphis, mil.III
perioada regatului mijlociu (primul regat teban), 2100-1700
perioada regatului nou (al doilea regat teban), 1555-651
perioada saită, 651-525 î.Ch.

1) per. regatului timpuriu, sf mil IV
în morminte s-au găsit statuete animale, vase de piatră lustruite, palete.
cea mai importanta marturie este paleta regelui Narmer (Horus- şoim)
primul suveran: Menes
“Cele mai importante creaţii artistice au fost realizate în timpul primelor dinastii,
aprox. pînă în 2300 î.Ch. Fixitatea, hieratismul, repetiţia atitudinilor corporale sunt
consecinţa unui mod teologic de a gîndi care se întemeia pe credinţa într-un cosmos
imuabil ordonat ca operă divină. Orice schimbare echivala cu un dezechilibru ce ar fi
dus la recăderea în haos, deci la triumful forţelor negative, demonice, scăpate de sub
controlul ordonator al autorităţii divine. Această concepţie a determinat prestigiul
modelului prim, al tiparului divin, perfect, creat în “vîrsta de aur” a perfecţiunii
absolute.
Prima epocă: de la apariţia zeului creator peste ape pînă la consacrarea lui Horus.
Era vremea lui Ra, cînd nu exista zgomot, mînie, luptă, dezordine, boală, moarte.
Toate opere egiptene nu fac decît să reactualizeze perfecţiunea modelului prim,
suprem, divin, revelat iniţiaţilor prin graţia divină.
Panteonul egiptean
Ra: soarele la zenit
Atum (şarpele): soarele care apune
Khepi: soarele răsărind
a fost creat un prim cuplu: Şu(atmosfera)+ Tefnut
acest cuplu a creat Geb (pămînt) + Nut (cer)
din aceste forţe s-au nascut Isis şi Osiris. Osiris a fost omorit de Seth şi Neftis.
Din Isis şi Osiris s-a născut Horus.
2) perioada regatului vechi – mil. III / 2800-2400
capitala la Memphis, zeul Ptah
unificarea după model divin

acum se pun bazele artei egiptene, program de construcţii arhitectonice grandioase
arhitectura
mormintele – locuinţe pentru eternitate
mastabale – mormintele aristocraţilor
3 părţi: camera mortuară, camera ofrandelor, serdap(locul statuiei)
piramide – începutul mileniului III, dinastia a III
piramidele de la Saqqarah si Meidun – in trepte.
dinastia IV: Keops (146m h./230), Kefren (Sfinxul), Mikerinos
sanctuare zeului Ra
obeliscuri
forţă şi echilibru
sculptorul = “cel ce tine in viaţă”
sculptura: monumentalitate, măreţie, hieratism, expresie calmă, trup armonios,
construit vertical.
sculpturi din diorit, ex:
faraonul Kefren
scribul
primarul satului
Rahotep- sotia Nofret
statui populare: aici se văd efectele timpului – sunt corpuri în mişcare, au diferite
vîrste, sunt puse în morminte pentru a sluji în viaţa eternă.
basorelieful pictat – puterea imaginii; imaginea trimite la singura realitate care este
aceea de dincolo de pragul morţii.
3) perioada regatului mijlociu- 2100 – 1700 î.Ch
perioadă de criză: răscoale populare destrămarea regatului
unitatea este restabilita în sec. XXI, capitala e mutată la Teba
arhitectură: piramide mai mici: mastaba+piramidă. Ex: morm. far. Mentuhotep
apar mormintele hipogee.
apar tot mai multe temple cu obeliscuri şi statui colosale.
apar mai multe tipuri de coloane inspirate din flora egipteană: lotiforme, palmiforme,
campaniforme, coloane hatorice.
basorelieful şi sculptura exprimă starea de criză prin accentuarea expresivităţii; ex:
faraonul Senustret al III-lea
apare statuara mică, reprezentînd scene populare
se dezvoltă pictura: scene de luptă, atitudini dinamice
o nouă perioadă de criză: invazia hicsoşilor din Asia Mică

unitatea este restabilită în 1555
4) perioada regatului nou – mil. II, 1600-1080-525
al doilea regat teban, Egiptul devine o mare putere militară.
Rafinament, lux.
Arhitectura: fast, măreţie, temple închinarte lui Amon-Ra
temple semi-hipogee: templul reginei Hatcepsut de la Deir-el- Bahari
temple hipogee: coridor lung: templul lui Ramses II, Abu-Simbel, străjuir de patru
statui colosale
templele de la Karnak şi Luxor închinate lui Amon – Ra, legate printr-o alee de
Sfincsi. Dispoziţia planimetrică: dreptunghiulară: o curte in care se patrundea printr-o
poartă monumentală, urma apoi o colonadă de piloni; urma apoi o sală acoperită (sala
hipostilă); ultimul era sanctuarul
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