
Kultura ve starověkém 
Řecku

Malířství, sochařství, architektura, život ve starém Řecku



Malířství 
● Pro archaické období je typický tzv. geometrický styl 
● Později byly nádoby zdobeny i figurální výzdobou - této keramice se říkalo 

černofigurová
● Později vznikala keramika červenofigurová 

● kromě maleb na keramice vytvářeli také fresky - nejstarší fresky se dochovaly na 
Krétě







Sochařství
● Nejstarší sochy z archaického období, jsou pravděpodobně inspirovány 

egyptským uměním
● Postupem doby však řecké sochařství dosáhlo téměř dokonalosti 

○ díla klasického období jsou často označována za nepřekročitelný vrchol 
sochařského umění 

● Sochy byly vytvářeny z mramoru nebo bronzu a bývaly barevné 
● Námětem soch byly výjevy z mytologie, sportu, boje, ale i z každodenního života
● Nejznámějšími sochaři byli Polykleitos, Praxiteles, Myrón









Architektura
● Ke skvostům patří především veřejné stavby - úřední budovy, chrámy, lázně, 

tržnice 
● Většina veřejných budov byla stavěna z kamene - nejčastěji z mramoru
● Stavby nebyly bílé nebo šedé, ale barevné 
● Typickým stavebním prvkem byly sloupy
● K nejznámějším stavbám patří svatyně a chrámy

○ Uvnitř chrámu stála socha boha, jemuž byl chrám zasvěcen, venku před 
chrámem stával oltář, kde se konaly náboženské obřady









Život ve starém Řecku
● Venkovské domy byly stavěny ze směsi hlíny a slámy, městské domy byly stavěny 

z nepálených cihel
● Během dne se muži v domech většinou nezdržovali - brzy ráno odcházeli za 

prací nebo trávili čas na veřejných místech
● Ženy se zdržovaly doma, vycházet mohli jen v doprovodu mužů nebo služebnic 

● Jídelníček se skládal z placek z ječné nebo pšeničné mouky a kaše z obilí, bobů 
nebo čočky

● Bohatí Řekové často pořádali hostiny zvané sympósion
● Řecké oděvy byly velmi jednoduché (neexistovalo tady řemeslo křejčího) - muži i 

ženy nosili pruh látky ovinutý kolem těla a sepnutý na remenou 
● Nejběžnějším šatem byl chitón - zhotovený ze dvou kusů látky a stažený 

páskem 
● Řekové chodili buď bosi nebo nosili kožené řemínkové sandály







Slovníček
● Akant = bodlákovitá rostlina




