FARAONAM PA PĒDĀM

VĀRDNĪCA

FARAONS
valdnieks Senajā Ēģiptē
MIRUŠO VALSTĪBA
senie ēģiptieši ticēja, ka pastāv vieta,
uz kuru cilvēki dodas, kad nomirst,
ja savas dzīves laikā ir darījuši labu.
Šo vietu sauca par „Mirušo valstību”
HIEROGLIFI
Senās Ēģiptes rakstība
KANONS
stingri, vispārpieņemti noteikumi,
kas jāievēro, radot mākslas darbu
!
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Sarkofāgs. Fragments. Trešais pārejas periods XXII dinastijas sākums. Vēlais 10. gs. pr. Kr.. LNMM kolekcija. Fotogrāfs: Roberts Kaniņš

Uzzini, pirms seko faraonam pa pēdām!

ĢIMENES CEĻVEDIS IZSTĀDĒ

SENĀ
ĒĢIPTE

TUTANHAMONA
DZINTARS

15.11.2014.–25.01.2015.
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TRAUKI
Senajā Ēģiptē traukus apgleznoja
ar dažādām ﬁgūrām un līnijām. Bieži uz
traukiem var saskatīt arī uzgleznotas laivas,
putnus un cilvēku tēlus.

1

UZZĪMĒ!

2

SKARABEJS

Svētā vabole Senajā Ēģiptē. Tas bija
atdzimšanas simbols. Skarabejus
izmantoja kā amuletus, kas aizsargāja mūmiju,
tos varēja izmantot arī kā zīmogus, vai kā
faraona zīmi.
IESKATIES!

Kādus rakstus uz traukiem redzi tu?
Uzzīmē tos!

Uz vairākiem
skarabejiem var
izlasīt faraona
Tutmosa III vārdu.
Meklē šādu zīmi:
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KAĶIS
Senajā Ēģiptē kaķi tika uzskatīti par
svētiem dzīvniekiem, jo tie bija saistīti
ar vairākiem Senās Ēģiptes dieviem.

ATRODI!
Skatoties izstādi,
pievērs uzmanību tam,
kādi vēl dzīvnieki ir attēloti
Senās Ēģiptes mākslā!

DZĪVNIEKU MŪMIJAS
Senie ēģiptieši taisīja savu mājdzīvnieku
mūmijas, lai dzīvnieks nonāktu
Mirušo valstībā. Dzīvniekus mumiﬁcēja arī,
lai nodrošinātu ēdienu Mirušo valstībā
vai ziedotu kādam dievam. Dažus dzīvniekus
uzskatīja par svarīgākiem, jo ticēja, ka tajos
dzīvo kāds no ēģiptiešu dieviem.
Izstādē redzamas kaķa un zivs mūmijas.
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ŠABTI
Mūmijas formas ﬁgūras, kas tika dotas
līdzi mirušam cilvēkam, lai tās viņam
palīdzētu Mirušo valstībā.

IZLASI!
Vai ievēroji, ka uz šabtiem ir redzami
Senās Ēģiptes hierogliﬁ?
Kādus sev pazīstamus attēlus
vari ieraudzīt ēģiptiešu hieroglifos?

ATKLĀJ!
Atklāj zivs mūmijas noslēpumu!
Izpēti zivs mūmijas rentgenu un saskaiti,
cik zivis ir vienā mūmijā.

MERIRĀ SKULPTŪRA
Merirā bija augstmanis, kurš dzīvoja
Senajā Ēģiptē, kad tās valdnieki bija faraoni
Tutmoss IV un Amenhoteps III.
Senie Ēģiptieši zīmējumos un skulptūrās
ievēroja stingru kanonu, pēc kā tika
veidoti visi dievu vai cilvēku attēli.
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SALĪDZINI!
Pievērs uzmanību Merirā pēdām.
Salīdzini ar savu pēdu!

