
 

Powyższa rzeźba-Grupa Laokoona jest grupą posągów, które przedstawiają sytuację, w której 

Laokoon i jego synowie zostali opleceni monstrualnymi wężami wysłanymi przez Atenę i Posejdona, 

ponieważ Laokoon sprzeciwiał się wejściu drewnianego konia do miasta Troji. Jest to niezwykle cenna 

rzeźba ze względu na to, że dzięki niej jesteśmy wstanie zobaczyć jak starożytni Grecy wyobrażali 

sobie swoim bogów.  



 

Na powyższej fotografii można zauważyć marmurowy posąg Augusta z Prima Porta. Dzięki kolorom 

użytym do tej rzeźby, jesteśmy wstanie zauważyć detale tego arcydzieła, które podkreślają  jego 

staranne wykonanie. 



 

Rzeźba ukazana na powyższym zdjęciu przedstawia Dobrego pasterza, który jest zazwyczaj 

identyfikowany z Jezusem przez znawców literatury chrześcijańskiej. Dzieło to jest jednym z 

najpiękniejszych przedstawień Dobrego Pasterza, dzięki dopracowanym elementom tej pracy. 

  

 



 

Na powyższym zdjęciu można zauważyć jedną z najbardziej znanych amfor(po lewej stronie), na 

której z jednej strony można zobaczyć Achillesa oraz Ajaxa, którzy grają w grę wykrzykując swoje 

wyniki, natomiast na drugiej stronie można zobaczyć rodzinę Dioscuri: m.in. Castor, który trzyma 

swojego konia patrząc się w kierunku Ledy. Jest to jedno z najważniejszych arcydzieł sztuki greckiej, 

ze względu na technikę malarską zastosowaną do ozdobienia tego przedmiotu.  



 

Powyższy obraz(„Bitwa pod Wiedniem”) został namalowany przez Jana Matejko w latach 1882-1883 i 

przedstawia on scenę z 1683 roku, w której wojska cesarskie i polskie pod wodzą króla Jana III 

Sobieskiego odniosły wiekopomne zwycięstwo nad tureckim wojskiem. Uważam, że dzieło to jak sam 

Jan Matejko powiedział będzie przypominać nieprzedawnione nigdy zasługi, prawa i boleści.  

 

 



 

Na powyższym zdjęciu ukazuje się portret Juliusza Cezara-prawdopodobnie wykonanego 

pośmiertnie. Dzięki tej rzeźbie jesteśmy wstanie dowiedzieć się jakie rysy twarzy oraz wyidealizowane 

cechy miał i posiadał Juliusz Cezar. 



 

Na tym zdjęciu jest widoczny jeden z obrazów Rafaella Sanzio pt.,,Przemienienie Pańskie”, który 

przedstawia przemienionego Chrystusa na Górze Tabor oraz apostołów, którzy przyprowadzili 

opętanego chłopca. Warto podkreślić, że było to ostatnie dzieło tego artysty i można powiedzieć, że 

było to pewną formą jego duchowego testamentu. 



 

Na powyższej fotografii ukazuje się fresk autorstwa Michała Anioła, który przedstawia scenę ze 

Starego Testamentu ,,Stworzenie Adama”. Jest to arcydzieło, które ma powiązanie z religią 

chrześcijańską, ale również ukazuje wysoką jakość wykonania tej pracy, poprzez to można 

powiedzieć, że  jest ważnym dziełem sztuki. 



 

Powyższy posąg przedstawia Antinousa, który był kochankiem cesarza Hadriana i jak można zobaczyć 

ukazuje się jako Ozyrys-egipski bóg śmierci i nowego życia. Do dzisiejszych czasów zachowało się 

wiele takich rzeźb z wizerunkiem 19-letniego Antinousa, co pozwala na zebranie wystarczających 

informacji na temat jego wyglądu oraz cech charakteru.  



 

Powyższe dzieło sztuki pt.,, Złożenie do grobu” należy do włoskiego malarza Caravaggio i przedstawia 

moment, w którym Jezus jest kładziony na marmurowe łoże, aby następnie jego ciało zostało 

obmyte, namaszczone oraz skropione wonnościami. Uważam, że to arcydzieło zwraca na siebie 

uwagę nie tylko ze względu na jego estetykę, ale także historię jego powstania-został on zlecony 

przez Girolama Vittricego dla kaplicy rodzinnej w Santa Maria in Vallicella, aby uczcić pamięć po 

zmarłym wuju Pietro.  
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