Romersk stil ca. 200 f. kr. - 300 e. kr.
Pont du Gard, Nimes
Maison Carree, Nimes
Roman Colosseum, Rome
Markets of Trajan, Rome
Pantheon, Rome
Arch of Severus, Rome
Thermae of Caracalla, Rome

(Romersk akvedukt, -19)
(Romersk tempel, 0-100)
(Roman, ancient, 70-82)
(Roman, 100-112)
(Roman, ancient, 118-126)
(Roman, ancient-classical, 205)
(Roman, ancient, 212-216)

Romersk stil ca. 200 f. kr. - 300 e. kr.
Tidsholdning:
- erobrende
- organisering
- lederdominans

Arkitekturuttrykk:
- monumental
- aksialitet
- aksialitet
- søyle/bue

Bygninger:
- termene
- amfieteateret
- veddeløpsbanen
- rundtempelet
- rutebyen

Buen og hvelv mere utnyttet enn den grenske p.g.a. betongbeherskelsen. Overdådig praktarkitektur,
bue og hvelv, søyler og arkitrav. Interesse for rommet. Templene bygger på greske og etruskiske
modeller. Søyler og arkitrav fra den greske blir benyttet, men hovedsaklig som dekorativt element.
Innfører bruken av den oldkristne basilika som kom til å prege senere kristen arkitektur.
Amfiteater i Nimes. Romersk akvedukt: I Segovia (Spania). Pont du Gard (Frankrike). Nimes.

Pont du Gard (19 f. kr, romersk)
Nordøst for Nimes, Provence i Frankrike
Akveduktene vat et av romernes største bidrag til sivilisasjonen. Over Pont du Gard ble vannet ledet
til Nimes, der det gikk til offentlige bad, fontener og privathjem. Akvedukten er 49 m høy og 274 m
lang, hørte til et 48 km langt system av vannledninger og broer mellom Nimes og vannkilden ved
Uzes. Det skal ifølge innskrift være bygd i år 19 f. kr. av den romerske feltherren og prokonsulen
Agrippa, keiser Augustus' venn og allierte. Akvedukten kunne forsyne byen med 410 l vann pr. person
pr. dag. Pont du Gard har 3 etasjer med buer, seks i den underste, 11 i den midterste og 35 i
toppetasjen under vannrennen. Steinblokkene ble murt opp uten mørtel, og de grove utspringene på
hver side ble brukt som feste for trestillaser. Helningsgraden er 1:3000, som ga et fall på om lag 17
m fra vannkilden til utløpet i byen.

Maison Carree (ca. 0-100 f. kr., romersk tempel)
Nimes, Provence i Frankrike
Et rektangulært romersk tempel bygd i det første århundret f. kr.

Collosseum i Roma. (80 e. kr., romersk)
Midt i Rmas centrum.
Joniske-doriske-korintiske søyler i 1., 2. og 3. etasje. Det ellipseformede amfieteateret var en romersk
oppfinnelse. Det hadde en arena med seter plassert etasjevis over hverandre der en stor del av
folkemassen trygt kunne skue ned på dramatiske slåsskamper og massakrer. Dette teateret gikk
under navnet det flavianske amfiteater, ble bygd på bunnen av en innsjø. Colosseum er nesten 500 m
i omkrets og over 55 m høyt, er bygd av travertin, kalktuff og murstein. Det ble innviet i år 80 e. kr. av
Vespasians etterfølger Titus, med en åpningsseremoni som omfattet fremvisning av 5000 ville dyr.

