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Statua di Osiri-Antinoo

1. Rzeźba przedstawia Antoniousa, kochanka cesarza Hadriana, która ukazuje go jako
Ozyrysa, egipskiego boga śmierci i nowego życia.

2. Po śmierci Antonious został ogłoszony herosem i wznoszono na jego cześć świątynie,
wykonywano liczne rzeźby i portrety, uchodził on za ideał młodzieńczej piękności.

Apollo Belwederski

1. Jest to rzymska, marmurowa rzeźba przedstawiająca boga Apolla,

2. Rzeźba od zawsze wzbudzała zachwyt i inspirowała artystów, np. Michał Anioł inspirował
się nią malując Chrystusa w „Sądzie Ostatecznym”.



Grupa Laokoona

1.Grupa Laokoona to rzeźba ukazująca historię, z księgi II Eneidy, Laokoona i jego synów,
którzy zostają zabici przez węże morskie.

2. Grupa Laokoona jest jednym z najsłynniejszych i najbardziej kontrowersyjnych dzieł
greckich (ponieważ nie jest pewne, czy była dziełem greckim, czy rzymską kopią) oraz
jej dynamizm i rodzaj ekspresji były inspiracją dla innych artystów.

Antonious Belwederski (Hermes del Belvedere)

1. To rzymska rzeźba, wykonana z marmuru, która przedstawia prawdopodobnie Antoniousa,
kochanka cesarza Hadriana lub Hermesa, boga podróżnych, kupców, posłańca bogów.

2. Rzeźba fascynowała nowożytnych artystów i stworzono wiele jej kopii oraz szkiców.



Augusto di Prima Porta

1. Augusto di Prima Porta to marmurowy posąg cesarza Oktawiana Augusta, który
został odnaleziony w willi jego żony Liwii w Prima Porta w roku 1863.

2. Rzeźba zapoczątkowała przedstawianie cesarzy jako wyidealizowanych wodzów,
którzy przemawiali do armii.

Jan III Sobieski, Re di Polonia, libera Vienna

1. Jest to obraz olejny namalowany przez Jana Matejkę w latach 1882 do 1983,
ukazujący scenę podczas której król Jan III Sobieski wręcza list kanonikowi
Denhoffowi (wysłannikowi papieża Innocentego XI) z wiadomością o pokonaniu
wojsk tureckich pod Wiedniem.

2. Obraz został wykorzystany, aby podkreślić zasługi polskiego króla oraz wojska w
rozegranej bitwie (został ukazany na wystawie w Wiedniu, a następnie przekazany
papieżowi Leonowi XIII jako dar narodu polskiego), również przyczynił się do
polepszenia polskiej reputacji.



Giulio Cesare

1. Giulio Cesare to popiersie przedstawiające Juliusza Cezara, z którym są związane
najróżniejsze opowieści - legenda o tym, jak Juliusz został przechwycony przez
piratów w trakcie wyjazdu na uniwersytet, lub bardziej wiarygodna, wykuta, aby
wychwalić jego osiągnięcia w wojsku Rzymskim przed jego władzą.

2. To dzieło jest ważne dla kultury europejskiej, gdyż pokazuje nam, nie tylko jak
traktowano najważniejszych członków społeczeństwa, ale też to, że rzeźby mogły
mieć nie tylko jedne znaczenie.

Il Buon Pastore

1. Jest to rzeźba przedstawiająca pasterza z barankiem na ramionach, który początkowo
był kojarzony z Hermesem, niosącego dusze zmarłych w zaświaty. Z kolei pierwsi
chrześcijanie uznali, że jest ona symbolem Jezusa, opiekującego się ludzkością.

2. Nowa interpretacja sprawiła, że między III a IV wiekiem sceny pasterskie
rozprzestrzeniły się szeroko w sztuce chrześcijańskiej.



Szkoła Ateńska

1. To malowidło ścienne, autorstwa Rafaela Santi, przedstawiające filozofów
starożytności - na bokach obrazu można zobaczyć sofistów, jak i stoików - Heraklita,
Pitagorasa, Sokratesa, bądź nawet Ptomeleusza, w centrum uwagi stoi dwóch
najważniejszych filozofów - Platona, pokazującego w niebo, jako źródło ideii oraz
Arystotelesa, który wskazuje na ziemię.

2. Fresk przedstawia odmienne światopoglądy - Platona i Arystotelesa, dodatkowo
artysta połączył antyk z renesansem, ukazując Platona i Heraklita z twarzami
największych artystów renesansu.



Sąd Ostateczny

1. “Sąd Ostateczny” to fresk stworzony przez Michała Anioła, przedstawia ostatnie dni
apokalipsy, w których wszystkie dusze są osądzone. Na obrazie znajdują się anioły,
trzymające atrybuty męki pańskiej, oraz postacie ubrane w różne szaty, które są
symbolami wiary i nadziei. Na samym środku dzieła stoi Jezus, który jest
przedstawiony w kompletnie oryginalny sposób. Nie posiada brody, i bardziej
przypomina posąg greckiego boga Apollo. Po jego prawej stronie znajduje się Matka
Boża.

2. Do dzisiaj “Sąd Ostateczny”uważa się za największe stworzone przez jednego artystę
dzieło w historii.


