
Art 

Egipci



Cronologia del món Egipci Antic

(sempre abans de la nostra Era)

Època predinàstica 

(3200-2680)
Dinasties I i II: Menes

Imperi Antic (2680-

2130)

Dinasties III a XI: Zoser, Keops, Kefrén, Micerí, Unas, Pepi II, Menhotep 

II

Imperi Mitjà (2130-

1560)
Dinasties XII a XVII: Senusret III

Imperi Nou (1560-

1085)

Dinasties XVIII a XX: Tutmosis II, Hatsepsut, Tutmosis III, Amenofis IV, 

Tutankhamon, Seti I, Ramsés II, Ramsés III

Últim període 

dinàstic (1085-332)
Dinasties XXI a XXX

Període ptolemaic 

(332-30)
Ptolemeu, Cleopatra



Cronologia 

del món 

Egipci Antic



Marc Geogràfic

Vall del Nil

Egipte ha estat sempre

un país condicionat pel

riu Nil, fet que ha

implicat l'absoluta

dependència de la

població dels recursos

que el riu li ha ofert.

A la vall del Nil, el

poder polític va estar

més centralitzat que a

Mesopotàmia. Això es

posa de manifest en

l'art.

http://www.xtec.es/~sescanue/egipte/catala/vall-nil.html
http://www.xtec.es/~sescanue/egipte/catala/vall-nil.html
http://www.xtec.es/~sescanue/egipte/catala/vall-nil.html
http://www.xtec.es/~sescanue/egipte/catala/vall-nil.html
http://www.xtec.es/~sescanue/egipte/catala/vall-nil.html


L’escriptura
i les seus 

fases 
històriques



Jeroglífica o jeroglífica 

monumental: Usada en 

inscripcions i decoració de 

monuments. És el tipus 

d’escriptura més antic i 

més complex



Hieràtica: Va sorgir com 
escriptura abreujada de la 

jeroglífica



Demòtica: És una forma abreviada 
de la hieràtica, de traçada ràpida i 

senzilla



Pedra 

Roseta. 

Champolion



El Panteó Egipci

Per comprendre correctament les 

distintes manifestacions 

artístiques del món egipci antic, 

resulta fonamental conéixer la 

seua religió .

Allò que denominem art egipci 

era una manera de materialitzar 

les seues creences.

AMÓ; ANUBIS; APIS; BASTET; BES; CNUM; HAPI; 

HATHOR; HORUS; ISIS; MAAT; MONTU; NEFTIS; NUT; 

OSIRIS; PTAH; RE (RA); SET; SOBEK; TOT; 



El 

Medi 

Natural 

i l’Art

Els antics egipcis -i encara avui- vivien del conreu d'un enorme oasi:

dues franges de terra, a ambdues bandes del riu Nil, són cultivades

intensament gràcies al regadiu; on acaba aquest comença el desert.

L'aigua del Nil és la vida d'Egipte.

Tots els anys, en arribar l'estiu, el riu es desbordava i inundava els

camps. El control d'aquesta enorme massa d'aigua per mitjà de dics

i de canals era obra d'uns homes que havien sabut transformar un

fenomen natural -la inundació- en regadiu, en vida. Aquestes

tasques exigien un esforç constant, disciplinat i planificador per a

tota la vall, sota el comandament únic del faraó.

Tal com es veu a la pintura, el camperol egipci hi conreava cereals,

verdures, llegums, fruiters... La cria d'animals, la caça i la pesca

complementaven l'alimentació. La cervesa i el vi eren força

apreciades. Per tal d'obtenir bones collites de raïm, els agricultors

orientaven els sarments de les seves parres per a que es

desenvolupessin sobre gelosies de fusta. Quan el raïm era madur el

dipositaven en un gran cossi de pedra, on uns homes el trepitjaven

per a extreure'n el suc, que corria per un conducte, al broc del qual

s'omplien les gerres, que es deixaven obertes fins que el vi

fermentava. Després, eren tapades amb plaques de fang.

L'art egipci és, doncs, un reflex fidel de la vida quotidiana i de les

creences. Les grans construccions, amb les seves colossals

columnes, també en van estar fortament influenciades i van ser un

reflex de la magnificència faraònica. Les tombes -en forma de

mastabes, piràmides o hipogeus-, els palaus i les estàtues foren la

seva màxima expressió

http://www.xtec.es/~xripoll/retrat3b.htm
http://www.xtec.es/~xripoll/retrat3c.htm


Característiques generals de l’Art   1

1. Art vinculat a la religió

Així ho mostren, des dels seus

orígens, les imatges votives i orants, i

les obres relacionades amb el culte

funerari o amb ceràmiques litúrgiques.

Això permet entendre millor la quasi

nul·la evolució estilística del seu art:

les seves formes estan fixades d'una

vegada per totes, igual que ho estaven

les altres cerimònies rituals. Hom

havia d'atenir-se escrupolosament a la

seva tradició.



Característiques generals de l’Art   2

2.- Art d'ultratomba 

-Vida centrada en el més enllà (dominen les castes sacerdotals)

-Edificis representatius: temple i tomba

-Naix una religió amb sacerdots que

són terratinents

-El faraó no es pot escapar de la tutela sacerdotal: també és

sacerdot. Es vincula a un santuari i segueix el procés de

divinització personal per poder estar pel damunt dels

sacerdots.



Característiques generals de l’Art   3

3.- Art monumental: sentit d'eternitat

•molta massa i molt volum

•parets gruixudes i en talús

•carreus grans i sense argamassa

•columnes de proporcions massisses

•arquitectura adintellada

•manca de fusta per les bigues

•tipus de columnes segons el capitell (lotiforme,

papiriforme, hathòrica)

•art resident al canvi

•art tancat: no rep influències

•colossalisme i solemnitat



Característiques generals de l’Art   4

4.- Concepció de la figura
-La figura és el doble que assegura una veritable presència.

Això és bàsic per un art que vol garantir una vida més enllà de

la mort; però, per tal que l'efecte màgic siga possible i tinga

tota la seua força, cal que la representació siga total i que

mantinga la integritat, si no el difunt sofriria la mateixa

mutilació que el doble.

-Per tal de representar la figura en la seva totalitat s'adoptaren

un seguit de convencionalisme.

-Per tal de mantenir la integritat de la figura s'adoptà l'estàtua

bloc, evitant qualsevol eixint que pogués trencar-se amb

facilitat.



Característiques generals de l’Art   5

Les figures no es disposen lliurement i 

anàrquica damunt la superfície, sinó 

que s'organitzen de manera precisa i 

ordenada en faixes horitzontals 

sobreposades. Això és important perquè 

suposa un concepte absolutament nou, 

el de marc, que alhora suposa el de 

composició. El seu origen pot trobar-se 

en les pràctiques agràries i en 

l'organització dels camps. 

5.- La representació espacial



Característiques generals de l’Art   6

6.- El cànon en pintura i escultura
•És el fruit d'un seguit d'observacions i experiències, que plasmen en l'art una 

imatge de les formes més típiques de la naturalesa i que poden, per tant, ésser 

expressades per certes proporcions estables.

•Intenta captar el fenomen en la seva forma més "clara i comunicable", reflectint la 

realitat tant en el seu aspecte visual com social.

•Desempenyora un paper actiu en la superestructura ideològica al servei de la 

classe dirigent, reforçant en la societat la convicció de l'exactitud i de la 

immutabilitat del sistema social, entre altres coses a través de la glorificació del déu 

i del sobirà.

•És una de les condicions bàsiques del treball

en equip dels tallers, del manteniment d'un alt 

nivell en la producció i de la mestria artística.



Característiques generals de l’Art   7

7.- Funció de l'art

•Art oficial

•Psicologisme: llenguatge de la por

•Propaganda: llenguatge de la demagògia

•L'artista: aliat en la lluita pel poder

•Els sacerdots fan que els reis siguen

tinguts per déus per tal d'incloure'ls sota

la seva jurisdicció

•Els reis construeixen temples per fer

créixer la seva pròpia glòria



Arquitectura 1

Els temples, els palaus i les

tombes són les grans creacions

de l'arquitectura egípcia, i la

pedra és el material constructiu

principal, la qual s'utilitza tallada

en blocs regulars (carreus).

L'arquitectura egípcia és

allindada (coberta plana). Els

volums exteriors, les mesures

colossals i l'allindament donen a

aquesta arquitectura la seva

monumentalitat característica. Exemple de llinda al temple 

de la vall de Kefrén

http://www.xtec.es/~sescanue/egipte/catala/llinda1.html


Els temples estaven

dedicats a les diferents

divinitats, ja que era una

civilització politeista.

Les plantes dels temples

egipcis són simètriques

respecte d'un eix

longitudinal.

Arquitectura 2         Els Temples

Temple funerari de Keops

http://www.xtec.es/~sescanue/egipte/catala/temple-egipci.html
http://www.xtec.es/~sescanue/egipte/catala/planta-temple.html


característiques constructives:
•carreus de pedra sobreposats sense argamassa (morter fet amb calç,

sorra i aigua)

•murs en forma de talús per aconseguir major alçària i per millorar

l'assentament damunt del sòl sorrenc

•la coberta arquitrabada (els carreus descansen directament sobre el

capitell d'una columna)

•la columna com element de suport, que adopta la forma de la

vegetació nilòtica, i així parlem de columna lotiforme (similar a la

planta del lotus), palmiforme (a la palmera) i papiriforme (a la planta

del papir); també trobem la columna hathòrica, el capitell de la qual

reprodueix el cap de la deessa Hator, divinitat de la fecunditat

·per reforçar la llunyania del déu, alguns temples subratllen la

perspectiva i profunditat de l'edifici aixecant una mica el sòl de les

darreres sales i baixant, alhora, el seu sostre, cosa que permet també

il·luminar l'interior gràcies al desnivell de les columnes

Arquitectura 3



Arquitectura 4 Tipus de Columnes



Arquitectura 5

S'accedeix als 

temples a través de 

dos pilons 

monumentals, 

coberts amb llinda; a 

continuació hi ha un 

pati obert amb fileres 

de columnes a banda 

i banda. Després ve 

la sala hipòstila i al 

fons de tot es troba la 

cambra dedicada a la 

divinitat

a. Obelisc

b. Sala Hípetra

c. Sala hipòstila

d. Cambra del déu

e. Piló



Una llarga avinguda flanquejada per animals sagrats conduïa

a l'entrada, formada per dos grans pilons disposats en talús i

precedits per obeliscs. S'accedia a la part pública del temple,

un pati obert porticat (sala hípetra) des d'on una porta secreta

comunicava amb la part privada (sala hipòstila i santuari) on

només els sacerdots hi tenien accés.

Entre els temples funeraris cal esmentar algunes piràmides, el

temple de Menhuotep II i el d'Hatsepsut a Deir el-Bahari, el

Ramesseum, de Ramsès II, i el de Medinet-Habu, obra de

Ramsès III. Als temples consagrats a una divinitat pertanyen

els de Karnak i Luxor d'Amenhotep III i el de Tel el-Amarna

construït per Akhenaton. Una altra variant del temple religiós

és el speos o temple excavat a la roca (Abu Simbel).

Arquitectura 6



Per a què servien els temples egipcis?
Sovint, a les parets dels temples hi trobem tot un seguit

d'escenes que descriuen la concepció i el naixement real. Són

els déus qui fecunden les esposes del faraó, és el déu Sol qui

intervé en la procreació del seu descendent i del seu

representant en la terra. Sembla, doncs, que una de les

funcions del temple consistia a recordar que el poder del

faraó era d'origen diví i que el seu poder era legítim perquè

havia estat concebut amb intervenció divina.

Arquitectura 7



Per a què servien els temples egipcis?
A més d'aquesta primera funció, en els temples el rei manté

l'equilibri del món. Ell és l'únic interlocutor i mediador entre

els déus i els humans, és l'únic que pot intervenir davant els

déus, l'únic, per tant, que pot ajudar a mantenir l'ordre

establert pels déus. I els humans formen part d'aquest ordre, i

per això el déu suprem ha creat per a ells uns sobirans. La

missió bàsica del rei consisteix a satisfer el ritual de l'ofrena:

cal alimentar els déus si volem que ells ens alimentin. Allò

que s'ofereix al déu manifesta allò que se li demana.

Arquitectura 8



Per a què servien els temples egipcis?
L'estàtua del rei, en actitud d'adoració davant dels déus, és a

dir, intercedint per tal que renovin el cicle de la creació (el

pas de les estacions, les inundacions periòdiques, el

creixement dels cereals...) esdevé, doncs, objecte de culte

en el temple (cal vestir-la, dur-la en processó...), i aquesta

serà la funció dels sacerdots.

Arquitectura 9



Per a què servien els temples egipcis?
Aquesta vinculació del temple amb l'economia es veu millor

en considerar:

•la inversió i organització de la mà d'obra per extreure de

les pedreres els blocs necessaris per a la construcció dels

llocs de culte

•la mobilització de recursos per transportar els blocs de

pedra

•l'explotació de terrenys agrícoles per tal d'aportar les

ofrenes a tots els altars [des d'aquesta perspectiva, no

podríem dir que el temple serveix per incrementar

l'excedent?]

Per als egipcis, doncs, els seus no són déus salvadors, sinó

creadors i reguladors del món.

Arquitectura 10



Per a què servien els temples egipcis?
I el temple és, també, el palau del déu. Per això simbolitza:

•el turó primitiu des d'on es realitza l'acció creadora del

déu

•l'horitzó per on surt el sol

•un món en miniatura: el sostre pla imita el cel, les

plantes de papir a la base dels murs evoquen la terra i la

seva vegetació

Arquitectura 11



Arquitectura 12



Arquitectura 13



Arquitectura 14



Arquitectura 15



Arquitectura 16



Arquitectura 17



Arquitectura 18



Arquitectura 19



Arquitectura 20



Arquitectura 21



Arquitectura 

22



Arquitectura 

23



Arquitectura 24



Arquitectura 25



Arquitectura 

26



Arquitectura 27



A Egipte es creia en la supervivència

després de la mort, fet que va conferir

una gran importància als ritus i a les

construccions funeràries. Mastabes,

piràmides i hipogeus són les formes

que adoptaren els enterraments. Les

mastabes més antigues eren de maó, i

més tard es van construir amb pedra. Al

seu interior guardaven la cambra

funerària i, amb el temps, s'ampliaren

amb extensos corredors i cambres

adornades ricament amb pintures i

relleus.

Arquitectura 28         Les Tombes

http://www.xtec.es/~sescanue/egipte/catala/mastaba.html


Arquitectura 29

Mastaba

És el tipus de sepulcre més

antic d'Egipte. S'hi

enterraven els faraons de les

primeres dinasties. Tenien

forma de piràmide troncada

amb un pou (a) excavat, al

fons del qual hi havia la

cambra sepulcral (b). Al

nivell de terra hi ha una

capella i un petit

compartiment, el serdab (c),

amb l'estàtua del mort.



Arquitectura 30



Arquitectura 31

Mastabes de Gizeh



Arquitectura 32

Les primeres piràmides eren esglaonades

Piràmide 

d’Snefrú

http://www.xtec.es/~sescanue/egipte/catala/piramide-esglaonada.html


Arquitectura 33

Piràmide de

Djoser

La piràmide

de Djoser en

Saqqara està

formada per

sis mastabes

superposades



Arquitectura 34

Complexe funerari de Djoser



Arquitectura 35

Piràmide de Djoser



Arquitectura 36



Va ser després

quan van

adquirir la seva

forma

característica.

Tot hi estava

extremadament

cuidat: la talla

els blocs de

pedra,

l'orientació, les

proporcions i la

invulnerabilitat.

Arquitectura 37

http://www.xtec.es/~sescanue/egipte/catala/piramide-esquema.html
http://www.xtec.es/~sescanue/egipte/catala/piramide-esquema.html
http://www.xtec.es/~sescanue/egipte/catala/piramide-esquema.html


Arquitectura 38
Esquema d'una piràmide

La secció esquemàtica d'una

piràmide ens permet conèixer la

serie laberíntica d'escales,

passadissos, cambres i falsos

corredors i, d'altra banda, comprovar

que aquests recintes interiors tan

complexos no són sinò una

complicació del disseny de les

mastabes, en els quals s'inspiren. La

cambra del rei, amb uns quants

pisos, i la de la reina, en un nivell

inferior, tenien una accessibilitat

molt difícil.

a.Vestíbul

b.Entrada

c.Compartiments de descàrrega

d.Cambra del rei

e.Cambra de la reina

f.Cambra subterrània

g.Pou



Arquitectura 39



Arquitectura 40

Piràmide de l’Imperi Mitjà



Arquitectura 41

Els hipogeus, excavats a la roca, són la manifestació més tardana en 

l'enterrament monumental. 

Hipogeu

L'hipogeu és una 

construcció 

funerària excavada 

en la vessant d'una 

muntanya.

http://www.xtec.es/~sescanue/egipte/catala/hipogeu.html


El conjunt funerari més espectacular es l'integrat per les piràmides de Keops, de 

146,70 metres d'altura, Kefrèn, amb la famosa esfinx del faraó, Micerí i sis més de 

petites, a més de temples funeraris com ara el de Gizeh, a onze quilòmetres del Caire. 

Arquitectura 42

http://www.xtec.es/~sescanue/egipte/catala/piramides.html
http://www.xtec.es/~sescanue/egipte/catala/esfinx.html


Arquitectura 43 Plànol de Gizeh



Arquitectura 44





Escultura 

Cub. 

Proporcions



Paleta de Narmer



Djoser



Keops



Kefren



Esfinx de 

Kefren



Triada de 

Mikerinos



Mikerinos i 

la seua 

muller



Mikerinos i 

la seua 

muller



Rahotep 

i Nofret



Escriba 

assegut



Escriba 

assegut



Sheik el 

Beled 

(l’alcalde)



Seneb

i la seua 

muller



Sacerdot 

Ranufer



Sesostris I



Sesostris III



Soldats Nubis



Dues 

portadores 

d’ofrenes. 

Talla en 

fusta



Savi 

Amenhotep



Reina 

Tiyi



Amenofis III



Amenofis IV



Amenofis IV



Nefertiti



Nefertiti



Nefertiti



Ramses II



Muller de 

Ramses II



Reina 

Karomana



Cap Verd



Esfinx de 

Kefren



Gran Speos. Abu Simbel



Gran 

Speos. 

Abu 

Simbel



Colossos de Memnon



Relleus 

Mastaba 

de Ti



Amenofis IV



Akenaton 

adorant el Sol



Ramses III



Estela 

enamorats



Tomba de 

Nakht. 

Tebas



Ballarines 

i músiques



Contorsionista



Jardí i dues 

escenes de 

cacera d’ànecs



Oques



Treballs 

al camp



Momificació



Plorones



Pintura Hipogeu. Tutankamon



Libació 

d’Horemheb



Tomba de Ramses II



Tomba de Sennefer. Tebas


