






Susan Osgood in her studio in 
Vermont working on a large oil 
painting titled: Golden Veil.  
Photo: Mark Chickering

  

Susan Osgood no seu estúdio 
em Vermont a trabalhar na 
tela de grandes dimensões in-
titulada: Véu Dourado.
Fotografia: Mark Chickering
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cívica e até na sua capacidade para competir 
no mercado laboral. 

Por outro lado, as iniciativas culturais abrem 
novas perspetivas de relacionamento com a 
comunidade. Isto porque a cultura tem essa 
tremenda faculdade de proporcionar o diálo-
go com o outro, a convergência de vontades, 
o cruzamento de experiências, a partilha de 
conhecimentos... Enfim, a cultura é um fa-
tor fundamental de agregação no espaço da 
cidadania e, por isso, deve merecer a atenção 
de todas as instituições que se assumem como 
forças motoras da sociedade, como é o caso da 
U.Porto. 

Por tudo isto, resta-nos agradecer à Artista 
Susan Osgood a disponibilidade para apresen-
tar os seus trabalhos na U.Porto, bem como 
aos curadores da exposição a organização da 
mesma. São eles, para além da própria autora, 
o Doutor Eberhard Dziobek, o Doutor Rogério 
Sousa e o Doutor Alexandre Lourenço.

O Reitor da Universidade do Porto

José Carlos Marques dos Santos 

   

É com grande interesse e satisfação que a 
U.Porto acolhe a exposição “Explorações – O 
Egito na Arte de Susan Osgood”. Trata-se de 
uma exposição bastante inovadora do ponto 
de vista conceptual, na medida em que propõe 
um invulgar diálogo entre artes plásticas e 
arqueologia egípcia. Acresce que é a primeira 
vez que os trabalhos da epigrafista norte- 
-americana Susan Osgood são apresentados 
em Portugal, o que se afigura como uma rara 
oportunidade de apreciar uma obra que, para 
lá da sua sensibilidade artística, dá a conhecer 
a herança cultural do Egito faraónico. 

É particularmente fascinante o cruzamento 
entre a arte e a ciência. Sabemos que historica-
mente o progresso científico inspirou artistas, 
diversificou as formas de produção artística 
e desenvolveu novos conceitos criativos. Por 
seu turno, a arte nunca deixou ao longo da 
História de questionar o progresso científico, 
evitando muitas vezes que este ultrapassasse 
determinados limites ético-morais e se afas-
tasse das reais necessidades do Homem. Ora 
esta exposição inscreve-se, justamente, nesta 
fascinante dialética entre o conhecimento 
científico e a criação estética.   

Pela sua qualidade estética e pertinência artís-
tico-científica, a exposição de Susan Osgood 
vai ao encontro da vontade da nossa Univer-
sidade de se afirmar cada vez mais como um 
catalisador de manifestações criativas no Porto 
e na região Norte. Vontade essa que decorre da 
importância do setor cultural para o desenvol-
vimento socioeconómico do país, da tendência 
para o cruzamento da arte contemporânea 
com o conhecimento técnico-científico e da in-
fluência da cultura no crescimento intelectual 
dos cidadãos, na sua preparação para a vida 



For Almut,
Laura,
and Mark
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Este catálogo e exposição só foram possíveis 
graças à inspiração e apoio de um bom nú-
mero de pessoas. Gostaria de expressar o meu 
grande apreço a:

Eberhard Dziobek, cuja visão e capacidade 
para fazer que tudo aconteça é inesgotável; à 
sua esposa, Almut Bakowski, e à sua família, 
que me ajudaram a realizar este projecto e a 
torná-lo possível;

Rogério Sousa, que abraçou esta exposição 
com entusiasmo, escreveu de modo eloquente 
sobre os aspectos científicos e artísticos do 
meu trabalho, e observou todos os detalhes 
referentes ao catálogo e à exposição; 

Muriel Wolf, que me contagiou com o seu en-
tusiasmo e escrita excepcional. 

A minha gratidão estende-se à Reitoria da 
Universidade do Porto, especialmente ao 
Pró-Reitor Manuel Janeira e sua equipa pelo 
apoio que proporcionaram à realização desta 
exposição, e ao Rui Guimarães, o designer que 
elaborou este belo catálogo; a Ray Johnson, 
pelo apoio que tem dado à minha arte e dese-
nho epigráfico/arqueológico e contributo para 
o catálogo; Rachel Portesi, pelo seu trabalho 
fotográfico; e Lyedie Geer, por me erguer com 
o seu apoio.

Dedico um agradecimento sentido a Mark Chi-
ckering, meu marido e alma gémea, que me 
viu crescer e evoluir, a mim e ao meu traba-
lho, e foi sempre meu companheiro em todos 
os caminhos.  

This catalogue and exhibition come to fruition 
with the inspiration and support of a number 
of people. I would like to express my great ap-
preciation to:

Eberhard Dziobek, whose vision and ability 
to make things happen are endless; his wife, 
Almut Bakowski, and their family, who have 
helped to make this project, and so much 
more possible;

Rogério Sousa, who whole-heartedly em-
braced this show by single-handedly trans-
lating all of the articles into Portuguese, 
eloquently writing on both the scientific and 
artistic aspects of my work, and seeing all of 
the details of this catalogue and the exhibi-
tion through;

Muriel Wolf, who has cheered me on with her 
sheer enthusiasm and exceptional writing. 

My gratitude goes also to:  

The University of Porto’s team, namely to the 
Rectorat of the University of Porto, especially 
to the Pro-Rector Manuel Janeira and to his 
team for their support to this exhibition, and 
to Rui Guimarães, the designer of this fine 
catalogue; Ray Johnson, for his continued 
support of my art and epigraphic/archaeolog-
ical drawing, and for his contribution to the 
catalogue; Rachel Portesi, for her fine art pho-
tography; and Lyedie Geer, for bouying me up 
by her support.

My heartfelt appreciation goes to Mark 
Chickering, my husband and kindred spirit, 
who has watched my work and me grow and 
evolve, and been a constant partner in all 
ways.  
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Susan Osgood at work!

Susan Osgood a trabalhar!
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Quando, há quase vinte anos atrás, perguntei 
à Susan Osgood se me poderia ceder alguns 
dos seus quadros para que pudesse encontrar 
um espaço para os expor, ela olhou-me com 
incredulidade. “Porque farias isso?” foi a sua 
pergunta, tomada ainda pela surpresa.

Desde então, e muitas exposições depois, con-
tinuaria a ser muito difícil para mim respon-
der a esta questão. 

Tratou-se de uma ideia nascida de um im-
pulso, a que não se seguiram reflexões ou ob-
jectivos ambiciosos. Apenas tive em conta as 
pinturas e como elas ficariam valorizadas nas 
paredes de uma galeria para receberem a devi-
da atenção – e agradava-me também a ideia de 
ser eu o responsável por um tal projecto. 

Era, evidentemente, uma perspectiva ingénua 
– mas afinal não havia nada a perder e congra-
tulo-me que a Susan tenha confiado em mim o 
suficiente para me ceder uma parte significati-
va da sua colecção. A partir daí iniciei a minha 
digressão pelas instituições, guiado pela intui-
ção e pela disponibilidade de tempo que então 
gozava como bolseiro em egiptologia. 

Galerias, museus e fóruns de Arte estavam 
fora de hipótese nessa altura. Na época, como 
ainda hoje acontece, estas instituições ten-
dem a privilegiar os nomes consagrados ou as 
tendências radicais avant-garde. Mas os visitan-
tes que eu tinha em mente eram muito mais 
como eu próprio: teriam uma atenção casual 
em Arte, e hábitos bastante acidentais (em 
parte limitados pelo preço) de a colecciona-
rem. O coleccionador, tal como o/a imagina-
va, descobria a arte ao acaso, enquanto visita-
va nas férias o estúdio de um artista ou porque 
simplesmente lhe acontecia conhecer pessoal-
mente um artista. Um tal coleccionador é livre 

da necessidade de melhorar a sua colecção: ele 
compra a arte no calor do momento e estima 
as peças que decoram a sua casa por causa das 
lembranças quentes e pessoais que estas lhe 
evocam. 

Bati então à porta de instituições que eu co-
nhecia pessoalmente e que tinham alguma 
ligação ao contexto da Susan: os Centros de 
Cultura Germano-Americanos, os quais exis-
tem em quantidade razoável na Alemanha, 
tornaram-se os nossos primeiros alvos. Quan-
do conseguimos o primeiro – Heidelberg – os 
outros cedo abriram também as suas portas e 
durante os primeiros anos percorremos Muni-
que, Frankfurt e Colónia. 

Outra alternativa era explorar as amizades 
pessoais e familiares: um amigo que trabalha-
va numa pequena cidade cujo Presidente da 
Câmara apoiava as artes, disponibilizava as 
instalações da Câmara para exposições tempo-
rárias, ou a clínica de saúde dirigida pela mi-
nha irmã em Augsburg, no Sul da Alemanha. 

No início não tínhamos dinheiro nem para pa-
gar molduras apropriadas – as pinturas eram 
simplesmente penduradas nos seus encaixes. 
Tudo tinha certamente um aspecto bastante 
frugal. Mas conseguíamos inaugurações es-
plêndidas e realmente atingimos a audiência 
que esperávamos encontrar: amigos, família, 
colegas – e na nossa ausência, ainda mais 
pessoas acorriam às galerias. Concebemos até 
uma «estratégia de preços» baixando-os o má-
ximo que conseguíamos. A nossa Arte devia 
ser acessível!

Alguns anos depois já tínhamos vendido a 
colecção várias vezes, já tínhamos molduras 
adequadas e em 2001 já tínhamos até produzi-
do o nosso primeiro catálogo. 

So I knocked on the doors of institutions that 
I knew personally and that had some link to 
Susan´s background: German-American cul-
tural centers, of which there are quite a few 
in Germany, became our first addresses. As 
we had had the first exhibition in Heidelberg, 
others too were ready to open their doors for 
us and during the first years we toured Mu-
nich, Frankfurt and Cologne. 

Another angle was personal friendships or 
relatives: a friend who worked in a small town 
whose mayor was a supporter of the arts and 
had opened the town hall for changing exhibi-
tions; or a therapeutic clinic run by my sister 
in Augsburg, South Germany. 

At the outset, we did not even have the mon-
ey to pay for proper frames – the paintings 
were hung in their passepartouts. It certainly 
looked frugal. But there were wonderful open-
ing parties and we did find the audience we 
had hoped for: friends, family, colleagues – 
and in our absence – even more people would 
drift into the showrooms. We even devised a 
“pricing strategy” by lowering prices as much 
as we thought was possible. Our art was to be 
affordable!

A few years later we had sold the collection 
several times over, there were proper frames 
and in 2001 we even produced our first little 
catalogue. 

Yet another chance came in 2006, when Su-
san´s work had begun to turn into a new 
direction: she had been requested to docu-
ment Tomb KV 63 in the Valley of the Kings in 
Egypt. What she found were broken remnants 
of beautiful 18th dynasty coffins and through 
her professional hand she reconstructed them 
to their original splendor.  

When, almost exactly twenty years ago, I 
asked Susan Osgood whether she would lend 
me a few of her paintings so I could try and 
find exhibition space for them she incredu-
lously looked at me. “Why do you want to do 
this?” was her surprised question. 

To this day, and many art shows later, I find it 
hard to provide an answer to this question. 

It was an idea borne by an impulse and fol-
lowed neither reflections nor ambitious goals. 
Just the thought of the paintings, and how 
they would be hung on walls to give them 
their proper attention, and that I would be 
responsible for this project. 

It was, of course, totally naïve in its outlook – 
but then again, we had nothing to lose and I 
am glad that Susan trusted me sufficiently to 
let me have a significant part of her collection. 
So I began my tour of institutions, guided by 
intuition and the fact that as a grant-based 
Egyptologist I could dispose of my time freely 
enough. 

Galleries, museums, and art forums were out 
of the question at that time. Then as now, 
they tend to look either for the very big names 
or for the extreme avant-garde. But the visi-
tors I vaguely had in mind were much more 
like myself, with a casual focus on art, and 
rather accidental (and cost-driven) habits of 
collecting it. The collector, as I envisaged him 
or her, discovers art randomly, while visiting 
an artist´s studio in his holidays or because 
he gets to know an artist personally. He is 
free from the need to improve his collection; 
he buys art on the spur of the moment and 
he cherishes the pieces that adorn his house, 
because of the warm and personal memories 
they evoke in him. 

ABOUT THIS EXHIBITION
Eberhard Dziobek

A RESPEITO DESTA EXPOSIÇÃO
Eberhard Dziobek
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Uma nova oportunidade surgiu há quatro 
anos atrás, quando o trabalho da Susan tomou 
uma nova direcção: ela fora solicitada para 
documentar o túmulo KV 63 no Vale dos Reis, 
no Egipto. O que aí encontrou foram vestígios 
fragmentários de ataúdes da XVIII dinastia e, 
com o seu labor, devolveu-lhes o seu esplendor 
original. 

Com este material único em mãos – docu-
mentação arqueológica de uma descoberta 
espectacular, cujo carácter artístico é inegável 
– empreendemos o passo seguinte e dirigimo-
nos aos museus de arqueologia e história da 
arte de Bona e de Hanôver, onde conhecíamos 
os seus curadores, os egiptólogos Michael Hö-
veler-Müller e Christian Loeben. O material 
que tínhamos para apresentar agora não era 
de todo insignificante: ninguém havia ainda 
visto a documentação do recém-encontrado 
túmulo no Egipto e aproveitámos a oportuni-
dade para publicar o achado num catálogo que 
simultaneamente seria a primeira publicação 
dos achados inéditos do túmulo KV 63, e tam-
bém constituía uma esplêndida plataforma 
para expor a arte da Susan.

O ano de 2010 trouxe uma nova amizade às 
nossas vidas: Rogério Sousa do CITCEM (Uni-
versidade do Porto) veio pesquisar a arte do 
desenho profissional no estúdio da Susan na 
Chicago House, em Luxor. Mais tarde, Rogério 
veio trabalhar para Bona, na Alemanha, e aí 
passámos longos serões discutindo egiptologia 
e história cultural. Depois de ter regressado a 
Portugal, questionei-o sobre a possibilidade 
de abrir uma exposição da obra da Susan em 
Portugal, ideia à qual aderiu de imediato. Ele 
tomou sobre si grande parte do trabalho da 
actual exposição e juntamente com a Susan 
carregou com a imensa tarefa de preparar o 
belíssimo catálogo que agora apresentamos ao 
público.

Estou profundamente grato à equipa da Rei-
toria da Universidade do Porto que acolheu o 
nosso trabalho nas suas excelentes galerias. 
Trata-se de um momento eufórico para mim e 
para todos nós. 

Agora, quando olho retrospectivamente para 

a centelha que manteve em movimento o 
projecto “Susan Osgood Art Exhibition” – ao 
longo de vinte anos, penso nas experiências 
fantásticas que vivemos ao longo do caminho: 
começando com a confiança da Susan na mi-
nha competência como patrocinador de arte, 
passando pelas instituições que nos abriram 
as suas portas, os amigos e familiares que nos 
vieram visitar nas inaugurações e nas exposi-
ções e, claro, em todos os que decidiram com-
prar a obra da Susan para os seus gabinetes e 
lares. 

Mas acima de tudo e sempre, o que mais im-
porta, é esta sensação de felicidade profunda 
e de satisfação que sinto de cada vez que vejo 
as pinturas onde penso que elas pertencem: 
penduradas de modo elegante e consciencioso 
nas paredes de uma galeria, no centro das aten-
ções. Essa é a confirmação do que realmente 
sinto como verdadeiro: esta Obra é um dom dos 
deuses, beleza tornada realidade e um raio de 
luz dirigida às nossas almas. E se hoje eu tives-
se de responder à pergunta da Susan eu diria 
que é maravilhosamente estimulante e com-
pensador fazer parte desta transcendência. 

hung on the walls of a showroom at the center 
of attention. This is a confirmation of what 
I really feel holds true: that art is a gift from 
the Gods, beauty come true, and a ray of light 
directed at our souls. And if I were to answer 
Susan´s question today, I would say that it is 
wonderfully exciting and rewarding each time 
to become a part of this transcendence.  

With this, archaeological documentation of a 
spectacular find melted into art, we took the 
next step and addressed archaeological and 
art history museums in Bonn and Hannover 
where we knew the curators, Egyptologists 
Michael Höveler-Müller and Christian Loeben 
professionally. The material we had to offer 
now was not insignificant; nobody had yet 
seen the documentation of the newly found 
tomb in Egypt and we used to opportunity to 
publish the finds in a catalogue that not only 
served as the first proper publication of KV 63, 
but also offered a beautiful platform for   
Susan´s art. 

2010 brought new friendship into our lives: 
Rogério Sousa from CITCEM (University of Por-
to) came to study the art of professional draw-
ing at Susan´s studio in Chicago House, Lux-
or. Later Rogério moved on to work in Bonn, 
Germany, and there we spent long evenings 
discussing Egyptology and cultural history. 
After he had returned to Portugal, I asked him 
about the chance to open an exhibition of 
Susan´s art in Portugal and he immediately 
consented. He has borne the bulk of the work 
for this present show and he and Susan have 
shouldered the immense task of preparing 
this beautiful catalogue. 

I am deeply grateful to the curators of the Por-
to University Museum who let us be guests in 
their beautiful halls. It is an elated moment 
for me and for us. 

And when I look back now at the original 
spark that brought the “Susan Osgood Art Ex-
hibition” project in motion twenty years ago, 
I think of the many wonderful experiences we 
had on our way, starting with Susan´s trust in 
my abilities as an art sponsor, the institutions 
who opened their doors for us, the friends and 
relatives who came to visit the openings, the 
shows, and of course all those who decided 
to buy Susan´s art for their offices and their 
homes. 

But most of all, again and again, there is this 
deep sense of happiness and satisfaction I feel 
each time I see the paintings where I think 
they belong – beautifully and thoughtfully 
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O desenho é geralmente entendido como um 
processo de representação do mundo. No en-
tanto será certamente mais preciso dizer-se 
que o desenho revela uma cartografia da men-
te: mais do que o mundo em si – tanto o mun-
do exterior explorado pelo cientista como o 
mundo interior do viajante – o desenho reflec-
te o conhecimento do artista e consiste essen-
cialmente no resultado de uma determinada 
configuração cognitiva ou filosófica.

O trabalho realizado por Susan Osgood, Ar-
tista Coordenadora da Missão Epigráfica da 
Universidade de Chicago em Luxor (Egipto), 
introduz-nos neste debate fascinante e reflecte 
um diálogo interminável entre Arte e Ciência – 
um fenómeno raro na arqueologia egípcia. 

Susan Osgood consolidou o seu treino técnico 
como desenhadora epigráfica na tradição cria-
da por James Henry Breasted, da Chicago Hou-
se, em 1924. Este método é em si mesmo, uma 
extraordinária realização científica: consiste 
na transposição cabal de um quadro epistemo-
lógico num conjunto de procedimentos descri-
tivos que são usados por uma colectividade de 
desenhadores e interpretados univocamente 
por uma comunidade muito alargada de cien-
tistas. Ao realizar-se deste modo, cada dese-
nho epigráfico documenta simultaneamente 
tanto o monumento faraónico erigido há 
vários milénios atrás, como o próprio quadro 
filosófico daqueles que o realizaram nos dias 
de hoje. É pois importante reconhecer estas 
obras como documentos da memória global da 
humanidade. 

Apesar da dimensão extraordinária de um 
trabalho deste teor, a obra de Susan Osgood 
vai muito além dos aspectos científicos do 

desenho arqueológico. Cada temporada no 
Egipto é um tempo de viagem. O código rígi-
do usado no trabalho epigráfico dá à artista a 
oportunidade para um abandono de si mes-
ma, agudizando a percepção do mundo envol-
vente na sua própria mente. O cosmos nilótico 
– sempre no horizonte do olhar do epigrafista– 
emerge lentamente com a sua luz imponente 
e rica em contrastes, cores, cheiros e percep-
ções indescritíveis. Os desenhos dos Esboços 
constituem autênticas meditações silenciosas 
destes momentos únicos capturados do movi-
mento da vida. 

Os Mapas, por outro lado, propõem reflecções 
interessantes sobre o papel da cartografia, 
entendida tanto como uma representação do 
mundo como um reflexo do quadro mental 
daqueles que exploram os seus limites: mais 
do que o mundo em si, estes mapas ilustram 
os pensamentos da artista ao longo de uma 
jornada íntima de auto-descoberta. 

Estas reflexões que fazem esbater as fronteiras 
entre o mundo exterior e a experiência interior 
de Osgood enquanto viajante, são nitidamen-
te ilustradas em séries de pinturas com um 
carácter fortemente impressionista: Mensagens 
Resgatadas e Mensagem Templária, revelam vi-
sões interiores criptográficas de uma verdade 
eterna e imutável, precisamente ao modo de 
um antigo hermetista, para quem o conheci-
mento de si mesmo se tornava um caminho 
de integração cósmica e transcendência. E no 
entanto, o trabalho de Susan Osgood apresen-
ta um mundo liberto dos limites do ego, mas 
paradoxalmente dotado de uma experiência de 
completude.

Pela primeira vez em Portugal, desenhos ar-

her perception of the surrounding world. The 
Nilotic cosmos – always at the background of 
the epigrapher´s eye – slowly emerges with 
its imposing light of rich contrasts, colors, 
smells, and indescribable perceptions. The 
drawings of the Sketchbooks figure as silent 
meditations of these unique moments cap-
tured from the movement of life. 

On the other hand, the Maps propose interest-
ing reflections on the role of cartography, tak-
en both as a representation of the world and as 
a reflection of the mind of those who explore 
its limits: more than the world itself, these 
maps illustrate the artist’s thoughts during an 
intimate journey of self-exploration. 

These reflections, which blur the distinctions 
between the exterior world and the inner ex-
perience of Osgood as traveler, are vividly il-
lustrated in the strongly impressionistic series 
of paintings: Saved Messages and Temple Mes-
sage, unveiling inner cryptographic visions 
of an eternal everlasting truth, precisely in 
the way of an ancient Hermetic to whom the 
knowledge of one’s self becomes the path for 
cosmic integration and transcendence. And 
yet, the work of Susan Osgood displays a world 
freed from the limits of the self, where we 
meet with the experience of completeness.   

For the first time in Portugal, epigraphic 
and archaeological drawings that document 
pharaonic Egypt´s legacy are presented to-
gether with the delicate and pristine visions 
of an intimate and spiritual journey through 
Egypt, from which we capture echoes from its 
ancient wisdom. Through her remarkable art-
works, Susan Osgood lead us on a journey of 
knowledge that take us to the very core of our 

Drawing is usually seen as a process to repre-
sent the world. However, it would be probably 
more accurate to say that drawing reveals a 
cartography of the mind: more than the world 
itself – either the exterior world explored by 
the scientist or the inner world of the traveler 
– it reflects the knowledge of the artist and it 
is essentially the result of a given cognitive or 
philosophical setting. 

The accomplished work of Susan Osgood, 
senior artist of the University of Chicago’s  
Epigraphic Survey in Luxor, Egypt, introduces 
us to this fascinating debate, which reflects 
an endless dialogue between Art and Science- 
-a rare phenomenon elsewhere in Egyptian 
Archaeology. Susan Osgood has matured her 
technical training as an epigraphic artist in 
the tradition firmly established by James  
Henry Breasted, of Chicago House, in 1924. 
This method itself is an extraordinary scien-
tific accomplishment: it consists of the full 
rendering of an epistemological setting in 
consistent descriptive procedures that might 
be used by a collective of artists, and univocal-
ly interpreted by a community of scientists. 
While doing so, each epigraphic drawing doc-
uments both the pharaonic monument erect-
ed several millennia ago and the mindset of 
those who produced it. It is important to rec-
ognize these works as documenting the global 
memory of mankind.

In spite of this extraordinary scope, the work 
of Susan Osgood goes far beyond the scientific 
aspects of archaeological drawing. Each sea-
son in Egypt is a time of journey. The strict 
code used in the epigraphic work provides the 
artist with an opportunity for self-surrender, 
increasing in the artist’s mind a sharpness of 

EXPLORATIONS: 
GLOBAL MEMORY AND SELF-EXPLORATION 
IN THE WORK OF SUSAN OSGOOD
Rogério Sousa

EXPLORAÇÕES: 
MEMÓRIA GLOBAL E AUTO-EXPLORAÇÃO NO 
TRABALHO DE SUSAN OSGOOD 
Rogério Sousa
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queológicos e epigráficos que documentam o 
legado do Egipto faraónico são apresentados 
em simultâneo com as visões delicadas e puras 
de uma viagem íntima e espiritual pelo Egip-
to, onde também se detectam ecos da sua an-
tiga sabedoria. Através da sua obra admirável, 
Susan Osgood conduz-nos numa viagem de 
conhecimento que nos leva simultaneamen-
te para o núcleo duro dos nossos paradigmas 
científicos e para as mais pessoais e inominá-
veis visões de uma viagem interior através da 
vida.

“As viagens, tal como os artistas, nascem, não 
se fazem. Mil e uma circunstâncias particu-
lares contribuem para que ocorram, poucas 
delas desejadas ou determinadas pela vontade 
– independentemente do que possamos pen-
sar. Florescem espontaneamente a partir dos 
imperativos ditados pelas nossas naturezas – e 
as melhores delas impelem-nos não só para o 
espaço exterior, mas também para o interior 
de nós mesmos. Viajar pode constituir uma 
das melhores formas de introspecção…” 1

Talvez muitas das «mil e uma circunstâncias 
particulares» que contribuíram para a minha 
necessidade de viajar advenham de ter cresci-
do numa aldeia rural da Nova Inglaterra com 
uma população de cerca de 700 pessoas e uma 
abundância de vida selvagem, cursos de água, 
florestas e campos. Lembro-me muito bem de 
imagens evocadas pelos aldeões e pelos adul-
tos da minha família, como o gozo de comer 
cocos frescos nas Ilhas Marshall, no Pacífico, 
durante a Segunda Guerra Mundial, o glamour 
de dançar num cruzeiro rumo a Cuba nos anos 
trinta, a aventura de esquiar nos Alpes Suíços, 
ou a excitação de reencontrar os familiares 
numa visita a Paris. 

Ao mesmo tempo que imaginava estes lugares 
longínquos, reverberava de fascínio pelo mun-
do natural que via à minha volta. Ao ouvir 
uma Caprimulgus vociferus ao entardecer, aspiran-
do o pungente odor orgânico de uma tartaruga 
Chelydra Serpentina, ao seguir ascensão íngreme 
e o mergulho em espiral de uma galinhola do 
mato em acasalamento, tudo isto conjurava 
momentos de intensa atenção, suspendendo 
o meu sentido do tempo e substituindo-o por 
fascinação pura. 

“Journeys, like artists, are born and not made. 
A thousand differing circumstances contrib-
ute to them, few of them willed or determined 
by will − whatever we may think. They flower 
spontaneously out of the demands of our na-
tures − and the best of them lead us not only 
outwards in space, but inwards as well. Travel 
can be one of the most rewarding forms of 
introspection....” 1

Perhaps many of the “thousand differing cir-
cumstances” contributing to my urge to travel 
came from growing up in a rural New England 
town with a population of about 700 people 
and an abundance of wildlife, waterways, 
forests, and fields. I remember stories that 
the villagers and adults in my family told: the 
extreme pleasure of cracking open and eating 
fresh coconuts on the Marshall Islands in the 
Pacific during World War II; the glamour of 
dancing on a cruise ship to Cuba in the 1930’s; 
the excitement of skiing the Swiss Alps; and 
the thrill of visiting relatives in Paris. 

At the same time, while imagining these far 
away places, I thrived on and was fascinat-
ed by the natural world right in front of me. 
Listening to a whip-poor-will’s call at dusk, 
smelling the pungent earthiness of a snap-
ping turtle, following the steep ascent and 
spiral plunge of a mating woodcock, all con-
jured up moments of heightened awareness, 
suspending my sense of time and replacing it 
with pure fascination. 

It is these elements that contributed to my 
creativity, leading me inwards as well as out-
wards, honing my vision and focus. For me 
painting and drawing are forms of travel, giv-
ing the sense of being in unfamiliar territory 

scientific paradigms, and to the most person-
al and unspoken visions of an inner journey 
through life.

A JOURNEY INTO ART AND ARCHAEOLOGY
Susan Osgood

UMA VIAGEM AO MUNDO DA ARTE   
E DA ARQUEOLOGIA
Susan Osgood

1 

Lawrence Durrell (1957), 
Bitter Lemons, E. P. Dutton 
and Co., p.15

1

Lawrence Durrell (1957), 
Bitter Lemons, E. P. Dutton 
and Co., p.15
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São estes momentos que contribuem para a 
minha criatividade, conduzindo-me para um 
mundo interior ao mesmo tempo que me pro-
jectam no exterior de mim mesma, apurando 
a minha visão e aguçando-a. Para mim, pin-
tar e desenhar são formas de viajar, e dão-me 
a sensação de entrar num território desco-
nhecido e maravilhar-me com a descoberta. 
Frequentemente começo o meu trabalho sem 
qualquer imagem em mente, como se estives-
se perdida e viajasse sem um mapa. Exploro 
cada marca e onde ela me leva. Permaneço 
atenta, vigilante dentro de mim mesma. 

As experiências tecem-se mutuamente, infor-
mando-se umas às outras. Uma imagem vem 
à superfície e impõe-se, trazendo consigo me-
mórias e emoções, tornando-se uma tradução 
visual de um território estranho. 

Encontrar-me a mim mesma em lugares e 
situações desconhecidas – tanto num país dis-
tante como no meu estúdio, questionando-me 
o que fazer a seguir com uma pintura – impe-
le-me para uma espécie de modo de sobrevi-
vência que exige a minha reacção intuitiva e a 
capacidade para confiar numa resposta ema-
nada de um lugar interior e profundo de mim 
mesma. 

A condição de ser artista implica, para muitos 
de nós, encontrar trabalho para nos susten-
tarmos como tal. Alguns de nós escolhem 
um trabalho que ofereça outras formas de 
inspiração, outros escolhem um trabalho que 
simplesmente lhes pague as contas, sem re-
correr a qualquer energia criativa. Enquanto 
estudava na escola de arte, muitos dos meus 
professores partilhavam as suas histórias de 
aventura e viagem: um antropólogo estudara 
a isolada tribo Yanomami na Amazónia, um 
ilustrador havia acabado de viajar para o Egip-
to para trabalhar num livro que tinha escrito 
sobre a construção das grandes pirâmides. 
Surgiu-me então a ideia de encontrar uma for-
ma de viajar, ao mesmo tempo que ganhava 
a vida como artista. Imaginar-me como uma 
ilustradora arqueológica ajudou-me a conjurar 
a paciência e a perseverança para o fazer acon-
tecer na minha vida. 

Tenho viajado para o Egipto desde 1979, e em 
cada primavera, quando sopra o amarelo e are-
noso khamseen vindo do deserto, sei que vou 
partir de regresso a casa, em Vermont. Nesse 
momento sou levada a recordar os contrastes 
dos meus dois mundos. Fascino-me com o po-
der do gelo quando quebra a superfície do rio 
que atravessa a minha cidade. Por vezes sonho 
em árabe. Estes mundos divergentes, cheios 
de contrastes e similitudes permanecem comi-
go, alimentando-me e inspirando-me conti-
nuamente. 

Arte e viagem: cada uma alimenta e conduz a 
outra.

and the wonder of discovery. Often I begin 
with no image in mind. I am lost and trave-
ling without a map. I explore each mark and 
where it takes me. I stay observant, watchful 
within myself. Experiences weave together, 
informing one another. An image surfaces 
and takes hold, bringing with it memories 
and emotions, becoming a visual translation 
of foreign territory.

Finding myself in unknown places and sit-
uations − whether in a distant country or in 
my studio, wondering where to go next with 
a painting − spurs me into a kind of survival 
mode that demands my intuitive reaction and 
the ability to trust my response from a deep 
internal place. 

The nature of being an artist, for many of us, 
is that we must find work to support ourselves 
as artists. Some choose employment that 
offers another source of inspiration; others 
choose a job that simply pays the bills, with-
out using up any creative energy. While in art 
school, several of my professors shared their 
stories of adventure and travel: an anthropolo-
gist was studying the isolated Yanomami tribe 
in the Amazon, an illustrator had just traveled 
to Egypt to work on a book he was writing on 
the building of the great pyramids. So, I came 
up with the idea of finding a way to travel 
while making a living as an artist. Imagining 
myself as an archaeological illustrator helped 
me conjure up the patience and perseverance 
to make it happen. 

I have been traveling to Egypt since 1979, and 
each spring, when I leave its dusty yellow 
khamseen winds blowing in from the desert, 
I know that it’s time to return home to Ver-
mont. I am reminded of the contrasts of my 
two worlds. I marvel at the power of the ice 
breaking up on the river that flows through 
the center of my town. Sometimes I dream 
in Arabic. These divergent worlds full of con-
trasts and similarities stay with me, continu-
ing to fuel and inspire. 

Art and travel: each feeds and drives the other.
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EXPLORING THE PAST
EXPLORANDO O PASSADO
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ENQUADRAMENTO 

Em 1922, ao mesmo tempo que estabelecia as 
fundações para o Coffin Text Project do Instituto 
Oriental no Cairo, James Henry Breasted era 
convidado por Lord Carnavon e Howard Carter 
a visitar o recentemente descoberto túmulo 
de Tutankhamon em Luxor, e a colaborar na 
leitura das cunhagens de selo das portas exte-
riores e interiores do túmulo. Breasted regres-
sou no ano seguinte para revisitar o túmulo e, 
durante a sua estada em Luxor, sofreu um sur-
to de malária que o deixou prostrado durante 
cinco semanas. Foi durante a sua convalescen-
ça «numa cadeira de rodas nos belos jardins do 
Winter Palace», que concebeu a ideia de formar 
uma sede permanente do Instituto Oriental 
em Luxor, destinada a acolher um projecto de 
longo alcance, o levantamento epigráfico e 
arquitectónico de todos os antigos templos do 
Vale do Nilo. Este projecto iniciar-se-ia com 
os grandiosos monumentos da antiga Luxor, 
começando pelo grande complexo funerário do 
templo de Ramsés III em Medinet Habu, em 
Tebas ocidental. Breasted enviou um esboço da 
sua ideia a Harold H. Nelson, coordenador do 
Departamento de História na American University 
of Beirut, e persuadiu-o a ser o primeiro director 
do que mais tarde viria a ser conhecido como 
a Missão Epigráfica do Instituto Oriental, 
da Universidade de Chicago. A primeira casa 
destinada a acolher o trabalho de campo foi 
projectada pelo próprio Breasted na margem 
ocidental, situada a norte de Medinet Habu, e 
a construção da primeira «Chicago House» foi 
supervisionada por A. R. Callendar, que havia 
sido assistente de Howard Carter. A casa de 
apoio ao trabalho de campo foi terminada no 
Verão de 1924, e em Outubro do mesmo ano, os 

BACKGROUND

In 1922, while laying the groundwork for the 
Oriental Institute’s Coffin Text Project in Cairo, 
director James Henry Breasted was invited by 
Lord Carnarvon and Howard Carter to visit the 
recently discovered tomb of Tutankhamun in 
Luxor, and to assist with the reading of the 
impressed seals on the outer and inner doors 
of the tomb. Breasted returned the following 
year to revisit the tomb, and while in Luxor, 
he suffered a bout of malaria that laid him up 
for five weeks. During his convalescence “in 
a wheelchair in the beautiful gardens of the 
Winter Palace,” he conceived the idea of a per-
manent headquarters of the Oriental Institute 
based in Luxor for a long-term epigraphic and 
architectural survey of all the ancient temples 
of the Nile Valley. This project would start 
with the extensive monuments of ancient 
Luxor, beginning with the great mortuary 
temple complex of Ramesses III at Medinet 
Habu in western Thebes. Breasted sent a draft 
of his vision to Harold H. Nelson, head of the 
Department of History at the American Uni-
versity of Beirut, and convinced him to be the 
first director of what came to be known as the 
Epigraphic Survey of the Oriental Institute, 
University of Chicago. Breasted himself de-
signed the first expedition field house on the 
west bank to the north of Medinet Habu and 
the construction of the first “Chicago House” 
was supervised by A. R. Callendar, who had 
been an assistant to Howard Carter. The field 
house was completed by the summer of 1924, 
and in October 1924 the expedition members 
moved in. On November 18, Harold Nelson ca-
bled Breasted, “Work began yesterday” at the 
great mortuary temple of Ramesses III. The 

Artist Margaret DeJong and 
epigrapher Brett McClain 
working in the Small Temple 
of Medinet Habu. 
Photo: Ray Johnson

A artista Margaret DeJong e 
o epigrafista Brett McClain a 
trabalhar no Pequeno Templo 
de Medinet Habu.
Fotografia: Ray Johnson

THE EPIGRAPHIC SURVEY, ORIENTAL 
INSTITUTE, UNIVERSITY OF CHICAGO 
(CHICAGO HOUSE) IN LUXOR, EGYPT
W. Raymond Johnson

A MISSÃO EPIGRÁFICA, INSTITUTO 
ORIENTAL DA UNIVERSIDADE DE CHICAGO 
(CHICAGO HOUSE) EM LUXOR, EGIPTO
W. Raymond Johnson
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membros da expedição instalaram-se aí. A 18 
de Novembro, Harold Nelson enviou uma men-
sagem a Breasted, «O trabalho começou on-
tem» no grande complexo funerário do templo 
de Ramsés III. A Missão Epigráfica foi lançada 
e prosseguiu até aos nossos dias. 

Pouco depois (1926), a Missão Arquitectónica 
foi confiada à direcção de Uvo Hölscher de Ha-
nôver, Alemanha. Para além de documentar 
e analisar os consideráveis vestígios arquitec-
tónicos de Medinet Habu, Hölscher também 
dirigiu as escavações do sítio (iniciadas no sé-
culo XIX por Georges Daressy), no Ramesseum 
e no complexo funerário do templo de Ai e de 
Horemheb, a norte de Medinet Habu. Os seus 
desenhos, planos e reconstruções do complexo 
de Medinet Habu e estruturas envolventes es-
tão entre os melhores alguma vez feitos sobre 
algum sítio arqueológico no Egipto.

Em 1930, apesar dos inúmeros acrescentos, as 
instalações originais da Chicago House, em ado-
be e madeira, eram já claramente insuficien-
tes para as necessidades crescentes da expedi-
ção. Em 1929, graças à generosa doação de John 
D. Rockefeller, Jr., 1,25 hectares de terreno 
destinados às actuais instalações haviam sido 
adquiridos na margem oriental de Luxor, a 
norte do povoado propriamente dito e imedia-
tamente a sul de Karnak, junto das margens 
do Nilo. Dois jovens arquitectos da University of 
Pennsylvania, L. LeGrande Hunter e L. C. Wool-
man, desenharam o projecto em estreita cola-
boração com Breasted e a construção da actual 
Chicago House iniciou-se em 1930. O complexo, 
consistindo numa ala residencial principal, 
uma ampla biblioteca e uma ala de escritórios, 
estúdios de desenho e de fotografia (equipados 
com três câmaras-escuras), garagem e áreas 
de apoio, foi construído em materiais durá-
veis – pedra, tijolo e cimento armado – e foi 
terminado em 1931. A equipa profissional fixou 
aí residência em 1932. As antigas instalações 
na margem ocidental foram então converti-
das numa pousada para a equipa epigráfica e 
para os arqueólogos que operavam em Medinet 
Habu, mas acabou por ser demolida em 1940 
(elementos arquitectónicos da casa original 

foram vendidos – assim como o terreno – ao 
Sheikh Ali Abdul Rasool, que os usou para 
construir o Marsam Hotel no sítio original, ainda 
hoje em actividade). 

O sonho de Breasted era documentar todos os 
monumentos do Egipto, começando pelo Sul. 
Em 1930-31 este projecto estendeu-se para nor-
te, ao sítio da antiga capital política e adminis-
trativa do Egipto, a grandiosa cidade de Mên-
fis, fundada por Menes/Narmer no início da I 
dinastia. Foi aí construída, novamente com o 
apoio de John D. Rockefeller, Jr., uma casa de 
apoio que iria albergar uma segunda missão 
epigráfica, cujo objectivo consistia em registar 
os monumentos do Império Antigo em Sakara.  

O REGISTO EPIGRÁFICO

O simples facto de que algo do passado remoto 
do Egipto tenha conseguido sobreviver até aos 
nossos dias é algo verdadeiramente prodigio-
so. E ainda assim, ao longo dos milénios que 
se seguiram ao eclipse da civilização faraóni-
ca, o clima seco do Egipto e um baixo índice 
populacional, permitiram a preservação de 
grande parte da antiga paisagem, sobretudo 
no Sul, onde a maioria dos templos melhores 
conservados se encontra. Templos, complexos 
funerários e até cidades – constituem um con-
junto espantoso de sítios decisivos em termos 
de herança cultural da humanidade – encon-
tram-se literalmente dotados de quilómetros 
de paredes inscritas que proporcionam um 
manancial de informação sobre as raízes pro-
fundas da civilização ocidental. Infelizmente, 
as condições que permitiram a preservação 
deste património estão agora a sofrer uma 
rápida mudança, à medida que os padrões me-
teorológicos se alteram e a população do Egipto 
aumenta. Até mesmo Breasted testemunhou 
o apagamento lento de paredes belamente ins-
critas, as quais se desvaneciam diante dos seus 
olhos à medida que o vento, chuva e as depre-
dações do homem desgastavam a frágil e anti-
ga pedra. Índices mais elevados de humidade 

northward to the site of the ancient political 
and administrative capital of Egypt, great 
Memphis, established by Menes/Narmer at 
the beginning of the First Dynasty. Here was 
constructed, again with the support of John D. 
Rockefeller, Jr., an expedition field house that 
would house a second, northern epigraphic 
expedition, whose purpose was to record the 
ancient Old Kingdom monuments of Saqqara.

EPIGRAPHIC RECORDING

The fact that anything from Egypt’s remote 
antiquity survives to the present day is noth-
ing short of miraculous. Yet over the thou-
sands of years since the eclipse of pharaonic 
civilization, Egypt’s dry climate and low popu-
lation allowed the preservation of much of the 
ancient landscape, particularly in the south, 
where the majority of the best-preserved tem-
ple sites are to be found. Temples, mortuary 
complexes, and even cities — an astonishing 
array of cultural heritage sites — with liter-
ally miles of inscribed walls offer us today a 
wealth of information about these deep roots 
of Western civilization. Unfortunately, the 
conditions that allowed their preservation are 
now rapidly changing as weather patterns 
shift and Egypt’s population grows. Even 
Breasted could see beautifully inscribed wall 
surfaces slowly fading and vanishing in front 
of his eyes as wind and rain and the depre-
dations of man scoured the fragile, ancient 
stone. Higher air humidity, growing cities, 
and agricultural expansion are now causing 
that decay to accelerate alarmingly. In recent 
years the Epigraphic Survey has added con-
servation and restoration to its programs, in 
addition to its core documentation work, in 
an effort to help keep up with Egypt’s rapidly 
changing environment. 

The point of epigraphic recording, and the 
primary task of the Epigraphic Survey even to-
day, is to create precise, facsimile copies of the 
carved and painted wall surfaces of Egypt’s an-

Epigraphic Survey was launched and contin-
ues to this day. Soon thereafter (1926), the Ar-
chitectural Survey was also established under 
the directorship of Uvo Hölscher of Hannover, 
Germany. In addition to documenting and 
analyzing the considerable architectural re-
mains at Medinet Habu, Hölscher also direct-
ed excavations at the site (already started in 
the nineteenth century by Georges Daressy), 
at the Ramesseum, and the mortuary temple 
complex of Ay and Horemheb immediately 
to the north of Medinet Habu. His drawings, 
plans, and reconstructions of the Medinet 
Habu complex and environs are among the 
best ever done of any site in Egypt.

In 1930 the original mudbrick and wood  
Chicago House facility, despite numerous ad-
ditions, was clearly insufficient for the needs 
of the growing expedition. Thanks to a gen-
erous gift from John D. Rockefeller, Jr., three 
and a half acres of land for the present facility 
were acquired on the east bank of Luxor in 
1929, north of Luxor proper and just south of 
Karnak, on the Nile. Two young University of 
Pennsylvania architects, L. LeGrande Hunter 
and L. C. Woolman, drew up plans in close 
consultation with Breasted, and construction 
of the present-day Chicago House began in 
1930. The complex, consisting a main resi-
dence wing, a large library and office wing, 
art studios, photography studio with three 
darkrooms, and back garage and support 
area, was constructed of permanent mate-
rials — stone, baked brick, and reinforced 
concrete — and was completed in 1931. The 
professional staff took up residence in 1932. 
The old facility on the west bank was kept as 
a rest house for the Medinet Habu epigraphic 
staff and archaeologists, but was later demol-
ished in 1940. (Architectural elements from 
the original house — and the land – were sold 
to Sheikh Ali Abdul Rasool, who used them to 
construct the Marsam Hotel and rest house on 
the original site, still in operation today.)

Breasted’s dream was to precisely record all 
the monuments of Egypt, starting in the 
south. In 1930–1931 that vision was extended 
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relativa, a expansão urbana e agrícola 
provocam actualmente essa decomposição a 
uma velocidade alarmante. Nos últimos anos 
a Missão Epigráfica tem incluído programas 
de conservação e restauro ao seu principal 
trabalho de documentação, num esforço para 
acompanhar as drásticas mudanças ambien-
tais no Egipto. 

O objectivo do registo epigráfico, e a principal 
tarefa da Missão Epigráfica, ainda hoje é o de 
criar cópias fac-símile das paredes talhadas e 
pintadas dos antigos templos do Egipto e dos 
monumentos tumulares, de modo a preservar 
para sempre a informação aí encontrada e as-
sim criar um registo científico. Breasted consi-
derava que esta documentação devia ser exacta 
ao ponto de se substituir ao próprio original. O 
programa de documentação da Missão Epigrá-
fica foi concebido em conformidade e hoje os 
desenhos e fotografias realizados pela Chicago 
House são tão exactos que podem ser usados por 
conservadores como ponto de referência na 
consolidação física e reconstrução das paredes 
para estimar o seu estado de conservação no 
momento do seu registo. 

Criar fotografias analógicas de arquivo, de 
grande formato (20 x 25 x 18 cm, e 10 x 13 centí-
metros), a preto e branco (e a cores) era, e ain-
da é, o primeiro passo a encetar no programa 
da Missão Epigráfica. Mais recentemente este 
processo tem sido complementado com foto-
grafia digital a cores. Provas a preto e branco 
são feitas directamente dos negativos. Estas 
provas formam o núcleo dos Arquivos Fotográ-
ficos da Chicago House, que actualmente alberga 
mais de 20.000 negativos e 21.000 provas. 
Os nossos arquivos de imagens digitais são 
consideravelmente maiores e em rápido cresci-
mento. Paredes cuja superfície esculpida esteja 
intacta e paredes cujo reboco pintado esteja 
bem preservado podem ser bem documentadas 
apenas com recurso a fotografia. Muitas das 
paredes e colunas inscritas do templo funerá-
rio de Ramsés III, por exemplo, não requerem 
desenhos e, por essa razão, são publicadas fo-
tografias a preto-e-branco que, de modo claro 
e muito nítido, colocam em evidência a maior 

parte, se não todos, os detalhes inscritos. A fo-
tografia digital mais recente pode agora captar 
e reproduzir a cor e os detalhes de pintura das 
paredes de um modo extraordinário. Imagens 
tridimensionais podem também registar uma 
tremenda quantidade de informação. 

Embora tivesse sido um fotógrafo insaciável, 
o próprio Breasted rapidamente se apercebeu 
que, a menos que uma antiga parede inscrita 
esteja num estado de conservação perfeita-
mente intocado, a fotografia por si só não pode 
captar todos os detalhes que nela se conser-
vam. Se uma parede se apresentar danificada 
ou se tiver sido modificada através de uma 
intervenção intrusiva, muitos detalhes detec-
tados a olho nu são frequentemente invisíveis 
para a lente fotográfica. Nestes casos, para 
complementar e clarificar o registo fotográfico, 
são elaboradas linhas de desenho na Chicago 
House, as quais apresentam com exactidão os 
detalhes esculpidos, tarefa essa que exige a 
combinação dos talentos do fotógrafo, do dese-
nhador e do egiptólogo. A fotografia é ainda o 
primeiro passo deste processo. Primeiramente, 
a superfície da parede é fotografada com uma 
máquina de grande formato cuja lente esteja 
exactamente paralela à parede, de modo a eli-
minar qualquer distorção. Séries de fotografias 
são registadas ao longo de todo o comprimento 
da parede, para que as extremidades de cada 
fotografia se sobreponham ligeiramente tendo 
em vista a fusão posterior das imagens. Destes 
negativos, quando necessário, são feitas am-
pliações fotográficas de 51 x 61 centímetros, 
impressas num papel matte dotado de uma 
emulsão de revestimento que absorve os tra-
ços de lápis e tinta. Todos os negativos, uma 
vez impressos e duplicados, são arquivados na 
Chicago House e no Instituto Oriental, e todos os 
negativos são digitalizados em alta resolução 
para arquivo digital, também nos dois locais. 

Um desenhador leva então para junto da pa-
rede em documentação a fotografia ampliada 
colocada sobre um quadro portátil e desenha 
todos os detalhes esculpidos directamente na 
fotografia, adicionando os que não são visíveis 
ou perceptíveis na fotografia. Este sistema não

lens. In cases like these, to supplement and 
clarify the photographic record, precise line 
drawings are produced at Chicago House that 
clearly present the carved details and combine 
the talents of the photographer, artist, and 
Egyptologist. Photography is still the first 
step. First, the wall surface is carefully pho-
tographed with a large-format camera whose 
lens is positioned exactly parallel to the wall 
to eliminate distortion. A series of photo-
graphic negatives are taken along the length 
of the wall, each the same distance from the 
wall, taking care to make sure that the edges 
of each overlap slightly for joining of scenes 
later. From these negatives, when neces-
sary, photographic enlargements up to 20 x 
24 inches are produced, printed on a special 
matte-surface paper with an emulsion coating 
that can take pencil and ink lines. All hard-
copy negatives and duplicates are archived at 
Chicago House and the Oriental Institute, and 
all negatives are scanned at high resolution 
for digital archiving in both locations as well. 

An artist takes the enlarged photographic 
print mounted on a drawing board to the wall 
itself and pencils all the carved details that are 
visible on the wall surface directly onto the 
photograph, adding those that are not visible 
or clear on the photograph.  This non-invasive 
system, where no tracing paper or plastic is 
ever pressed against the wall, is particularly 
well suited to fragile, decayed wall surfaces 
that should not be touched. 

Back at the Chicago House studio — or at 
home during the summer — the penciled 
lines are carefully inked by the artist with a 
series of thin and thick black lines to show 
the three dimensions of the relief, thin where 
the hypothetical sun — always from the upper 
left — strikes the reliefs, and a thicker line 
where a shadow is cast. Damage that inter-
rupts the carving is rendered with very thin, 
broken lines that imitate the nature of the 
break. With care, a skilled artist can indicate 
with the inked line alone whether the stone 
is limestone or sandstone, and even differen-
tiate between natural damage and deliberate 

cient temple and tomb monuments in order to 
preserve for all time the information found on 
them as part of the scientific record. Breasted 
believed that this documentation should be so 
precise it could stand in for the original. The 
documentation program of the Epigraphic 
Survey was designed accordingly, and today 
the drawings and photographs produced by 
Chicago House are so exact that they are even 
used by conservators in the physical consoli-
dation and reconstruction of those walls as a 
fixed reference to their condition at the time 
of recording.

Archival, large-format, black-and-white (and 
color) film photography (8 x 10, 5 x 7, and 4 x 
5 inches) was, and still is, the first step in the 
recording program of the Epigraphic Survey. 
In recent years this has been supplemented 
with digital color photography. Contact prints 
are made directly from the black-and-white 
negatives. These form the core of the Chicago 
House Photographic Archives, which present-
ly houses over 20,000 negatives and 21,000 
prints. Our digital image archives is consider-
ably larger and growing rapidly. Intact, carved 
wall surfaces and well-preserved painted 
plaster walls can be recorded quite well with 
photography alone. Many of the walls and 
inscribed columns in the mortuary temple 
of Ramesses III, for instance, do not require 
drawings and so they are published in clear, 
crisp black-and-white photographs that show 
most, if not all, of the inscribed details. More 
recent digital photography can now capture 
and reproduce color and painted details on 
wall surfaces in a way that is quite extraordi-
nary. Three-dimensional imaging can capture 
a tremendous amount of information as well.

Although an avid photographer himself, 
Breasted quickly learned through experience 
that unless an ancient, inscribed wall sur-
face is in a pristine state, photography alone 
often cannot capture all the details that are 
preserved on it. In the case of a wall surface 
that is damaged or has been modified through 
recarving, many details that are visible to the 
naked eye are often invisible to the camera 
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-invasivo, em que nenhum traço ou plástico 
perturba a parede, é particularmente indicado 
para superfícies frágeis e deterioradas, cujo 
contacto directo é desaconselhado. 

De regresso ao estúdio da Chicago House – ou em 
casa durante do Verão – os traços a lápis são 
cuidadosamente pintados pelo desenhador 
com um sistema codificado de linhas estreitas 
ou espessas de forma a evidenciar a tridimen-
sionalidade do relevo (linha estreita quando o 
sol hipotético – situado sempre no topo esquer-
do – ilumina os relevos, e uma linha mais es-
pessa onde a sombra é projectada). Os estragos 
que interrompem o relevo são representados 
com linhas finas e quebradas que imitam a 
natureza dessa quebra. Com atenção, o dese-
nhador hábil pode indicar apenas com uma 
linha se a pedra é de calcário ou de arenito, e 
até diferenciar um estrago natural de um apa-
gamento deliberado. Muito recentemente, a 
Missão Epigráfica lançou um estimulante novo 
programa de pintura digital, onde as amplia-
ções fotográficas traçadas a lápis são digitaliza-
das, e a pintura é processada digitalmente em 
camadas nas mesas gráficas Wacom, usando 
Adobe Photoshop, com um excelente resulta-
do. Esta técnica complementa a maior parte 
da pintura manual feita com tinta-da-china e 
acabará um dia por substituí-la.

Quando o desenho a tinta-da-China é 
terminado, toda a fotografia é imersa numa 
solução de iodo que dissolve a imagem foto-
gráfica contendo o «ruído de fundo» que oculta 
e perturba a informação esculpida, deixando 
apenas o desenho a tinta dos detalhes escul-
pidos e todos os estragos que interrompem a 
linha esculpida, que assim emergem clara-
mente expostos no papel fotográfico branco. 
No caso de pintura digital, a camada fotográ-
fica é simplesmente removida e o «ruído de 
fundo» desaparece deixando apenas as linhas 
pintadas contra um fundo branco. O desenho 
é então impresso, digitalizado, ou no caso do 
desenho digital, simplesmente impresso. A 
impressão é cortada em secções e cada uma é 
montada numa folha de papel branco rígido. 
Estas «folhas de verificação» são levadas nova-

mente para o sítio arqueológico, onde os deta-
lhes pintados são cuidadosamente examinados 
por dois egiptólogos epigrafistas, um após o 
outro (daí a designação de «primeiro epigrafis-
ta» e de «segundo epigrafista»). O momento de 
verificação é crucial no processo e permite que 
outros olhares possam extrair informação adi-
cional da parede esculpida que, de contrário, 
poderia ter escapado. Os epigrafistas anotam 
a lápis correcções e melhoramentos na própria 
impressão com explicações e instruções diri-
gidas ao desenhador redigidas nas margens. 
Quando os epigrafistas se encontram e consoli-
dam as suas correcções, as folhas de verificação 
são devolvidas ao desenhador que, por sua vez, 
regressa ao sítio verificando cuidadosamente 
cada correcção ou melhoramento, um por um. 
Quando a revisão termina, o desenhador e o 
epigrafista esclarecem todas as questões diante 
da própria parede. Finalmente, quando todos 
chegam a um consenso, o desenhador regressa 
ao estúdio, onde adiciona as correcções ao de-
senho pintado, usando as folhas de verificação 
como orientação. A exactidão das correcções 
é escrutinada pelos epigrafistas e o desenho 
é sujeito uma inspecção final pelo director de 
campo, novamente diante da própria parede. 
Ao longo do processo de verificação, o primeiro 
epigrafista é também responsável pelas tra-
duções e análise preliminar dos textos alvo de 
documentação, posteriormente compilados e 
sintetizados pelo epigrafista sénior. 

No antigo Egipto, as paredes inscritas com 
relevos eram geralmente revestidas com gesso 
e pintadas com pigmentos vibrantes, feitos 
a partir de minerais. Infelizmente, a maior 
parte dos detalhes pintados desvaneceu-se sob 
o efeito da erosão causada pelo tempo e pelos 
elementos. No entanto, tal desgaste não se ve-
rificou em todos os monumentos. Traços de de-
talhes pintados sobrevivem, muitas vezes, no 
seio das superfícies esculpidas». A convenção 
usada pela Chicago House para delimitar áreas 
pintadas nos desenhos a preto-e-branco consis-
te numa fileira de pequenos traços consecuti-
vos. À vista desarmada estes são reconhecíveis 
por um traço fino e cinzento, distintos das 
linhas esculpidas que são representadas 

sheets as a guide, the transferred corrections 
are checked for accuracy by the epigraphers, 
and the drawing receives a final review by the 
field director back at the wall itself. During 
the course of the collation process, the first 
epigrapher is also responsible for translations 
and preliminary analysis of the texts being 
documented, which are later compiled and 
synthesized by the senior epigrapher.

Ancient Egyptian inscribed wall reliefs were 
usually intended to be plastered with white-
wash and painted with bright, mineral-based 
pigments. Sadly, most painted details are 
now missing from the ancient Egyptian 
monuments, scoured away by time and the 
elements. But not all monuments are lack-
ing paint. Because many more details were 
painted than carved, traces of painted details 
often survive within carved outlines. The con-
vention for paint boundaries in the Chicago 
House black-and-white line drawings is a row 
of small consecutive dots. The eye sees the 
dots as a thin gray line, differentiated from 
the carved lines that are rendered with un-
broken ink lines. In some rare and wonderful 
cases when the painted surface is well pre-
served, full-color reproduction is necessary. 
Today, color photography — film and digital — 
can be utilized to capture and reproduce true 
color and is now standard in documentation 
and publication. At the time the Epigraphic 
Survey and Saqqara Expedition started work, 
color photography was not adequate for the 
task of color reproduction. Instead, a number 
of talented epigraphic artists mixed colors 
at the wall surface and instead of penciling 
photographs, painted directly on the photo-
graphic enlargements, matching the colors 
by eye as they saw them. Printed in Austria 
and Germany, the published results are sensa-
tional and form an exciting component of the 
early, published record of both expeditions. 
Chief among the extraordinary artists who 
perfected this technique were Alfred Bollach-
er and Virgilio Canziani, whose work can be 
seen throughout the Medinet Habu volumes. 
Saqqara Expedition field director Prentice Du-
ell himself was responsible for many of the 

defacement.  Very recently the Epigraphic 
Survey has launched an exciting, new digital 
inking program, where the penciled photo-
graphic enlargements are scanned, and the 
inking is done digitally in layers on Wacom 
drawing tablets using Adobe Photoshop, with 
wonderful effect.  This technique now supple-
ments and will eventually replace most of the 
physical inking with India ink. 

When the India ink inking is complete, the 
entire inked photograph is immersed in an 
iodine bath that dissolves the photographic 
image containing all the “background noise” 
that obscures the carved information, leav-
ing just the ink drawing of the carved details 
and any damage that interrupts the carved 
line showing very clearly on the white photo-
graphic paper. In the case of digital inking, 
the photographic ‘layer’ is simply turned off 
and the “background noise” disappears leav-
ing just the inked lines against a white back-
ground.  The drawing is then blueprinted, 
scanned, or in the case of the digital drawing, 
printed out. The blueprint or print is cut into 
sections, and each is mounted on a sheet of 
stiff white paper. These “collation sheets” are 
taken back to the wall where the inked details 
are thoroughly examined by two Egyptologist 
epigraphers, one after the other (“first epigra-
pher” and “second epigrapher”).  The collation 
step of the process is a crucial component in 
all epigraphic recording and allows several 
sets of additional eyes to extract additional 
information from the carved wall surface 
that otherwise might be missed. The epig-
raphers pencil corrections and refinements 
onto the blueprint itself with explanations 
and instructions to the artist written in the 
margins. When the epigraphers have met and 
consolidated their corrections, the collation 
sheets are then returned to the artist, who 
in turn takes them back to the wall and care-
fully checks each correction or refinement, 
one by one. When the review is finished, the 
artist and epigraphers iron out any questions 
at the wall. When everyone is in agreement, 
the artist adds the corrections to the inked 
drawing back in the studio using the collation 
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com linhas contínuas. Mais raramente, nos 
esplêndidos casos em que a superfície pintada 
se encontra bem preservada, a reprodução a 
cores é necessária. Hoje, a fotografia a cores 
– tanto em película como digital – pode ser uti-
lizada para captar e reproduzir a cor verdadeira 
e é actualmente um processo normativo na 
documentação e publicação. Quando a Missão 
Epigráfica e a Expedição de Sakara começaram 
a trabalhar, a fotografia a cores não se adequa-
va ainda à tarefa de reprodução. Em vez disso, 
as equipas de talentosos desenhadores epigra-
fistas misturavam as cores in loco junto da pare-
de documentada e em vez de traçar as fotogra-
fias a lápis, pintavam directamente sobre as 
ampliações fotográficas, calibrando as cores à 
vista desarmada, exactamente como as viam. 
Impressos na Áustria e na Alemanha, os re-
sultados publicados eram sensacionais e cons-
tituem uma componente entusiasmante dos 
primeiros registos publicados por ambas as ex-
pedições. À cabeça dos que aperfeiçoaram esta 
técnica encontram-se os artistas Alfred Bolla-
cher e Virgilio Canziani, cujo trabalho pode ser 
consultado nos volumes dedicados a Medinet 
Habu. O próprio Prentice Duell, Director de 
Campo da Expedição de Sakara, foi responsável 
por muitas das pinturas a cores nos volumes 
dedicados à mastaba de Mereruka.  

Embora a fotografia e o método de desenho 
fotográfico se ajustem à maior parte das pare-
des esculpidas, em alguns casos revelam limi-
tações. Cada área inscrita tem o seu próprio 
conjunto de condicionantes e desafios, pelo 
que a Chicago House usa a metodologia que se 
afigura mais ajustada para a registar. Super-
fícies de parede parcialmente ocultas por pa-
redes intrusivas ou por colunas não podem ser 
fotografadas. Nestes casos, o decalque (usando 
papel ou película transparente tracejada) é a 
única forma de documentar esses monumen-
tos. Tais decalques são reduzidos digitalmente 
e articulados com fotografias e/ou desenhos. 
Blocos reutilizados em pavimentos, fundações 
e paredes, onde a superfície inscrita tem uma 
visibilidade muito má constituem outro tipo 
de situação em que a fotografia é impossível. 
Os materiais reutilizados nas paredes e pavi-

mentos do Templo de Khonsu, em Karnak, 
cuja documentação se encontra actualmente 
em curso pelo American Research Center in Egypt 
(ARCE), é disso um exemplo perfeito. Em mui-
tas situações este material não pode ser sequer 
traçado! Nestes casos, com cuidado, uma pe-
lícula de alumínio é introduzida entre as bre-
chas e é feito o decalque das superfícies fora do 
alcance ocular (tal operação é feita com longas 
varinhas almofadadas com algodão nas ex-
tremidades), com resultados extraordinários. 
Estes decalques são traçados, reduzidos digi-
talmente e desenhados à escala podendo então 
ser traçados de acordo com as convenções de 
linha normais. As possibilidades são infindá-
veis; o signatário deste texto utilizou a técnica 
de película de alumínio com bons resultados 
na antiga Mênfis, para documentar blocos que 
se encontram imersos na água! 

Desenhos fac-símile de grafitos redigidos no 
complexo de Medinet Habu são agora feitos 
exclusivamente em fotografia digital, utilizan-
do uma adaptação do método da Chicago House. 
Fotografias digitais são a base para o desenho 
digital feito com recurso ao software Photoshop 
e Illustrator sobre mesas gráficas. Desenhos 
preliminares são feitos em estúdio sobre a foto-
grafia digital, a qual é então impressa e levada 
ao sítio (parede ou tecto) para verificação. Uma 
vez de volta ao estúdio, as correcções são adi-
cionadas e verificadas uma vez mais no local. 
É muito provável que um dia, nem a película 
de negativo em grande formato, nem o papel 
fotográfico estejam disponíveis no mercado e 
que todos os nossos desenhos tenham de ser 
feitos digitalmente. Quando isso acontecer 
estaremos preparados! Esperamos também 
iniciar experimentações com imagem tri-di-
mensional e estudar a sua aplicação futura 
na metodologia do nosso programa em Luxor. 
Qualquer que seja o método de registo – seja 
desenho em fotografias, traço em papel ou pe-
lícula transparente, decalque em folha de alu-
mínio, ou desenhos digitais – são as consultas 
realizadas entre o desenhador, os epigrafistas 
e o director de campo (o consenso de todos os 
talentos combinados) que asseguram a valida-
de científica do desenho fac-símile, fiel a cada 

the wall or roof area. It is quite possible that 
a time will come when large-format negative 
film and photographic paper are no longer 
available, and all our drawings will be done 
digitally. We will be ready! We are also looking 
forward to experimenting with three-dimen-
sional imaging as a future methodology in 
our Luxor program. Whatever the method of 
recording — be it drawing on photographs, 
tracing with paper or transparent film, doing 
aluminum foil rubbings, or digital drawings 
— consultations between the artist, epigra-
phers, and field director (the consensus of all 
talents combined) ensure a scientific, facsim-
ile drawing that is faithful to every detail pre-
served on the wall. This is the new, definition 
of what is generally referred to as the Chicago 
House method. Our goal is to continue im-
proving, refining, and broadening it.

Once the facsimile drawing has received its 
final review and is cleared for publication by 
the director, it is archived at Chicago House 
until the whole monument being recorded is 
finished, after which all drawings are taken 
back as a group to Chicago where the publi-
cations are organized and printed. The hard-
copy drawings are scanned in high resolution 
for plate production (after which they are per-
manently archived at the Oriental Institute), 
the digital drawings are integrated, and the 
whole publication is designed electronically. 
All of the Epigraphic Survey’s publications are 
now printed digitally, allowing accessibility 
in electronic as well as in hard copy. And in 
an exciting new program inaugurated by the 
Oriental Institute, all past Epigraphic Survey 
publications have been scanned as well and 
are now available without charge in PDF for-
mat for electronic download from the Oriental 
Institute Publications website 2. All Oriental 
Institute publications are now available in 
this format, gratis. 

One of the most exciting aspects of the new 
digital revolution is that so much information 
— especially archaeological data — can now be 
made accessible to anyone, anywhere in the 
world, who wishes it. The Oriental Institute 

color paintings in the Mereruka volumes.  

While photography and the Chicago House 
photographic drawing method are very well 
suited for certain types of inscribed wall sur-
faces, they are not perfect for all situations. 
Each inscribed area has its own set of condi-
tions and challenges, and Chicago House uses 
whatever methodology is appropriate to record 
it. Wall areas that are partly obscured behind 
later walls or are behind columns cannot be 
photographed, for instance. In such cases 
tracing (using paper or transparent tracing 
film) is the only way to document them, and 
those tracings can be reduced digitally and 
integrated with the photographs and/or draw-
ings. Reused blocks in floors, foundations, 
and walls where inscribed surfaces are barely 
visible is another situation in which photogra-
phy is impossible. The reused material in the 
walls and floors of Khonsu Temple, Karnak, 
which the Epigraphic Survey is currently doc-
umenting with the American Research Center 
in Egypt (ARCE), is a perfect example. In many 
instances this material cannot even be traced! 
But with care, aluminum foil can be slipped 
in the gaps between the blocks, and rubbings 
made of the invisible surfaces (utilizing long 
sticks with cotton tips), with extraordinary 
results. These rubbings can then be traced, 
reduced digitally, and scale drawings inked 
according to our normal weighted line con-
ventions. The possibilities are endless; the 
present author has used the aluminum foil 
technique quite successfully in ancient  
Memphis to record blocks that were actually 
underwater! 

Facsimile drawings of graffiti throughout the 
Medinet Habu complex are now done exclu-
sively digitally, utilizing a modified Chicago 
House method. Scanned or digital photo-
graphs are the basis for digital tracing using 
Photoshop and Illustrator software on draw-
ing tablets. Preliminary drawings are done 
in the studio as a layer over the digital photo-
graph, which is then printed and taken to the 
wall or roof area for collation. Corrections are 
added back in the studio and checked again at 

2

http://oi.uchicago.edu/re-
search/pubs/catalog/egypt.
html
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detalhe representado na parede. Esta é nova 
definição do que é geralmente entendido como 
o método da Chicago House. O nosso objectivo é 
o de continuar a melhorar, aperfeiçoando-o e 
alargando-o.

Uma vez feita a revisão final ao desenho fac-si-
milado e autorizado para publicação pelo direc-
tor de campo, o mesmo é arquivado na Chicago 
House até que todo o monumento em documen-
tação esteja completo, após o que, todos os de-
senhos são levados em conjunto para Chicago 
onde as publicações são organizadas e impres-
sas. As cópias impressas são digitalizadas em 
alta resolução para produzir as ilustrações usa-
das nas publicações (após o que são arquivadas 
permanentemente no Instituto Oriental), os 
desenhos digitais são integrados e toda a pu-
blicação é concebida electronicamente. Todas 
as publicações da Missão Epigráfica são agora 
publicadas digitalmente, permitindo acessi-
bilidade em formato electrónico e em formato 
tradicional. Num novo e estimulante progra-
ma inaugurado pelo Instituto Oriental, todas 
as publicações anteriores da Missão Epigráfica 
foram também digitalizadas e estão agora dis-
poníveis gratuitamente em formato-pdf para 
descarregamento electrónico no website das Pu-
blicações do Instituto Oriental 2. Todas as pu-
blicações do Instituto Oriental estão também 
disponíveis neste formato gratuitamente. 

Um dos aspectos mais empolgantes da nova 
revolução digital é o de tanta informação – 
especialmente documentação arqueológica 
– estar acessível a todos, em qualquer lado do 
mundo. O Instituto Oriental lidera o caminho 
na partilha da sua documentação com o mun-
do, e estamos ainda no início deste processo. 
Creio que James Henry Breasted ficaria imens-
amente satisfeito. 

Ouvi pela primeira vez falar da Missão Epigrá-
fica da Universidade de Chicago, ou Chicago 
House, como é conhecida, em 1978 através do 
egiptólogo argentino, Ricardo Caminos, Direc-
tor do Departamento de Egiptologia da Brown 
University. Eu era então uma estudante de Arte 
na Rhode Island School of Design e pesquisava ataú-
des e múmias com o intuito de criar uma ré-
plica em tamanho natural para um projecto de 
desenho. Os meus pedidos de empréstimo de 
livros da biblioteca da Brown University conduzi-
ram-me à biblioteca egiptológica especializada 
de Caminos. Ele tinha acabado de regressar 
da sua missão em Guebel El-Silsila e trouxe-
ra consigo rolos de papel vegetal cobertos de 
hieróglifos que se amontoavam nas mesas, a 
pele bastante morena e a pulseira de lona do 
relógio descolorida pelo suor. Perguntei-lhe se 
ele poderia ter trabalho para um desenhador e 
ele explicou-me que trabalhava num projecto 
solitário e que eu deveria contactar a Chicago 
House em Luxor. 

Ao ler sobre os tempos iniciais da arqueologia, 
comecei a pintar telas de grandes dimensões 
em tons vibrantes de amarelo e laranja, ima-
ginando artefactos e escavações. Viajei pelo 
Egipto numa viagem organizada pela Rhode 
Island School of Design e voluntariei-me como 
desenhadora em exposições temporárias no 
Departamento de Egiptologia do Boston Museum 
of Fine Arts. Passei dois verões numa pequena 
cidade do Delta do Nilo, desenhando cerâmica 
para as missões da University of Minnesota e da 
University of Missouri em Náucratis, um antigo 
porto grego situado num braço do Nilo há 
muito assoreado. 

Sete anos depois, foi-me proposto o trabalho 
com a Chicago House e desde então tenho tra-
balhado como desenhadora nos templos de 

I first heard about the University of Chicago’s 
Epigraphic Survey, or Chicago House, as it is 
called, in 1978 from the Argentinean Egyptol-
ogist, Ricardo Caminos, head of Brown Uni-
versity’s Egyptology Department. I was an art 
student at the Rhode Island School of Design, 
researching coffins and mummies in order to 
make a life-sized replica for a design project. 
My requests to borrow books from Brown’s 
library led me to the specialized Egyptological 
library of Caminos. Having just returned from 
his mission at Gebel Silsila, rolls of vellum 
covered with hieroglyphs were piled on his ta-
bles, his skin was deeply tanned, and his can-
vas watchband discolored from sweat. I asked 
if he might have any work for an artist and he 
explained he was a one-man project, and that 
I should contact Chicago House in Luxor.

 Reading about early archaeology, I began to 
paint on large canvases in vibrant yellows and 
oranges, imagining artifacts and excavations. 
I traveled through Egypt on a tour with the 
Rhode Island School of Design. I volunteered 
as a special exhibitions artist at the Boston 
Museum of Fine Arts Egyptology Department. 
I spent the two summers living in a small Nile 
Delta town, drawing pottery for the Universi-
ties of Minnesota and Missouri’s excavation at 
Naukratis, the once-Greek port on a long-since 
dried up branch of the Nile. 

 Seven years later, I was offered a position 
with Chicago House and I have worked with 
them as an artist in the temples of Luxor and 
Medinet Habu and the tomb of Nefersekheru 
TT 107 ever since. In addition to these sites, 
other projects include the Medieval Luxor 
Project and the KV 63 tomb, in the Valley of 
the Kings. The opportunity to live and work in 
Luxor deeply influences me. I am surrounded 

is leading the way in sharing its data with the 
world, and this is just the beginning. I believe 
that James Henry Breasted would be tremen-
dously pleased.

2

http://oi.uchicago.edu/re-
search/pubs/catalog/egypt.
html

MY WORK WITH     
THE EPIGRAPHIC SURVEY
Susan Osgood

O MEU TRABALHO     
COM A MISSÃO EPIGRÁFICA
Susan Osgood
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Luxor, de Medinet Habu e no túmulo de Nefer-
sekheru (TT 107). Para além destes sítios ar-
queológicos, o meu trabalho incluiu também 
o Medieval Luxor Project e o túmulo KV 63, no Vale 
dos Reis. A oportunidade de viver e trabalhar 
em Luxor influencia-me profundamente. Es-
tou rodeada por investigadores provenientes 
de todo o mundo, assim como de egípcios que 
falam uma versão coloquial egípcia do Árabe. 
Ao copiar a curva exacta que um artista es-
culpiu há 3500 anos atrás, obedecendo a um 
estilo específico, imagino o templo tal como 
outrora teria sido, dotado de pátios refulgen-
temente iluminados e de santuários escuros, 
ocultos, iluminados por lanternas de óleo. 
Talvez os sacerdotes pudessem então ouvir 
uma pomba aninhada no nicho do batente 
de alguma porta, ao penetrar na escuridão do 
templo, com a luz oblíqua da tarde projectan-
do sombras nos hieróglifos profundamente 
esculpidos na pedra. 

Nas manhãs, durante a nossa pausa para o 
chá, usufruo o prazer de me sentar em volta de 
uma mesa improvisada com os nossos colabo-
radores locais para tomar um pequeno-almoço 
ligeiro constituído por pão achatado, favas 
estufadas, queijo caseiro, pickles e salada. Oiço 
as suas histórias de como espíritos malévolos 
foram exorcizados da filha de alguém; ou de 
como era a vida antes da construção da Grande 
Barragem, com os muitos tipos de trigo que 
cresciam no solo fértil; e de como os homens 
se sentavam em volta do jardim do Sheik Ali’s 
Hotel para ouvir os discos de 78 rpm de Umm 
Khultum na primeira grafonola da margem 
ocidental. No meu bloco de notas registava 
qualquer palavra de Árabe coloquial que me 
fosse nova, algumas tão antigas que os mais 
novos entre eles sentiam a necessidade de 
explicar que tais palavras eram arcaicas. Com-
preendo o seu Árabe suficientemente bem 
para me rir das suas piadas, um bálsamo para 
os altos e baixos da vida, e sou levada para as 
correntes das suas vidas pelas nossas experiên-
cias partilhadas. 

by scholars from around the world, as well 
as by locals who speak colloquial Egyptian 
Arabic. Copying the exact curve that an artist 
carved 3,500 years ago depicting a specific 
style, I imagine the temple as it once was, 
with brilliant sunlit open courts and dark, 
covered, inner sanctuaries lit with oil lamps. 
Perhaps the priests heard a dove nesting in 
the niche of the doorjamb as they walked into 
the darkness of the temple, with the raking 
afternoon light casting shadows across the 
deep-cut hieroglyphs. 

During our morning tea break at the temple, 
I enjoy sitting around a makeshift table with 
our local workmen for a simple breakfast of 
flat bread, stewed fava beans, homemade 
cheese, pickled vegetables, and salad. I listen 
to their stories of how evil spirits were exor-
cised from someone’s daughter; of what life 
was like before the High Dam, with many 
kinds of wheat growing in the fertile soil; and 
of how men would sit around Sheik Ali’s Ho-
tel garden listening to 78rpm Om Khoulsom 
records on the West Bank’s first Victrola. In 
my notebook I jot down any colloquial Arabic 
words new to me, some so old that the young 
guys feel the need to explain that these words 
are archaic. I understand their Arabic well 
enough to laugh at their jokes, a remedy for 
the ups and downs of life, and am swept into 
the current of their lives by our shared experi-
ences.

All images with the per-
mission Dr. W. Raymond 
Johnson, director of the 
Epigraphic Survey, under the 
auspices of the University of 
Chicago’s Oriental Institute.

Susan Osgood drawing on the 
Wacom digital tablet in her 
Chicago House studio, 2013. 
Photo: Mark Chickering

Susan Osgood desenhando 
na mesa gráfica Wacom no 
seu estúdio da Chicago 
House, 2013.
Fotografia: Mark Chickering

Todas as imagens autori-
zadas por Dr. W. Raymond 
Johnson, Director da Missão 
Epigráfica, com o patrocínio 
do Instituto Oriental da Uni-
versidade de Chicago.
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Ink drawing, Thutmosis III being embraced 
by the ram-headed god Khnum of Aswan, 
20 x 12”, 50.8 x 30.5cm.  
The drawing is unpublished and will be 
part of the “Medinet Habu Volume X.  The 
Eighteenth Dynasty Temple, Part II:  The 
Ambulatory Area”.
MHB 96

Combined ink and digital drawing, Thut-
mose III received by Amun-Re.
20 x 12”, 50.8 x 30.5cm.  The drawing is un-
published and will be part of the, “Medinet 
Habu Volume X.  The Eighteenth Dynasty 
Temple, Part II:  The Ambulatory Area”. 
MHB 122

Desenho a tinta, Tutmés III é enlaçado pelo 
deus com cabeça de carneiro Khnum, de 
Assuão.
20 x 12”, 50.8 x 30.5cm. O desenho é inédi-
to e fará parte do volume “Medinet Habu 
Volume X. The Eighteenth Dynasty Temple, 
Part II: The Ambulatory Area”.
MHB 96

Desenho misto, digital e manual com 
aplicação de tinta. Tutmés III é recebido por 
Amon-Ré.
20 x 12”, 50.8 x 30.5cm.  O desenho é inédi-
to e fará parte do volume “Medinet Habu 
Volume X.  The Eighteenth Dynasty Temple, 
Part II:  The Ambulatory Area”. 
MHB 122
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Ink drawing, The king with a pile of offerings in 
the presence of Amun-Re.
20 x 24”, 50.8 x 61cm, after the Epigraphic Sur-
vey “Medinet Habu Volume IX.  The Eighteenth 
Dynasty Temple, Part I:  The Inner Sanctuaries”, 
OIP Vol. 136, 2009.
Plate 79

Desenho a tinta. O faraó diante da mesa de 
oferendas de Amon-Ré.
20 x 24”, 50.8 x61cm, no volume da Missão 
Epigráfica “Medinet Habu Volume IX. The 
Eighteenth Dynasty Temple, Part I: The Inner 
Sanctuaries”, OIP Vol. 136, 2009
Prancha 79
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Ink drawing, The king led to the temple by Mon-
tu-Re and Atum and received by Amun-Re.
24 x 40”, 61 x 101.6cm, after the Epigraphic Sur-
vey, “Medinet Habu Volume IX.  The Eighteenth 
Dynasty Temple, Part I:  The Inner Sanctuaries”, 
OIP Vol. 136, 2009.
Plate 11

Desenho a tinta. O faraó é conduzido ao templo
por Montu-Ré e Atum e recebido por Amon-Ré, 
24 x40”, 61 x 101.6cm, no volume da Missão 
Epigráfica,“Medinet Habu Volume IX. The 
Eighteenth Dynasty Temple, Part I: The Inner 
Sanctuaries”, OIP Vol. 136, 2009
Prancha 11
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Color print of the temple wall scene for Plate 81.
20 x 24”, 50.8 x 61cm, after the Epigraphic Sur-
vey “Medinet Habu Volume IX.  The Eighteenth 
Dynasty Temple, Part I:  The Inner Sanctuaries”, 
OIP Vol. 136, 2009.  
Plate 136
Photo: Yarko Kobylecky and Sue Lezon

Impressão a cores da parede do templo cuja 
decoração é reproduzida na Prancha 81.
20 x 24”, 50.8 x 61cm, do volume da Missão 
Epigráfica “Medinet Habu Volume IX. The 
Eighteenth Dynasty Temple, Part I: The Inner 
Sanctuaries”, OIP Vol. 136, 2009.
Prancha 136
Fotografia: Yarko Kobylecky e Sue Lezon

Ink drawing, The king accompanied by the royal 
Ka, embracing ithyphallic Amun-Re.
20 x 24”, 50.8 x 61cm, after the Epigraphic Sur-
vey “Medinet Habu Volume IX. The Eighteenth 
Dynasty Temple, Part I:  The Inner Sanctuaries”, 
OIP Vol. 136, 2009.
Plate 81

Desenho a tinta. O faraó, acompanhado pelo 
Ka real, enlaça o itifálico Amon-Ré.
20 x 24”,50.8 x 61cm, do volume da Missão 
Epigráfica “Medinet Habu Volume IX. The 
Eighteenth Dynasty Temple, Part I: The Inner 
Sanctuaries”, OIP Vol. 136, 2009.
Prancha 81
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Em 1986, Janet Johnson e Donald Whitcomb, 
do Instituto Oriental da Universidade de Chi-
cago coordenaram o Medieval Luxor Project, uma 
escavação no perímetro noroeste do Templo de 
Luxor, no aterro situado imediatamente atrás 
da histórica Villa Yasa Andraus Pasha. Este con-
traforte natural de terra havia permanecido 
inexplorado por anteriores missões arqueoló-
gicas nos anos de 1880 e de 1950 e poderia con-
ter os parcos vestígios da povoação medieval 
de Luxor.

Uma sala com as paredes revestidas de estuque 
alisado foi exposta em uma das duas estreitas 
trincheiras escavadas no cascalho. Pintado na 
parede revestida a gesso, um fresco apresen-
tava um painel decorado com um detalhado 
padrão geométrico pintado em tons de branco 
quente, de ocre arenoso e siena, carmesim e 
preto-esverdeado. O piso era feito de tijolos 
cozidos, de boa qualidade, dispostos num 
padrão em espinha de peixe. Dentro da sala, 
os escavadores encontraram a cabeça de uma 
estátua em xisto negro do faraó Tutmés III, 
partida pelo pescoço, sem que nenhum outro 
fragmento da estátua fosse aí encontrado. 
Para além da cabeça, foram descobertos outros 
artefactos datados de períodos posteriores: 
fragmentos de tigelas de barro, jarros, ânforas 
e lamparinas com a superfície decorada com 
padrões impressos semelhantes a folhas. Frag-
mentos de uma estátua de pedra de Serápis, 
o deus greco-romano, jaziam nas imediações 
de um animal agachado em barro, difícil de 
identificar. Um conjunto de moedas de metal 
e de acessórios em bronze encontravam-se por 
ali dispersos, sugerindo o conteúdo de um baú 
de madeira. A singular colecção de artefactos e 
a sala cuidadosamente decorada sugerem que 
se trataria de um «museu» ou de uma sala de 
exibição de um coleccionador. 

In 1986, Janet Johnson and Donald Whitcomb, 
from the University of Chicago’s Oriental In-
stitute, conducted the Medieval Luxor Project, 
an excavation at the northwestern perimeter 
of Luxor Temple into the embankment behind 
the Yasa Andraus Pasha Villa. This natural 
buttress of earth had been left unexcavated by 
previous archaeological missions in the 1880’s 
and 1950’s and contains what little remains of 
the medieval town of Luxor. 

A smoothed, plaster-walled room was un-
earthed in one of two narrow trenches dug 
into the rubble. Frescoed onto the plastered 
wall was a detailed geometric panel design 
in warm whites, earthy ochres and siennas, 
a deeper maroon, and dark green-black. The 
floor was made of fine baked bricks laid out in 
a herringbone pattern. Within the room, ex-
cavators found a black schist sculpture of the 
head of the royal king Thutmosis III, broken at 
the neck, nothing else of the statue remained. 
Discovered along with the head were other 
artifacts from a later period; shards of clay 
bowls, jars, amphorae, and oil lamps with 
leaf-like designs pressed into their surfaces. 
Fragments of a stone statue of Serapis, the 
Greco-Roman deity, lay near an unidentifiable 
crouching animal in clay. A number of small 
metal coins and bronze fittings were scattered 
about, implying the remains of a wooden 
trunk. The curious collection of artifacts and 
the finely decorated room suggest that it was a 
museum or a collector’s display. 

Chicago House lent me to the project to draw 
the Thutmosis III head, painted wall decora-
tions, and the other finds. Each day the tem-
ple’s antiquity inspectors unlocked the head 
fragment from storage and delivered it to me. 
My primitive studio was set up within view 
of the temple façade, in one of the medieval 

MY WORK WITH THE    
MEDIEVAL LUXOR PROJECT
Susan Osgood

O MEU TRABALHO COM O   
MEDIEVAL LUXOR PROJECT
Susan Osgood

A Chicago House cedeu-me ao Projecto para 
desenhar a cabeça de Tutmés III, a decoração 
da parede pintada e os restantes achados. To-
dos os dias, os inspectores das antiguidades do 
templo retiravam a cabeça do armazém, onde 
se encontrava encerrada, e entregavam-ma. O 
meu estúdio rudimentar estava instalado jun-
to das fundações de uma das casas medievais, 
com vista para os pilones do templo, à sombra 
das palmeiras. 

Com a pesada pedra aninhada no meu colo, 
observava os seus detalhes bem preservados 
e belamente talhados. Ao fazer medidas pre-
cisas com um compasso – este olho medido 
de uma ponta à outra, a largura dos traços de 
pintura nas têmporas e a amplitude do seu 
sorriso suave – ao longo de várias semanas, 
o meu desenho foi tomando forma. Tornei-
me tão familiarizada com as suas feições que 
comecei a reconhecer a curva pronunciada de 
um nariz, a forma amendoada de um olho e o 
seu perfil distintivo nos rostos das multidões 
que hoje se observam no mercado ou no ferry 
que faz a travessia do Nilo. 

house foundations shaded by palms. Cradling 
the heavy stone in my lap, I turned and ob-
served the beautifully carved, well-preserved 
details. Making precise measurements with 
a caliper − his eye from corner to corner, the 
flare of the cosmetic lines at his temple, and 
the width of his subtle smile − over the course 
of several weeks, my drawing took shape. I be-
came so familiar with his features that I began 
recognizing the pronounced curve of a nose, an 
almond-shaped eye and the distinct profile on 
the present-day faces in the crowds at the mar-
ket and riding the ferry crossing the Nile.
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Thutmosis III, front view, one-half life-size black 
schist statue fragment, pencil, 1986.

Tutmés III, perspectiva frontal, fragmento de 
estátua de xisto sensivelmente metade do 
tamanho natural, carvão, 1986.

Thutmosis III, left view, one-half life-size black 
schist statue fragment, pencil, 1986. 

Tutmés III, perspectiva esquerda, fragmento 
de estátua de xisto sensivelmente metade do 
tamanho natural, carvão, 1986.

Thutmosis III, right view, one-half life-size black 
schist statue fragment, pencil, 1986.

Tutmés III, perspectiva direita, fragmento de 
estátua de xisto  sensivelmente metade do 
tamanho natural, carvão, 1986.
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Ink drawing of the frescoed wall pattern, (pre-
served to almost 2m in height), 1986.

Desenho a tinta do fresco parietal exibindo 
padrões (preservado até a uma altura de quase 
dois metros), 1986.

All images with the permission of Drs. Donald 
Whitcomb and Janet Johnson, directors of the 
Medieval Luxor Project, under the auspices of 
the University of Chicago’s Oriental Institute.

Todas as imagens autorizadas pelos Drs. Donald 
Whitcomb e Janet Johnson, directores do 
Medieval Luxor Project, com o patrocínio do 
Instituto Oriental da Universidade de Chicago.
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Dirigido por Otto Schaden, o Amenmesse Project 
foi criado em 1992 com o intuito de pôr a des-
coberto o túmulo do faraó Amenemés (KV 10). 
Em resultado desta missão, durante a tempo-
rada de 2005, a equipa descobriu acidental-
mente uma nova sepultura (KV 63), a primeira 
a ser encontrada no Vale dos Reis desde a 
descoberta do túmulo de Tutankhamon (KV 
62) em 1922, por Howard Carter. Sob os vestí-
gios de abrigos para trabalhadores, no fundo 
de um poço de 6 metros, foi encontrada uma 
câmara funerária escavada na rocha, o KV 63, 
um túmulo-poço constituído por uma única 
câmara, provavelmente escavado durante o 
reinado de Amen-hotep III 3.

O encerramento do túmulo parece ter ocorrido 
durante o reinado de Tutankhamon ou num 
período imediatamente posterior 4. Durante 
este período de tempo nenhuma tentativa 
para decorar a câmara parece ter sido feita e o 
túmulo nunca foi terminado. 

O conteúdo do túmulo KV 63 era ainda mais 
intrigante: nele foram encontrados seis ataú-
des antropomórficos de madeira, colocados 
na proximidade uns dos outros e cobertos por 
uma camada de resina preta brilhante. Alguns 
deles apresentavam rostos, mãos, colares e 
pulseiras pintados de amarelo e grande parte 
deles estavam muito deteriorados pela acção 
de térmitas. Dois pequenos ataúdes dourados 
foram também encontrados: o Ataúde D (en-
contrado no chão entre os ataúdes C e E) e o 
Ataúde G6 (em boas condições de preservação 
foi encontrado dentro do ataúde G colocado 
entre almofadas) e um vasto número de jarros 
destinados ao armazenamento: 28 jarros, a 
maior parte deles ainda selados 5.

Em vez de múmias, alguns dos ataúdes guar-

davam cerâmica, têxteis, natrão e uma diver-
sidade de materiais de embalsamento. O equi-
pamento de embalsamamento encontrado no 
túmulo incluía uma colecção de almofadas (a 
maior parte delas encontrada no interior dos 
ataúdes) e um leito de madeira decorado com 
cabeças e patas de leão. Leitos rituais seme-
lhantes foram também encontrados no túmu-
lo de Tutankhamon mas neste caso o leito do 
túmulo KV 63 não acompanhava um enterra-
mento e havia sido armazenado juntamente 
com materiais de embalsamento, o que sugere 
que tinha sido aí colocado por ter sido usado 
num processo de embalsamamento realizado 
na necrópole 6.

Os achados sugerem que esta estrutura tu-
mular, constituída por uma única câmara, 
foi claramente usada como um esconderijo de 
embalsamadores e nunca foi destinada a ser 
usada como um túmulo. «Apesar disso um 
grande cuidado foi colocado no ocultamento 
da câmara. Depois da introdução dos bens 
de embalsamamento, o poço foi cheio com 
entulho para logo depois ser preparado um 
túnel. Este túnel foi cheio com rochas de gran-
des dimensões e finalmente o topo do poço 
foi coberto por uma camada escura. Na XIX 
dinastia, os trabalhadores da necrópole adicio-
naram cascalho elevando o nível da superfície 
acima do poço funerário» 7.

A questão de se saber a quem pertenciam os 
materiais de embalsamamento depositados no 
túmulo KV 63 permanece sem resposta. O es-
tilo artístico e a comparação com outros arte-
factos apontam com segurança que o encerra-
mento do túmulo KV 63 terá ocorrido durante 
o reinado de Tutankhamon ou imediatamente 
depois 8. 

bed from KV 63 was not placed with a burial, 
but stored away with embalming materials, 
suggesting it was never intended for an inter-
ment but only to be used in the embalming 
process in the necropolis 6.

This small single chambered structure was 
clearly used as an embalmer’s cache that was 
probably never meant to be used as a tomb. 
In spite of that, great care was given to hide 
the chamber. “After the introduction of the 
embalming goods, the shaft was filled with 
rubble, but then tunneled into soon thereaf-
ter. This tunnel was then filled in with large 
rocks and ultimately the top of the shaft was 
covered by a dark surface layer. The necropolis 
workmen of Dynasty XIX added rubble, rais-
ing the level of the surface fill above the tomb 
shaft” 7.

The question as to whose embalming goods 
were housed in KV 63 remains to be answered. 
Based on art styles and comparisons of a va-
riety of artifacts, there is no doubt that the 
date for the final closing of KV 63 in antiquity 
should fall during or within a few years of the 
time of King Tutankhamun 8.

The finds of KV 63 reveal that the contents of 
an embalming cache were not seen merely 
as materials to be discarded and that great 
care was involved in its protection. While the 
jars, the bed and the pillows can be easily rec-
ognized as equipment involved in the mum-
mification process, the collection of eight 
anthropoid coffins found in the tomb is less 
understandable. 

The state of preservation of the wooden coffins 
was – for the most part – very poor. In this re-
spect, the artwork that Susan Osgood created 
took a very important role in the documen-

Directed by Otto Schaden, the Amenmesse 
Project was created in 1992 with the purpose 
to clear the tomb of the King Amenmesse (KV 
10). As a result of this mission, during the 
season of 2005, the team accidently discovered 
and underwent the clearance of a new tomb 
(KV 63), the first new tomb found in the Val-
ley of the Kings since the finding of the tomb 
of Tutankhamun (KV 62) in 1922 by Howard 
Carter. Under the remains of workmen’s huts, 
down a 20-foot (six meter) shaft, was found a 
rock cut chamber, KV 63, a single chambered 
shaft tomb, probably hewn during the reign 
of Amenophis III 3. The closing of the tomb 
seems to have occurred during the reign of 
Tutankhamun or soon afterwards 4. During 
this lapse of time any attempt to decorate the 
room was apparently made and the tomb was 
left unfinished. 

The content of KV 63 was even more intrigu-
ing: it was found to contain six wooden an-
thropoid coffins, placed close together and 
covered in glossy black resin. Some had yellow 
faces, hands, necklaces and bracelets and 
most were badly damaged by termites. There 
were also two small gilded coffinettes, Coffin 
D, (found on the floor in between coffins C 
and E), and Coffin G6, (found in good condi-
tion among feather pillows inside youth´s 
Coffin G). There were 28 large ceramic storage 
jars, most of which were sealed 5. Instead of 
mummies, some of the coffins were filled 
with ceramics, textiles, natron, and a varie-
ty of embalming materials. The embalmers 
equipment found in the tomb included a 
collection of ten pillows (most of them found 
inside the coffins) and a wooden bed decorat-
ed with carved lion’s heads. Ritual beds were 
also found in Tutankhamun’s tomb, but the 

UNCOVERING THE COFFINS OF A NEW TOMB 
OF THE VALLEY OF THE KINGS (KV 63)
Rogério Sousa

REVELANDO OS ATAÚDES DE UM NOVO 
TÚMULO DO VALE DOS REIS (KV 63)
Rogério Sousa
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SCHADEN, O. (2009), “KV 63: 
Origins of the Discovery”, in 
Dziobek, Höveller-Müller, Loe-
ben (eds), Das Geheimnisvolle 
Grab 63: Die Neueste Ent-
deckung im Tal der Könige, 
Verlag Marie Leidorf, p. 63.
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SCHADEN, O. (2009), “KV 63: 
Origins of the Discovery”, in 
idem, p. 64.
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63/ Amenmesse Project”, in 
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The only dated text we found 
was “Year 5,” which identified 
wine from the northern town 
of Tjaru. Unfortunately, no 
royal name was cited on our 
wine label, but it may be 
more than mere coincidence 
that in Tutankhamun’s tomb 
(KV-62) there was also some 
wine from Tjaru dated to 
“Year 5.” In ibidem, p. 64.

8

O único texto com referência 
a uma datação referia o «Ano 
5» e identificava vinho da 
cidade setentrional de Tjaru. 
Infelizmente, nenhum nome 
real acompanhava este rótu-
lo, mas talvez não seja uma 
simples coincidência que o 
túmulo de Tutankhamon (KV 
62) tenha revelado também 
um vinho proveniente de 
Tjaru datado do «Ano 5». Em 
ibidem, p. 64.

3

SCHADEN, O. (2009), “KV 63: 
Origins of the Discovery”, in 
Dziobek, Höveller-Müller, Loe-
ben (eds), Das Geheimnisvolle 
Grab 63: Die Neueste Ent-
deckung im Tal der Könige, 
Verlag Marie Leidorf, p. 63.
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OSGOOD, S. (2009), “The KV 
63/ Amenmesse Project”, in 
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Os achados do túmulo KV 63 revelam que os 
materiais de um esconderijo de embalsama-
mento não eram vistos como meros resíduos 
que tinham de ser descartados e que, pelo 
contrário, um grande cuidado era dispensado 
na sua protecção. Enquanto os jarros, o leito e 
as almofadas podem ser facilmente reconhe-
cidos como parte integrante do equipamento 
envolvido no processo de embalsamamento, a 
colecção de oito ataúdes antropomórficos en-
contrada no túmulo afigura-se menos fácil de 
compreender neste contexto. 

O estado de preservação dos ataúdes de ma-
deira era – na sua maior parte – muito mau. 
A este respeito o trabalho desenvolvido por 
Susan Osgood desempenhou um papel mui-
to importante na documentação de cada 
fragmento. Estragos extensos causados por 
acção de térmitas tornaram os ataúdes de 
madeira extremamente frágeis, pelo que o 
trabalho de documentação de Susan teve de 
ser desenvolvido in situ, antes mesmo da sua 
remoção do túmulo.

O seu trabalho inicial envolveu a medição de 
cada fragmento e a delimitação exacta da sua 
localização. Esta informação juntamente com 
o registo fotográfico dos objectos, permitiu a 
documentação completa dos ataúdes sem per-
turbar nenhum dos seus elementos. A repre-
sentação da configuração geral de cada ataúde 
foi então tentada e brilhantemente conseguida 
por Susan, permitindo ao observador contem-
porâneo ter a compreensão perfeita das caracte-
rísticas formais de cada objecto. 

Estranhamente, os textos dos ataúdes do 
túmulo KV 63 foram intencionalmente co-
bertos com resina, apagando a identidade 
dos seus proprietários originais. A cuidadosa 
remoção da camada de resina revelou o nome 
de uma mulher, Henut-Uadjebu, sem que 
qualquer título lhe estivesse associado, as-
sim como o de uma Ama Real chamada Ini 9. 
Estes indícios bastam para tornar claro que, 
se não foram recuperados de enterramentos 
anteriores, estes ataúdes foram pelo menos 
adaptados a um novo e certamente inesperado 
propósito. 

A datação de cada ataúde está ainda em 
aberto mas todos eles possuem claramente 
características típicas de ataúdes da segunda 
metade da XVIII dinastia: todos apresentam 
a completa representação antropomórfica do 
defunto com braços e punhos cerrados (um 
atributo distintivamente masculino) talhados 
na madeira. A configuração antropomórfica 
dos ataúdes também se estende às arcas, cuja 
forma acompanha o contorno das pernas, das 
nádegas e das costas – posteriormente, no 
período ramséssida, o fundo achatado da arca 
será a norma.

Actualmente em estado muito fragmentário, 
o Ataúde A foi originalmente o mais esplên-
dido do grupo. A qualidade do trabalho en-
volvido é notável: tal como o Ataúde F, o rosto 
foi belamente esculpido e pintado de amarelo 
para sugerir a tonalidade do ouro. Contudo, os 
olhos foram incrustados: o contorno dos olhos 
e das sobrancelhas foram incrustados com 
vidro azul enquanto os olhos e as pupilas fo-
ram incrustados com pedras brancas e negras, 
respectivamente. Além do mais, o peito do 
defunto estava originalmente coberto com um 
imponente colar floral também decorado com 
incrustações policromadas. De acordo com 
Otto Schaden, «apesar de muito fragmentári-
os devido aos estragos causados por térmitas, 
alguns textos decisivos foram recuperados sob 
a camada de resina, como o título de “Ama 
Real” e o nome Ini. O texto mais longo capaz 
de ser traduzido de forma coerente foi encon-
trado numa faixa de texto hieroglífico situada 
no lado esquerdo: “Venerável, que eu possa 
ver Ré no céu e beber água do lago” 10.» Alguns 
hieróglifos são incrustados, e o uso de folha 
de ouro atesta a opulência que este ataúde 
outrora exibiu 11. Entre outros objectos, foram 
encontrados dentro da arca do Ataúde A vasos 
cerâmicos e louça de alabastro de muito boa 
qualidade. 

O Ataúde B foi encontrado num estado muito 
degradado, mas o seu rosto estava preservado 
em melhores condições. Os vestígios revelam 
que o ataúde apresenta um grau de sofis-
ticação visivelmente inferior aos restantes 

chest of the deceased was originally decorated 
with an imposing floral collar with multi-
colored inlays. According to Otto Schaden, 
“though very fragmentary and fragile because 
of termite damage, some key texts could be re-
covered from under the resin coating, the title 
“Royal Nurse” and the name ‘Iny’. The longest 
translatable connected text was on the top 
cross band, left side: ‘Revered, (may) I see Re 
in the sky and drink water from the pool’ 10.” 
Some hieroglyphs are inlaid, while some sur-
viving gold leaf further attests to the once op-
ulent condition of this coffin 11. Among other 
objects, ceramic jars and fine alabaster vessels 
were found inside the case of this coffin. 

Coffin B was found badly damaged as well, 
but the face was better preserved. It shows the 
craftsmanship to be clearly inferior to that of 
other coffins. Inside its case were found large 
quantities of natron and fragments of ceramic 
jars. 

Coffin C was found in a very poor state. Never-
theless it revealed a puzzling find: it was used 
to keep a limestone fragment of a cornice, 
probably taken from a sanctuary or a sarcoph-
agus.  

Coffin D − a gilded coffinette, of nearly 40 
cm length − was found in a damaged state, 
nestled in between two of the larger coffins. 
It was probably intended to be used for the 
mummy of a baby.

Coffin E, the best preserved of the two in-
scribed coffins in KV 63, presents the typical 
features of the so-called “black coffins”. Its di-
mensions and proportions suggest that it was 
intended to be used as an inner coffin. The 
inscriptions were displayed in longitudinal 
and transversal bands intended to depict the 
linen bands wrapping the mummy. Transver-
sal inscriptions of the lid run uninterrupted 
to the correspondent inscriptions of the case, 
attesting the formal dependence between the 
lid and the case typical of the anthropomor-
phic coffins produced before the Ramesside 
Period. Another particularity of Coffin E is the 
depiction of a winged deity in the area below 
the arms of the deceased, attesting the iden-

tation of each fragment. Extensive termite 
damage to the wooden coffins made them 
extremely fragile and the Susan’s documen-
tation work had to be done in situ, before their 
removal from the tomb. Her initial work in-
volved the measurement of each fragment and 
the definition of its exact location. This data 
together with additional photographic records 
of the objects, allowed the full documentation 
of the fragmentary coffins without disturbing 
any of their elements. The rendering of the 
general aspect of each coffin was then essayed 
and brilliantly achieved by Susan, allowing 
the contemporary viewer to have the full un-
derstanding of the formal features of each 
object.

Oddly enough, the texts on the KV 63 coffins 
were intentionally covered with resin, obscur-
ing the identities of their original owners. 
Careful removal of the layer of resin has re-
vealed the name of an untitled woman, He-
nut-Wadjbu, and also that of a Royal Nurse, 
named Iny (Coffin A) 9. This alone means that, 
if not reused from previous burials, at least 
these coffins were adapted for a new and cer-
tainly unexpected purpose. 

The dating of each coffin is open to study but 
they clearly present a good sample on the di-
versity of the features typical to the coffins of 
the second half of the 18th Dynasty: all of them 
consist of the full anthropomorphic depiction 
of the deceased with the arms and clenched 
hands (typically a male attribute) clearly 
carved on wood. The anthropomorphic shape 
of the coffins is also extended to the cases, 
displaying the contour for the legs, bottom 
and the back – later on, during the Ramesside 
Period, the flattened floorboard of the case 
will be the rule. 

Now badly damaged, Coffin A was probably 
the most imposing object of the group. The 
quality of the craftsmanship is remarkable: 
the face was beautifully modeled and painted 
yellow to suggest gold. The cosmetic lines of 
the eyes and eyebrows were inlayed with blue 
glazed glass while the eyes themselves were 
encrusted with white and black stones. The 

9

Ibidem, p. 65.
10

www.kv-63.com

10

www.kv-63.com

11

www.kv-63.com

11

www.kv-63.com

9

Ibidem, p. 65.
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ataúdes. Na sua arca foram encontradas gran-
des quantidades de natrão e fragmentos de 
vasos cerâmicos. 

O Ataúde C foi também encontrado num esta-
do bastante deteriorado. Apesar disso, revelou 
uma descoberta intrigante: foi usado para 
guardar um fragmento calcário de uma corni-
ja, provavelmente pertencente a um santuário 
ou a um sarcófago.  

O Ataúde D é de reduzidas dimensões, com 
apenas cerca de 40 cm de comprimento, ten-
do sido provavelmente manufacturado para 
ser usado pela múmia de um lactente. Era 
revestido a folha de ouro.  

O Ataúde E, é o mais bem preservado do 
conjunto encontrado no túmulo KV 63, 
apresentando os atributos típicos dos 
chamados «ataúdes negros». As inscrições fo-
ram redigidas ao longo de faixas longitudinais 
e transversais que replicavam as faixas de linho 
que envolviam a múmia. As inscrições trans-
versais do tampo prosseguem sem descontinui-
dade para a arca, atestando a típica dependên-
cia formal entre o tampo e a arca patente nos 
ataúdes antropomórficos confeccionados antes 
do período ramséssida. Outra particularidade 
do Ataúde E é a representação da divindade 
alada na área situada na região imediatamente 
inferior aos braços do defunto, assinalando a 
identificação entre o tampo do ataúde e o céu, 
um outro atributo típico dos «ataúdes negros», 
mas também dos «ataúdes dourados» da XVIII 
dinastia. Na sua arca foi encontra uma inte-
ressante e raríssima colecção de colares florais 
funerários. Alguns deles apresentavam faixas 
decoradas com folhas de ouro. 

O Ataúde F foi finamente esculpido, exibindo 
o belo rosto talhado ao estilo artístico do rei-
nado de Tutankhamon. O seu rosto, mãos e 
decoração do colar e pulseiras foram pintados 
de amarelo para imitar o brilho do ouro. Não 
possuía inscrições nem iconografia. 

O Ataúde G apresenta dimensões mais redu-
zidas do que os restantes, pelo que poderá ter 
sido confeccionado para ser usado pela mú-
mia de um jovem. Estava preservado em boas 
condições: o rosto estava pintado de amarelo. 

No interior da arca foi encontrada uma 
colecção de almofadas e um ataúde de reduzi-
das dimensões (Ataúde G6).

Vistos globalmente, os ataúdes encontrados 
no túmulo KV 63 constituem variações dos 
chamados «ataúdes negros», em voga nos 
enterramentos de elite de meados da XVIII 
dinastia, em particular entre os reinados de 
Amen-hotep II e de Amen-hotep III, em que 
os melhores exemplares apresentam rostos e 
inscrições revestidos com folha de ouro 12. 

Pelo menos alguns deles foram produzidos 
com o intuito de serem usados nos enterra-
mentos de indivíduos bem identificados, 
como o Ataúde A, que foi confeccionado para 
a Ama Real, Ini. Dada a natureza dos textos 
nele encontrados – onde o nome de Osíris se 
encontra estranhamente ausente – Otto Scha-
den sugere que este ataúde foi provavelmente 
produzido durante o reinado de Akhenaton, 
quando muitas das divindades mais tradicio-
nais haviam sido esquecidas. 

No entanto, num determinado momento, 
as inscrições originais de alguns dos ataúdes 
foram apagadas por resina e o seu uso mudou 
radicalmente: ao invés de serem usados como 
contentores de um corpo, estes ataúdes foram 
convertidos em arcas de armazenamento de 
materiais de mumificação. A qualidade do 
trabalho envolvido na execução dos ataúdes 
agrupado no túmulo KV 63, tanto do ponto 
de vista técnico como artístico, é tanto mais 
surpreendente quanto consideramos que se 
tratam de artefactos usados num esconderijo 
de embalsamamento. O uso de tão requinta-
dos ataúdes para guardar resíduos decorrentes 
do processo de mumificação 13 é bem ilus-
trativo do significado que este processo deve 
ter tido – especialmente em contextos reais 
como parece ter sido este o caso. Este achado 
também alerta para a função, tanto simbólica 
como prática, dos ataúdes como contentores 
ou receptáculos – função essa que, apesar de 
ter permanecido um tanto negligenciada, era 
certamente bastante relevante. 

É evidente que estes ataúdes, embora não 
tenham sido feitos especificamente para 

Mummification 13 is illustrative of the mean-
ing that such a process may have had – espe-
cially in royal contexts as it seems to be the 
case here. This find also signals to the in so 
far neglected, but certainly relevant, symbolic 
and practical purpose of the coffins as con-
tainers. It is clear that these coffins, although 
not made specifically to accompany the em-
balming goods, at some point were converted 
as containers/receptacles of the embalming 
materials. This fact alerts us to the surprising 
use of these objects as (ritual?) storage boxes 
in antiquity, thereby broadening the seman-
tics of the use of anthropoid coffins. The 
study of the coffins of KV 63 thus presents very 
important problems for research and clearly 
illustrates the paramount role of scientific 
drawing to document endangered archaeolog-
ical materials. 

tification between the lid and the sky, again 
a typical feature of the “black” and “white 
coffins” of the 18th Dynasty. In its case was 
found the most interesting collection of funer-
ary floral collars. Some of them adorned with 
bands decorated with golden leaf.

Coffin F was exquisitely modeled, with its 
beautiful face clearly adhering to the style of 
Tutankhamon´s reign. The face, hands and 
decoration of the collar and bracelets were 
yellow to imitate gold.  No trace of text or ico-
nography was found.

Coffin G is smaller than the remaining coffins 
thus probably crafted to be used for the mum-
my of a youngster. It was preserved in good 
condition: with its face painted yellow. Inside 
the case was found a collection of feather pil-
lows and a gilded coffinette (Coffin G6). 

Seen globally, the coffins found in KV 63 cor-
respond to variations of the so-called “black 
coffins”, which have been favored in the elite 
burials of the mid-18th Dynasty, particular-
ly between the reigns of Amenhotep II and 
Amenhotep III, where the best of these arti-
facts present gilded faces and inscriptions1. 
Clearly at least some of these coffins were 
commissioned for the burials of well identi-
fied individuals, as in Coffin A produced to be 
used by the Royal Nurse Iny. Given the nature 
of the texts found in her coffin, where refer-
ences to Osiris are conspicuously absent, Otto 
Schaden suggests that that this coffin was 
probably fashioned during the reign of   
Akhenaton when many of the traditional dei-
ties were abandoned. 

However, the original inscriptions of some of 
the coffins were obliterated by resin and their 
use was dramatically changed: instead of body 
containers, these coffins were converted to 
storage boxes of mummification materials.

The superior quality of the craftsmanship in-
volved in the execution of the coffins grouped 
in KV 63, both technically and artistically, is 
somehow surprising considering that we are 
dealing with artifacts used in an embalming 
cache. The use of such exquisite coffins to 
contain deposits of refuse from the process of 

12

See coffin of Maherpa (Cairo 
Egyptian Museum) in SOUSA, 
R. ( 2011), The Heart of 
Wisdom: The iconography of 
the heart amulet  in ancient 
Egypt, BARIS, p. 94. See also 
coffin of Henutwejbu (Wash-
ington University Gallery), in 
BRYAN, B. (2002), “Art for the 
Afterlife”, in Hornung, Bryan 
(eds), The Quest for Immor-
tality: Treasures of Ancient 
Egypt, Prestel Publishers, 
p. 66.

13

 EATON-KRAUSS (2009), 
“Embalming caches in the 
Valley of the Kings”, in 
Dziobek, Höveller-Müller, 
Loeben (eds), Das Geheim-
nisvolle Grab 63: Die Neueste 
Entdeckung im Tal der Köni-
ge, p. 70-72

12

Ver o ataúde de Maherpa 
(Museu Egípcio do Cairo) em 
SOUSA, R. ( 2011), The Heart 
of Wisdom: The iconogra-
phy of the heart amulet  in 
ancient Egypt, BARIS, p. 
94. Ver também ataúde de 
Henutwejbu (Washington Uni-
versity Gallery), em BRYAN, B. 
(2002), “Art for the Afterlife”, 
em Hornung, Bryan (eds), 
The Quest for Immortality: 
Treasures of Ancient Egypt, 
Prestel Publishers, p. 66.

13

 EATON-KRAUSS (2009), 
“Embalming caches in the 
Valley of the Kings”, em 
Dziobek, Höveller-Müller, 
Loeben (eds), Das Geheim-
nisvolle Grab 63: Die Neueste 
Entdeckung im Tal der Köni-
ge, p. 70-72.
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acompanhar bens de embalsamamento, 
foram num dado momento convertidos 
em meros contentores/receptáculos de 
materiais de embalsamento. Este facto 
alerta-nos para o surpreendente uso 
destes objectos na Antiguidade como arcas 
(rituais?) de armazenamento, ampliando 
significativamente desta forma a semântica 
do uso dos ataúdes antropomórficos. O estudo 
dos ataúdes do túmulo KV 63 apresenta, por-
tanto, problemas muito significativos para 
a investigação e ilustra o papel destacado do 
desenho científico para a documentação de 
materiais arqueológicos ameaçados. 

View from the north of the location of KV 63 (at 
lower right) in the Valley of the Kings.
Photo: Susan Osgood

Perspectiva, a norte, da localização do túmulo KV 
63 (na parte inferior direita) no Vale dos Reis.
Fotografia: Susan Osgood
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6564 View of the foundations of the workmen’s 
huts over the shaft of KV 63.  
Photo: Heather Alexander

Perspectiva sobre as fundações dos abrigos 
dos trabalhadores imediatamente acima do 
poço do túmulo KV 63.
Fotografia: Heather Alexander

The tomb as it was found in 2006.    
Photos: Ted Brock (digital montage: Susan Osgood)

O túmulo tal como foi encontrado em 2006
Fotografia: Ted Brock (montagem digital: Susan Osgood)
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6766 Coffin E trough in situ, filled with floral collars
Photo: Archie Chubb and Otto Schaden

Ataúde E no local onde foi encontrado: arca 
repleta de colares florais
Fotografia: Archie Chubb and Otto Schaden

Coffin F as found in 2006. 
Photo: Ted Brock

Ataúde F no local onde foi encontrado:  
pormenor do tampo.
Fotografia: Ted Brock

View of Coffins A, B, C, E, F, and G   
as found in 2006.  
Photo: Ted Brock

Os Ataúdes A, B, C, E, F e G,   
como foram encontrados em 2006
Fotografia: Ted Brock

Susan Osgood drawing Coffin C after conserva-
tion, 2009.  
Photo: Archie Chubb

Susan Osgood a desenhar o Ataúde C após a 
conservação, 2009.
Fotografia: Archie Chubb
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6968 Mending pottery shards 
found in Coffin B.  
Photo: Roxanne Wilson

Reunindo fragmentos cerâmicos 
encontrados no Ataúde B.
Fotografia: Roxanne Wilson

The conserved lion-headed “bed” on 
supports (170cm long), found broken 
up in one of the large pots. 
Photo: Elise van Rooij

O leito adornado com cabeças de leão, 
depois de conservação posicionado nos 
seus suportes (170cm de comprimen-
to), encontrado quebrado num dos 
potes de grandes dimensões
Fotografia: Elise van Rooij

Intact alabaster jars found inside of 
Coffin A.
Photo: Roxanne Wilson

Vasos de alabastro intactos encon-
trados dentro do Ataúde A.
Fotografia: Roxanne Wilson
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Em 2006 e 2009 a Chicago House cedeu os meus 
serviços para trabalhar com Otto Schaden no 
túmulo KV 63. Inicialmente os meus dias co-
meçavam por descer uma escada íngreme até 
ao fundo do poço e encontrar um lugar no in-
terior da pequena e atulhada câmara. Algo de 
diferente acontecia todos os dias: o fotógrafo 
podia estar em acção e precisar de espaço ou de 
apoio; a equipa do canal de televisão Discovery 
Channel podia estar a filmar; conservadores 
consolidavam os ataúdes danificados e egip-
tólogos prosseguiam cuidadosamente com 
as pesquisas, abrindo e registando o recheio 
de um ataúde de cada vez. Tudo tinha de ser 
documentado e transportado para o exterior, 
para garantir um armazenamento seguro no 
túmulo adjacente do faraó Amenemés (KV 10) 
no final de cada temporada, já que o túmulo 
corria o risco de inundação no caso de uma 
chuvada ocasional. 

Por vezes ficava sozinha no túmulo, desenha-
va num silêncio, entrecortado aqui e além 
apenas por uma voz distante e abafada pelo 
ruído de um grupo turístico que passava junto 
ao poço. Desenhei quatro dos ataúdes antes 
mesmo da sua remoção, registando medidas 
em muitos ângulos distintos, usando instru-
mentos de proporção, esquadros, réguas de 
madeira desdobráveis, compassos e fotogra-
fias digitais como referência. 

Extensos estragos causados por térmitas tor-
naram os ataúdes extremamente frágeis, com 
pedaços de madeira tão finos como papel e que 
não podiam ser tocados. A proximidade uns 
dos outros permitia uma visibilidade limitada 
a um ou dois ângulos. O Ataúde F, um dos 
mais belos do conjunto, teve de ser desenhado 
de um ponto de vista invertido e posterior-
mente rectificado, à medida que os recipientes 

de cerâmica que o envolviam eram removidos, 
tornando-o mais acessível. O rosto deste ataú-
de é extremamente naturalista, cada olho, 
sobrancelha, orelha, narina e canto da boca é 
ligeiramente diferente. 

Depois do recheio do túmulo ter sido comple-
tamente removido para armazenamento no 
túmulo KV 10, desci uma vez mais à câmara 
do túmulo KV 63. Três das suas paredes foram 
cinzeladas em calcário de um puro tom de 
marfim. A parede à esquerda foi talhada ao 
longo de um filão de quartzo rosa que atraves-
sava a montanha. 

Enquanto patinhava ao longo da entrada, o 
espaço parecia mais amplo. Havia sido com-
pletamente esvaziado, desprovido dos ataúdes 
negros e dos vasos cerâmicos de pescoço alto. 
Tudo o que restava, para além das marcas do 
cinzel, eram algumas manchas antigas de 
dedadas de resina escura nas paredes róseas.

storage in KV10, I went down once again to 
the KV 63 chamber. Three of its walls are chis-
eled out of the pristine ivory white limestone. 
The wall to the left is cut along a sheer vein of 
rose quartz running through the mountain. 
As I ducked through the entrance, the space 
seemed very light. It was completely cleared 
out, absent of the black coffins and the waist-
tall clay pots. All that remains, beyond the 
chisel marks, are a few smeared ancient hand-
prints of the dark resin left on the pink wall.

In 2006 and 2009 Chicago House loaned me to 
work with Dr. Otto Schaden in KV 63. Initial-
ly my days began by climbing a steep ladder 
down the shaft and finding a place to situate 
myself inside the small, crowded chamber. 
Something different was going on each day: 
the photographer might be shooting and need 
a bit of space or assistance; the Discovery 
Channel TV crew might be filming; conserva-
tors were consolidating the damaged coffins 
and Egyptologists were carefully excavating, 
opening and recording the contents of one cof-
fin at a time. Everything had to be document-
ed and moved up to safer storage in the adja-
cent tomb of Amenmesse (KV 10) by the end of 
the season, as the tomb was in danger of flash 
flooding, should a rare downpour occur. 

At times I had the tomb all to myself, drawing 
in silence, with only a faint, distant voice 
from time to time or the din of a tour group 
heard at the top of the shaft. I drew four of 
the coffins before they were excavated, taking 
many measurements from all different an-
gles, using proportional tools, triangles, fold-
ing wooden rulers, calipers and digital photos 
for reference. Extensive termite damage made 
the coffins extremely fragile, with wood as 
thin as paper; they could not be touched. 
Their close proximity to one another meant 
that they were visible from only one or two 
angles. Coffin F, with the most beautiful fea-
tures, had to be drawn from an upside-down 
vantage point and then double-checked as the 
ceramic pots around it were lifted out, making 
it more accessible. The face of this coffin is 
captivatingly life-like, each eye, eyebrow, ear, 
nostril and corner of the mouth is different 
from one another.

After the contents had all been moved up to 

MY WORK WITH THE     
KV 63/AMENMESSE PROJECT
Susan Osgood

O MEU TRABALHO COM O  
AMENMESSE PROJECT (KV 63)
Susan Osgood
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Coffin A
Reconstruction made from available 
measurements, pencil, 2006.

Ataúde A
Reconstituição a partir das medições 
Disponíveis, carvão,, 2006.

Coffin A
Drawn in situ, pencil, 2006.

Ataúde A
Desenhado in situ, carvão, 2006.
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Coffin A
Digital hypothetical composite made from post 
conservation drawings of fragments, 2010.

Ataúde A
Composição digital hipotética feita a partir de 
desenhos de fragmentos após conservação, 
2010.

Coffin A
Left facial profile, drawn after excavation 
and conservation, pencil, 2006. 

Ataúde A
Perfil facial esquerdo, desenhado após 
escavação e conservação, carvão, 2006.
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Coffin A
Front view, drawn in situ, pencil, 2006.

Ataúde A
Perspectiva frontal, desenhado in situ, 
carvão, 2006.

Coffin A
Front view, watercolor painting, 2006.

Ataúde A
Perspectiva frontal, aguarela, 2006.
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Coffin B
Reconstruction made from available 
measurements, pencil, 2009.

Ataúde B
Reconstituição a partir das medidas 
disponíveis, carvão, 2009.

Coffin B
Drawn in situ, pencil, 2006.

Ataúde B
Desenhado in situ, carvão, 2006.
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Coffin B 
Face profiles drawn after excavation 
and conservation, pencil, 2009.

Ataúde B
Perfis faciais desenhados após 
escavação e conservação, carvão, 
2009.

Coffin B 
Face drawn after excavation and 
conservation, pencil, 2009.

Ataúde B
Face desenhada após escavação e 
conservação, carvão, 2009.
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Coffin B 
Front view of the two halves drawn joined in 
situ, pencil, 2006.

Ataúde B
Perspectiva frontal das duas metades do tampo 
reunidas no desenho feito in situ, carvão, 2006.

Coffin B 
Two halves and face drawings digitally 
joined, 2009. 

Ataúde B
As duas partes do tampo e o rosto 
reunidos digitalmente, 2009.
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Coffin C 
Drawn in situ, pencil, 2006.

Ataúde C
Desenho in situ, carvão, 2006.

Coffin C 
Digital hypothetical composite made from in 
situ drawing, 2010.

Ataúde C
Traçado digital de composição hipotética a 
partir de desenho feito in situ, 2010.
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Coffin D 
Whole coffin and foot drawn after excava-
tion and conservation, pencil, 2009.

Ataúde D
Ataúde e base desenhados após escavação 
e conservação, carvão, 2009.

Coffin D 
Full profiles drawn after excavation 
and conservation, pencil, 2009.

Ataúde D
Perfis desenhados após escavação 
e conservação, carvão, 2009.
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Coffin E 
Whole coffin and foot drawn after excavation 
and conservation, pencil, 2009.
Text traced 1:1 and digitally joined onto bands.  

Ataúde E
Ataúde e base desenhados após escavação 
e conservação, carvão, 2009.
Inscrições traçadas em tamanho natural (1:1) e 
aplicadas digitalmente sobre as bandas

Coffin E 
Full profiles drawn after excavation and conser-
vation, pencil, 2009.
Text traced 1:1 and digitally joined onto bands.  

Ataúde E
Perfis desenhados após escavação e conser-
vação, carvão, 2009.
Inscrições traçadas em tamanho natural (1:1) e 
aplicadas digitalmente sobre as bandas

Coffin E 
Top view, drawn after excavation and conserva-
tion, pencil, 2009.
Text traced 1:1 and digitally joined onto bands.  

Ataúde E
Perspectiva da cabeceira, desenhada após 
escavação e conservação, carvão, 2009.
Inscrições traçadas em tamanho natural (1:1) e 
aplicadas digitalmente sobre as bandas
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Coffin F 
Drawn in situ, pencil, 2006.

Ataúde F
Desenhado in situ, carvão, 2006.

Coffin F 
Reconstruction made from available measure-
ments, pencil, 2009.

Ataúde F
Reconstituição feita a partir das medidas 
disponíveis, carvão, 2009.
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Coffin F 
Front view, drawn in situ after 
conservation, pencil, 2006.

Ataúde F
Perspectiva frontal, desenhada
 in situ após
conservação, carvão, 2006.

Coffin F 
Face profiles drawn in situ after 
conservation, pencil, 2006.

Ataúde F
Perfis desenhados in situ após 
conservação, carvão, 2006.
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Coffin F 
Artist’s rendering, 87 x 28”, 220cm x 70cm, 
gouache and ink, 2009. Photo: Rachel Portesi

Ataúde F
Interpretação artística, 87 x 28”, 220cm x 
70cm, guache e tinta, 2009. Fotografia: Rachel 
Portesi



EX
PL

O
R

A
TI

O
N

S 
SU

SA
N

 O
SG

O
O

D
 E

X
PL

O
R

A
Ç

Õ
ES

9796 Coffin G 
Whole coffin and foot drawn after excavation 
and conservation, showing construction, 
pencil, 2009.

Ataúde G
Ataúde e base desenhados após escavação 
e conservação exibindo elementos de monta-
gem, carvão, 2009.

Coffin G 
Full profiles drawn after excavation and con-
servation, showing construction, pencil, 2009.

Ataúde G
Perfis desenhados após escavação e conser-
vação, exibindo elementos de montagem, 
carvão, 2009.
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Coffin G 
Front view drawn after excavation and 
conservation, pencil, 2009.

Ataúde G
Perspectiva frontal desenhada após 
escavação e conservação, carvão, 2009.

Coffin G 
View inside trough drawn after excavation 
and conservation, showing construction, 
pencil, 2009.

Ataúde G
Perspectiva do interior da arca desenhada 
após escavação e conservação, exibindo 
elementos de montagem, carvão, 2009.

All images with the permission of Dr. Otto 
Schaden, Director of the KV63/Amenmesse 
Project, under the auspices of the University of 
Memphis, Atlanta, Georgia, 2006, and the Minister 
of State for Antiquities, Egypt (2007 to present).

Todas as imagens autorizadas pelo Dr. Otto 
Schaden, Director do KV63/Amenmesse Project, 
com o patrocínio da Universidade de Memphis, 
Atlanta, Georgia, 2006, e pelo Ministério das 
Antiguidades, Egipto (2007 ao presente).



EXPLORATIONS, 
THE ARTIST, AND EGYPT    
EXPLORAÇÕES, 
A ARTISTA E O EGIPTO  
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Ao longo das quatro décadas em que Susan 
Osgood tem pintado e desenhado, os catali-
sadores para o seu trabalho têm permanecido 
imutáveis: o desejo de evidenciar a natureza 
misteriosa da vida; a crença de que a cor em si 
mesma é um mundo insondável de significado 
e alusão; a vontade de demonstrar a subalter-
nização do intelecto em relação à alma. Este 
último desígnio é o principal objectivo e reali-
zação do trabalho de Osgood, e é o que torna o 
seu trabalho sublime e subversivo, integrada 
que está numa plétora de arte pós-moderna 
a qual, em nome de uma ironia espirituosa, 
evita a infinita plasticidade da poesia. O tra-
balho de Osgood existe para além dos planos 
da dialéctica cultural e política, e afasta-se 
da crítica social. Na sua decisão de explorar a 
vastidão do plano metafísico, ela investe o seu 
trabalho com mensagens do eterno: aqui paira 
o espírito, esse núcleo da natureza humana 
e cósmica que estabelece a sua supremacia 
permanecendo inalterado. 

Osgood utiliza materiais tradicionais e não-
tradicionais na criação do seu trabalho. A 
sua notável facilidade em trabalhar com óleo 
é algo que ela recusa explorar, em vez disso 
abeira-se de cada novo trabalho com uma 
humildade tímida e uma insistência em 
tactear rumo ao que é ainda desconhecido. 
Usa barra de óleo, guache e pigmento esma-
gado nos seus desenhos, raramente se permi-
tindo a si mesma estabilizar na exploração de 
uma técnica, obrigando-se continuamente 
a trabalhar em territórios estranhos, como 
no caso dos seus desenhos sobre negativos de 
antigos grafitos, cujas mensagens dirigidas 
a gerações desaparecidas podem ser parcial-
mente divisadas através da transparência dos 
traços de Osgood.

Osgood é uma viajante, tanto no sentido 
literal como no sentido figurado, e é a sua 
exploração de mundos distantes, as suas geo-
grafias interiores e exteriores, que estimula o 
seu imaginário. Desde 1985 que tem trabalha-
do para a Missão Epigráfica da Universidade 
de Chicago e outras missões arqueológicas, 
sobretudo no Alto Egipto. Tons de luz em 
constante mudança sobre a rica coloração da 
arquitectura antiga, do deserto, da vegetação; 
a replicação para o papel, repetitiva e diária de 
hieróglifos copiados das paredes de pedra dos 
templos – estes são os elementos que trans-
mitem continuamente a Osgood a mensagem 
de que, não importa o quão profundamente 
se desça, haverá sempre algo que permanece 
oculto: uma outra camada indizível de histó-
ria, uma luz sobre as aparências das coisas, 
um rumo inesperado da mente para uma di-
recção que não parecia existir no dia anterior. 
A mais importante mensagem que um obser-
vador recebe de um encontro com o trabalho 
de Osgood é de que nada pode ser captado em 
absoluto. 

Em 2008, a partir da rica fermentação de via-
gens e de trabalho epigráfico, Osgood depa-
rou-se com um novo imaginário envolvendo a 
cartografia. Tomando conhecimento de mapas 
históricos de regiões antigas, ela empreendeu 
uma metodologia interpretativa através da 
qual explorou os caminhos e rotas de nave-
gação de modo figurado. Desta vez, iria criar 
uma série de monótipos e delicados desenhos 
a guache que representam não tanto o movi-
mento físico das estradas e rotas de navegação 
através da superfície da terra, mas o movi-
mento do espírito humano à medida que ruma 
em direcção a insondáveis e imprevisíveis co-
meços, descobertas, desfechos e recaídas. Os 

distant worlds, their inner and outer geogra-
phy, that fuels her imagery. Since 1985 she has 
been working for the University of Chicago’s 
Epigraphic survey and other archaeological 
missions, primarily in Upper Egypt. Chang-
ing hues of light upon the rich coloration of 
ancient architecture, desert and vegetation; 
daily, repetitive replications of hieroglyphs 
from stone temple walls onto paper---these 
are the things that relate to Osgood the con-
tinuous message that no matter how deep one 
goes, something always lies beneath: another 
unspoken layer of history, a new cast of light 
upon surface appearances, an unexpected 
turn of the psyche in a direction that didn’t 
seem to exist on the previous day. The single 
most distinctive message a viewer receives 
from an encounter with Osgood’s work is that 
nothing whatever can be pinned down to an 
absolute. 

In 2008, out of a rich cross-fermentation of 
travels and epigraphic work, Osgood arrived 
at a new imagery involving mapping. Having 
come upon some historical maps of ancient 
regions, she developed an interpretative 
methodology by which to explore the paths 
and waterways of previous civilizations in 
a non-literal manner. At this time she em-
barked on a series of monotypes and delicate 
gouache drawings that depict not so much the 
physical movement of roadways and water-
ways across the surface of the earth, but the 
movement of a human spirit as it navigates 
its way toward unknowable and unpredictable 
openings, clearings, closures and recurrences. 
The monotypes, which are structured as dip-
tychs, reveal at their seam the subtle complex-
ity of a shared border, the abrading edge cre-
ated by disparate affinities that cannot quite 

In the four decades that Susan Osgood has 
been painting and drawing, the catalysts for 
her work have remained unchanged: the de-
sire to put forth evidence of the mysterious 
nature of life; the belief that color itself is a 
world of bottomless meaning and allusion; 
the willingness to demonstrate the subservi-
ence of the mind to the soul. This last factor 
is the chief goal and achievement in Osgood’s 
work, and it is what makes her work both sub-
lime and subversive, existing as it does amid 
a plethora of postmodern art that, for the sake 
of ironic witticism, eschews the infinite elas-
ticity of poetry. Osgood’s work exists beyond 
the realms of cultural and political dialectic, it 
sidesteps social commentary. In her decision 
to explore the farther reaches of a metaphysi-
cal realm, she imbues her work with messages 
from the eternal: Here lies the spirit, that core 
of human and cosmic nature that establishes 
its supremacy by remaining unchanged.

Osgood employs traditional and non-tradi-
tional materials in the creation of her work. 
Her remarkable facility with oil paint is 
something she refuses to exploit, instead 
approaching every new work with abashed 
humility and an insistence upon groping to-
ward that which is not yet known. She uses 
oil stick, gouache and crushed pigment in 
her drawings, rarely allowing her exploration 
of technique to plateau but instead pushing 
onward until she finds herself on unfamiliar 
territory, as in the case of her drawings us-
ing dated photo negatives of ancient graffiti, 
whose messages to vanished generations can 
be partially recognized through the scrim of 
Osgood’s markings.

Osgood is a traveler, in both the literal and 
figurative sense, and it is her exploration of 

TESTEMUNHO DO MISTÉRIO
Muriel Wolf 

EVIDENCE OF MYSTERY  
Muriel Wolf
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monótipos, estruturados como dípticos, reve-
lam na linha de junção a subtil complexidade 
de uma fronteira partilhada, o limite erodido 
criado por afinidades desiguais impossíveis de 
conciliar à medida que se tentam fundir.

Nas pinturas a óleo de Osgood, o que o obser-
vador primeiro capta é uma forma sensual 
que paira sobre as evidências sombrias da 
sua génese. Quando sombras prevalecem ao 
fundo, tal não transmite uma sensação pesa-
rosa, antes sugere o caos em mudança a partir 
do qual se iniciam e emergem os fenómenos 
cognoscíveis. Osgood, como boa fenomenolo-
gista, não deseja desvendar um mistério mas 
observá-lo, e enquanto o faz com manifesta 
reverência, as próprias imagens não sugerem 
uma sacralidade que as poderia colocar fora de 
alcance do observador. Em vez disso, sentimos 
neste imaginário um convite: Vem e vê por ti mes-
mo. Diante de qualquer uma das muitas pin-
turas de Osgood, o observador tem a experiên-
cia de olhar para um espelho e encontrar-se 
reflectido numa existência misteriosamente 
tangível, mesmo se paira no limite do impal-
pável. Nas imagens de Osgood encontra-se 
nada menos do que a vida e a morte, presença 
e ausência, distância e proximidade, desejo 
e perda – os elementos complementares que 
regem a criatividade humana em qualquer 
plano concebível. Finalmente, como a própria 
vida, o conteúdo de uma pintura ou desenho 
de Osgood pode ser sentido mas não captado, 
tocado mas não possuído. 

De olhos bem abertos, aos 26 anos de idade 
parti para a minha primeira viagem ao Egip-
to. Não levei máquina fotográfica, em vez 
disso levei um estojo de pastel e um bloco de 
desenho. Desejando viajar desde muito nova – 
sonhando com lugares exóticos – saboreei tudo 
vagarosa e intensamente. 

No Old Cataract Hotel em Assuão, sentada nos 
jardins, desenhava as malvas de um carmesim 
luxuriante, quando um jardineiro estendeu a 
sua mão repleta de sementes de malva. Plan-
tei-as quando regressei a casa e floriram du-
rante vários anos seguidos. 

Sentada nas margens poeirentas da aldeia de 
Gurnah, na margem ocidental de Luxor, de-
senhava juntamente com dois colegas o tom 
azulado e amarelo quente das casas de adobe 
ao pôr-do-sol, com os miúdos espreitando so-
bre os nossos ombros. 

Na pausa para almoço no Templo de Medinet 
Habu, desenhei Mohamed Abul Gassem, com 
quem trabalhei durante vinte anos. Orgulho-
so, paciente e quase cego, nem reparou que o 
desenhava. 

Observando a paisagem ao longo da costa 
mediterrânica a partir da janela do meu táxi, 
esboço o que vejo e anoto os nomes estranhos 
redigidos sobre os sinais de trânsito que ficam 
para trás: Alexandria, El-Agami el-Bitash, 
Mersa Matrouh, Al Alamein. 

Desenhar faz-me abrandar, observar, e verda-
deiramente estar nesse momento, naquele lu-
gar. Por vezes, enquanto me sento e desenho, 
uma multidão inquiridora agrupa-se, outras 
vezes fico sozinha, em silêncio apenas com os 
sons do vento do deserto. Para mim todos estes 
desenhos se tornam testemunho do que eu vi 
e vivi. Arreigado em mim como um filão pro-
fundo, viajar tem sido parte de mim por mais 
de metade da minha vida.

With eyes wide open, at 26 years old I went on 
my first trip to Egypt. I did not bring a cam-
era; instead I brought pastels and a sketch-
book. Wanting to travel ever since I was young 
− dreaming of exotic places − I took it all in 
slowly and intently. 

At the Old Cataract Hotel in Aswan while 
sitting in the gardens, drawing the tall, lush 
maroon hollyhocks, a gardener holds out his 
hand full of hollyhock seeds. I plant them 
when I return home and they bloom for sever-
al years.

Sitting on the dusty banks of Gurna village on 
the West Bank of Luxor, two artist friends and 
I draw the azure and warm yellow mud brick 
houses at sunset, with local kids peering over 
our shoulders. 

On a lunch break from work in Medinet Habu 
temple, I draw Mohamed Abul Gassem, whom 
I have worked with for 20 years. Proud, pa-
tient, and losing his eyesight, he takes no 
notice of me drawing him. 

Watching the view along the Mediterranean 
from my taxi window, I sketch what I see and 
jot down the foreign names on the road signs 
passing by: Alexandria, El-Agami el-Bitash, 
Mersa Matrouh, Al Alamein.  

Sketching makes me slow down, observe, 
and really be in that moment, in that place. 
Sometimes, while sitting and drawing, an 
inquisitive crowd gathers around, or perhaps 
I am alone, in silence with only the sounds of 
the desert wind. For me, these drawings all 
become evidence and documentation of what 
I have seen and experienced. Ingrained like a 
deep-running vein, traveling has been a part 
of me for more than half my life. 

be reconciled to one another as they attempt 
to merge. 

In Osgood’s oil paintings, what the viewer 
first receives is a sensual, hovering form, and 
beneath and behind it the murky evidence 
of its genesis. Where shadows prevail in the 
background, it is not to convey a sense of 
brooding, but rather to depict the muted cha-
os out of which the beginnings of recognizable 
phenomena arise. Osgood, like any good phe-
nomenologist, desires not to solve a mystery 
but to observe it, and while she does this with 
obvious reverence, the pictures themselves 
do not connote a holiness that might place 
distance between picture and viewer. Instead, 
one senses in the imagery an invitation: Come 
in, and see yourself. Standing before any one of 
many of Osgood’s paintings, the viewer has 
the experience of looking into a mirror and 
finding reflected back an existence that is 
mysteriously palpable, even as it hovers at the 
edge of insubstantiation. In Osgood’s pictures 
one finds no less than life and death, presence 
and absence, distance and closeness, desire 
and loss-- the very pairs of counterparts that 
drive human creativity on every conceivable 
level. Finally, like life itself, the content of an 
Osgood painting or drawing is that which can 
be felt but not grasped, grazed against but not 
possessed.

SKETCHBOOKS
Susan Osgood

LIVROS DE ESBOÇOS
Susan Osgood
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Cairo Egyptian Museum, Coffin of 
Nesytanebasher.
Pen and watercolor,1992

Mohamed Abul Gassem at Medinet 
Habu Temple.
Pen and watercolor, 2000.

Catacombs and Pompei’s Pillar, 
Alexandria.
Pen and watercolor, 2000.

Museu Egípcio do Cairo, Ataúde de 
Nesitanebacheru.
Tinta e aguarela, 1992.

Mohamed Abul Gassem no Templo de 
Medinet Habu.
Tinta e aguarela, 2000.

Catacumbas e Coluna de Pompeu, 
Alexandria.
Tinta e aguarela, 2000.
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Guards at Karnak Temple, Luxor.
Ink and watercolor, 1988.

Eastern view from Gurnah village.
Ink and watercolor, 2004.

Chicago House garden.
Charcoal, 1991.

Ruins within Medinet Habu 
Temple.
Ink and watercolor, 2002.

Guardiões no Templo de Karnak, Luxor.
Tinta e aguarela, 1988.

Perspectiva oriental da aldeia de 
Gurnah.
Tinta e aguarela, 2004.

Jardim da Chicago House.
Carvão, 1991. Ruínas no Templo de Medinet Habu.

Tinta e aguarela, 2002.
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On a dahabiya boat from Esna to Kom 
Ombo.
Ink and watercolor, 2006.

Sinai camel driver, Moussa Salah.
Ink and watercolor, 2002.

Numa barca dahabya de Esna para Kom 
Ombo.
Tinta e aguarela, 2006.

O condutor de camelos, Mussa Salah.
Tinta e aguarela, 2002.

Alexandria and Delta monasteries.
Ink and watercolor, 2001.

Great Pyramids and Delta 
monasteries.
Ink and watercolor, 2001.

Alexandria e mosteiros do Delta.
Tinta e aguarela, 2001. Grandes Pirâmides e mosteiros 

do Delta.
Tinta e aguarela, 2001.
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Luxor Suq.
Ink, 1986

Sheik Ali’s Hotel rooftop, Luxor.
Ink and watercolor, 1986.

Felucca on the Nile, Luxor.
Ink, 1986.

Hassan grinding sand, Luxor.
Ink and watercolor, 2000.

Mercado de Luxor.
Tinta, 1986

Açoteia do Sheik Ali Hotel, Luxor.
Tinta e aguarela, 1986.

Feluca no Nilo, Luxor.
Tinta, 1986

Hassan a moer areia, Luxor.
Tinta e aguarela, 2000

Sheik Ali's Hotel rooftop, Luxor, ink and water-
color, 1986.
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Um artista meu amigo ao deixar o Egipto 
deu-me saquinhos de pigmentos de terra, 
com cores que iam desde o branco vivo, ao 
ocre amarelado, aos óxidos de ferro vermelho 
escuro e terra-sombra do deserto. Ao mesmo 
tempo deparei-me com uma pilha de impres-
sões e fotografias em negativo que iriam ser 
removidas dos nossos arquivos da Chicago House 
em Luxor, vestígios remanescentes do projecto 
de documentação dos antigos grafitos, que a 
Missão Epigráfica realizou nos anos trinta do 
século XX. Com estes pigmentos e materiais 
diante de mim, emergiram três séries de de-
senhos e pinturas que fui criando ao longo de 
catorze anos: SONHO DEMÓTICO, MENSAGEM 
TEMPLÁRIA e MENSAGENS RESGATADAS.

As impressões davam-me imagens em positi-
vo, as fotografias imagens em negativos. Os 
antigos grafitos de Medinet Habu consistem 
em inscrições em demótico, hierático e copta, 
escritas por sacerdotes e visitantes do templo 
que revelam mensagens de teor legal, registos 
da altura da cheia ou mensagens votivas pe-
dindo que o bom nome do redactor permaneça 
na presença dos deuses e deusas do templo. 

Enquanto explorava o movimento das marcas 
antigas através do papel – decidindo se as ha-
via de incorporar ou apagar – a história (conta-
da) pelas antigas mensagens acentuava a pro-
fundidade da peça. Achei que eram materiais 
belos e fascinantes. Estas séries expressam 
uma espécie de curiosidade sobre o que perma-
nece oculto e reflectem o sentimento de se ser 
um estranho numa terra estranha. 

An artist friend leaving Egypt gave me bags of 
powdered earth pigments, with colors ranging 
from bright white to yellow ochre to the dark-
er red iron oxides and umbers from the desert. 
At the same time, I discovered a large stack of 
the blueprints and black prints to be discarded 
from our Chicago House archives in Luxor, 
remnants from the ancient graffiti documen-
tation project, which the Epigraphic Survey 
undertook in the 1930’s. With these pigments 
and papers before me, three series of drawings 
and paintings emerged over the course of four-
teen years: DEMOTIC DREAM, TEMPLE MESSAGE 
and SAVED MESSAGES.

The blueprints are positive images, the black 
prints photographic paper negatives. The graf-
fiti is ancient Demotic, Hieratic, and Coptic, 
written by priests and visitors to the temples 
at Medinet Habu, revealing legal messages, 
records of the height of the Nile and votives 
asking that the writer’s good name remain in 
the presence of the gods and goddesses of the 
temple. 

As I explored the movement of the ancient 
marks across the paper--deciding whether to 
incorporate or obscure them--the history of 
the ancient messages only added to the depth 
of the piece. I found the papers beautiful and 
fascinating. These series express a kind of cu-
riosity about what lies beneath and perhaps 
what it is like to be a stranger in a strange 
land.

SAVED MESSAGES AND    
TEMPLE MESSAGE SERIES
Susan Osgood

AS SÉRIES MENSAGENS RESGATADAS 
E MENSAGEM TEMPLÁRIA 
Susan Osgood

Luxor Hotel and Hoopoes.
Ink, 1985.

Franco-Egyptian Center, Luxor.
Ink, 1985.

O Luxor Hotel e poupas-eurasiáticas.
Tinta, 1985

Centro Franco-Egípcio, Luxor.
Tinta, 1985.
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Temple Message #7, powdered 
pigment on collaged paper negative 
of ancient graffiti
17 x 23”, 43,18 x 58,42 cm, 1995.

Mensagem Templária #7, pigmento 
em pó sobre negativo de antigos 
grafitos
17 x 23”, 43,18 x 58,42 cm, 1995.

Temple Message #9, powdered pig-
ment on collaged paper negative of 
ancient graffiti
20.5 x 19”, 52,07 x 48,26 cm, 1996.

Mensagem Templária #9, pigmento 
em pó sobre negativo de antigos 
grafitos
20.5 x 19”, 52,07 x 48,26 cm, 1996.
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Saved Messages #8, gouache on col-
laged photo blueprint of ancient graffiti
10.25 x 20”, 26 x 50,8 cm, 2005. 

Mensagens Resgatadas #8, guache 
sobre impressão fotográfica de antigos 
grafitos
10.25 x 20”, 26 x 50,8 cm, 2005.
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Saved Messages #4, gouache on collaged 
photo blueprint of ancient graffiti
11.5 x 16 5”, 29,2 x 41,9 cm, 2004.

Mensagens Resgatadas #4, guache sobre 
impressão fotográfica de antigos grafitos
11.5 x 16 5”, 29,2 x 41,9 cm, 2004.

Saved Messages #7, gouache on collaged photo 
blueprint of ancient graffiti
14 x 17”, 35,6 x 43,2 cm, 2005.

Mensagens resgatadas #7, guache sobre im-
pressão fotográfica de antigos grafitos
14 x 17”, 35,6 x 43,2 cm, 2005.
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Saved Messages #10, gouache on collaged 
photo blueprint of ancient graffiti
11 x 21.25“, 27,9 x 54 cm, 2005.

Mensagens Resgatadas #10, guache sobre 
impressão fotográfica de antigos grafitos
11 x 21.25“, 27,9 x 54 cm, 2005.
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Saved Messages #15, gouache on photo 
blueprint of ancient graffiti
22 x 17”, 55,9 x 43,2 cm, 2006.

Mensagens Resgatadas #15, guache sobre 
impressão fotográfica de antigos grafitos 
22 x 17”, 55,9 x 43,2 cm, 2006.

Saved Messages #12, gouache on collaged 
photo blueprint of ancient graffiti
14.5 x 22.5”, 36,8 x 57,2 cm, 2005.

Mensagens Resgatadas #12, guache sobre 
impressão fotográfica de antigos grafitos 
14.5 x 22.5”, 36,8 x 57,2 cm, 2005.
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Saved Messages #20, gouache on photo  
blueprint of ancient graffiti
22.5 x 18”, 57,2 x 45,7cm, 2006. 

Mensagens Resgatadas #20, guache sobre 
impressão fotográfica de antigos grafitos 
22.5 x 18”, 57,2 x 45,7cm, 2006.

Saved Messages #18, gouache on photo 
blueprint of ancient graffiti
20.5 x 16.5”, 52,1 x 41,9 cm, 2006.

Mensagens Resgatadas #18, guache sobre 
impressão fotográfica de antigos grafitos 
20.5 x 16.5”, 52,1 x 41,9 cm, 2006.
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Saved Messages #28, gouache on photo 
blueprint of ancient graffiti
10.5 x 8.5”, 26,7 x 21,6 cm, 2007.

Mensagens Resgatadas #28, guache sobre 
impressão fotográfica de antigos grafitos.
10.5 x 8.5”, 26,7 x 21,6 cm, 2007.

Saved Messages #25, gouache on photo 
blueprint of ancient graffiti.
10.5 x 8”, 26,7 x 20,3 cm, 2007.

Mensagens Resgatadas #25, guache sobre 
impressão fotográfica de antigos grafitos.
10.5 x 8”, 26,7 x 20,3 cm, 2007.

Saved Messages #26, gouache on photo 
blueprint of ancient graffiti
10 x 8.25”, 25,4 x 21 cm, 2007.

Mensagens Resgatadas #26, guache sobre 
impressão fotográfica de antigos grafitos.
10 x 8.25”, 25,4 x 21 cm, 2007.

Saved Messages #22, gouache on photo blue-
print of ancient graffiti
11 x 8.75”, 27,9 x 22,2 cm, 2007.

Mensagens Resgatadas #22, guache sobre 
impressão fotográfica de antigos grafitos 
11 x 8.75”, 27,9 x 22,2 cm, 2007.
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Sentindo-me à deriva e questionando-me so-
bre que rumo criativo tomar, fiquei fascinada 
com um mapa invertido de uma geografia 
aparentemente impossível: Os Nove Mapas do 
Grande Idrisi consistindo no mapa do Egipto, 
Abissínia, Mar Vermelho, Arabia e Golfo Pér-
sico. Criado em 1154, o geógrafo/cartógrafo 
Mohamed el Idrisi, concebeu o mapa invertido 
em relação à actual orientação, onde o norte 
está associado ao topo. Embora no seu tempo, 
aquele mapa tenha sido considerado exacto 
durante mais de 300 anos, eu via apenas li-
nhas – delicadas, curvas, mudando de rumo – 
dançando de uma página para outra. 

A minha descoberta do mapa, como uma 
abstracção maravilhosamente enigmática, 
conduziu-me às pequenas pinturas intituladas 
Mapas e ao Viagens com Idrisi, a minha versão 
imaginada do antigo mapa. Ela espoletou o 
meu interesse pela graça absoluta e pela bele-
za da linha e do conceito de cartografar. 

Feeling adrift and wondering what creative di-
rection to take next, I became fascinated with 
an upside-down map of seemingly impossible 
geography: The Nine Maps of the Grand Idrisi consist-
ing of the map of Egypt, Abyssinia, the Red Sea, Arabia, 
and the Persian Gulf. Created in 1154, geographer/
cartographer Mohamed el Idrisi, conceived 
the map upside-down from our usual north/
top orientation. Although, in it’s time, it was 
considered accurate for nearly 300 years, I saw 
only lines – delicate, curving, changing course 
– dancing from page to page. 

My discovery of the map, as a wonderfully en-
igmatic abstraction, led me to the small Map 
paintings and to Travels with Idrisi, my imagined 
version of the ancient map. It sparked my in-
terest in the absolute grace and beauty of line 
and the concept of mapping. 

Map #1, gouache on paper
14 x 11”, 35,5 x 30cm, 2008.

Mapa #1, guache sobre papel
14 x 11”, 35,5 x 30cm, 2008.

TRAVELS WITH IDRISI AND MAPS SERIES
Susan Osgood

AS SÉRIES VIAGENS COM IDRISI E MAPAS
Susan Osgood
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Map #2, gouache on paper
14 x 11”, 35,5 x 30cm, 2008

Mapa #2, guache sobre papel
14 x 11”, 35,5 x 30cm, 2008

Map #3, gouache on paper
14 x 11”, 35,5 x 30cm, 2008.

Mapa #3, guache sobre papel
14 x 11”, 35,5 x 30cm, 2008.
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Map #4, gouache on paper
14 x 11”, 35,5 x 30cm, 2008.

Mapa #4, guache sobre papel
14 x 11”, 35,5 x 30cm, 2008.

Map #5, gouache on paper
14 x 11”, 35,5 x 30cm, 2008.

Mapa #5, guache sobre papel
14 x 11”, 35,5 x 30cm, 2008.
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Map #6, gouache on paper
14 x 11”, 35,5 x 30cm, 2008.

Mapa #6, guache sobre papel
14 x 11”, 35,5 x 30cm, 2008.

Map #7, gouache on paper
14 x 11”, 35,5 x 30cm, 2008.

Mapa #7, guache sobre papel
14 x 11”, 35,5 x 30cm, 2008.
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Map #8, gouache on paper
14 x 11”, 35,5 x 30cm, 2008.

Mapa #8, guache sobre papel
14 x 11”, 35,5 x 30cm, 2008.

Map #9, gouache on paper
14 x 11”, 35,5 x 30cm, 2008.

Mapa #9, guache sobre papel
14 x 11”, 35,5 x 30cm, 2008.
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ES Travels with Idrisi, gouache and ink on 

handmade Indian paper
95 x 142”, 241 x 361cm, 2009.

Viagens com Idrisi, guache e tinta sobre 
papel indiano feito à mão
95 x 142”, 241 x 361cm, 2009.
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“O flamingo é o hieróglifo para «vermelho». 
Todas as coisas vermelhas: a raiva, o sangue, 
o deserto, são redigidos com o flamingo. As 
montanhas do Mar Vermelho são de tonalidade 
avermelhada. A rocha encarnada é vibrante à 
medida que a luz muda. 

Vermelho e verde definem os extremos do 
ambiente do Egipto. O deserto é vermelho. O 
mar é o grande verde. O mar doce, o Nilo, era 
outrora revestido de papiros, viçosos, gigantes-
cos, em movimento, repletos de vida animal 
e de aves, mas hoje só se encontram no Sudd, 
o grande pântano no Sul do Sudão. No Egipto 
esta planta já não existe. Sobrevive apenas no 
hieróglifo «verde». 14

Estes dípticos monotípicos são impressos em 
dois momentos. Começo por derramar tintas 
sobre uma placa de acrílico e faço experimenta-
ções com gaze sobre tinta. Escolho um esque-
ma de cores de vermelho e azul, misturando 
por vezes as cores, ou uso vários tipos de tinta 
através da placa de impressão para criar cama-
das. De um simples pedaço de gaze, o tecido 
transforma-se em algo muito mais evocativo e 
sensual, com fiapos e pontas à deriva.

Gradualmente o processo consumou-se de um 
modo esplêndido, quase com as impressões 
criando-se a si mesmas. Cada peça criava em 
mim uma sensação de surpresa, hipnótica e 
entusiasmante, sempre que erguia o papel da 
placa de acrílico para ver o resultado. Estabele-
cia-se uma tensão criada pela divisão do díptico 
e ao mesmo tempo uma harmonia que resul-
tava da reunião final dos dois lados num todo 
simbiótico. 

A designação para estas séries surgiu-me pos-
teriormente, como de resto acontece com todos 
os meus títulos. A vermelhidão e o fluxo dos 
mundos botânicos reuniram-se com evocações 
do Egipto, daí, o Mar Vermelho.   

“The flamingo is the hieroglyph for red. All 
red things: anger, blood, the desert are spelled 
with the flamingo. The Red Sea Hills are most-
ly red. The red rock is vibrant in the changing 
light.

Red and green define the environmental ex-
tremes of Egypt. The desert is red. The sea is 
the great green. The sweet sea, the Nile, was 
once clotted with papyrus, thriving, gigantic, 
mobile, filled with animal and bird life, as 
it is today only in the Sudd, the great marsh 
in South Sudan. In Egypt the plant no longer 
exists. It survives only in the hieroglyph for 
green.” 14

These monotype diptychs were printed in two 
parts. I began by painting and rolling inks 
onto a plexiglas plate and experimenting with 
laying cheesecloth over the ink. I chose a color 
scheme of red and blue, sometimes blending 
the inks, or using several different inkings 
or passes through the printing press to create 
layers. The fabric evolved from a simple piece 
of cloth into something much more evocative 
and sensual, with frays and tendrils trailing 
threads. 

Gradually the process took over in a wonderful 
way, the prints almost creating themselves. 
Each piece surprised, mesmerized, and excited 
me by what I found as I lifted the paper off of 
the plate. There is a tension created by the dip-
tych’s division and at the same time a harmony 
that comes from the eventual joining of the 
two individual sides into a symbiotic whole. 

The name for this series came to me later, as all 
of my titles do. The evocative redness and the 
flowing botanical worlds join together with 
remembrances of Egypt, and thus, Red Sea.

Red Sea #1, monotype print.
Diptych , 13 x 23.25”, 33 x 59 cm, 2009.

Mar Vermelho #1, Impressão monotípica.
Díptico, 13 x 23.25”, 33 x 59 cm, 2009.

14

Susan Brind Morrow, The 
Names of Things: A Passage 
in the Egyptian Desert, River-
head Books, 1997, p. 5

14

Susan Brind Morrow, The 
Names of Things: A Passage 
in the Egyptian Desert, River-
head Books, 1997, p. 5

RED SEA SERIES 
Susan Osgood

A SÉRIE MAR VERMELHO 
Susan Osgood
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Red Sea #2, monotype print.
Diptych 13 x 23.25”, 33 x 59 cm, 2009.

Mar Vermelho #2, Impressão monotípica.
Díptico, 13 x 23.25”, 33 x 59 cm, 2009.

Red Sea #3, monotype print.
Diptych 13 x 23.25”, 33 x 59 cm, 2009.

Mar Vermelho #3, Impressão monotípica.
Díptico, 13 x 23.25”, 33 x 59 cm, 2009.
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Red Sea #5, monotype print.
Diptych 13 x 23.25”, 33 x 59 cm, 2009.

Mar Vermelho #5, Impressão monotípica.
Díptico, 13 x 23.25”, 33 x 59 cm, 2009.

Red Sea #6, monotype print.
Diptych 13 x 23.25”, 33 x 59 cm, 2009.

Mar Vermelho #6, Impressão monotípica.
Díptico, 13 x 23.25”, 33 x 59 cm, 2009.
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Red Sea #9, monotype print.
Diptych 13 x 23.25”, 33 x 59 cm, 2009.

Mar Vermelho #9, Impressão monotípica.
Díptico, 13 x 23.25”, 33 x 59 cm, 2009.

Red Sea #7, monotype print.
Diptych 13 x 23.25”, 33 x 59 cm, 2009.

Mar Vermelho #7, Impressão monotípica.
Díptico, 13 x 23.25”, 33 x 59 cm, 2009.
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O Nilo exala uma qualidade mítica. Entre os 
feitiços, rubricas, encantamentos, palavras e 
formulas mágicas patentes no antigo «Livro 
dos Mortos» há pelo menos três capítulos redi-
gidos com o intuito de ganhar domínio sobre 
as águas do mundo inferior. 

Eu atravessei este rio centenas de vezes e se-
guramente que alguma da água das muitas 
chávenas do doce e escuro chá que bebi foi daí 
retirado directamente. Diz-se que se se beber 
do Nilo se regressa sempre ao Egipto, mas até 
o melhor dos nadadores teme estas águas. 
Cair ao Nilo não é como cair em qualquer outro 
corpo de água. Séculos de inundações anuais 
estabeleceram um sedimento lodoso, espesso 
e fértil, no vale e ao longo do leito do rio. As 
suas correntes podem ser erráticas. Certa vez, 
numa aposta, um egípcio tirou a camisa e 
mergulhou do convés de um ferry superlotado 
em Luxor. Não regressou até que mergulha-
dores recuperaram o seu corpo no dia seguin-
te. O nosso supervisor no templo conhecia 
o homem e insistiu que ele era um nadador 
robusto. 

Quando imaginei estas impressões, vários 
tons de azul vieram à minha mente, Prussia-
no, ultramarino, cobalto e cerúleo. Enquanto 
trabalhava neles, espalhando as serigrafias 
pelo chão do estúdio percebi que tinham uma 
escala natural. São serigrafias de água, mapas 
de água, que narram histórias míticas sobre a 
vida secreta do mundo inferior. 

There is a mythical quality about the Nile. 
Among the spells, rubrics, incantations, 
words of empowerment, and magical formu-
lae found in the ancient Egyptian Book of the 
Dead there are at least three chapters devoted 
to gaining mastery over the waters of the un-
derworld.

I have crossed this river hundreds of times and 
surely some of the water for the many cups of 
sweet, dark tea I have drunk was scooped di-
rectly from it. They say that if you drink from 
the Nile you will return to Egypt, but even the 
best of swimmers fear these waters. Falling 
into the Nile is not like falling into just any 
body of water. Centuries of annual inunda-
tion settled thick, fertile silt sediment in the 
valley and along the river bottom. Its currents 
can be erratic. Once, on a bet, an Egyptian 
man stripped off his shirt and dove from the 
top deck of a crowded Luxor ferry. He didn’t 
come back up until divers recovered his body 
the next day. Our foreman at the temple had 
known the man and insisted that he had been 
a strong swimmer. 

As I imagined making these prints, colors of 
blue came to mind, Prussian, ultramarine, 
cobalt, and cerulean. While working on 
them, spreading the prints out on the studio 
floor, I realized that their scale was life-sized. 
They are prints of water, maps of water, tell-
ing some mythological tale of the secret life of 
the underworld.

Map of Water #1, monotype print.
60 x 66.5”, 152,4 x 168,9 cm, 2011. 

Mapa de Água #1, Impressão monotípica.
60 x 66.5”, 152,4 x 168,9 cm, 2011.

MAP OF WATER SERIES
Susan Osgood

A SÉRIE MAPAS DE ÁGUA
Susan Osgood
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Map of Water #2, dry point etching 
on monotype print.
60 x 66.5”, 152,4 x168,9 cm, 2011.

Mapa de Água #2, gravação em 
impressão monotípica.
60 x 66.5”, 152,4 x168,9 cm, 2011.
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O título para esta série é uma palavra árabe, 
Zikir, que significa uma reminiscência ou qua-
se um transe induzido por um acto de oração 
repetitivamente proferido. 

Trabalhar com estas pinturas tem uma quali-
dade meditativa – como praticar as escalas de 
um instrumento – uso a cor dentro do mesmo 
formato repetidamente. Viro o papel, aplican-
do tinta com pincéis, com os meus dedos, com 
trapos ou lã de aço, cores transparentes umas 
sobre as outras, cores espessas e brilhantes 
no topo, raspando tinta com um estilete para 
criar diferentes camadas. 

Apesar do seu tamanho reduzido, elas tornam-
se mundos em si mesmos. 

The title for this series is the Arabic word, Zikir, 
meaning a remembrance or almost trance-like 
act of praying in a repetitive manner. 

Working on them has a meditative quality – 
like practicing the scales on an instrument – I 
use color within the same format, over and 
over. I turn the papers around, applying paint 
with brushes, my fingers, rags, steel wool 
transparent colors over one another, thick 
bright colors on top, scraping paint away with 
a palette knife to create different layered sur-
faces. 

In spite of their small scale, they become 
whole worlds unto themselves.

Zikir #25, oil on paper.
7 x 5”, 17,8 x 12,7cm, 2007.

Zikir #25, óleo sobre papel.
7 x 5”, 17,8 x 12,7cm, 2007.

ZIKIR SERIES 
Susan Osgood

A SÉRIE ZIKIR 
Susan Osgood
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Zikir #30, oil on paper.
7 x 5”, 17,8 x 12,7cm, 2008.

Zikir #30, óleo sobre papel.
7 x 5”, 17,8 x 12,7cm, 2008.

Zikir #33, oil on paper.
7 x 5”, 17,8 x 12,7cm, 2011.

Zikir #33, óleo sobre papel.
7 x 5”, 17,8 x 12,7cm, 2011.
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Zikir #34, oil on paper.
7 x 5”, 17,8 x 12,7cm, 2008.

Zikir #34, óleo sobre papel.
7 x 5”, 17,8 x 12,7cm, 2008.

Zikir #35, oil on paper.
7 x 5”, 17,8 x 12,7cm, 2011.

Zikir #35, óleo sobre papel.
7 x 5”, 17,8 x 12,7cm, 2011.
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Zikir #36, oil on paper.
7 x 5”, 17,8 x 12,7cm, 2011.

Zikir #36, óleo sobre papel.
7 x 5”, 17,8 x 12,7cm, 2011.

Zikir #38, oil on paper.
7 x 5”, 17,8 x 12,7cm, 2011.

Zikir #38, óleo sobre papel.
7 x 5”, 17,8 x 12,7cm, 2011.
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Zikir #42, oil on paper.
7 x 5”, 17,8 x 12,7cm, 2008.

Zikir #42, óleo sobre papel.
7 x 5”, 17,8 x 12,7cm, 2008.

Zikir #45, oil on paper.
7 x 5”, 17,8 x 12,7cm, 2008.

Zikir #45, óleo sobre papel.
7 x 5”, 17,8 x 12,7cm, 2008.
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Susan hanging Travels with 
Idrisi in the Bonn University 
Egyptian gallery, 2009. 
Photo: Mark Chickering

Susan a instalar Viagens com Idrisi 
na galeria egípcia da Universi-
dade de Bona, 2009.
Fotografia: Mark Chickering

Susan working on Travels with 
Idrisi in her studio in Ver-
mont.  
Photo: Mark Chickering

Susan a trabalhar em Viagens 
com Idrisi no seu estúdio em 
Vermont.
Fotografia: Mark Chickering
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EDUCATION

1978 
B.F.A. in Painting, with honors and scholarships, Rhode 
Island School of Design

SELECTED EXHIBITIONS

SOLO

2013

University of Porto Temporary Exhibitions Galleries,  
EXPLORATIONS: Egypt in the Art of Susan Osgood, Porto, 
Portugal

2010
Museum August Kestner, Mysterious Tomb 63, The Latest 
Discovery in the Kings Valley, Archaeology and Art of Susan 
Osgood, Hannover, Germany

2009
Bonn University’s Egyptian Museum, Mysterious Tomb 63, 
The Latest Discovery in the Kings Valley, Archaeology and 
Art of Susan Osgood, Bonn, Germany

2007
Dartmouth Hitchcock Medical Center, Arts Exhibition Pro-
gram, Lebanon, NH 

2005
C & C Atelier Galerie, Schwetzingen, Germany 

Catherine Dianich Gallery, Brattleboro, VT

2004
Hauser and Dullenkopf Clinic, Mirage: Egypt of the Mind, 
Augsburg, Germany

2001
Stadtverwaltung, (City Hall), Gerlingen, Germany

2000
Deutsch-Amerikanisches Institut, Heidelberg, Germany

1998-2000
Research International, corporate gallery space, Frankfurt 
and Hamburg, Germany

1997
Gallery at Collected Works, Brattleboro, VT

Cairo Berlin Gallery, sponsored by AMOCO, Cairo, Egypt

1994-95
Amerika Haus, Munich, Cologne and Frankfurt, Germany

1991
Grant: Adolph and Esther Gottlieb Foundation, New York, 
NY

Residency: Yaddo, Saratoga Springs, NY

1990
Grant: Change Inc., Robert Rauchenburg founder, New York, 
NY

1988
Grant: Barbara Deming Memorial Fund, Brooklyn, NY

SELECTED PUBLICATIONS, LECTURES AND REVIEWS

2011
Artwork for poetry publication: DAS ERBE DES ECHNATON 
und sein Atmen im Mose-Land, by Peter Grabowski, Hem-
mingen, Germany

2010
Artist interview: art Das Kunstmagazin, Hamburg, Germany

2007
Guest lecturer, Marlboro College, Marlboro, VT

Cover art: Be That Empty, poetry of Alice Fogel, Harbor 
Mountain Press, VT

2005/2001
Guest lecturer: American University in Cairo Art Depart-
ment, Egypt

2006/02/98
Cover art: The Marlboro Review, prose and poetry publica-
tion, Marlboro, VT

2005
Exhibition review: Gallery Walk Guide, Brattleboro, VT

2003
Artist interview: Radio Cairo, Cairo, Egypt

Featured artist: Creating, Canadian TV, One: Body, Mind, 
Spirit

2002
Exhibition review: Seven Days, Burlington, VT 

2001
Exhibition catalogue/brochure: Susan Osgood, Heidelberg, 
Germany

2001
Exhibition reviews:  Rutland Herald, Brattleboro Reformer 
and Greenfield Recorder

1998
Spheris Gallery, Five Women Artists, Walpole, NH

1997
The Painting Center, New York City

A.I.R. Gallery, Generations, New York City

1996
AVA Gallery, Regional Exhibition, Lebanon, NH, Juror’s 
award

1994
Thorne-Sagendorf Gallery, Regional Exhibition, Keene, NH

1993
Stadtverwaltung, (City Hall), two-person exhibition, Gerlin-
gen, Germany

1991
Hera Gallery, Grieving, Wakefield, RI

Windham Art Gallery, Brattleboro, VT, Juror’s award, Juror, 
Wolf Kahn

SELECTED PUBLIC/CORPORATE ART COLLECTIONS:

Frisbie Memorial Hospital, commission, Rochester, NH 

AMOCO Oil, Cairo, Egypt 

Stadtverwaltung, (City Hall), Gerlingen, Germany

Hauser, Baumeister and Stegmann Clinic, Augsburg,   
Germany

Merrill-Lynch/Bank of America, Burlington, VT 

The Crowell Collection, Moore Free Library, Newfane, VT

American International Adjustment Corporation, Bedford, NH

Sandri SUNOCO, commission of ten large-scale paintings, 
MA & FL

SELECTED AWARDS AND HONORS

2009/88/85
Residencies: Vermont Studio Center with scholarship, John-
son, VT  

1994
Jurors’ Citation: Regional Selections, Hood Museum of Art, 
Hanover, NH

1993
Grant: Pollock-Krasner Foundation, New York, NY

1992
Grant: Vermont Council on the Arts

SUSAN OSGOOD RÉSUMÉ 
www.susanosgood.com

1994
Hauser, Baumeister and Stegmann Clinic, Augsburg,   
Germany

1993
Deutsch-Amerikanisches Institut, Heidelberg, Germany

1992
American Cultural Centers, Cairo and Alexandria, Egypt 

GROUP

2011
Paul Mellon Arts Center, Choate/Rosemary Hall, Art of the 
Unique Print, Wallingford, CT

2010
Fitchburg Art Museum, Monotype Guild of New England’s 
National Juried Exhibition, Fitchburg, MA

2009
Hudson’s Galleries, North Adams & Williamstown, MA

2006
Catherine Dianich Gallery, Brattleboro, VT

2007/06/03
The Artists Space, Night of 1000 Drawings, New York City

2004/2003
A.I.R. Gallery, Wish You Were Here Too!, New York City

2003
Ruth Morpeth Gallery, Drawn by Egypt, two-person exhibi-
tion, Hopewell, NJ

Cairo Atelier, Out of the Desert, two-person exhibition, 
Cairo, Egypt

2002
Stadtverwaltung, (City Hall), Artists Helping Artists, Gerlin-
gen, Germany

Amy Tarrant Gallery, Presence, two-person exhibition, Burl-
ington, VT

2001-2002
Vermont Artists as Travelers, four-person exhibition: 

  Southern Vermont Art Center, Manchester, VT

  Brattleboro Museum and Art Center, Brattleboro, VT 

2000
Kunstraum, Bad Schönborn, Germany

Rathaus, Bad Schönborn, Germany

1996-1998
Peter Bartlow Gallery, Chicago, IL
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2006
Artist, KV 63 Tomb Project, University of Memphis, Luxor, 
Egypt

1993
Epigraphic Artist, Theban Desert Road Project, Luxor, Egypt

1987
Epigraphic Artist, Gebel Barkal Project, Museum of Fine 
Arts, Boston, MA

1986
Artist, Medieval Luxor Project, University of Chicago, Luxor, 
Egypt

1983
Archaeological Excavator, State University of New York/Buf-
falo and Brooklyn Museum Project, Tel Isfar, Israel

1982/1983
Archaeological Artist, Naukratis Project, University of Minne-
sota and University of Missouri, Kom Ge’if, Egypt

1981
Special Exhibitions Artist, Museum of Fine Arts Boston, MA

2000
Collection catalogue: Kunstsammlung der Stadt Gerlingen, 
Gerlingen, Germany

1997
Artist profile: Aujourd’hui L’Egypte, Cairo, Egypt

1996
Guest lecturer: Robert Hull Fleming Museum, Burlington, VT

School of the Art Institute of Chicago, Egypt Study Trip, 
Luxor, Egypt

1993
Exhibition reviews: Wöchen Kurier, Heidelberg, Germany

Gerlingen Anzeiger and Stuttgarter Zeitung, Gerlingen, 
Germany

1993/1989
Guest lecturer: Wellesley College Art Department, Wellesley, 
MA

1992-1995
Cover art: The Mississippi Valley Review, Western Illinois 
University Press, 

Prose and poetry quarterly publication, Macomb, IL

1992
Exhibition reviews: Al Wafd and Al Ahram, Cairo, Egypt

1991
Artist profile: RISD Views, “Rediscovering Art on the Nile”, 
Providence, RI

1989
Artist interview: Maine Public Radio, Portland, ME

ARCHAEOLOGICAL WORK EXPERIENCE

1985-present
Epigraphic Artist, University of Chicago, Epigraphic Survey, 
Luxor, Egypt

2010
Illustration of Herakleides mummy for the J. Paul Getty 
Museum, Los Angeles, CA

Illustration of Teharka lintel fragment for the Michael C. 
Carlos Museum, Atlanta, GA

2009
Artist, KV 63 Tomb Project, Supreme Council of Antiquities, 
Luxor, Egypt

Susan in Luxor Temple, 2005. 
Photo: Mark Chickering

 
Susan no Templo de Luxor, 2005. 
Fotografia: Mark Chickering 
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Born in Hannover, northern Germany and growing up 
in Hamburg, Vienna and later again Hannover Eber-
hard soon learned that travelling and trading places 
were to be an essential part of his life. After school he 
chose Munich in Bavaria as his first university, where 
he studied to become an elementary school teach-
er; later he moved on to Heidelberg where he found 
Egyptology and the environment to be much more in 
line with his romantic concept of life. 

During and after his Ph.D. which he wrote on “The 
Tomb of Ineni, Thebes  No 81, a Sepulchre from the 
Early Eighteenth Dynasty” he spent much time in 
Egypt, working for the German Archaeological Insti-
tute. He worked mostly on the West Bank of Luxor, 
where he excavated, documented and published a 
number of private tomb monuments from the Early 
18th Dynasty. He fondly remembers the time spent 
there under the Egyptian sun among the villagers of 
Sheikh Abdel-Gurnah – and he is deeply grateful for 
those formative years that have yielded many per-
manent friendships with people like Susan Osgood 
and Rogério Sousa. Eberhard still loves Egyptology 
but meanwhile has moved on to work full-time as a 
market researcher for a multinational pharmaceutical 
company in the Rhineland. 

Eberhard Dziobek

172

Tendo nascido em Hanôver, no Norte da Alemanha e 
crescido em Hamburgo, Viena, e regressado mais tar-
de a Hanôver, Eberhard cedo compreendeu que viajar 
e negociar fariam parte da sua vida. Depois do ensino 
secundário, escolheu Munique para realizar os estu-
dos universitários para Professor do Ensino Básico. 
Mais tarde mudou-se para Heidelberg onde descobriu 
que a egiptologia e o seu estilo de vida se adequavam 
muito mais ao seu conceito romântico da vida. 

Durante e depois do seu doutoramento, durante o 
qual publicou The Tomb of Ineni in Western Thebes, 
viveu no Egipto e e trabalhou sobretudo na margem 
ocidental de Luxor, escavando, documentando e pub-
licando túmulos privados da XVIII dinastia para o Insti-
tuto Arqueológico Alemão. Guarda boas recordações 
do tempo que aí passou sob o sol egípcio e entre os 
aldeões de Cheikh Abd el-Gurnah – e está grato por 
aqueles anos que lhe trouxeram tantas amizades 
sólidas com pessoas como Susan Osgood e Rogério 
Sousa. Ainda apaixonado pela egiptologia, Eberhard 
passou a trabalhar a tempo inteiro a estudos de mer-
cado para uma multinacional farmacêutica com sede 
na Renânia.

Rogério Sousa was born in Mozambique, grew up in 
Lisbon, and moved to Porto in 1991. That same year, 
together with his sister, Laura, he traveled to Egypt 
for the first time. He completed a Ph.D. degree in 
2006 in the University of Porto with a thesis on the 
iconography of the heart in ancient Egypt: ‘The Heart 
of Wisdom: The Iconography of the Heart Amulet in 
Ancient Egypt’. During the last fifteen years Sousa has 
published seven books and nearly 50 scientific papers. 
In 2009, Sousa started a research project aiming to 
study and publish the 8th Lot of coffins from Bab el-
Gasus (Egypt). This collection of coffins was offered 
to Portugal in 1893 by the Egyptian authorities and 
has been kept ever since then in the Ethnographic 
Museum of Sociedade de Geografia de Lisboa. His 
complete survey of these remarkable coffins was ac-
complished with research developed in Luxor (Library 
of the Epigraphic Survey of the University of Chicago), 
Cairo (Cairo Egyptian Museum), and Bonn (Totenbuch 
Projekt). During his working season in Luxor he was 
introduced by Susan Osgood to the Chicago House 
epigraphic drawing method, which became a decisive 
inspiration to his approach on Egyptian coffin descrip-
tion. In 2011, while researching at the Totenbuch Pro-
jekt, he was lucky enough to meet Eberhard Dziobek, 
with whom he had the most illuminating discussions 
on the social and cultural dynamics of the Theban ne-
cropolis. He teaches at Instituto Superior das Ciências 
da Saúde - Norte.

Rogério Sousa

173

Rogério Sousa nasceu em Moçambique, cresceu em 
Lisboa e vive no Porto desde 1991, exactamente no 
mesmo ano em que ele e a sua irmã Laura pela primei-
ra vez viajaram ao Egipto. Terminou o doutoramento 
em 2006 na Universidade do Porto, com uma disser-
tação dedicada à iconografia do coração no antigo 
Egipto (“The Heart of Wisdom: The iconography of 
the heart amulet in ancient Egypt”). Nos últimos quin-
ze anos Sousa publicou sete livros e quase cinquenta 
artigos científicos. Em 2009 Sousa iniciou um projecto 
de investigação dedicado ao estudo e publicação do 
VIII Lote de ataúdes oriundo de Bab el-Gassus (Egip-
to), oferecido em 1893 a Portugal pelas autoridades 
egípcias e desde então mantidas no Museu Etnográf-
ico da Sociedade de Geografia de Lisboa. O levanta-
mento completo deste notável conjunto de ataúdes 
foi conseguido com actividades de investigação de-
senvolvidas em Luxor (Biblioteca da Missão Epigráfi-
ca da Universidade de Chicago), Cairo (Museu Egípcio 
do Cairo) e Bona (“Totenbuch Projekt”). Durante a 
sua temporada de trabalho em Luxor foi introduzido 
por Susan Osgood no método epigráfico da Chicago 
House, o qual se tornou numa inspiração decisiva para 
a sua metodologia de descrição dos ataúdes egípcios. 
Em 2011, enquanto pesquisava no “Totenbuch Pro-
jekt”, teve a sorte de conhecer Eberhard Dziobek, com 
quem encetou um vivo debate acerca dos dinamis-
mos sociais e culturais da necrópole tebana. É Profes-
sor no Instituto Superior de Ciências da Saúde-Norte.
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W. Raymond Johnson é membro da Missão Epigráfi-
ca do Instituto Oriental da Universidade de Chicago, 
com sede na Chicago House em Luxor, Egipto, desde 
1978.  Integrou a equipa como desenhador epigrafis-
ta, em 1982 passou a Desenhador Coordenador, tor-
nou-se Sub-Director de 1995 a 1997, e foi nomeado Di-
rector em 1997.  É Investigador Associado (Professor 
Associado) do Departmento de Línguas e Civilizações 
do Próximo Oriente da Universidade de Chicago e 
completou o seu doutoramento em Arqueologia 
Egípcia na Universidade de Chicago em 1992 com 
uma dissertação intitulada «An Asiatic Battle Scene of 
Tutankhamun from Thebes: A Late Amarna Anteced-
ent of the Ramesside Battle-Narrative Tradition». Ray 
tem trabalhado em escavações no Irão, Tunísia, costa 
do Mar Vermelho no Egipto, Luxor, Mênfis, e na costa 
do Maine. 

Dr. W. Raymond Johnson has been a member of the 
Epigraphic Survey of the Oriental Institute, University 
of Chicago, based at Chicago House in Luxor, Egypt, 
since 1978.   He joined the team as epigraphic artist, 
served as Senior Artist from 1982, became Assistant 
Director from 1995 to 1997, and was appointed Di-
rector in 1997.  He is a Research Associate (Associate 
Professor) of the University of Chicago’s Department 
of Near Eastern Languages and Civilizations (NELC) 
and the Oriental Institute and received his Ph. D. in 
Egyptian Archaeology from the University of Chicago 
in 1992 with his dissertation entitled ‘An Asiatic Battle 
Scene of Tutankhamun from Thebes: A Late Amarna 
Antecedent of the Ramesside Battle-Narrative Tradi-
tion.’  Ray has worked on excavations in Iran, Tunisia, 
the Red Sea coast of Egypt, Luxor, Memphis, and the 
coast of Maine. 

Muriel Wolf
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Tive a sorte extraordinária de ser amiga íntima e co-
lega da Sue, ao longo de mais de duas décadas. As 
visitas ao seu estúdio são momentos altos no tempo 
que passamos juntas. Senti-me honrada e um pouco 
assustada quando me convidou a escrever um texto 
para o catálogo, já que o seu trabalho me toca em 
dimensões difíceis de traduzir em palavras. A minha 
preparação em arte na Boston Museum School foi 
seguida de formação superior em pintura e filosofia 
pós-moderna na Universidade de Nova Iorque, após 
o que me surpreendi a mim mesma, dedicando-me à 
escrita de romances. A minha esperança, ao escrever 
o texto para este catálogo, é que a minha experiência 
em imagens e palavras possa ajudar a transmitir ao 
leitor, e ao observador, o sentido profundo que eu sin-
to na presença de cada fase do corpo de trabalho da 
Susan Osgood. 

I have had the wonderful fortune of being close 
friends and sisters-in-art with Sue for two decades. 
Visits to her studio are a major highlight of the time 
we spend together. I felt honored and a bit daunted 
when she invited me to write a piece for the catalog, 
for her work moves me at levels that are difficult to put 
into words. My own training in art at the Boston Muse-
um School was followed by graduate work in painting 
and postmodern philosophy at New York University, 
after which I shocked myself by turning from paint-
ing to writing novels. My hope, in writing the essay for 
this catalog, was that my joint experiences with imag-
es and words would help bring to life for the reader, 
and viewer, the profound meaning I experience in the 
presence of each and every stage of Susan Osgood’s 
lifelong body of work. 



Painting and drawing are forms 
of travel, giving me the sense of 
being in unfamiliar territory and 
the wonder of discovery.  
Artist self-portrait, pencil, 1994.

Pintar e desenhar são formas de 
viajar e dão-me simultaneamente 
a sensação de estar num território 
desconhecido e do deslumbra-
mento da descoberta
Auto-retrato, carvão, 1994






