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Na tym zdjęciu znajdujemy się koło słynnego fresku wykonanego przez
Rafaela Santi o nazwie “Szkoła ateńska”. Na fresku, który powstał w XVI w.,
w centralnej części widać postacie Arystotelesa i Platona a dookoła nich całą
masę innych słynnych filozofów. Fresk robi ogromne wrażenie na
odwiedzających. Jego istotność w kulturze i sztuce polega na dokładnym
przedstawieniu wielu filozofów w postawach symbolicznie odzwierciedlających
ich przekonania.



Na zdjęciu znajdujemy się pod obrazem Jana Matejko, który jest oprawiony w
pięknie wykonana i w bardzo zdobioną złotą ramę. Obraz przedstawia Jana III
Sobieskiego, który wygrał bitwę pod Wiedniem. Dzieło to jest o tyle ważne, że
było darem polskiego artysty dla papieża Leona XIII oraz ze względu na fakt,
iż przedstawia jedną z ważniejszych i większych europejskich bitew.



Na zdjęciu znajdujemy się koło fresku Rafaela Santi - wybitnego
renesansowego artysty, którzy ogromnie zasłużył się dla historii i kultury, a
jego wpływy widać nawet we współczesności.



Na rzeźbie za nami widnieje trojański kapłan Laokoon oraz jego dwóch synów
w obliczu śmierci przez atak węży morskich. Jak można zauważyć rzeźba jest
prawie w rzeczywistych ludzkich rozmiarach i jest wykonana z marmuru,
dzięki czemu zawdzięcza swoją jasną barwę. Jest ona ważnym europejskim
dziełem ze względu na realistyczne i ekspresyjne przedstawienie postaci.



Rzeźba, która znajduje się za nami jest wysoka, czyli ma prawie dwa metry.
Jest to rzeźba rzymska stworzona w II w., która obecnie znajduje się w
muzeum watykańskim, które zwiedzaliśmy. Obiekt ten to Antinous
Belwederski i jest on wykonany w bardzo dokładny sposób.



Za nami znajduje się Augustyn z Prima Porta, który przedstawia Oktawiana
Augusta. Przedstawiona postać jest wyrzeźbiona w pozycji jakby kroczyła i
ma uniesioną do góry dłoń. Są podejrzenia, że rzeźba ta mogła wcześniej w
uniesionej dłoni trzymać włócznię. Ze względu na istotną postać i otaczające
ją elementy symboliczne jest to dzieło cenne dla kultury europejskiej.



Rzeźba przedstawia Antinousa, czyli kochanka cesarza Hadriana, który
pośmiertnie został ubóstwiony. Jego postać jest przedstawiona jako bóg
Ozyrys, który jest egipskim bogiem śmierci i nowego życia. Dzięki temu
dokładnie widać wpływy kultury egipskiej na rzymską oraz powiązania
pomiędzy nimi.



Obraz powstał w okresie baroku i został stworzony przez artystę nazywanym
Caravaggio. Przedstawia on malarstwo chrześcijańskie, na którym widnieje
Jezus niesiony przez ludzi, który jest bezwładny ze zwisającą ręką i spokojem
wymalowanym na twarzy. To symboliczne przedstawienie (oraz podobieństwo
np. do obrazu Rafaela Santiego) czynią obraz arcydziełem.



Obraz za nami przedstawia Przemienienie Pańskie, które miało miejsce na
Taborze. Twórcą tego obrazu jest Rafael Santi. Dzieło to znajduje się w
ciemnej sali i jest oświetlone co sprawia naprawdę zdumiewające wrażenie.



Rzeźba pomiędzy nami jest jednym spośród dwóch akceptowanych w
dzisiejszych czasach portretów przedstawiających Juliusza Cezara. Powstała
ona przed czasami Cesarstwa Rzymskiego. Przedstawienie wielkiego
rzymskiego władcy zasługuje na miano arcydzieła, ze względu na realistyczne
ukazania tak istotnej dla historii i kultury postaci.


