
Ókori Itália művészete



Etruszk művészet





Történelmi háttér

• Néperedet: 
• a) keletről 
• b) helyi eredet 
• c) északi beáramlás 
• d) mindezek együtt 



Etruszk építészet - templomok

• templom egy- vagy háromszentélyes
• lépcsősoros, magas emelvényen áll, oszlopos 

tornác
• Megjelenés hasonló göröghöz



Különbségek:
nincs oszlopokkal körülvéve 
oszloprendje az ún. toszkán oszloprend (sima 

törzs, lábazaton áll, kerek abakusz, 
alacsonyabb oszlop)

tető laposabb
Építőanyag: fa, agyagtégla





A Pyrgiben feltárt etruszk templom rekonstrukciója. Kr. e. 6. 
sz.















A Capitoliumi triász templomának alaprajza. Kr. e. 6. sz. második 
fele

Jupiter, Juno, Minerva



Toszkán oszloprend

A toszkán oszlop (római dór oszlop) a dór oszlop itáliai, egyszerűsített változata. 





• Faleri, egycellás templom





Etruszk építészet - várososok

• etruszk város: görög mintára 
• szabályos derékszögű utcahálózat,  

kőből épült városfal





Volterrai városkapu. Kr. e 3-2. sz. Tufa. Az ív magassága 7,5 m, szélessége 4,16 
m, Olaszország (Etruria)

Cloaca Maxima. Kr. e. 4. sz. Tufa, opus quadratum. 
Róma



Sírépítészet, temetkezés

• Változatos:
• Hamv-urna
• Szarkofág, mint pihenő
• Sírsztélé











Halom- és kamrasírok. Kr. e. 7-6. sz. Cerveteri (Caere), Olaszország (Etruria). 
Banditaccia nekropolisz (halottak városa)

halomsírok (tumulusok)



Domborművek sírja. Kr. e. 4. sz. vége. Szélessége 6,5 m, Banditaccia nekropolisz 



Kerámiaművészet - impasto

• barnásszürke iszapolt agyag



Kerámiaművészet - bucchero

• Bucchero kerámia: ie.7-6. szd, különleges 
eljárással feketére égetett, bronzra hasonlít

• vékonyfalú edények dísze: bekarcolás, 
bepecsételés, sokszor díszítetlen

• exportcikk a Mediterráneumban





Etruszk írásjelek – A fenti sor, etruszk betűk olvasata (jobbról balra): 
etrnskisgf

A magyar rovásírás betűi. A rovásbetűk olvasata (jobbról balra) piatéöszénú





Kantharos





Görög ihletésű vázafestészet

• Görög hatások: geometrikus és orientalizáló 
technika

• Feketealakos, 
• vörös alakos díszítés



Etruszk vázadíszítés

Etruszko-korinthoszi kancsó Vulciból, kr.e. 6. 
század utolsó negyede. A Micali-festő amphorája





Etruszk szobrászat

Terrakotta szárnyas lovak



Etruszk szobrászat

• Alapanyag: terrakotta, bronz (nem kő!)
• üreges bronzöntés technikája



Etruszk szobrászat

A capitoliumi nőstényfarkas



Etruszk szobrászat

75 cm × 114 
cm





Etruszk szobrászat



Etruszk szobrászat

Siena





Arezzói Chimaera. ie. 5/4. sz. 
fordulója körül. Bronz. 
Mag. 80 cm, hossza 182 cm. 
Firenze, Museo Archeologico



Etruszk szobrászat





Etruszk szobrászat





Etruszk szobrászat





Bronztükrök

• bronztükör hátoldalának bekarcolt (cizellált) 
díszítése

• I.e. 6. szd, (görögök is)
• tükrök hátlapján etruszk mitológia jelenetei 

(=forrásérték)



• Turan, az etruszk szerelemistennő és kísérője















Etruszk festészet

Madárjósok sírja: részlet. Kr. e. 530 körül. Mag. 1 m, szélessége 1,4 m. 
Tarquinia, Olaszország (Etruria)



Vadászat és halászat sírja: részlet. Kr. e. 530 körül. Mag. 1 m, szélessége 1,4 m. 
Tarquinia



Orcus sírja: részlet. 
ie. 4. sz. Közepe
Tarquinia



Etruscan dancers in the Tomb of the Triclinium near Tarquinia, Italy (470 
BC)







Római művészet

• Köztársaság kori művészet
• Császárkori művészet
• Pannónia



Szobrászat - portré

• egyetlen, Rómában fennmaradt bronz-
portrészobor: Brutus-szobor, ie. 3. szd 

• görög hatás: a szem, a ferde orrgerinc 
• etruszk: stilizált hajviselet, sima homlok
• római művészetre jellemző vonások: komoly, 

koncentrált tekintet, fegyelmezett akaraterő, 
időtlenség, zárkózott szigorúság



Ún. Brutus. Kr. e. 3. sz. Bronz. 
Mag. 69 cm. Róma, 
Palazzo dei Conservatori



Aulus Metellus

Ún. Szónok (Arringatore). Kr. e. 2-1. sz. Fordulója,
 Bronz. Mag. 170 cm. Firenze, Museo Archeologico

szépítés nélküli ábrázolás 
(vérizmus) római szokás
A leegyszerüsített 
ruharedőkezelés az 
etruszk hagyomány







Vitruvius és festészeti stílusai

• I. stílus a márvány burkolólapokat utánzata
• II. vagy architektonikus stílus: épületelemek 

(oszlopok, párkányok, fülkék)
• III. stílus ezt folytatja, az építészeti elemek 

csak a látványt szolgálják, valódi szerepük 
nincs

• IV. stílus: építészeti elemek valódi dekorációs 
elemekké válnak





A tájképek

• praenestei Fortuna Primigenia-szentély nagy 
mozaikján nílusi táj











Nílus mozaik, Palestrina 
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