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Prerequisits

Cap

Objectius

L' objectiu del present curs consisteix en fer una aproximació a l'art de l'Antic Egipte. La primera part d'aquesta
assignatura s'enfoca des d'una perspectiva sincrònica de la cultura egípcia, a fi de proporcionar a l'alumnat
una visió molt més àmplia i general sobre l'art egipci. S'inicia el recorregut a partir d'una introducció
historiogràfica del coneixement i estudi de la cultura egípcia des de l'antigüitat fins a l'actualitat. Es tracten a
continuació aspectes de la geografia, la societat, la religió o l'escriptura i com l'art egipci els ha incorporat dins
del seu llenguatge plàstic i formal. A continuació, s'iniciarà un recorregut sobre els principis de representació
egipcis i els aspectes simbòlics en les obres d'art. Partint d'aquest coneixement previ, es procedirà a iniciar la
segona part de l'assignatura, ja des d'una vessant cronològica, amb l'objectiu d'apropar-nos a les arrels
protohistòriques de la cultura i al seu posterior desenvolupament històrico-artístic. S'incidirà al llarg del curs en
l'anàlisi de les característiques generals que conflueixen en les obres segons el període on van ser
engendrades i paral·lelament s'estudiaran aquelles obres d'art més representatives.

Acabat el curs, l'estudiant haurà de ser capaç de:

Reconèixer, identificar i caracteritzar les obres claus de la cultura.
Situar-les correctament en el seu context històric-artístic.
Dominar la terminologia i vocabulari propi de l'assignatura.
Interpretar la iconografia i el simbolisme de les obres.

Competències

Analitzar amb esperit crític, a partir dels coneixements adquirits, l'obra d'art en les seves diferents
facetes: valors formals, significat iconogràfic, tècniques i procediments artístics, procés d'elaboració i
mecanismes de recepció.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Interpretar l'obra d'art en el context en el qual es va gestar i relacionar-la amb altres formes d'expressió
cultural
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
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Reconèixer l'evolució de la imatge artística des de l'antiguitat fins a la cultura visual contemporània.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els creadors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
Analitzar els receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
Analitzar una imatge artística i situar-la en el seu context cultural.
Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
Definir i explicar amb precisió un objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica d'art.
Distingir les tècniques i el procés d'elaboració d'un objecte artístic
Examinar una imatge artística i distingir-ne els valors formals, iconogràfics i simbòlics.
Explicar els mecanismes de recepció d'una obra d'art.
Identificar i explicar escenes, motius, déus i altres personatges mítics en les seves representacions
artístiques al llarg de l'antiguitat
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
Reconstruir el panorama artístic d'un determinat context cultural
Relacionar una imatge artística amb altres fenòmens culturals de la seva època.
Treballar en equip, respectant les opinions alienes i dissenyant estratègies de col·laboració.

Continguts

BLOC I:

1. Introducció. La imatge d'Egipte a l'Antigüitat i l'egiptologia avui. Geografia. Llengua i escriptura. Societat:
poder i estructura social. La identificació i les funcions. L'administració: regional i central. Economia i comerç.
Matèries primes en l'art. Religió: fonts, mites i actors divins. 1.3 Caràcters generals sobre l'art i l'estil egipci.
Reflexions sobre la imatge egípcia 1.4 El simbolisme de l'art egipci: Simbolisme de la forma, del tamany, del
color i del gest. El simbolisme del temple egipci. El simbolisme en l'arquitectura funerària: programes
decoratius.

BLOC II

 Jaciment neolític de Merimde. Cultures predinàstiques: Badariense,1. El Neolític i l'Època predinàstica.
Amratiense i Guerzeense: societat, economia, enterraments i aixovars. Dinastia 0 o Nagada III. Pintura: la
tomba 100 de Hieracòmpolis.

2. Època Tinita (D. I-II). Arquitectura civil. Arquitectura funerària: el cementiri reial d'Abidos. Les mastabes de
Sakkara. Estatuària i relleus.

3. Imperi Antic (D. III-VI). Arquitectura funerària reial: Recinte de Djesert. Piràmides d'Esnofru. Conjunt de
Guiza. Arquitectura funerària privada: Tombes privades. Arquitectura religiosa: Temples solars. Escultura:
característiques, tipologia. Exempta i relleus. Pintura: temes i tècniques.  (D.Primer període intermediari
VII-XI ini).

4. Imperi Mig (D.XI-XIV). Arquitectura funerària: nous elements (Deir-el-Bahari). Escultura exempta i relleus.
Pintura.  (D.XV-XVII) Els Hicses i les seves aportacions.Segon període intermediari

5 . Imperi Nou (D. XVIII-XX)

5.1. Els Tutmòsides: hipogeus reials i privats. Temples funeraris (Medinet Habu) I temples a les divinitats:
(Karnak i Luxor). Escultura exempta monumental. Decoració mural: relleus i pintures.

5.2 El període amarnià: Akhenaton. Arquitectura civil: Tell el Amarna. Estatuària i relleus.

5.3 Els Ramèssides: Temples rupestres. Tombes a Deir el-Medina. Escultura.

Metodologia
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Metodologia

El desenvolupament de l'assignatura contempla la següent metodologia:

Assistència a classes teòriques dirigides per la professora. La profesora esposa oralment i amb
suport powerpoint als estudiants els aspectes essencials de la matèria, sistematitzant els continguts i
facilitant i suggerint aquella bibliografia que sigui més adient per a preparar-se l'examen.
Lectures del dossier de textos. Cadascun dels dos blocs de la matèria es recolça per un dossier de
lectures. En determinats casos amb anterioritat a l'exposició de continguts d'alguns temes serà
necessària la lectura d'aquests textos que poden ser discutits a l'aula. Aquestes lectures poden ser
objecte de control a les proves escrites. Les lectures del dossier es poden anar intercalant durant el
curs i tenen l'objectiu d'ajudar a l'alumne en l'anàlisi i comprensió de les imatges, així com
complementar o ampliar determinades parts del temari.
Lectura d'un llibre. VALDESOGO MARTÍN, Maria Rosa: "El arte egipcio: como interpretar y

" Madrid: Dilema, 2011. Aquesta lectura de caràctercomprender la obra plástica del Antiguo Egipto
introductori i complementari per a l'assignatura serà objecte d'un test per a verificar la seva comprensió.
Campus Virtual. Alguns powerpoints es penjaran al Campus Virtual, en d'altres casos els alumnes són
responsables de cercar les imatges. En el Campus també es penjaran algunes lectures suggerides, així
com enllaços a material audiovisual i documentals concrets que reforcen parts concretes del temari.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Assistència a classes teòriques dirigides 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

Tipus: Supervisades

Lectures del dossier de textos 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

Tipus: Autònomes

Estudi general i preparació de proves escrites 80 3,2

Lectura del llibre obligatori 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13

Avaluació

La matèria s'avaluarà en funció de 3 exercicis que venen seqüenciats en tres etapes:

2 proves escrites parcials (bloc I/ II): (70%). En aquestes proves s'avaluarà tota la matèria del curs
continguda en les explicacions a classe i les lectures del dossier de textos. Cada prova tindrà lloc un
cop s'hagi finalitzat cada bloc del temari, de manera que la primera té lloc a finals d'abril i la segona a
finals de maig.

Qüestionari sobre la lectura obligatòria (30%): VALDESOGO MARTÍN, Maria Rosa: "El arte egipcio:
" Madrid: Dilema, 2011. El qüestionaricomo interpretar y comprender la obra plástica del Antiguo Egipto

integrat per 10 preguntes tipus test i un parell de preguntes on cal integrar els coneixements obtinguts a
partir de la lectura té lloc aproximadament al mes de març.

Les dates concretes tant de les proves escrites (2) com del qüestionari de la lectura obligatòria, seràn
establertes per la professora el primer dia de classe i es publicitaràn degudament a partir del Campus Virtual.
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Opcionalment es pot lliurar a la professora abans de les proves escrites un breu comentari sobre el visionat
d'un documental online o DVD dels que recomanarà a classe en relació amb el temari. La puntuació màxima
és de 0.5 punts que s'afegiran al resultat obtingut en una de les dues proves escrites. Només es pot lliurar un

.sol comentari

Per a poder fer mitjana amb la resta d'apartats avaluables la mitjana de les dues proves escrites parcials ha
 Ex: 4 bloc I +6 bloc II. En cas contrari l'alumne haurà de presentar-se a la reavaluacióde donar un mínim de 5.

de l'assignatura del bloc que tingui suspès.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Prova escrita 1 35% 1 0,04 2, 5, 8, 9, 10

Prova escrita 2 35% 1 0,04 1, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13

Qüestionari sobre la lectura obligatòria 30% 1 0,04 1, 8, 9, 14
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Aula Orientalis
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