
Livet, døden og evigheten i Det gamle Hellas og Romerriket.

HISTORISK MUSEUM

Oppgave: Lag et relieff i selvtørkende leire av ett av motivene i utstillingen. Se bilder.

  
Kunst i antikken (ca 500 f. Kr. - 500 e. Kr.)
• Grekerne bygde templer og hogde ut skulpturer i marmor (en steinsort) som de malte i sterke farger.
• De lagde også mange gjenstander som vaser og urner i keramikk (brent leire). 
• De var veldig opptatt av menneskekroppens former og lagde skulpturer hvor de forsøkte å fremstille
  perfekte kropper. Dette kalles idealisering. 
• Skulpturer og relieffer (bilder i stein) med motiver fra myter og sagn var også populære.
• Romerne lagde realistiske portrettbyster og veggmalerier av mennesker 
• De lagde også relieffer (bilder i stein) av historiske hendelser.

Filo: Gravsteinen til en hund som levde i antikken. 
Reist av eieren som sørget over å ha mistet sin tro-
faste jaktvenn. Det var vanlig å ha kjæledyr, men 
uvanlig å reise minnesmerker etter dem.

Griffen: Mystisk fabeldyr som hadde løvekropp og 
ørnehode. Behersket derfor livet både på jorden og 
i luften og var guden Apollons ridedyr. 

Flere eksempler på baksiden.
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Kvinnehode i kalkstein: 
Mennesker alltid har gjort seg vakre. Gravskulp-
turen fra Palmyra i Syria viser hvordan kvinnene 
der pyntet seg med perlesmykker, sjal og lue. 
Relieffet har vært malt i friske farger.

Ørnen: Et eldgammelt symbol for kraft og strids-
dyktighet. Ørnen var guden Zeus’ og Jupiters fugl. 
Når en keiser i Romerriket ble kremert, kunne en 
ørn slippes fri som et symbol på at den dødes sjel 
for opp til gudene.

Eros-figurer (eroter): Guder i barneskikkelser 
med vinger og pil og bue. På barnesarkofagen 
kappkjører de med hester. Ligner engler i senere 
kunst. Også kalt amoriner eller cupidoer.

Medusa: En beryktet kvinneskikkelse med slange-
hår som gjorde alle som så på henne til stein. 
Greske soldater kunne ha bilde av henne på sk-
joldet sitt. Men på denne romerske sarkofagen er 
hun mer vakker enn skremmende.


