
อีเจียน 



แผนที่อีเจียนแผนที่อีเจียน((Aegean ArtAegean Art ))



บริเวณที่พบงานบริเวณที่พบงาน
คือคือ  เกาะในทะเลเกาะในทะเล
อีเจียนอีเจียน  เชนเชน  

เกาะคเกาะครีตรีต  ไมไมซีเนซีเน  
เกาะธีเกาะธีรารา
และและ

เกาะไซเกาะไซคลาดิคคลาดิค  



ศิลปกรรมอีเจียนศิลปกรรมอีเจียน  แบงออกไดเปนแบงออกไดเปน  22  กลุมคือกลุมคือ
11  ครีตครีตหรือหรือไมนไมนวนวน  (( Minoan ArtMinoan Art))2,8002,800--1,2001,200 BC BC ที่ที่ เกาะคเกาะครีตรีต
22ไมซีเนียนไมซีเนียน  ((MyceneanMycenean ArtArt ))1,6001,600--1,1001,100 BCBC  ที่เกาะไมที่เกาะไมซีเนซีเน



ไมนไมนวนวน ( (Minoan Art)Minoan Art) ((  ชาวชาวเครเครตันตัน  ))

พบงานบริเวณพบงานบริเวณเกาะคเกาะครีตรีต



ศิลปะศิลปะไมนไมนวนวน
สมัยเริ่มตนสมัยเริ่มตน(2,800(2,800--2,0002,000 B.C B.C ))  ประติมากรรมประติมากรรม  หินออนสลักรูปสตรีหินออนสลักรูปสตรี
เพศเพศ    สัญลักษณความอุคมสมบูรณของแผนดินสัญลักษณความอุคมสมบูรณของแผนดิน
เทพธิดางูเทพธิดางู( ( Snake GoddessSnake Goddess ))1,6001,600  ปป  กอนคกอนค..ศศ..
สมัยกลางสมัยกลาง  (2,000(2,000--1,5501,550 B.C.B.C. ))ประดิษฐภาชนะที่ปนจากแปนหมุนประดิษฐภาชนะที่ปนจากแปนหมุน
เขียนสีเขียนสี  
สมัยสุดทายสมัยสุดทาย  (1,500(1,500--1,2001,200 BC.BC. ))สถาปตยกรรมพระราชวังสถาปตยกรรมพระราชวังคนอสซูสคนอสซูส  
ไมพบวิหารไมพบวิหาร  ปอมปอม  สุสานสุสาน



รูปเคารพรูปเคารพ( ( IdolIdol ))ประติมากรรมสตรีประติมากรรมสตรี  
จากจาก  AmorgosAmorgos  หินออนแกะสลักหินออนแกะสลัก  

2,5002,500--1,1001,100 B.C.B.C.



Seated Harpist Seated Harpist 
คนเลนคนเลนฮาพฮาพหรือพิณหรือพิณ
หินออนหินออน  2,3002,300 B.C.B.C.



Snake Goddess Snake Goddess ((เทพธิดางูเทพธิดางู))  ดินเผาดินเผา
( ( TerracottaTerracotta )) 1,600 B.C. 1,600 B.C. 

สูงสูง  13.513.5  นิ้วนิ้ว  คนอสซูสคนอสซูส  เกาะคเกาะครีตรีต



Leaping Mountain Goat Leaping Mountain Goat 
((แพะภเูขากระโดดแพะภเูขากระโดด))

ภาพสลกัหินปูนบนแจกันภาพสลกัหินปูนบนแจกัน  
1,5001,500 B.C. B.C. สูงสูง  44  นิ้วนิ้ว  



The Harvester The Harvester ((การฉลองการเก็บเกี่ยวของชาวนาการฉลองการเก็บเกี่ยวของชาวนา))
ประติมากรรมแจกันกวางประติมากรรมแจกันกวาง  4.54.5  นิ้วนิ้ว  1,5501,550--1,5001,500 B.C.B.C.



เครื่องปนดินเผาเครื่องปนดินเผา
เขียนลายปลาหมึกยักษเขียนลายปลาหมึกยักษ ( (Octopus Vase)Octopus Vase)

สูงสูง  1111  นิ้วนิ้ว  1,5001,500 B.C.B.C.



Beaked Jug Beaked Jug ((คนโทปากเล็กคนโทปากเล็ก))  
สูงสูง  10(5/8)10(5/8)  นิ้วนิ้ว  เกาะคเกาะครีตรีต  

1,8001,800 --1700 B.C.1700 B.C.



  พระราชวังพระราชวังคนอสซูสคนอสซูส  เกาะคเกาะครีตรีต  
1,5001,500 B.C.B.C.



  พระราชวังพระราชวังคนอสซูสคนอสซูส  เกาะคเกาะครีตรีต  
เปนอาคารเปนอาคาร  33  ชั้นชั้น  1,5001,500 B.C.B.C.



หัวเสาหัวเสา  พระราชวังพระราชวังคนอสซูสคนอสซูส  ลักษณะกลมลักษณะกลม  โคนเสาเล็กโคนเสาเล็ก  
ปลายผายปลายผาย  1,5001,500 B.C.B.C.



  พระราชวังพระราชวังคนอสซูสคนอสซูส  เกาะคเกาะครตีรตี  1,5001,500 B.C.B.C.



อาคารอาคาร  33  ชั้นชั้น  
คนอสซูสคนอสซูส



อาคารดานทิศเหนืออาคารดานทิศเหนือคนอสซูสคนอสซูส



ภายในพระราชวังภายในพระราชวัง
คนอสซูสคนอสซูส



ทองพระโรงพระราชวังทองพระโรงพระราชวังคนอสซูสขคนอสซูสของกษัตริยไมองกษัตริยไมนอสนอส  
( ( King King MinosMinos ))



ทองพระโรงของทองพระโรงของ  King King MinosMinos  ที่ที่คนอสซูสคนอสซูส



จิตรกรรมในหองสรงน้ําชื่อจิตรกรรมในหองสรงน้ําชื่อ  The QueenThe Queen,,S S MegaronMegaron

เขียนเขียนรปูปลาโลมาตกแตงผนังรปูปลาโลมาตกแตงผนัง  เทคนิคเขียนเทคนิคเขียนสีเฟสีเฟรสโกรสโก



Painting Painting สเีฟสเีฟรสโกรสโก  ภาพกายกรรมบนหลังวัวกระทิงภาพกายกรรมบนหลังวัวกระทิง    14501450 BC.BC.  คนอสซูสคนอสซูส



ภาพภาพ Lily Lily PrincePrince  จากจากคนอสซูสคนอสซูส



MuralMural PaintingPainting
ภาพสุนขัลาหมูปาภาพสุนขัลาหมูปา  
จิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมฝาผนัง



ภาพภาพ Lily Lily PrincePrince  จากจากคนอสซูสคนอสซูส



ที่เกบ็เครื่องดื่มที่เกบ็เครื่องดื่ม  อาหารอาหาร  ประเภทน้ําผึ้งประเภทน้ําผึ้ง  น้ํามันมะกอกและเหลาองุนน้ํามันมะกอกและเหลาองุน  ที่ที่คนอสซูสคนอสซูส



บานบาน  22  ชั้นชั้น  
หลังจากขุดคนหลังจากขุดคน

ขึ้นมาจากถูกภูเขาขึ้นมาจากถูกภูเขา
ไฟระเบดิปกคลุมไฟระเบดิปกคลุม  



ภาชนะดินเผาที่ขุดพบที่เกาะภาชนะดินเผาที่ขุดพบที่เกาะ  ธีธีรารา  TheraThera



จิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมฝาผนัง  สเีฟสเีฟรสโกรสโก  ชื่อชื่อSpring Spring ตกแตงหองที่ตกแตงหองที่เกาะธีเกาะธีรารา    
1,6501,650 B.C.B.C.



จิตรกรรมจิตรกรรมสีเฟสีเฟรสโกรสโก  ภาพกวางภาพกวาง    และเด็กชกมวยและเด็กชกมวย  จากจากเกาะธีเกาะธีรารา  



จิตรกรรมจิตรกรรมสีเฟสีเฟรสโกรสโก  ภาพกวางภาพกวาง    และเด็กชกมวยและเด็กชกมวย  จากจากเกาะธีเกาะธีรารา  



จิตรกรรมจิตรกรรมสีเฟสีเฟรสโกรสโก  เด็กชกมวยเด็กชกมวย  
จากจากเกาะธีเกาะธีรารา  



ศิลปกรรมไมซีเนยีนศิลปกรรมไมซีเนยีน(1,600(1,600--1,1001,100 BC.BC. ))
((ชาวเอเคียนหรอืไมซีเนียนชาวเอเคียนหรอืไมซีเนียน))

แรกแรกสรางเมืองรับอิทธพิลจากสรางเมืองรับอิทธพิลจากไมนไมนวนที่วนที่เกาะคเกาะครีตรีต  ตอมาตอมารุกรานครุกรานครีตและเขายึดรีตและเขายึด
ครองคครองครีตไดรีตได
(( 1,3001,300--1,2501,250 BC.BC. ))  สถาปตยกรรมทัง้กําแพงสถาปตยกรรมทัง้กําแพง  และพระราชวังซึ่งเปนที่อยูอาศัยและพระราชวังซึ่งเปนที่อยูอาศัย
ของกษัตริยถูกสรางอยางแข็งแรงของกษัตริยถูกสรางอยางแข็งแรง  แนนหนาดวยหินแนนหนาดวยหิน
( ( CobeledCobeled ArchArch ))ขางบนประตูทางเขาเปนรูปสงิหสลักเหนือกรอบประตูขางบนประตูทางเขาเปนรูปสงิหสลักเหนือกรอบประตู
สถาปตยกรรมที่ฝงศพสถาปตยกรรมที่ฝงศพ  ที่เดนที่สุดชื่อที่เดนที่สุดชื่อ  หองเก็บหองเก็บสมบัติอสมบัติอเทเทรอุสรอุส  บิดาบิดา      ของของ
กษัตริยอกษัตริยอกาเมกาเมมนอนมนอน  ใชวิธีการกอสรางดวยการเจาะหนาผาใชวิธีการกอสรางดวยการเจาะหนาผา    มีทางเดินเปนอุโมงคมีทางเดินเปนอุโมงค
ยาวยาว  หลงัคากรวยคลายฝาชีหลงัคากรวยคลายฝาชี  เรียกโดรเรียกโดรมอสมอส( ( DromosDromos ))จนถึงหองโถงกลมขนาดจนถึงหองโถงกลมขนาด
ใหญใหญ  เรยีกวาเรยีกวาโธลอสโธลอส( ( TholosTholos ))

พบเครื่องประดับทองพบเครื่องประดับทอง  เทคนิคดุนลายเทคนิคดุนลาย( ( RepousseRepousse ) ) หอกสําริดหอกสําริด  ฝงลวดลายฝงลวดลาย
ลงยาลงยา  รูปลาสิงโตรูปลาสิงโต



ปอมเมืองไมปอมเมืองไมซเีนซเีน  แหงไทรินแหงไทริน



เมืองไมเมืองไมซีเนซีเน
14001400--12001200  กก  คค..ศศ..



สถาปตยกรรมกําแพงเมืองสถาปตยกรรมกําแพงเมือง

ของไมซีเนียนของไมซีเนียน  1,3001,300--1,2501,250 B.C.B.C.



ประติมากรรมรูปสิงหคูเหนือประตูประติมากรรมรูปสิงหคูเหนือประตู



กษัตริยกษัตริยอัสซูอัสซูนาซิปาลนาซิปาล  สูสิงหสูสิงห



การกอสรางระบบการกอสรางระบบ  CorbeledCorbeled ArchArch





ทางเขาทางเขาโธลอสโธลอส



ที่ฝงศพที่ไมที่ฝงศพที่ไมซีเนซีเน  (( Royal Grave Circle Royal Grave Circle ))



ทางเดินหรือโดรทางเดินหรือโดรมอสมอส  เพื่อเขาสูโถงโดมหรือเพื่อเขาสูโถงโดมหรือโธลอสโธลอส  ที่ฝงศพที่ฝงศพ



ภายภายในโธลอสในโธลอสหรือหรือ
โถงกลมโถงกลม



ภายภายในโธลอสในโธลอสหรือโถงกลมขนาดใหญหรือโถงกลมขนาดใหญ  1,2501,250 B.C. B.C. ไมไมซีเนซีเน  



พระผูเปนเจาทั้งสามพระผูเปนเจาทั้งสาม ( (Three Deities) Three Deities) คือคือ  ยายยาย  แมแม  ลูกลูก  งาชางแกะสลักงาชางแกะสลัก
1,5001,500--1,4001,400 B.C.B.C.



หนากากทองหนากากทอง
ของกษัตริยของกษัตริย  อกาอกาเมเมมนอนมนอน  

1,5801,580--1,5501,550 B.C.B.C.



หอกสําริดหอกสําริด  ตกแตงดวยเทคนิคลงยาตกแตงดวยเทคนิคลงยา  1,5501,550 B.C.B.C.



สิงหบาดเจ็บสิงหบาดเจ็บ  ประติมากรรมนูนต่ําประติมากรรมนูนต่ํา  หินปูนสลักหินปูนสลัก  สูงสูง  1313  นิ้วนิ้ว  650650 B.C.B.C.



((บนบน))  หอกสําริดหอกสําริด    
((ลางลาง))  ภาชนะดินเผาเขยีนสีภาชนะดินเผาเขยีนสี  

1,5001,500 B.C.B.C.



ถวยทองถวยทอง ( (The The VaphioVaphio Cup) Cup) 
ทองดุนลายทองดุนลาย  1,5001,500 B.C.B.C.



ถวยทองถวยทอง ( (The Cup of Nestor) The Cup of Nestor) 

ของกษัตริยของกษัตริย  1,5001,500--1,4001,400 B.C.B.C.



ถวยเหลาถวยเหลา ( (Large golden goblet) Large golden goblet) 
ทองดุนลายทองดุนลาย  1,5001,500 B.C.B.C.



BullBull’’s head s head 
ประติมากรรมหัววัวประติมากรรมหัววัว  เงินและทองเงินและทอง  

1,5001,500 B.C.B.C.



LionLion’’s head s head 
ประติมากรรมรูปหัวสิงหประติมากรรมรูปหัวสิงห  
เงินและทองเงินและทอง  1,5001,500 B.C.B.C.




