
Romanika

Verstva in etika, xxx



                                  Nastanek

 Romanika je slogovno obdobje v evropski umetnostni zgodovini  v 
visokem srednjem veku, nastalo v prvi četrtini 11. stoletja in je trajalo do 
začetka 13. stol., v nekaterih državah pa še do 14. stoletja.                  

 romanika je izrazito samostanska umetnost, ki se je pojavila v Franciji in 
Španiji, ter je razen Italije kmalu zajela tudi Nemčijo in Anglijo. 

 središča romanske umetnosti so bila v Franciji, Italiji in Nemčiji. 
 širila se je vzdolž romarskih in trgovskih poti. 
 značilnosti tega sloga najbolj izstopajo v arhitekturi, predvsem cerkveni. 
 največje spremembe so prinesle nove gradbene tehnike. 
 ime romanika izhaja iz rimskega  načina gradnje- ROMANUM, umetnost, 

ki naj bi nadaljevala značilnosti Rima. 
 je prvi EVROPSKI UMETNOSTNO – ZGODOVINSKI SLOG.



                                  Arhitektura

 Romanska umetnost je razvila 
zelo mogočen slog v arhitekturi 
cerkvenega stavbarstva. 

 izstopajo predvsem cerkvene 
zgradbe, ki jih je s svojo 
mogočnostjo zaznamovala 
bazilika.



         Značilnosti romanske cerkve

 so iz treh ladij, ki dajejo vtis 
stroge ločenosti zaradi križnih 
obokov

 so zaprte, izgledajo masivne - 
zidovi debeli tudi 5-6 metrov

 pojavijo se pročelja
 vse cerkve so bile obvezno 

orientirane od vzhoda proti 
zahodu

 okna so kakor lijaki, na zunaj 
velika v obliki latinskega križa, 
navznoter se ožijo, zato so cerkve 
temačne

 značilne so tudi relikvije- deli 
svetnikov v posebnih posodah, 
zbrani pod korom v temnem delu 
brez oken.

relikvija

Tloris romanske cerkve







                                   Kiparstvo

 Medtem, ko se je romanska arhitektura 
zgledovala v rimski arhitekturi, se kiparstvo ni 
navezovalo na antične zglede.

 iz tega obdobja so ohranjeni predvsem sakralni 
spomeniki.

 najbolj prevladuje reliefna plastika. 
 poleg kamnitih so v tistem obdobju ustvarjali 

tudi lesene plastike, ki pa se za razliko od 
kamnitih niso ohranile v velikem številu. 

Kopija kamnitega oltarja sv. 
Jošta iz cerkve sv. Jošt na 
Paškem Kozjaku



                                    Slikarstvo

 Iz slikarstva tega obdobja so ohranjene predvsem stenske slike in knjižno 
slikarstvo.

 prevladuje religiozno knjižno/miniaturno slikarstvo, ki s svojo risarsko 
simbolično močjo in oblikovno strogostjo vpliva tudi na stensko slikarstvo, 
od katerega pa se je le malo ohranilo.

 slabše razvito kot arhitektura in kiparstvo 
 nastaja v knjigah kot iluminirani rokopisi, slikali so na pergament (živalska 

koža) z ošiljenimi paličkami stilusi, ki so jih namakali v črnilo.
 knjižne slikarje so imenovali iluminatorji in miniatorji 
 okraševali so velike začetnice ali inicialke, včasih tudi cele strani.



                                  Samostani

 Romanska umetnost se je hitro 
razširila po Evropi po zaslugi mreže 
povezanih samostanov, ki so jim 
vladale posamezne velike hiše. 

 Najbolj vplivna med njimi je bila 
Cluny v Burgundiji, ki je imela pod 
seboj 2000 samostanov, kjer je živelo 
10000 menihov. 

 Na Slovenskem je med romanskimi 
arhitekturami posebej omembe vreden 
cistercijanski samostan v Stični, kjer je 
deloval skriptorij(pisarska delavnica), 
v njem pa je nastala vrsta ilimuniranih 
rokopisov.



                            Viri

 http://sl.wikipedia.org/wiki/Romanika
 http://www.hohkraut.com/matej/gradiva/zg_umetnosti.pdf
 http://mehanika.sc-nm.si/seminarske/romanika.pdf
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