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ΡΩΜΑΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 146Π.Χ. – 488 µ.Χ. 

Το 146 π.Χ. οι Ρωµαίοι κατακτούν την Ελλάδα και ιδρύουν την αυτοκρατορία τους στα ερείπια των 

ελληνιστικών βασιλείων του Αλεξάνδρου. Οι Ρωµαίοι θαύµαζαν τον ελληνικό πολιτισµό και τέχνη και 

πολλά ελληνικά αγάλµατα µεταφέρονται από την Ελλάδα στην Ρώµη ή αντιγράφονται για Ρωµαίους 

συλλέκτες. 

 

 

 

Ήταν βασικά άνθρωποι πρακτικοί και της δράσης και διέπρεψαν στην κατασκευή λειτουργικών έργων 

και έργων µηχανικής, όπως κοινοτικά έργα κατασκευής οδών, υδραγωγείων και δηµόσιων λουτρών. 
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Τίτλος: Κολοσσαίο  

Χρονολογία: 70 – 80 µ.Χ. 

Υλικό: Πέτρα 

Περιγραφή: Είναι ένα καλό παράδειγµα παρόµοιου λειτουργικού κτιρίου. Είναι ένα τεράστιο 

αµφιθέατρο, το οποίο χρησιµοποιούταν ως παλαίστρα. Στο εσωτερικό του κτιρίου µπορούµε ακόµη να 

διακρίνουµε τις κερκίδες του µεγάλου αµφιθεάτρου, αλλά και το υπόγειο του το οποίο έχει 

αποκαλυφθεί.    

Στιλιστική περιγραφή: Η ελληνική επιρροή σε αυτό το κτίριο παρατηρείται στο εξωτερικό 

τείχος/παραπέτασµα το οποίο αποτελείται από τέσσερις ορόφους διακοσµηµένους µε αψίδες. Ο κάθε 

όροφος έφερε κίονες και από τους τρεις ρυθµούς της ελληνικής αρχιτεκτονικής:   

1. Το ισόγειο ήταν µία παραλλαγή του δωρικού ρυθµού  

2.    Ο πρώτος όροφος, ιονικού ρυθµού 

3.  Ο δεύτερος και ο τρίτος, κορινθιακού.    

Η αψίδα όµως, βασικό στοιχείο του κτιρίου 

αυτού, είναι καθαρά ρωµαϊκό 

χαρακτηριστικό. Θα µπορούσαµε να πούµε 

ότι έχουµε ένα συνδυασµό ελληνικών και 

ρωµαϊκών στοιχείων, ένα συνδυασµό δηλαδή 

του παλαιού µε τον νέο πολιτισµό. Αυτός ο 

συνδυασµός ρωµαϊκών και ελληνικών 

στιλιστικών στοιχείων και ρυθµών θα έχει 

τεράστια επιρροή στην µεταγενέστερη 

αρχιτεκτονική την οποία παρατηρούµε 

ακόµη και στις σηµερινές πόλεις.       
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Η ΑΨΙ∆Α 

Το αρχιτεκτονικό τέχνασµα της αψίδας στο οποία οι Ρωµαίοι διέπρεψαν, δεν παρατηρείται στην ελληνική 

αρχιτεκτονική. Η κατασκευή µίας αψίδας είναι αρκετά δύσκολο κατασκεύασµα µηχανικής, αλλά όταν 

κατακτηθεί από τον τεχνίτη µπορεί να έχει πολλές εφαρµογές και προσφέρεται για όλο και πιο τολµηρές 

κατασκευές. Μία αψίδα µπορεί να είναι: 

 
 

1. Ένας ηµικυλινδρικός θόλος ανάµεσα από δύο τοίχους ή κολώνες,  

2. Ένας σταυρωτός θόλος 

3. Ένας πολλαπλός σταυρωτός θόλος 

4. Η θολωτή οροφή ενός κτιρίου, µία ανάπτυξη δηλαδή της αψίδας  
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Τίτλος: Πορτραίτο Ρωµαίου πατρικίου  

Χρονολογία: 75 – 50 µ.Χ. 

Υλικό: Μάρµαρο 

Περιγραφή: Οι Ρωµαίοι δανείστηκαν από τους Έλληνες ότι αυτοί ήθελαν και το προσάρµοσαν στις 

δικές τους ανάγκες και πολιτιστικά δεδοµένα. Μία από αυτές τις ανάγκες ήταν η ρεαλιστική 

αναπαράσταση προσώπων, τα περίφηµα πορτρέτα στα οποία οι πρώτοι διέπρεψαν. 

Η πρώιµη θρησκεία των Ρωµαίων πρέσβευε ότι η οµοιότητα του γλυπτού µε τον αποθανόντα 

διατηρούσε την ψυχή του στο άγαλµα, µία επιρροή από τους Αιγυπτίους. Κατασκεύαζαν λοιπόν 

κέρινες µάσκες ενώ ήταν ακόµη ζωντανοί, για να απαθανατίσουν µε ρεαλισµό τα ιδιαίτερα 

φυσιογνωµικά και άλλα χαρακτηριστικά του προσώπου. 

Έτσι έχουµε ρωµαϊκά πορτρέτα συγκεκριµένων ανθρώπων χωρίς καµία πρόθεση για εξιδανίκευση ή 

ωραιοποίηση του µοντέλου. ∆ιαβλέπουµε λοιπόν µία διαφορά στην αντιµετώπιση του πορτρέτου 

ανάµεσα στους αρχαίους Έλληνες και Ρωµαίους. 

Αυτοί πίστευαν ότι µε την πιστή απεικόνιση του αναπαριστάµενου, αιχµαλώτιζαν τον χαρακτήρα του. 

Ένιωθαν µάλιστα θρησκευτικό δέος µπροστά σε αυτά τα πορτρέτα και έκαιαν θυµιάµατα σε ένδειξη 

πίστης και αφοσίωσης στον εικονιζόµενο. Η άρνησή τους να σεβαστούν αυτό το έθιµο ήταν µία από 

τις αιτίες των διωγµών των χριστιανών.  

Στιλιστική περιγραφή: Στην περίπτωση αυτού του αγνώστου πατρικίου, παρατηρούµε µία ειλικρινή, 

φυσική και ακαλλώπιστη αναπαράστασή του. Μπορούµε να διακρίνουµε το ώριµο της ηλικίας του, 

αλλά και στοιχεία του χαρακτήρα του. Έχουµε να κάνουµε πιθανά µε έναν σοβαρό, έµπειρο και 

αποφασιστικό άνδρα, αρετές που θεωρούνταν σπουδαίες. 
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Τίτλος: Πορτρέτο συζύγων  

Χρονολογία: 70-79 µ.Χ. 

Υλικό: Νωπογραφία 

Περιγραφή: Είναι µία τοιχογραφία που βρέθηκε σε ιδιωτικό σπίτι στην Ποµπηία και διακοσµούσε το 

εσωτερικό µίας εξέδρας. 

Στιλιστική περιγραφή: Είναι χαρακτηριστικό πορτρέτο παντρεµένου ζευγαριού: ο άντρας κρατάει ένα 

πάπυρο και η γυναίκα µία γραφίδα και µία κέρινη ταµπλέτα γραψίµατος. 

Τα αντικείµενα αυτά υπονοούν την καλή µόρφωση τους ακόµη και εάν αυτό µερικές φορές δεν ίσχυε. 

Θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι ήταν είδη συµβόλων της εποχής εκείνης, µε συγκεκριµένο για 

τους σύγχρονούς τους νόηµα. Παρόµοια πορτραίτα είναι οι σηµερινές αναµνηστικές φωτογραφίες 

γάµου της νύφης και του γαµπρού µε δανικά επίσηµα ενδύµατα τα οποία δεν έχουν φορέσει ποτέ πριν 

ούτε θα ξαναφορέσουν. 

Αντίθετα µε τις τυπικές αναπαραστάσεις των συµβόλων αυτών, τα πρόσωπα του ζευγαριού είναι 

ευαίσθητες µελέτες των ατοµικών χαρακτηριστικών της γυναίκας και του άντρα. Ακόµη µία 

περίπτωση λοιπόν ρεαλιστικού ρωµαϊκού πορτρέτου, αυτή την φορά τοποθετηµένου σε ένα συµβατικό 

πλαίσιο. 
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Τίτλος: Νεκρή φύση µε ροδάκινα  

Χρονολογία: 62 – 79 µ.Χ. 

Υλικό: Νωπογραφία 

Περιγραφή: Με τον ίδιο τρόπο που οι Ρωµαίοι µεριµνούσαν για την ρεαλιστική απόδοση των 

πορτρέτων, ενδιαφέρονταν και για την πιστή απόδοση των καθηµερινών αντικειµένων. Εδώ 

παρατηρούµε µία νεκρή φύση µε ροδάκινα και µία καράφα, λεπτοµέρεια από µία τοιχογραφία στο 

Ερκουλάνεουµ, ναού αφιερωµένου στον Ηρακλή. Αυτή µαρτυρά το ενδιαφέρον που υπήρχε κατά την 

ρωµαϊκή περίοδο για νεκρές φύσεις σε τοιχογραφίες.  

Στιλιστική περιγραφή: Ο ρεαλισµός µε τον οποίο έχει αποδοθεί, αποδεικνύει επίσης το ενδιαφέρον 

στην δηµιουργία αυταπάτης στην αναπαράσταση µικρών καθηµερινών αντικειµένων. Εµφανώς ο 

καλλιτέχνης δούλεψε εδώ κοιτώντας µία πραγµατική σύνθεση που είχε στηθεί για αυτή την ζωγραφιά. 

Τα φρούτα, το κοτσάνι, τα φύλλα και η γυάλινη καράφα έχουν τοποθετηθεί στα δύο ράφια 

δηµιουργώντας την εντύπωση περιστασιακής, σχεδόν τυχαίας σχέσης µεταξύ τους στο ράφι. 

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι έχουµε µία περίπτωση αναπαράστασης εκ του φυσικού και ότι το 

αποτέλεσµα είναι ο ονοµαζόµενος οπτικός ρεαλισµός, δηλαδή η διάθεση του ζωγράφου να 

αναπαραστήσει όσο πιο πιστά ότι βλέπει µπροστά του από µία οπτική γωνία. Για αυτό το λόγο έχει 

χρησιµοποιήσει  την τεχνική της φωτοσκίασης, της τεχνικής δηλαδή χειρισµού του σταδιακού 

περάσµατος από το φως στην σκιά, αλλά και τις αντανακλάσεις. Οι Ρωµαίοι καλλιτέχνες είχαν 

καταλάβει ότι το πώς φαίνεται ένα αντικείµενο είναι µία λειτουργία του φωτός. Έδιναν λοιπόν τόση 

σηµασία στο φως, όση και στο απτό αντικείµενο που το αντανακλούσε και το απορροφούσε. 
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Τίτλος: Πορτρέτο µούµιας  

Χρονολογία: 160 –170 µ.Χ. 

Υλικό: Εγκαυστική σε ξύλο, 

δηλαδή µπογιά ανακατεµένη σε 

λιωµένο κερί. 

Περιγραφή: Η ταφή είχε 

εφαρµοστεί στην Αίγυπτο πριν από 

χιλιετηρίδες. Ακόµη και αφού το 

βασίλειο του Νείλου είχε γίνει µία 

απλή ρωµαϊκή επαρχία, οι 

Αιγύπτιοι συνέχιζαν να θάβουν 

τους νεκρούς τους σε µούµιες. 

Στους ρωµαϊκούς καιρούς όµως οι 

στυλιζαρισµένες µάσκες-πορτρέτα 

των Αιγυπτίων αντικαταστάθηκαν 

από ζωγραφισµένα πορτρέτα σε 

ξύλο. Εκατοντάδες από αυτά τα 

πορτρέτα έχουν διασωθεί στα 

νεκροταφεία της περιοχής Φαγιούµ. 

Συνήθως παρόµοια πορτρέτα 

γίνονταν ενώ ο άνθρωπος ήταν 

ακόµη ζωντανός. Ήταν εξαιρετικής 

ποιότητας, µε εκλεπτυσµένη χρήση 

του πινέλου και της σπάτουλας.  

 

Στιλιστική περιγραφή: Εδώ έχουµε το πορτρέτο ενός νέου άντρα µε σγουρά µαλλιά και γενειάδα. 

Αυτό που µας κάνει εντύπωση είναι ο ρεαλισµός του πορτρέτου αυτού που το κάνει να µοιάζει µε 

σύγχρονο έργο. Μας δίνει όχι µόνο πληροφορίες για το πώς έµοιαζε ο συγκεκριµένος άνθρωπος, αλλά 

και για την ευαίσθητη και ήρεµη προσωπικότητά του ενός σκεπτόµενου άνθρωπου.  


