


 COMPREENDER A FORMA DE 
UTILIZAÇÃO DA ARTE NO EGITO E 
SUA INFLUNÊNCIA NAS CIÊNCIAS 

MODERNAS.

 APRECIAR E ENTENDER A 
ARQUITETURA, PINTURA E 

ESCULTURA EGIPCIA.
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 O Templo de Luxor foi construído, a maior
parte, por Amenhotep III. O recinto tem na
frente uma enorme coluna e um obelisco, além
de estátuas de Ramsés II. No interior,
encontram-se vários pátios com colunas, sendo
o principal e o mais belo o construído por
Amenhotep III.

 O complexo foi ampliado por Tutancâmon,
Horemheb e Ramsés II. Calcula-se que 6% dos
monumentos do planeta estejam em Luxor.
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 A escultura no antigo Egito visava dar uma forma física
aos deuses e a seus representantes na terra, os faraós,
como também animais.

 Regras rígidas deviam ser seguidas: homens eram mais
escuros que mulheres; mãos de figuras sentadas
deveriam estar nos joelhos; e cada deus tinha suas
regras especificas de representação. Por esse motivo,
poucas modificações ocorreram em mais de três mil
anos, embora tivessem resultado peças maravilhosas
como a cabeça de Nefertiti ou a máscara mortuária de
ouro maciço do faraó Tutancâmon.

Nefertiti
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A figura masculina se mostrava sentada
com os joelhos rígidos e os braços
cruzados em cima deles. Os olhos eram
“embutidos” e a boca aberta.

A figura da mulher sempre se
mostrava ajoelhada, as mãos
em cima dos joelhos.
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Textos dos sarcófagos
 Passaram a ser redigidos em escrita hieroglífica

cursiva na parte interna dos caixões retangulares,
usados para sepultamento naquela época.

 Os títulos eram grafados com tinta vermelha e o
restante do texto com tinta preta, imitando os
manuscritos sobre papiro. Caixões de madeira
podiam exibir os dois olhos de Hórus, que tanto
serviam de amuleto de proteção para o corpo do
morto como lhe permitiam olhar para o exterior.
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http://www.fascinioegito.sh06.com/ramal32.htm


 Na Medicina – serve de amuleto de cura
para restaurar a saúde. Assim como o olho
e a visão de Hórus foram restaurados, os
médicos também o fazem, recuperando a
saúde dos pacientes.
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http://www.fascinioegito.sh06.com/ramal32.htm


#A cinzelação, quando de um bloco de material se retira
o que excede a figura, utilizando ferramentas de corte
próprias para pedra ou madeira;
# A modelagem, quando se agrega material plástico até
conseguir o efeito desejado, para cera ou argila;
# A fundição, quando se verte metal quente em um
molde feito com outros materiais.

Tutmés III – consolidou o poder egípcio na
África após derrotar o reino de Mitani.
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Ramsés II – buscou estabelecer relações pacíficas com os hititas,
conseguindo fazer o reino egípcio obter desenvolvimento e prosperidade.
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura
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Esfinge é uma imagem mitológica, criada no Egito Antigo, tida
como um leão estendido –animal com associações sacras - com
corpo de leão e cabeça de poder - ser humano (geralmente de um
faraó). Historiadores afirmam que a esfinge pode ter sido
importada da cultura grega. A palavra esfinge deriva do grego
sphingo, que significa estrangular.
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