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Średniowiecze



  

Katedra romańska



  

Katedry romańskie, powstające na przełomie I i II tysiąclecia
 naszej ery, wznoszono zwykle na planie krzyża łacińskiego.
Zazwyczaj miały formę bazyliki powstałej z dostawionych do
siebie przestrzennych bloków.
Bazylika to kościół złożony z nieparzystej liczby naw (3, 5), 
z których środkowa jest zazwyczaj wyższa od pozostałych.
Główne cechy romańskiej katedry:
- grube, kamienne mury,
- półkoliście zamknięte okna,
- dominujące nad całością wieże,



  

• Katedra romańska była szczególnego 
rodzaju opowiadaniem - przypominała o 
podstawowych dogmatach wiary. Dlatego 
też niebagatelną rolę odgrywały rzeźby i 
malowidła. Były one plastycznym 
wyobrażeniem Biblii.

• Rzeźby wrastały w materię kamiennego 
muru, a obrazy malowano na ścianach.



  

Kościół z dwoma wieżami
 sugeruje obecność kilku
naw we wnętrzu.
Wnętrze kościoła składa się z:
kruchty (narteksu), naw (głównej, bocznych
 lub poprzecznej - transeptu) oraz prezbiterium

Portal, czyli główne
wejście do świątyni



  

Bryła kościoła 
z wyraźnie zaznaczonymi elementami 

konstrukcyjnymi



  

Obraz przedstawiający Chrystusa tronującego.
Malarstwo typowo romańskie.
Obraz znajduje się w apsydzie (półkoliste pomieszczenie
w prezbiterium) w kościele Santa Maria w Tahull (Katalonia)



  

Katedra gotycka



  

Styl gotycki narodził się w XII wieku.
Katedry gotyckie miały obrazować doskonałość boskiego 
porządku,
dlatego budowano je na podstawie starannie wyliczonych
 matematycznie proporcji.
Budowle charakteryzowały się  wysoką, zwartą konstrukcją. 



  

Znaczna część ścian wypełniona była wydłużonymi oknami
 z witrażami. Okna zamknięte były ostrym łukiem. 
Niespotykana wcześniej wysokość budowli 
wymusiła stosowanie kamiennych skarp i łuków przyporowych.
Charakterystyczne w stylu gotyckim były sklepienia: 
krzyżowe, gwiaździste, sieciowe, wachlarzowe.



  



  

W architekturze gotyckiej szczególną
rolę odgrywało światło. Symbolizowało
boską obecność i ożywiało wnętrze
katedry, przypominające kamienny las.

Witraż z rozetą



  

Typowe sklepienie: krzyżowe i gwiaździste



  

Poliptyk - ołtarz szafiasty

Rzeźba gotycka coraz częściej
świadczyła o znajomości 
anatomii ludzkiej. Z wolna
przekształcała się w oderwaną 
od ściany bryłę.



  Obraz tablicowy - S. Martini „Zwiastowanie”
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