
SREDNJI VEK SREDNJI VEK - kultura in umetnost- kultura in umetnost
Učb. str. 160-162Učb. str. 160-162
Srednjeveška družba, kultura in umetnost jeSrednjeveška družba, kultura in umetnost je
pod nadzorom cerkve.pod nadzorom cerkve.

Temu primerno cerkev spodbuja razvojTemu primerno cerkev spodbuja razvoj
umetnosti. Nastajajo predvsem umetiška dela,umetnosti. Nastajajo predvsem umetiška dela,
katerih vsebine so povezane z krščansko vero.katerih vsebine so povezane z krščansko vero.

V srednjeveških cerkvah je vedno večV srednjeveških cerkvah je vedno več
fresk, ki prikazujejo podobe iz svetegafresk, ki prikazujejo podobe iz svetega
pisma in življenja svetnikovpisma in življenja svetnikov



Kulturno življenje v srednjem veku se jeKulturno življenje v srednjem veku se je
ovijalo znotraj posameznih družbenihovijalo znotraj posameznih družbenih
skupin.skupin.



Po zgledu antičnih epov so nastajaliPo zgledu antičnih epov so nastajali
viteški epi, ki so slavili junaška delaviteški epi, ki so slavili junaška dela
vitezov. vitezov. 

V srednjem veku se je poleg cerkveneV srednjem veku se je poleg cerkvene
razvila tudi viteška kulturarazvila tudi viteška kultura

- PESEM O CIDU (El Cid) v - PESEM O CIDU (El Cid) v 
  3735 verzih opeva junaška     3735 verzih opeva junaška   
  dejanja španskega plemiča   dejanja španskega plemiča 
  v boju proti Arabcem   v boju proti Arabcem 

- PESEM O ROLANDU - PESEM O ROLANDU 
  opisuje boj francoskega  opisuje boj francoskega
  plemiča proti arabskim  plemiča proti arabskim
  saracenom  saracenom



Viteške legende so predstavlale podlago zaViteške legende so predstavlale podlago za
nastanek viteških romanov. nastanek viteških romanov. 

- LEGENDA O KRALJU ATURJU IN VITEZIH OKROGLE - LEGENDA O KRALJU ATURJU IN VITEZIH OKROGLE 
  MIZE (povzdiguje viteštvo in opisuje čas britanskega  MIZE (povzdiguje viteštvo in opisuje čas britanskega
  kralja v 6. stoletju in njegove boje proti germanskim    kralja v 6. stoletju in njegove boje proti germanskim  
  Sasom, ki so vdrli na britanijo).   Sasom, ki so vdrli na britanijo). 

Kralj Artur in vitezi okrogleKralj Artur in vitezi okrogle
mize.mize.



Srednjeveški potujoči igralciSrednjeveški potujoči igralci

srednjeveško potujočesrednjeveško potujoče
gledališčegledališče



GRADBENIŠTVO V SREDNJEM VEKUGRADBENIŠTVO V SREDNJEM VEKU

Ustanavljanje novih utrjenih mest in večanjeUstanavljanje novih utrjenih mest in večanje
moči cerkve je povzročilo pravi razcvetmoči cerkve je povzročilo pravi razcvet
arhitekture in gradbeništva.arhitekture in gradbeništva.

Približno od leta 1000 do 1250 je v Evropi časPribližno od leta 1000 do 1250 je v Evropi čas
enotnega umetnostnega obdobja, ki se jeenotnega umetnostnega obdobja, ki se je
odražalo tudi v gradbeništvu,  imenujemo gaodražalo tudi v gradbeništvu,  imenujemo ga
ROMANIKAROMANIKA



V obdobju romanike je bila na prvemV obdobju romanike je bila na prvem
mestu gradnja cerkva in samostanov.mestu gradnja cerkva in samostanov.

Za gradbeni slog so značilni masivni zidoviZa gradbeni slog so značilni masivni zidovi
in polkrožni oboki.in polkrožni oboki.



Od srede 12. stoletja se je pričel priOd srede 12. stoletja se je pričel pri
uveljavljati nov stil - GOTIKA uveljavljati nov stil - GOTIKA 

Značilnosti gradbenegaZnačilnosti gradbenega
sloga:- šilasti lok, sloga:- šilasti lok, 
          - križnorebrasti oboki,          - križnorebrasti oboki,
          - oporniki na zunanjih           - oporniki na zunanjih 
            stenah,            stenah,
          - okna z barvastimi stekli so          - okna z barvastimi stekli so
            ozka in visoka,            ozka in visoka,
          - številni kipi in reliefi;          - številni kipi in reliefi;




