
  

Egyiptomi szobrászat és festészet
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Ez a szobor őrizte 
azt ládát, 
amelyben a 
belsőszerveket 
tartalmazó 
edények voltak



Anubisz

Ez a szobor őrizte 
azt ládát, 
amelyben a 
belsőszerveket 
tartalmazó 
edények voltak



Tutenhamon fáraó trónusa,
i. e. 14. sz.



  

Tutanhamon fáraó trónusa

Kr.e. 14. sz.



  

Uralkodó és hitvese

Aton napkorong

Jobb kézfej



  

Aranyozott szentély-szekrény
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Kanópusz-edények



Kanopusz edények

 Duamutef     Kebehszenuf      Hapi          Imszet

  sakálfej          sólyomfej      majomfej        férfifej

  gyomor             belek             tüdő              máj



  

kőszarkofág
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Ankh kereszt



  

Arany, féldrágakő,

üvegpaszta berakás
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Ureusz: Az ureuszkígyó támadó kobrát formázó 
óegyiptomi jelkép
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Hórusz szem



  

Szobrászat



  

Anyaguk főleg kő,

fa, agyag, fém, csont

Frontális elrendezés

Mereven szimmetrikusak

Körvonaluk zárt,

őrzi a kőtömb tömörségét

Ünnepélyes

Időtlen



  

Frontalitás =

a latin frons – homlok

szóból ered,

Jelentése: 

emelkedettség,

nyugalom



Az orr, a mellcsont

és a köldök

egy függőleges vonalra esik 

– a mozdulatlanság érzetét 
keltik, a végtagok 
helyzetétől függetlenül



● Ka, mint két kar



Egyalakos ábrázolás

● Khephren fáraó szobra
● Kr.e.2540, diorit
● Trónuson ül



  

Többalakos ábrázolás

Mükerinosz triász

Kr.e.2480

Gránit

Hathor, nomosz



  

Rahotep és Nofret

Kr.e.2500 körül

Festett mészkő



  

A szemek üvegpaszta 
vagy féldrágakő 
berakást kapnak, az élő 
tekintet a végtelenbe 
réved

Feliratok hirdetik a 
személyazonosságát



  

Kartus

Tutmoszisz, Karnak, Ramszesz



  

Paletta







Luxor, ülő Colossus







  

A végtelenbe néznek,
az öröklétet 
sugallják, 
a halhatatlanságért 
készültek



  

Írnok szobra, 
Óbirodalom,i. e. 3. évezred

Festett mészkő

Realisztikus részletek: 
kövérkés test

Rendkívül kifejező az 
arc megformálása: 
feszült figyelem



  

Falusi bíró” szobra, Óbirodalom,
i. e. 3. évezred

Kaaper főpap szobra

festett fa

álló szobor, de a bal láb kilép 



  



  

Amarna-kor, Ehnaton

Nem eszményít

Karikatúra-szerű



  

Nofretete

Újbirodalom, Amarna 
kor, Kr.e. 14. sz.

Ehnaton felesége,

Festett mészkő 
szobor



  



  



Nofretéte portréja





Macska - Básztet

későkori bronzszobrászat, gyakori téma
Básztet állata (szerelem istennője)
Básztet kultuszhelye az alsó-egyiptomi Bubasztisz (templomi fogadalmi 
tárgy)

Ül, egyenes tartás, összezárt mellső lábak, szem arany+kristály 
berakás
figyelmes tekintet, büszke arc, izmok feszessége →  élethű
homlokán skarabeusz (helye), füleiben arany fülbevalók (mások 
orrkarika) (élők?) 



Bronz macskaszobor 
(Budapest, Szépművészeti Múzeum)
Viaszvesztéses eljárás 





  

Síkművészet

Domborművek, festmények



  

Síkművészet témái

Az istenek világa és   a halotti kultusz

A fáraó dicsőítése

Az elhunyt előkelő életének bemutatása – az élet 
különböző területei (mulatságok, gyász, harc, 
vadászat, munka stb.)



  

Síkművészet nyelve

Sávos elrendezés



  

Síkművészet nyelve

Nincs mélységábrázolás, hanem egy síkban



  

Síkművészet nyelve

Képmélység: takarás



  

Síkművészet nyelve

Méretkülönbség: rang, hatalom



  

Síkművészet nyelve

Nincs árnyékolás



  

Síkművészet nyelve

Legnagyobb felületek törvénye,

Jellemző nézet



  

Domborművek

Domborművek típusai:

Mélydombormű (szabadban, rajzolat kimélyítve, 
határozott körvonalak: fény-árnyék)

Magasdombormű (belső terekben, háttér levésve, 
formák kiemelkednek, festés)





Kawit hercegnő szarkofágja



  

Festészet

Sírkamrák falán, épületeken, bútorok felületén, 
papirusztekercseken





A predinasztikus idõkben Felső-Egyiptom 
fáraója “fehér” koronát viselt; a “vörös” 
korona az Alsó-Egyiptom fölötti uralmat 
szimbolizálta.



?



A szív megmérése



Két festő munka közben, III. Baket kormányzó sírja



Mocsári vadászat és halászat, Menna írnok sírja, Théba



Zenészlányok, Halotti tor 
részlete, Naht csillagász: három 
zenészlány,  legnagyobb felület 
elvét feladva félig a néző felé 
fordulnak, a középső lányt 
mozdulat közben láthatjuk, 
amint társnőjéhez fordul. széles 
gallér, lantjátékos meztelen, 
halotti tor.



Haldokló róka. Sivatagi 
vadászat részlete. Uszenhat 
sírjából, Théba



 Médumi ludak, Kr.e. 2550





Akácfán ülő 
madarak, Kr. e. 1900 
körül, II. Hnumhotep 
polgármester sírja, 
Théba



Halastó, Thébai sír (falfestmény), Kr. e. 1400 k. (London, British Museum)



A szív megmérése



Amenemhat kormányzó sírja:

59 birkózó pár: más-más fogás, szorítás, dobás, 
és egy erőd ostroma 

III. Baket sírja: 220 birkózópár







  

Képek része az írás



  

Hieroglifa=szent véset



  

Egyiptomi írásfajták

1. hieroglifa

2. hieratikus (gyorsabb, egyszerűbb, papoknak)

3. demotikus (folyóírás-szerű, népi, gazdasági 
élethez)



 Cyperus papyrus
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