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Contexto históricoartístico da arte romana 

A civilización romana desenvolveuse en torno ao Mediterráneo, Mare Nostrum. 

Aínda que as orixes de Roma se perden na lenda, o certo e que desde moi cedo a cidade 

estivo aberta a todo tipo de influenzas grazas a súa situación estratéxica na península 

italiana, nun lugar de paso obrigado na ruta de norte (Etruria) a sur (Magna Grecia) e de 

leste a oeste. Despois de terse liberado do dominio etrusco (509 a. C.), a República 

romana iniciou unha política de expansión coa que logrou dominar e romanizar toda a 

conca mediterránea, difundindo o seu idioma, dereito, comercio, moeda, urbanismo e 

artes plásticas. Durante o Baixo Imperio unha crise múltiple empuxa cara a vida rural e 

á diferenciación entre Oriente e Occidente, marcando o tránsito á Idade Media. 

 

CRONOLOXÍA 

Orixes de ROMA: 753 a. C. 

Monarquía: VIII-VI a. C, influencia etrusca 

República: V-I a. C. 

Imperio: I-V d.C Alto Imperio, s.I-II d. C. 

Baixo Imperio: s III-V d. C. 

Caída do Imperio romano: 476 d. C. 

 

A arte romana comezou en conexión coa arte etrusca e grega, e se manifestou 

como arte propiamente romana a partir do s. II a. C,. ata a súa desaparición no s. V d. C. 

A mestura de pobos que conviviron no territorio romano déronlle un carácter ecléctico a 

súa arte. O pobo romano asimilará as creacións etruscas, gregas e orientais, e as 

difundirá por todo o extenso territorio que chega a conquistar, transmitindo o modelo 

artístico da Antigüidade por Oriente e Occidente. Roma transformará a linguaxe 

artística grega abstracta e racionalista, adaptándoa aos aspectos prácticos e técnicos, 

tentando unir o belo e o útil. 

Podemos sinalar as seguintes características da arte romana: 

• Práctica, funcional, utilitaria.  

• Monumentalidade e luxo 

• Predominio da arquitectura 
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• Materiais: madeira, pedra, ladrillo e formigón revestido de pedra, mosaico 

ou pintura. 

• Ordes construtivas: dórica romana (toscana), composta e as gregas. 

• Elementos construtivos: arco de medio punto, empregado ás veces xunto 

co lintel, provocando a aparición das enxugas. Teitos de bóveda de canón 

e de aresta de grandes dimensións e cúpula semiesférica. 

• Decoración abundante con temas vexetais e animais 

Consideración social do artista: en Roma, en xeral, apréciase máis a obra de arte 

có artista e será a profesión de arquitecto a de máis reputación. Moitos dos artistas 

coñecidos eran orientais ou gregos e grande parte deles, libertos. Moitas das obras de 

arte que adornaban Roma e outras cidades, proviñan do saqueo de cidades gregas e 

helenísticas.  

Os principais comitentes da arte foron o Estado e as corporacións locais, pero 

tamén existiu un mecenado por parte de cidadáns que aspiraban as maxistraturas.  

 

Aportacións gregas: 

Ordes arquitectónicas 

Urbanismo hipodámico 

Tipoloxías de edificios: templo, teatro.. 

Aportacións etruscas: 

Arco e bóveda 

Orde toscana: versión da orde dórica grega, consta de: base, fuste liso 
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