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A arte romana se destacou no período que foi do século VIII a.C.
ao século IV d.C. A arte da Roma Antiga foi fortemente
influenciada pela cultura e pelas crenças gregas. Um exemplo
disso é a própria mitologia romana, muito parecida com a
mitologia grega.
Foi através da arquitetura que a arte romana conseguiu maior
expressão e significação histórica. Suas edificações eram
grandiosas, fundamentadas em bases circulares e no emprego de
colunas e arcos falsos para efeito de decoração. Os aquedutos, as
entradas e as muralhas ainda hoje são vistos no continente
europeu, demonstrando a imponência que traduziu, através dos
tempos, a grandeza do que foi a civilização romana antiga.
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Os romanos preocuparam-se com o caráter funcional e prático de sua arquitetura.
Houve, por isso, uma combinação harmônica entre a beleza e a utilidade nas mais
variadas edificações romanas, como: teatros, basílicas, templos religiosos, palácios,
estradas e pontes que interligaram as mais diversas regiões do império, facilitando o
trânsito de pessoas e o tráfego de mercadorias para outras regiões.
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A escultura romana foi trabalhada através de
retratos e estátuas, muitas vezes apresentando
uma característica fúnebre. Os escultores
romanos buscavam a reprodução mais fiel
possível da realidade em suas obras e
centravam-se nos aspectos psicológicos, ou
seja, a obra evidenciava o caráter, a honra e a
glória do retratado.
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As pinturas romanas eram realizadas em
murais (afrescos) e possuíam
tridimensionalidade. Os materiais utilizados
variavam de metais em pó, vidros pulverizados,
substâncias extraídas de moluscos, pó de
madeira e até seivas de árvores. Além dos
afrescos, encontramos mosaicos romanos por
todas as partes do Império.
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A arquitetura romana, sofreu grande influência
da cultura grega sendo caracterizada pelo luxo
e pela grandiosidade.
Dos etruscos, os romanos herdaram a solidez
das construções e dos povos italianos
assimilaram a simetria e a harmonia resultante
de formas regulares.
De tal modo, os romanos introduziram na
arquitetura novos materiais, como o uso do
cimento, e também novas técnicas.
O arco, desconhecido dos gregos, foi uma
inovação dos romanos, utilizado sobretudo nas
construções destinadas a comemorar as
grandes vitórias militares.
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Em Roma, o uso do concreto e da
alvenaria substitui em grande parte o
uso de blocos de pedra. ... No campo
das tecnologias de construção, o
concreto romano (opus
caementicium, conhecido como
“pozolana”,
permitia construções sólidas embaixo
d'água, como pontes e grandes
alicerces.
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Mosaico é possivelmente uma palavra de origem grega (de µουσαικόν, mousaikón, "obra
das musas"), embora a técnica seja antiga. É um embutido de pequenas peças (tesselas)
de pedra ou de outros materiais como plástico, areia, papel ou conchas, formando
determinado desenho. O objetivo do desenho é preencher algum tipo de plano
(geralmente, piso ou parede).
É uma modalidade de arte decorativa milenar, que nos remete à Antiguidade greco-
romana, quando teve seu apogeu. Na sua elaboração eram utilizados diversos tipos de
materiais.
A técnica da arte musiva consiste na colocação de tesselas, que são pequenos fragmentos
de pedras, como mármore e granito moldados com tagliolo e martellina, pedras
semipreciosas, pastilhas de vidro, seixos e outros materiais, sobre qualquer superfície.
Nos dias de hoje, o mosaico ressurgiu, despertando grande interesse, sendo cada vez mais
utilizado, artisticamente, na decoração de ambientes interiores e exteriores
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