
III. Római szobrászat



A görög mesterek hatása

• A görög szobrászat 
meghatározó, a 
stílusa és gyakran 
maguk a szobrászok 
is görögök

• Sok híres görög 
alkotást lemásolnak
és ezekkel díszítik a 
környezetük



1. A dombormű szobrászat
képregényszerű elbeszélő jellege



Traianus oszlopa, 2. sz., Róma



A császár személyén keresztül a 
birodalom dicsőítése

• Traianus állíttatott 
először saját 
forumán, könyvtár 
épületek udvarán 
emelkedett

• A császár 
temetkező helye is
volt, a földszintjén 
kialakított térben 
őrizték a császár 
hamvait 



A 16. században a tetején álló császár 
szobrot Szent Péter szobrával 

helyettesítették – a kereszténység 
legyőzte a pogány Rómát

• A 30 méter magas oszlop 
belsejében csigalépcső vezet 
fel a tetején lévő erkélyre

• Az oszloptörzs felületén 
csigavonalban tekeredő
dombormű szalag kb. 200 
méter hosszú és 2500 alak 
látható rajta



Elbeszélő jelleg (narrativitás)



A császár 2 győzedelmes dáciai 
hadjáratát meséli el képregényszerűen



A szalag felfelé szélesedik (90-125 cm)



Részlet 



2. Nagyon jellemző a portré szobrászat

CaligulaBrutus



Egy római portré
szobor: Commodus

• Nagyon elterjedt 
szokás az ősök 
arcmásának 
megörökítése, 
családok 
arcképgalériája

• A portrék a 
császárkultuszt, a 
császár istenként való
tiszteletét is 
szolgálták



Vespasianus



Augustus szobra,
1. sz., Róma

• Márvány 
• Egyénített és idealizált

egyszerre
• A megistenült uralkodó

(mezítlábas mint az 
istenek, akiknek nem kell 
saru, a támaszként 
szolgáló Ámor figura 
családjának Vénusztól
való származására utal)



• A katonáihoz 
szónokló császár, a 
póz emlékeztet 
Polükleitosz híres 
szobrára 
(kontraposzt)

• Mesteri a derekára 
csavart ruha 
redőzetének faragása

• A mellvért ábrázolásai 
a császár hatalmát 
dicsőítik (istenek)



Marcus Aurelius,  2. sz., Róma



• Bronzból öntött 
lovas-portré

• Nagyhatással 
volt a későbbi 
korok (pl. a 
reneszánsz) 
emlékmű
szobrászatára



A középkorban Constantinus 
szobrának vélték, akit szentként 

tiszteltek, ezért menekülhetett meg



A reneszánsz idején Róma legszebb 
terén állították fel, a Capitoliumon



Ma az eredeti 
múzeumban
látható és egy 
másolat van
a téren



A császár 
filozófiával is 
foglalkozott, 
szakállas arca 
a görög bölcsek 
divatját követi





IV. Róma festészete



A hellenizmus festészetét követi

• Főleg 
falfestmények 
maradtak a Vezúv 
kitörése által 
elpusztított  
Pompeji 
épületeiben

• A látvány 
utánzására 
törekvő, változatos 
témájú festészet



Élethű alakok, fény és árnyék, 
térbeliség





A Misztérium villa falfestményei
i. e. 1. sz., Pompeji



A leghíresebb Pompejiben látható
képsorozat, Szemelé és fia, Dionüszosz 

(Bacchus) megistenülését mutatja be, hogy 
egy római arisztokrata nő beavatást nyerjen 

a Dionüszosz-vallás titkaiba










