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Cultura

Animals i Faraons:el regne dels
animals a l'antic Egipte

En  aquesta secció us  volem  recomenar  una
exposició  molt interessant que s'està fent al Caixa
Forum.

Aquesta  exposició  programada  des  del  23  de
setembre  al  10  de  gener  de  2016,  amb  peces
provinents  del  Musée du Louvre,  comissionades
per l'Hélène Guichard, la conservadora en cap del
Departament d'Antiguitats Egípcies d'aquest museu.

L'exposició està plantejada d'una manera exquisida,
la  presentació  de les  obres és  molt  clarificadora  i
artística, i el trajecte per l'espai expositiu amb grans
imatges de paisatges d'Egipte a les parets i miralls,i
també  aquarel·les  del  SXIX,  és  molt  original  i
motivador.

Les obres són molt belles i variades: petites i grans
escultures,  relleus,  pintures,  peces  d'orfebreria,
papirs,  algunes  mòmies  d'animals,  objectes  de  la
vida quotidiana, tots refinats i artístics.

La complexa i sofisticada cultura de l'Antic Egipte,
que  es  va  desenvolupar  des  de  fa  més  de  5000
anys,  va  crear  una  rica  cosmogonia  que  va
expressar artísticament de manera sublim a través
de les nombroses manifestacions artístiques que va
produir. Els animals tenir una relevància important

en  aquest  món,  i  és  aquest  el  tema  que  tracta
l'exposició,  tant en l'àmbit pràctic com en el món
de l'espiritualitat i del poder. 

             Element d'un moble en forma de cap de lleó

Els animals importants en  el món pràctic: com a
eina de treball en el camp i com a font d'aliment.
També  essencials  en  el  món  espiritual:  en  les
ofrenes  funeràries  o  dirigides  als  déus,  formant
part dels principals déus i del poder. El faraó, en la
seva corona, portava els símbols del poder del Baix
Egipte, la cobra  Uadjet i de l'Alt Egipte el voltor
Nejbet. Totes dues deesses eren anomenades “Les
Dues Senyores”. El déu Horus amb el cap de falcó,
Hathor la  vaca  sagrada,  L'escarbat  Scarabaeus
sacer símbol del déu del sol  Ra,  Pakhet la deessa
lleona,  Thoth  déu de l'escriptura amb cap d'Ibis o
de  babuí,  Anubis déu  funerari  representat  amb
forma  de  xacal,  o  amb  el  cos  d'home  i  cap  de
xacal...

En  definitiva,  en  aquesta  exposició  gaudirem  de
tota aquesta màgia i simbolisme.


