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CONTINGUT
Aquesta assignatura optativa de segon cicle es fa per primera vegada al Departament. Es va
pensar aquest títol, ja que és l’aspecte més important de la cultura egípcia: la seva religió i el
món funerari que la complementa. El punt de partida està en l’explicació de la religió egípcia,
els seus mites més importants, els seus déus, que tant van influir en el seu art i que hi estan
àmpliament representats. S’incidirà al llarg del curs en l’anàlisi de les característiques generals
de l’arquitectura, de l’escultura, dels relleus i d’altres mostres artístiques que conflueixen en
obres concretes, segons el període en què es van fer, i alhora s’estudiaran aquelles obres d’art
clau i les seves iconografies.

OBJECTIUS
L’objectiu d’aquesta assignatura és el de constituir una aproximació a l’art d’Egipte, en concret
al que es desenvolupa en general al voltant de la religió i en concret entorn del món funerari.
Acabat el curs, l’estudiant haurà de ser capaç de reconèixer o identificar les obres claus, així
com situar-les correctament en un context històric i artístic.
Competències específiques:
•
•
•
•
•

Ordenar i sintetitzar informació específica sobre aquesta temàtica
Interrelacionar les característiques generals de l'art de cada període amb les
imatges amb què es tractarà el tema
Reconèixer i identificar les obres clau de l’època tractada i emmarcar-les en un
context històric i cultural
Interpretar la iconografia de les obres
Utilitzar informació addicional com a complement al treball amb les imatges

TEMARI:
1. INTRODUCCIÓ
1.1 El país. Geografia. Història (periodització). Societat .
1.2 La Religió egípcia. Mites. Déus.
2. EGIPTE
2.1 Època Predinàstica: Badariense (El Badari), Amratiense (El Amra) i Guerzeense
(El Guerza). Objectes funeraris: amulets, vasos, marfils, ganivets i maces.
2.2 Època Tinita (D. I-II). Arquitectura:temples, necròpolis i tombes (mastabes).
Escultura exempta: retrats de déus/faraons, relleus, esteles. Altres arts.
2.3 Imperi Antic (D. III-VI). Arquitectura: a) Funerària faraònica (piràmides i temples);
b) Funerària privada (mastabes i tombes); c) Religiosa (temples solars). Escultura
exempta relleus i pintures de les tombes.

2.4 Imperi Mig (D. XI-XIV). Arquitectura: nous elements (Deir-el-Bahari i BeniHassan). Escultura exempta: idealització i realitat. Pintura i relleus funeraris.
2.5 Imperi Nou (D. XVIII-XX)
2.5.1. D. XVIII:
Desenvolupament de les tendències de l’Imperi Mig.
Arquitectura: a) Els grans temples (Karnak i Luxor); b) tombes reials (hipogeus
de la Vall dels Reis i de les Reines). Escultura exempta: monumentalitat.
Decoració mural: a) relleus (temples); b) pintures (tombes). Aixovars.
2.5.2. Període Amàrnic. Akenaton i la seva família. Arquitectura: canvi
substancial (Tell-el-Amarna). Escultura: nou concepte de bellesa. Relleu,
pintura i arts decoratives.
2.5.3. D. XIX-XX. L’art en el període dels Ramèsides. Arquitectura: grans
temples. Escultura exempta: el faraó com a símbol de poder reial. Plàstica:
refinament. Relleu i pintura: continuïtat de les característiques de la D. XVIII.
2.6 Època Baixa. (D. XXI-XXX). Periodització. Arquitectura: renovació d’antics edificis.
Escultura, relleu i pintura: continuïtat en la tipologia i innovacions estilístiques.

AVALUACIÓ:
L’avaluació de l’assignatura consta de dues parts:
¾ Examen parcial 1 (30 % de la nota) i examen parcial 2 (30 % de la nota) sobre el
temari. Per poder comptabilitzar la resta d’apartats de l’avaluació cal treure una nota
mínima de 4 a cadascun dels parcials. Qui no pugui seguir aquest sistema de dues
proves parcials haurà de fer l’examen final (60 %) el dia establert per secretaria com a
data d’examen.
Els exàmens es faràn a partir de les imatges que s’hauran vist a classe.
Totes les imatges hauran de ser analitzades amb els següents paràmetres: 1.
Identificació o títol de l'obra. Periodització. 2. Context històric i cultural en què es pot
situar l’obra. 3. Característiques generals de l'estil (escultura, arquitectura...) que, en
funció de l'època, poden ser aplicables a l’obra en concret. 4. Anàlisi formal de l'obra
(atenent a qüestions formals de la peça, aspectes compositius, volums...). 5. Anàlisi
iconogràfica o interpretativa. Aquí també es poden fer comparacions amb altres obres,
ja sigui des del punt de vista formal, temàtic o iconogràfic.
¾Treball de curs (40 % de la nota). Al començament del curs es donarà una llista de
possibles temes per fer el treball, que cadascú escollirà. A través de les tutories
integrades es durà a terme el seguiment de la seva progressió fins al final. Es donarà
molta importància a la bibliografia consultada i al desenvolupament del treball.
TUTORIA INTEGRADA (TI)
Les tutories integrades (TI) consistiran en la realització de (dues o tres) trobades
periòdiques al despatx amb cadascun dels estudiants, per tal de fer el seguiment del
treball de curs que hauran triat al començament, i així es podrà ajudar a buscar la
bibliografia adient i a desenvolupar el tema.
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