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101.

M4DJoki Á.: Il. Rákóczi Ferenc

102. Follack M.: Magyar Nemzeti Múzeum
103. V.T. Clark: Láncbid
104. Canova: Mária Krisztina siremléke
105. rarencBJ I.: P'sztorlányka
106. David: BoraUusok eskUje
107. Mark6 K.: Visegrád
108.
109.
110.
lll.

'eszl r.: Pesti Vigad6
Rude: Marseillaise /párizs. Diadaliv/
Delacroix: A sl!abadÁga barik'dokra vezeti a népet
Delacro1x: VUláJ1Ust61 megret.tent 16

112.

Izs6 M.: Tánco16 parasst

ll}.
114.

Goya: 1808. m'ju8 3.
Goya I Kors6s ltDy

115. Daumier: MoS6n6
116. Millet: Kalász-szed6k
117. Corot: Emlékezés
118. Meunler:Teberhord6
119. Venecianovl Flútej
120. redotov: Az 6rnagy lán1kér6ben .
121.
122.
123.
124.
125.
126.
·127.

Perov: Paraszttemetés
Repin: Haj6vontat6k
Baraw's M.: Bitt6 Istvhné portréja
Borsos M.: Nemzet6r
Munkác81 M.: Tépéscsinál6k
Pat1 L.: Nyárfák
Sainyai Marsa P.: Maj'11s

128. Madar'sz V.: H~adi
L'sz16 siratása
129. Benczur Gy.: Buda visszafoglalása
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130.

Székely B.: Egri nők

131.

Ferenczy K.: Márciusi

132.

Bihari

133.

Fadrusz ';.: Nátyás király

134.

Eiffel-torony

135.

Steindl I.: Parlament

136.

Biedermeier

137.

Manet: Monet "müterme

138.

Monet: A roueni székesegyház

139.

Degas: Primabalerina

140.

Renoir: Páholyban

141.

Seurat: A hid

este

S.: Vasárnap délután

bútorok

142.

Cézanne:

Tájkép

143.

Cézanne:

Csendélet

144.

Van Gogh: Országút

14-5.

Gauguin:

146.

Rodin: Gondolkodó

147.

Rodin: Balzac szobor

Tahiti-i

éjjel
nők

Fot6k:

148.

Petőfi Sándor /dagerrotipia/

149.

C sendé let

150.

Kossuth

temetése

Az egyes diapozitivekhez

adott szöveg a nevelők tájékoztatásá-

ra szolgál, az elemzést kivánja megkönnyiteni.
galmak használatát

a le irás rövidsége

meg, azokat a tanulókkal
fel

4

és pontossága

ne ismertessilk,

az évszámok ra is. A tanul6k történelmi
a kil1önböző korok tárgya1ásáná1.

Az

elvont fokövetelte

ugyanez

vonatkozik

ismereteit

használjuk

A 18. század végén ás a 19. században társadalmi és gazdasági táren egyaránt nagy változás történt. ,A francia polgári torradalom után rohamos kapitalizál6dás indult meg Európában. A kialakuló gyáripar a burzsoázia megerosödésát, és uj
társadalai osztálJ, a pro~etáriátus létrejöttét eredményezte.
Kialakultak a nemaeti államok, ésmegindult a gyarmatositás.
A fej16dés nem ment simán, útját telkelések, torradalmak jeleaUk.A
társadalmi forrongást követt.sk az ipari és lIrilvészeti forradalmak. A jogilag szabad,csak
gazdaságilagtűggo
bél'llUDkásteftk_yÁge
-SON
olJ:an értéktöbblet.t termel, aIlit 'ca t6kb sajátit ele A Í6kée termeUs tejl6dése sorin elősziSr a kist.niel6kkal végez, aajd a kiSnyörtelen szabad ver,

,

seDJben atel'll8,lés6s t6ke fokozott kon,centrálódása, centra~
llzál6dása, a ~nop6liumok korlátlan uralma fejlődik
ki. A
klasszikus kapital1zaust' felvUtjaaz
imperializmus. A kapi- I
talizaus egyenlőtlen
fej16dési
elve
rányomja
bélyegét a müvé\
szetekre is. A mUvé8z~ti8 áruvá válik. értékét 'a piac 68 a
spekul"i6 batározza meg. Mig régebben a művészet
tÚlnyOIllÓ
részben az egyház és az uralkod6k szolgálatában állott, most
a j6m6du polgárság igényeit, izléseit kell kielégitenie.
,

.

.

A ~örténelmi'évszámokat

figyelembe véve l7ll-tól vagyis
művészet uralkodik Eur6·pa kUlönböz6 terUletein. A barokk mUvészetet, korrajzával egyUtt, a 6. oszt'1Y diapozitiv-anyagában már iSlllertettűk.itt
csak a jellemz6 udvari portr'fest'szei egy reprezentativ magyar alkotásAt. Rákóczi 'erenc portréját mutatjuk be.
a

XVIII. ,század elején '~g a barokk

1. MánJoki Ádám: II. Rák6czi 'erenc portréja. 1712. SzépmUv. M. 101aj1
Az udvari test6 a nagy fejedelmet. mecénását. teljes
dlBZben elOke16en, reprezentativ formában ábrázolja. ezért inkább
5

pompakedvelő

f6úrnak,

mint a szabadságharc

szik. Ez a reprezentativ
kor előkelő

vonalát

a sötét háttár előtt puha ecsetvonásokkal
formája.

udvaraiban.

vezérének

Eur6pa-szerte

volt a
menettel

Az arc formáit,

Nagy mesterségbeli

ruha diszitéseit,

•

arcképfestés

az ékszereket.

tudással

a bársonyt

"Az arcot eros megvilágitással

drága kelméken,

kapcsokon

lan meg a barokkosan
szingazdagságát

lágy

át-

ábrázolja

a

személyhez

I

emeli ki,

csak itt-ott

kezelt fény, érzékeltetve

is. Fejedelmi

az alak k~

és a szőrme a-

nyagszerüségét.

és ékszereken

lát-

kedvelt

a

a

csil-

részletek

méltóan

nemes

a

kép szinösszbangja.
A barokk

szabadon

illuzionizmusával

komponá16.

rendkivüli

és szenvedélyes

század közepétől

a francia

hatásokra

lendületével

felvilágosodás

törő polgárság

eszméinek,

cista mUvészet

győzedelmeskedik.

törekvő

szemben a 18.

szelleme,

magatartásának

megfelelő

a

klasszi-

A görög - r6mai mUvészetet

veszimintaképUl.

"annak tanulmányozása

alapján

poziciós

a formák tisztaságát,

szabályosságát

rendet,

ja •.Témái t6leg mitológiai
antik elemek
ból azonban

alakitásában

Mihály:

Tágas park k6zepén,

vall-

emlékeit

az épi tészetben.

találjuk.

A nemes

a~
épü-

hagyományok-

praktikus

müvé-

ki, melyet az akadémiákon

Nemzeti

Múzeum,

üde zöld környezetből

Múzeum klasszicista

igényeinek

megfelelően

jelenésáben

ugyanazt

6

szigoru kom-

ta-

/akadémizmus/.

102. Pollack

Nemzeti

Legszebb

r6v1d id6 alatt "örökérvényü",

szeti szabályok~t.alakitanak
nitanak

tárgyuak.

szabad felhasználásával

let homlokzatok

fel-

az ~

épülettömbje.

1837-'+7.,
emelkedik

hagyományokat

az Unnep'lyes

ki-o a

Homlokzata

a

követi.

mértéktartást,

kor
Meg-

nyugodt

harmonikus

méltóságot

Poseidon-~emplom/.

tü~rözi. mint c f,öröG templom /2G. kép

A hármas tagolásban

zépső része erősen előreugrik.
taljazatr61

emelkedő nyolc korinthoszi

disszel kitöltött
zott, harmonikus,
mentális

háromszögű

kiegyensúlyozott

és nyugalmat

oszlop

és előkészit

é

-,

s

kj-

lépc5ó~

,..azobo r-«

/türnpanon/

oszlopos

Koroná-

előcsarnok

mon~-

Az épület szimrnetriaj~

fokozza. A hosszu út, amely

át a főkapuig vezet, elválaszt

világt6l

elterü16

oromzattal

erőt ad a fóhomlokzatnak!

stabilitást
csósoron

épült homlokzat

Aszélesen

3

c lép-

a hétköznapi

kűlső

a belső térélményre.

103. W.T.Clarc:. Lánc h d , 1839-49.
í

Pest-Buda

Budapestté

fejlődésében

nyi István által épittetett
klaSBziclsta

épitészet

döntő szerepe van a Szécne-

elso állandó

egyik

h dnak ,

legjelesebb

mérnöki

A pillérek fölött emelkedő hidkaput /pülon/
r6mai diadalivek

mintájára

hatalmas

lánctart6k

grafikon

csúcspontjai

ti, kiemelését
talmas,

tervezték.

lendületes

oldalkorlát

dai,Várhegy

hangulatot

történelmi

tását stilszerUen

merevítő

árasztanak

is hangsulyozza.

egy

A ha-

kiemelt

hangsulyozott

lások, az erosen kiugr6 párkányzattal,
és ünnepélyes

alkotása.

A pülonok szerkeze-

kövekkel

rusztikával

:3

egynyilásu

ritmusu ive15désse.l mint

durván faragott lrusztikus/

zati rész s az ugyancsak

az

A hidpályát

futnak a kapukba.

akiugratott

mely

í

lába-

kapunyi-

tömör eret sugároznak

a háttérben

látszód6, bu-

emlékei elott. A hid korszerü

vil~gi-

tervezték Jeg.

A Lánchidon szedett bidvámmal ütötték az

elso

rést

a

ma-

gyar nemesség ad6mentességén.

104. Canova: Mária Krisztina

siremléke,

1805. Bécs

/Már-

7

<,

vos zöld szine en keresztUl
kas szinei felé.
csillan

a háttér párás,

A tört&nelmi

a napfény,

atmoszférikus

nevezetességU

romokon meg-meg-

ezzel emeli ki a kép zöldes

jáb61 az épületek

és bástyarészlotak

k&-

melegebb

szinösszhangsárgás szinét.

- .A romantika

szintén a múlthoz.

ért, da korának
ti gondolat

történelmi

ébredése

a romantika

rest~iségében
Szobrászata

108. Feszl Frigyes:
A pesti Dunapart
épitészeti

és diszitő

gondolásban,

önál16

lásu épUlet tömbjét
szintben,
épUletet

ritmlkus
a finoman

Vigadó,

/Tizian,

Rubens
/Rude

ls ötvözik

A

félkörivek

homlokzat

eredeti
j6

bontják meg,

A szimmetrikusan
faragott

és fény-árnyék
restaurált

eltagokét-

tervezett
ornamensek

.dlszitik és az épitészeti

fel. /Az ujonnan

rideg

müvészet mel-

A biztos arányu.

csipkeszerüen

akkordj~it

a

helyezi előtérbe./

disze a Vigadó.

ismétlődéssel.
áttört.

utánozza/.

1859-65.

alakitással.

gozatok

10

szinesebb.

formakincsét
hatalmas

elemeit ötvö-

szenvedélyesebb,

elemei a román és gótikus

fantáziával

séggeloldják

stilusok

épité-

szabályaival

az érzelmeket

és szobrok gazdag
er~teljes

a gót és mór

lendületesebb.

egyik érdekes

lett a 1116rép1tészet

keresé-

.hUvös

a nagy koloristákat

szemben

A nemze-

a középkori

is erőteljesebb,

gondolkodással

is bemutatja.

A klasszicizmus

költóibb,

fordul témá-

és a hagyományok

/Pl. a Vigad6nál

Épitészete

zi gazdag fantáziával.
szemben

eseményeit

a tematikában

sében is megnyilvánul.
szeti elemek./

a középkorhoz

ta-

játékát könnyedépUlet kápe./

109. Rude: Marsei11aise,

1832-36, Párizs. /Bronz/

A hatalmas bronz dombormű a párizsi diadalivet
lyen,a Marsei11aiset.
ti meg. A mozgalmas.
záló öltözékben

a franciák forradalmi indulóját
harcba ?ivó jelenet alakjait

szenvedélyes

!·tagasbae!:elt kézzel

hangsúlyozza

a roham erejét. Az eros fény-árnyék
mozgalmasságot.

lelkesülten

az izmok feszülését,

ellentétek

A szorosan összefűzött

növelik

csoportnak

mozgásirányát

is meghatározza.

a

páratlan

lendületet ad az előre töré géniusz alakja. Ezzel
tömegkompozició

jeleni-

2zt fejezl

az embereket; az öregek és fiatalok

haladnak elore. Eroteljesen

me-

klasszici-

lendülettel mintázza.

ki a szabadság istennéjének kiáltása.
hivja har-cba

disziti,

az

egész

A dombormü

a

, I

művész izz6 szenvedélyét,
dinamikája

temperamentumát

tükrözi.

Erőteljes

szinte szétfesziti az épitészeti keretet,

az egész

falsikot uralja.

110. Delacroix:

1830. július 28-a. /A szabadság barikádokra vezeti a népet/ 1830. /Olaj/

A francia festő korának egyik fontos eseményét ábrázolja mozgalmas, drámai hatású

képben. Rude domborművével

lacroix korabeli viseletbe öltözteti alakjait.
természetes mozgása, a szinek
fény-árnyék

gazdag

szemben DeA

figurák

ragyogása,

az

ellentétek - Rubens: Amazonok csatájáhóz

an - oldott, szétbonthatatlan

kompozici6t

forradalmárokat,

hasonló-

eredményeznek ••A fő-

alak, a háromszinü nemzeti zászlót /trikolort/
kádra lépő nóalak, aki haláltmegvctő

eros

tartó,

bátorsággal

ösztönzi

a szabadságot jelképezi. Ugyanolyan

tetlen erőt, lobogó lendületet fejez ki, mint

barrisérthe-

Rude

M~llette azonos lendülettel tör előre, pisztollyal

a

0éniusza.
a kezébe~

egy ifjuproletár, másik oldalán már jóval pvatosabban

indul a

II

harcba a cilinderes polgár. A trikolor, a lobog6 zász16 a kép
legelevenebb Bzlntoltja. A szabad test6i e16adásm6dban is
mUvészi szenvedélyes szabadGágszeretete nyilatkozik meg.

lll. Delac roix I VlllálJllást61megrettent
H. Bp. /Aqvarell/

a

16, ,1824. Sz6pmUv.

A kis.6retében is monumentális, megdabbent6 hatás6 kép mutat.ja a aenvedUyes
erő. a teszUltsés páratlan ábrázolását. Az
ágaskodó 16"t61teszitett,
heves mozgása szinte
szétvet! a
képbatárait.
A 16 ideges mozgását. izgatottságát fejezi ki a
kék- fehér- r6zsa.zin szinek kisérteties fényll vibrálása,. a
16 - aiadear6sz1etébeD
vadul. mozgó -·kHrvoualának
rajza. A
kép Att8r! a Y1ztestméDJ technikai korlátait, s a romantikus
fest5i vizi6 ttikéletes kitejez6 eslk8zévé válik.

112.

r

Ia8Ó

M1k161Jí 'túcoló paraDt,

1862. /'rerakotta/

A népi tánc jelleaz5.otivumaként,
ogy pillanatnyi moadulatot
.intá. meg lendUletes mosgásérzékeltetéssel. Ezt
a
mUvész
azzal éri :e1, hogy az isJlu§tl6d6mozgásforma olyan ho1tpontját
ábrázolja,aelJ·a
JIlegel6z6és elklSvetkez6 IlIOzdulatrals je1lesz6. Szabadon, 6s1· teMperamentummal, mozog a tánco ló paraszt,
.akit a szobráBz .pontos magtlgyeléssel. életszerUen,
a dpi
jeÜeg baDgÁlfozásával. romantikus cifraság nélkUl IlIUtatbe.
ÖB8zehasonlitva pl. a PáBztorlánykával '8 Táncol6 paraszt már
flegu6a6 •••
ielealizált n6pi alak.
A
a
A
a

Une leD,dUet6t, aozgáát.kitejez6en
követik, lll. IllUtatj6k
lendUl6, lobogó ruhared6k.
vázlatoSBn megoldott részletek ellenáre a klsm~retU szobor
telj •• befajezettség 111uzi6~át kelti.
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A klasszicizmus
együtt,

és romantici~mus

sót olykor ugyanazon

két irány. Közben haladó
akik témáikat

/Barbizon/

nak, közönségesnek

nizmusba

mind-

nőtt fel.

meritették

és

az akadémizmussal,
új

tartottak:

témákat,

a va-

s a termé-

s amit addig

parasztokat,

rút-

munkásokat

Később a szabadban val6 festészet

új

jelentkezik

festő nemzedék

val /plain air/ a táj, a napfény,
problémák

gyakran

is fellelhető

látták a mUvészet új újtát. A realizmus

szembehelyezkedtek

szetben kerestek
rázoltak.

szellemU

az egyszerü nép életéből

lóság ábrázolásában
képvisel6i

müvész~él

a levegő

is áb-

megvalósitásá~
festésével

sorát nyitják meg, mely végül az

a

impresszio-

torkollik.

113. Goya: 1808. május

3. A kivégzés, 1812. /Olajl

A megszállók

elleni felkelést

Napóleon

katonái

vérbefojtot-

táko s május

3-án tHbbezer spanyol hazafit kivégeztek.

A va16ság e lázitó képét tárja a müvész szemünk elé. Viziószerüen játszódik

le a derengő

fénnyel megvilágitott
csapatját

halomra

sötét hajnalban,

löv~ a francia

inge céltáblaként

katonaság.

mered a puskacsövek

léssel. a szin és fény segitségével
cselekmény

és egyben a kompozici6

tehetetlen

kiszolgáltatott

festóiséggel,

elé. Ezzel a
adja meg

a

fehér
kieme-

mUvész

hazafíak

az ellenséges

k at.onák

tartalmi ellentétet

lUktetően élményszerüvé

széles ecsetvonásokkal

a

A

A nagy Világos és sötét szinfoltok

mellé helyezésével,

lámpa-

A f5alak

középpontját.

csapatját

sötét gyürüje veszi körUl. Igya
nel is kifejezi.

a

véres jelenet. A felkeic5k összeterelt

válik a

szinegymás
szabad

megfestett. kép •

•
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114. Ooya: Kors6s lány,

1810. SdpmUvhzeti

M(ízeum./Olaj/

-

irdekes

kosarat

náz5pontb61 ábrázolta

~a1jában kis
bátt6rb5l

a festa

tart~

leányalakot.

/Alálátás/

A hUvös,k6k 6g e16tt
arc,

raJicsos-sárgá~

szinei,

pen 8 fesUszeti,

Ez, 6s

er5s kontrasztok

bátor tekintetU

A sötét

fe16 nyu16 alakján

1endU1etes ecset járás.

egymás me116 fest~tt
test5~g6t.

kors6~

'

magasan a borizontvonal

Bz6dik aszáles,

a jobb kezében

j61 lát-

a

merészen

adják a kép

nagyvonalú

melegen csillannak

a korsó és a derákra csavart

meg

kendő

a
na-

valamint a sZQknyamély vÖl'Ösei. A ké-

kultúra, évszázados értékeinek

felhasználását

látjUke '

115~ Dauaierl 110&6116,1860-62.Párizs,
:

'.

,A kn6a
tét

szinnel;'

foltk-'nt

luettj~

.

-

....

.

Louvre.

.

.

zárl' formákban meSte~tett' assiony ~lakj8 sö-

emelkedik ki a 'ragyogó háttérbal.

li néb~~1ntol.ttal

jelzett'

magafJOdik
.•' Alakja <.onu.8Dtállse~t

sugároz,

lYZ. - aid6n

gJön&4d k6Z111iOzdulatt.al
segitli'Hl

nebesujöY6

kisgyereket.A

foJ'lllák~' ép1teU$~.'tel','saz

A mosónő szi-

Szajna-parti

házak e15tt

mégis
a

liraian
lépcslinH

ls kompozlci6tsdles,

f'est6'

e~~ri'alakra'

nagy

összpontositja

a

, figyelmet.,
A tiSlI8~ésegyIJúI1I

e16ad4~'kép',kis mérete ellenére

niUgiSB6l\atá8u~PrOm~ziv'iár~dalomszemlé-lete.
,1

IIl1Inkbembarekb6siességé't,
t8rekv' sein.

,nagy_gát

érezteti,

,

a

túlmutat

a kor

,

KalásSBzedSk, l857.Páriz8,

A k'p e16ter6ben három paraszta.szony
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1e-

'

116. Millet:

.lhul1ajtott

is
'mely

kalászok után,

Louvre /Olaj/

hajiadozik

a háttérben

görnyedve"az

a betakaritás

i'oly~

\

A feptő a tájba komponálja a munkálkod6 embert. Az alakok mozdulatai egyszerUek. Az ismétlődő mozdulatok ritmusa monumentális nagyságot érzékeltet. A fény kiemeli az alakok plasztikáját. hangsúlyozza az alakok szerepét a tájban. A képet napfényes meleg. aranyos szinösszhapg fogja festői egységbe. éreztetve ezzel a nyár tikkaszt6. forr6 hangulatát is. Millet érzelmileg összeforrva alakjaival, a munkáséletet ábrázolja.
A
mezei munka nemességét, szépségét mutatja be," da az asszonyok
monumentalitása. ereje. még ideali.zál6. nyomorúságos sorsukat,
szegénységüket nem fejezi ki.

ll? Corot: Eml'kezás !.fortefontaine-re.1864. IOlajl
Csupán a festőiság eszközeivel kivánja a festő megteremteni

a

képi jelen~g egy~gét.Képszerkesztése
egyszerü. A természeti jelenségek ezUstös párába burkolt rendkivül gyengéd fényha!!!! ~rdekli a fest6t.A tárgyak, a fák körvonalai elmosódnak,
finom tónusban, enyhe csillogásban old6dnak fel, é8 az áttetsző párák, ködök, fények játákával érzékeltetni tudja
a táj
lirai, intim hangulatát is~ A v~16ság ellesett Unnepi pillanata szinte kBlt6i formábap j~lenik'meg e15ttUnk. Ezt az ünnepélyes haDgulatot· érzik át az alakok is, melyek szinben", formában és nyugodt mozgásukkal is j6l illeszkednek a tájba, az egéSz képi egységbe.
c

118. Meunier: Téherbordó munkás, 1893. IBronz/
MUlet ésDaUlllierJIlUnkásábrázolásainakmélt6 társa a t~herhord6 munkás szobra o Erőteljes proletáralakot
mintáz
5szinte,
mély realizmussal. A mozdulatok természetes egyszerüsége,
"a
szobor erőteljes, nagyvonalu mintázása robusztus erő
hatását
kelti a szemlélőben. A durva anyagb6l készUlt ruha kiemeli
a

15

testet, a derékon 6s a lábakon lendUletes vonaljátékkal adva m6g er6teljesebb nyomatékot az öntudatos állásnak. A távolba tekint6 arcr61 a munkásosztály jövójén. sorsán mereng6 gondolatokat olvashatjuk le. Az elforduló fej, a kiss~
leszegett állal, ugyanolyan öntudatot fejez k~t mint Michelangelo Dávidja, de ez már a munkásosztály öntudatának kifejez6je.

- .Oroszországban hosszú-évszázadokon keresztUl az egybáz, a vallási dogmák szabják meg a mUvészet

formáját

tartalmát egyaránt. A parasztság és

önkényuralom

a

cár.1

é8

harcának 6lez6dése, valamint a kUlönbözó eszmeáramlatok megingatták az egyházi világnézetet. A bels5 er6k s az
egyre
er6sebb nyugati befolyás hatására Oroszország kiválik a kelaU kultúrák kélréb6l, s a 18. sz. második felétól új, ~
zeti alapon ál16 mUvészetet.hoz létre, mely a kezdeti ~
lista ábrázolások után a 19. sz. második felében már társadalmat mozgósitó, forradalmi észméket hirdető mUvészetté válik. Ennek a törekvésnek elófutara Fedotov.
Legjellemzőbb
képvise16je Perov és a peredvizsnyikok, aki~ a témáikat
a
nép élet6b61 meritik és mUvészetUkkel a nép felvilágositását szolgálják.

119.;Veneoianov: ri6tej, XIX. sz. második negyede /Olajl
A fest6 az élet SZáp8é~t

hirdetie mUvészetében a

parasz-

ti 6letet idillikusan ábrázolja. Finom fest6i választákosságot egyesit képein a reális részletek ~
bájával. Kedves, vonz6 gyermekarcot látunk a kápen. melyet a fény-árnyék játék enyhén mintáz, s egyben kiemel. A hUvHs.
kékes
/

16

szinekb61

melegen

na szinei,
mélybarna

ragyognak

fel ~z arc naraDcso~vöröses

az anyagszerUen

megfestett

foltja. A szegényes

öltözék

lis helyzetet,

de a kép kellemes

sapka _és a

barkesztyU

sejteti ugyan a szociá-

szinösszhangja

fe1edteti,el-

tereli err61 a figyelmet.

l20. Fedotov:
A leánykérés

Az őrnagy

kUlönböző

leánykér6ben,

megnyilvánulását

tatja be a kép. A jobb oldali világos
gabiztosan

pödri bajuszát

másik oldalán
A házassági

a gazdag,

16zva tárgyalja
A zsánerkép
~

alkudozók
fUlledt

katonatiszt.

kereskedő

és a környezet
szinekkel

megvilágitása

kitUnoen

sötét

gúnyos

A fal

menekülni,
sugdo-

is elválasztja.
biztosit

szinbeli

társadalomkri-

jellemzi

szineitől

a festó.

Az

az áldozatot,

a le-

A képnek a belső

tér

egységet.

1865. /Olaj/

A lovas-szán

lassan halad felfelé

özvegy mély

gondokba

a szegényes

kopors6val.

Az

merülve

lehajtja

fejét, a két kis

alig fér el a kopors6

mellett.

A szánt nem kiséri te-

metési menet,

csak a hUséges kiskutya

raszti élet súlyos nehézségeinek

szalad mellette.

got a kietlen,

hideg havas táj sivárságával

csak a téma. hanem a szomorú szUrkés-barnás
az orosz paraszt

az

árva
A pa-

egy drámai pillanatát

zolja a- festő reális erővel. Az elhagyatottságot,

rezteti

ma-

áll várakoz6an.-

leány igyekszik

jelle-gébe csipás,

121. Perov: Paraszttemetés,

gyermek

peckese~

eseményeket.

Az egyes alakokat

ányt világos

helységben

mu-

A kép bal sarkában kis zárt csoport
~

elbeszélő

vegyül.

anekdotaszerüen

a kérő, a kiált

de zsugori

alku e161 csak a fiatal

de vis8zatartják.

1848. IOlajl

ábráárvasá-

is kifejezi.

Nem-

szin skála is é-

sorsának reménytelenségét.

Ezen

az

17

életképen

határozott

társadalomkritika

nek hangja már kemény,

könyörtelenűl

nyil~dnul

meg, amely-

mutatja meg a

társada-

lom árnyoldalát.

122. Repin: Haj6vontatók,

A világos szinekben
mor foltként

pozició

festett volgai tájba súlyos, sötét,

vágódnak

bele az elnyűtt,

lehetővé

tette, hogy a csoportból

jellemezzen

a.müvész

tás vonszo.lt, vigasztalan
egy-egy

fej emelkedik

festóileg
serűségét,

rongyos,

ko-

hajót vonta-

A kép hosszukás formátuma és a rézsutos kom-

t6 emberpAriák.

kot egyénien

1873. /Olaj/

is.

ki, ritmust

tökéletesen

A

a

vonta-

tömör embercsoportból

és életszerüséget

formált kompoziciónak.

a vergódést

nei is. A jelenet

űtemét

szin~e minden ala-

és jól kifejezze

adva

A szolgaság

a
ke-

húzzák alá az alakok mély, komaT szi-

vádol. a cári elnyomás

elviselhetetlensé-

gére hivja fel a figyelmet.

- .A magyar művészeti
István klasszicizáló
'magyar nemzeti

élet a 19. század elején

működésével

szobrászat

indul meg.

megteremtése

az ország

nyagi ereje miatt még megvalósithatatlan.
közepe

táján kezd kialakulni

már képzőmüvészeti

nerkép/ A hazai történelmi
és a kiegyezés

tának ébrentartását

18

vállalja.

szerénya-

igény,

kiván. /Portré,

festészet

után is a nemzeti

a

Csak a múlt század

olyan társadalmi

alkotásokat

Ferenczy

Elgondolása,

táj

az elnyomatás

eszme, a szabadság

me ly
és zsákorában
gondola-

123. Barabás Mikl6s:

Bitt6né portréja,

1874. /Olaj/

••
A müvész fölényes
rázolja

Bittóné portréját.

ója egyszerü,
biztositja.

II

mesterségbeli

tudással

A középre

nyugalmasságát

könnyedséggel

helyezett

előkelő

anyagszerüség,

áb-

alak kompozici-

a kép alján szétterülő

Nemes, könnyed,

dulása, páratlan

és

ruha

is

tartás, a fej finom elmoz-

opálosan

hangja jellemzi a képet. Gyöngyházfényü

fénylő szinek

össz-

hideg és meleg

szinek
\

teszik a ruhát finoman áttetszővé,
háttér meleg szineit kellemesen

anyagszerüvé.

ellensúlyozza

Az arc

és a

a ruha hüvősebb,

kékes - fehéres szine.

124. Borsos: Nemzetőr,
Nagyvonaluan,

1848. /Olaj/

eroteljesen.

müvész a nemzetőr

és rendkivül

portréját.

és a kard eszmei tartalmat
az alakot középre

A polgári

a képnek.

részletrol-részletre

mutatja

ruhán levő

is kifejez.

egyszerü.

fény-árnyék

és az erosen

elforduló

Szinte kényszeriti

a

be a

karszalag

Kompoziciója

helyezi. A határozott

karok téri elhelyezkedése
galmassáeot

festóien

játék,
fej

ad moz-

szemlélőt,

haladva mérje fel annak festői
arcot és a törzset

a
hogy

gazdagsá-

gát. A nyilt tekintetU.

öntudatos

világit-

ja meg a fényerosebben,

ezzel emeli ki az alakot a meleg

vö-

rösek és oarnák környezetéból.
Az ország elmaradottsága
pességU

festők sem tudtak a MÜvészetból

egy ideig a kor divatja
vendéglős

még az ilyen kiváló kémegélni.

szerint mint fényképész

Ezért Borsos
dolgozik,

majd

lesz.

125. Munkáosy
MUnkáosy

következtében

Mihály: Tépéscsinálók,

1872. /Olaj/

egyik legszebb életképe az 1848-a8 szabadságharc

em-

19

lékét idézi. Egyszerü emberek hallgatják a rokkant hon~éd elbeszélését, miközben szorgosan készitik a sebesUltek kötözéséhez szükséges tépést. Az asztal körül UUk feszülten
figyelik a szomorú történetet.
a döbbent csodálkozástól a felzokog6 mély fájdalomig a legkUlönböz6bb lelkiállapotot tükrözik. Az odaadó figyelem adja a kép kompozici6s egységét. A komor, barna háttérból elóvillanó Világos szinfolto~
melyek
oly jellemzoek Munkácsy mUvészetére, jól érzékeltetik
I
á kép drámaiságát. feszültséggel teli hangulatát.
Az átélés
erejével festett alako~ egyénileg is jellemzett tipusok.

Az ~

126. Paál Lász16: Nyárfák, l870-es évek /Oluj/
SÚ1Y08~ mélyérett-zöld szinü fák. tömbje magasodik a
viharos
ég elé, különös feszültséget adva az egyszeru tájnak.'Csak a
mélybe
futó út mentén látunk GG az erdőbe, melyet a fák 9
mint tömör, átláthatatlan fal szegélyezneko A táj kompoziciójának ~
tömörséó8 Corot atmoszférikusan áttört képének el~
lentéte 1117. képI. A vékony an felcsillanó fatörzsek és a világosabb lombozatú fák foltja csak motiválja, de nem
bontja
meg,a széles, er5teljes ecsetvonásokkal felrakott kép egységét. Az e16tér is mélymeleg szlnü.
Paál Lász16 egész életében tájképeket festett,jbarbizoni iskolaI melyekbe saját érzésvilágát, hangulatát. vérmérsékletét
vetitette.

127. Szinyei Merse pál: Majális. 1873. /Olaj/
Szép tavaszi délel5tt kellemes napsütését élv~zi a városb6l
kirándult vig társaság. A tiszta kék égból verőfényesen süt a
nap a ragyog6 üdeségü, friss-zöldo virágos domboldalra. melyre egy hatalmas fa veti áttetsz6 árnyékát. A társaság,
mint
20

egy virágcsokor

M

kápráztat6 tlszt~ságu, napsüt8tte szlnei-

.!!! - a káp közepán helyezkedik el. A sdnek erejét az 0lajfesték áttetsző /1azuros/ kezelésével is fokozta. Az alakok elrendezése kötetlennek látszik, mozdulataik fesztelenül természetesek, mégis szervesen illeszkednek a kép
egészébe. Alak é8 táj teljes egyensúlyban vannak. A kép
szinha·tása. hangulata a művész optimista életfelfogását sugározza. Eredeti festői látásm6djával az impresszionizmus
célkitUzáseit kHzelitette meg, a francia impresszionistákkal egyidóben. A Majálist kora nem értékelte, a balsiker
hosszú időre megbénitotta a müvász munkakedvét.

128. Madarász Viktor: Hunyadi Lászl6 siratása, 1859.
/Olaj/
Sötét, g6tikus templombelső oltárlépcs6jén fekszik fehér lepellel boritottan a halott: Hunyadi Lászl6. A gyér világitás miatt szinte csak tapogat6zva érzékel jUk a teret.
Két
gyertya kisérteties fényében sejtelmes puha sötétségből
bontakozik ki a fáj~alomtól m~ggörnyedt gyászruhás anya és
a halott menyasszonya. A kietlen rideg kÖrnyezet.
a fényárnyék el~entétek dráma ivá fokozzák a kép hatá~át, kiemelik·
a kompozici6 magvát é5 eszmei tartalmát. A nagy jellemző
erővel. megkap6 festőis~ggel alkotott képnek kUlönös jelen~
t5sége volt az abszolutizmus idején /1859/ az
igazságtalanság elleni kUzdelem ébrentartásában.

129_ Benczur Gyula: Budavár visszavétele. 1896. /Olaj/
A hatalmas méretU kép /356x705 cml

a győztesek bevonulását
ábrázolja a budai várba. A hármas tagolásu, szinpadszerüen
•
elrendezett kép középterében gy6zó és legyőzött együtt sze21

"

repel. Visszafogott fehér lován el5k-eló pompában ábrázolja a
felmentő seregek vezérét, Lotharingiai Károlyt. előtte - a
ló lábánál - hever rangjához il15 gazdag öltözékben .a várat
védő hőa pasa /Abdurrahman/. A baloldali
részleteket
ellensúlyozza a méreteivel ia erOsen kiemeit, kürtjébe
fuj6
kuruc lovas figurája.
Balr61 a magyarok, jobbról az osztrák
,
katonák u.jjong6 csoportja vonul a várba. A teátrális csatakép mentes minden drámaiságtól. Áttekinthető, világos elrendezése a szlnek pompája, a mesteri anyagszeTÜséggel megfest~tt részletek a romok között is a mUvész optimizmusát,
a
szin és a tény szeretetét hirdetik. A reprezentativ . törté"
naImi kép a kiegYezés utánkészUlt, a eszmei leg a megbékélt
milleneumi hangulatot tükrözi.

,

./

130. Székely Bertalan: Az egri ~ők, 1867. /Olaj/
A vár védelmében elesett harcosok, helyére lépő hős egri n5ket ábrázolja. A létrán felfelé tör6 törökök
nagy. sötét
foltjával szemben a nők világosabb, kisebb csoportja áll. A
szabadságért folytatott harc hatalmas erk.ölcsierőt· ad :1'
maroknyi csoportnak az ellenséges túler5vel sZémben. A kép
fóalakja - az égő hátté~ vöröses szinei előtt - kékes fehér
fénn.yel megvilágitott nS. Elszánt alakját, a kép átlós ~
zéppontjába helyezte a f'est5,méretével h a nagy világos
szinfelületekkel is kiemelvekörnyezetéból.
Az elszánt Arámai küzdelmet bemut~t6 kép a szabadságért fólytatott nemzeti
összefogást hirdeti.
I

) 131. Ferenczy Károly: Márciusi este. 1902. /Olaj/
A bágyadt tavaszi nap esti sugarai hUvös fénnyel
meg a tájat. Az e16teret hosszan elnyuló árnyak
22

világitják
festik meg

)

lilás-barnás szlnUvé. A hosszú keritás elott két kocsi várakozik.,a kép jobb szélén a nagybányai templom tornya
sárgállik. A kiegészitő szinek /sárga-lila-narancs/ kontrasztjára felépitett. friss hatású kép kompoziciója nyugodt. ki.
egyensúlyozatt. Látszólagos vázlatossága ellenére a festmény
/'

minden ré~zlete meggondoltan befejezett, és a táj szépségének. hüvös tavaszi szinvilágának költői megfoealmazása.

132. Bihari Sándor: Vasárnap délután. 1893. /Olaj/
A festő kitUnóen jellemzett alakokkal mutatja be a századvég
vldáki. kisnemesi-polgári életét. szórakozásait. A kép előterében Ulő férfi nem jó lapokat kapott. partnere mosolyogva,
magabiztosan mutatja lapját a mellette ülőnek.
Miközben a
férfiak pipázgatnak. borozgatnak; a nők kUlön csoportb~n beszélgetnek'.Nem vet fel ez a mU különösebb festői problémát.
Az alakok mellett az egész környezetet precízen' ábrázolva,
mindent részletről részletre elbeszél. mint egy külső szem.léló. Képeiben. Bihari az úri !-1agyarország finoman bíráló
korrajzát adja. A kor pOlgári társadalma az ilyen "részletező" sokszor humoros, anekdotisztikus tartalommal megfestett
képeket szerette és vásárolta.

133. Fadrusz János: Mátyás király kolozsvári lovass~obra,
1902. /Bronz/

'8

Az ember
a ló egybekomponálása, markáns megfogalmazása
érvényesUl 8 bást18szerU talapzaton ál16, .hatalmas bronzlovasban. A 16 tartása. elorefeszUlő állása ellenére
is
stabil hatásu. Mátyás úgy Ul a nyeregben, mintha
odanótt
volnae erosen tartva lova zabláját. A nagyvonalu mintázás.
a páncélzat és a 16 dekorativan megfogalmazott

,

diszitése
23

monumentalitást

kölcsönöz a szobornak. A 16 és a lovas ~

sugárz6 együttese a király történelmi nagyságát is kifejezi.
A mellékalakok csoportját hidsterUen képzett k6épitménnyel
kapcsolja az emlékmühöz.

- .Az ipari forradalom, a technika rendkivüli fejlodése
\
~ század végén új igányeket állitott az épitészet elé:
a
nagy fesztávolságú üzemi csarnokok, kiállitási
helyiségek,
pályaudvarok létesHését. Ezekre az új épitészeti anyag, a
~
é8 az ebból ad6d6 szerkezet nyomja rá bélyegét. A társadalmi változások, a parlamentek, városházák. birósági. tőzsdei épületek, kaszárnyák é6 bérházak épitésében. reprezentativ küls6ségeiben is tükröződnek.
134. Gustav Eittel: Eiffel-torony /vas/ Pária.
Az littel-torony, az 1889-es párizsi
Világkiállitáa egyik
szenzáci6ja volt. Lényegében az új igényeket
megva16sitó
vasépitészet nagyszabásu. propagandacélokat
tatása.
A }OO méter magas toronyépitmény

szolgá16

monumentális

bemu-

magasbatöré-

sét a felfelé kisebbedó emeletszintek ritmusa·s sziluettjCnek finom elvékonyodása is fokozza. Szerkezete
nincs elrejtve, hanem egyben a torony diszét is.adja. Térbekomponálását é8 tengelyességét j6l szemlélteti a kép.
Ma .Párizs
kedvelt kilátópontja. A budapesti Nyugati pályaudvart szintén Eiffel épltette az új anyag épitészeti felhasználásával,
vasvázas szerkezettel.
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!.35. St.indl IlDl's: Parl.••ent, 1885-1904.
A Parlament monumentális hatásu épülete a pesti oldal városképének egyik jelentős eleme. A Duna-parton szélesen
terjeszked6, szimmetrikus alaprajzu épület középrésze
é8 két
széle barokkosan e1óre~gratott. Magasbanyúl6, gótikus jellegU tornyok, a kHzépre helyezett kupola, a tetósikok,
a
bo.lokzat váltakoz6 ritmusu, gazdag fény-árnyékjátékaimpozáns összképet ad az épUletnek. A pazar formagazdagsággal
megalkotott Országháza~ szinhatásukkal gazdagi~ják a zöldes
·rázboritások, a tetócserepek és a faragott fehér mészkő. Kupolája, mely Budapest egyik legmagasabb tornya /96

ml

már

vasszerkezetti.

1360 Bladeraeler bútorok.
Az.anyagi lebet6ségek, a polgári la~ás méretei 6. a
maág

szabják meg a bútQrok formáit. As

c6lsze-

el6z6 korokboz

vi~

szonyitva egyszerUbbekt meghittebbek lettek a forMák. A diszités is nagyban leegyszerüsödött. Pl. a fInom vonalu U16garnitura diszét maga a bútor vonalvezet6se, eredeti
faanyagának nemes fényezése, ée a fa meleg vöröses-barila szlnét hUvös zöldjével kellemesen kiegészit5 bárSODJkárpit adja. A képkeretben elbelyezett.6ra. is jellemz6 disze as ily8D
szobáknak. Az egyszerUbb bútordarabok a polgári 'leta6d
,.
izlés hU tUkörképel.

- .A 19. SZázadot a festészet századának szokták nevezni. A festészet legnagyobb forradalma
Ba impresszionizmus,
melyet a t~dományos felfedezések-4s a realizmu. ig6nye
h~

zott létre. A leveg6, a napfény,
tozó világ megtigyelésével,
sének szélsoséges
müveket

hoztak

látszat,

a festészet

felhasználásával

érdekli~

hatására vál-

optikai

szinkeveré-

/pointilizmus/

kápráztató

létre. Az lmpresszionistákat

a pillanatnyiság

problémákat,

az atmoszféra

a jelenség,

Nem vetnek

az élet szép oldalát mutatják

a

fel társadalmi

be

kápráztatóan,

ds felszinesen.

'137. Manet:

Monet mUterme,

A kép a mUvész

test6barátját

gével. ~uterme:
képre,

feloldodó

bárka-mUteremben
zőbben festi,

szillekkel Monet.
bontja,

liA

látványt festi

A csónak körUl

Ez-

kompohatására.

meg

tiszta,

vizet

finom

sárga-kék

rezgésének

illuzióját

egymás mellé rakott szinek

töretlen

értékeive1

a teret.

Roueni székesegyház,

1894. /Olaj/
kell kép-

- vallotta Monet.

Az épület zárt, tömör formáját

a

re bontja fel. A forró légkörben
egyház változó

a

részlete-

képn~k mégis

képnek nem a vásznon, hanem a néző recehártyáján

pé alakulnia"

optikai benyomását

ret, a m~ly&6get
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a

szinte

vissza tekintetünk.

szabadon kivágott

a

ábrázolta

Az ar6át kissé

mellyel a vizfelület

kelti. A keveretlenUl
érezteti

hatására

szinfoltokkal

müvészt.

felesé-

pillantás

A levegő és tény, az atmoszféra

feloldód6 2illanatnyi

138. Monet:

a napfény

ezért mindig odasiklik

ziciós középpontot.

/va1eur/

témáját:

munka közben,

Elég egy

részlettelen

dolgozó

zel ad a természetből

foltokra

ábrázolja

a szabad természet.

hogy felmérjUk

káprázatban

1875. /Olaj/

csak a természet

fényözön millió apró szinremegő színfoltok

a székes-

közvetitik

a nézőnek. A te-

szineinek

váltakozásával,

aszinek

kUIBnböz6

!6ny6rték6vel

helyett átmenetet.
lunk a képen.
veretlen

plasztikus

érzékelteti.

szinek brilliánsan

lariatnyi benyomását

szikrázó

optikai
igyekszik

a véletlenszerU

tos szépsége,

Ezért a

képkivágás,

6zinhatású

A jelenség-

szemre gyakorolt

visszaadni.

kerUl.

talá-

tiszta, ke-

özöne lép.

hatását,

gazdag szinpompája

házról különböző

~

formák helyett foltot

A tört szinek helyébe a világos,

nek ezt a változékony

ció helyébe

/valeur/

kompozi-

a felület

csodála-

A roueni

és megvilágitású

pil-'

székesegy-

képsort

fes-

I

tett. Ember nem szerepel a képen.

139. Degas: Primabalerina

/pasztell/.

A szinpad, szines fényözönében
vuros érzékeltetésére

1876 körül

a röppenő mozgás könnyed,

törekszik.

A pillanatnyi

finom szinek apró. la pasztell-technikából
könnyed

felrakásával,

ábrázolásával
fényhatáSOk,
képkivágása

a háttérben

érzékelteti.
ellenére

itt a teret is érzékeljük.

man összehangolt.
élet optimista

a táncosnő tüneményesen

mégis kiemelt része a képnek.

rálissalszemben

mesterséges

Degas-t az ember érdeklí,

Szabad

könnyed,

laza

A roueni katedSzinessége

fino-

de általában

az

oldalát ábrázolja.

140. Renoir: Páholyban,
Ragyogó mesterségbeli
not és a

a

elmosódott

a belső tér szinei és fényei érdeklik.

szinfoltjával

katlan,

helyett

~

adódól folt ja inak

lévo szinfalak

Napfény

bra-

benyomást

1874. IOlajl

tudással festette

távcsőbe nézo férfialakot.
a no jobb könyökét

vágja a keret. Az életteli,

meg a páholyban

A festo képkivágása

és bal kezét, a

velünk

szo-

férfi bal karját

bájos hölgy furcsa

takarja férjét is. Mindezt feledteti

ülő

átvágásban

a müvész ragyo-
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g6 kolorlzmusa. könnyed ecsetkezeláse.
A gyöngyház fányének Bzinességével és sejtelmességével megfestett alakok puha körvonallal bontakoznak ki a mélyb61. Az
irizál6 felületek között mint csodálatos ~
jelenik meg a
fek~e. A szlnek ákszeres csillogása ad az alkalomhoz
il16
Unnepélyes hangulatot a képnek, moly egyben a festo optimizmusát, életszeretetét is tUkrözi.

141. Seurat: Hid. 1887.
Az impresszionizmus elméletét továbbtejlesztve

-

már

nam

foltokkal, hanem apró,·Uszta, elszigetelt sdnpontok
fehér
alapra val~ felrakásával /innen a neve is: pointilizmua/kivánja a va16ság illuzi6ját kelteni. A festékfoltok ~elló távol~b6l
szemünkben egységes káppé alakulnak,· aszinnak
és
fényne~ ragyog6 káprázatával ördöngös felUleti hatást

idéz-

ve e16. A kép finolllkékas-.öld szinei a vizparti

hüvös

táj

szinhangulatát adják. A fák és vitorlások függ6legeseivel. a
hid, a túlpart és a haj6k1kötók vizszintes j.rányaival szinte
megszerkeszti, stabilan felépiti a képet.
dali fatörzzsel a baloldali

A sötét Jobb

partrészt ellensúlyozza.

A ké-

kes foltokkal jelzett eIIIberialakok a kompozici6 szarves
lellei.
A vonal és tér~ismét
kompoldci6inak.

ole-

helyet kap a képen. hangsúlyos eleme a

- .Az impresszionizmussal szemben annak tanúlságait több&-kevés~ felhasználva ~s eszközökkel igyekeztek a képalkotás újabb forllláitmegteremteni a posztimprasszionisták. A
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helyi szinek
tett

kedvelése,

~ompozlciókra

müvész Cézanne.
pressziv

a zártahb,

való törekvés

konstruál6,

ritmikusan

jellemző

Gauguin

jellegű munkássága

új művészeti

St. Victoíre-i_táj.

nA va16ság csak motivum.

a festői

- mondotta

Cézanne - hogya

szerüségei

felszinre

elváltoztatása

magasba

házak rajzában

szándékosan

feladat alapjául
rejtett.

kitöltő

EgyszerU,

gákkal. vörösekkel,

súlyos

kékekkel

sötét

vonalakkal

tól. Ez is konstruktivitást,

143. Cézanne:

Csendélet.

erőteljes,

Ikonturl
massziv

segitségéve~
sár-

ko1orizmus-

a határozottan

választja

tömörséget

el

ér-

egymás-

ad képeinek.

1890. ;Olaj/

lon. Nem a látvány törvényszerűségeit

romsárga

bontja a há-

Á gazdag

szines kis csendéletet

formálja

A

térllluziót

lokális szinekkel,

érezteti.

aké-

házcsoport.

nem a fény-árnyék

sal egymás mellé festett tiszta szineket

~rdekében.

tudatos

vizszinteséból

nagy formatömegekre

tüzes, nagy.lntenzitásu

nem tudatosan

szo Igá L"
törvény-

megkonstruálja

tarkitott

eltér a perspektiva

zakat. Téri elhelyezkedésUket

Megkap6an

ki.

1886./01ajl

szemben felépiti,

a középteret

keltő formájától.

vényesülő,

megindi-

a formák és szinek

pet. Az előtér üde zöld szinekkel

haneM erős,

alakulnak

ex-

ú~ján.

Az impresszionls~ákkal
emelkedik

Van Gogh

áramlatok

dolgok belső.

kerüljenek

rájuk. Három nagy

dekoratív,

t6i, melyek majd a XX. sz. müvészetében

142. Cézanne:

megsz8rl\.iH;Z~

a tárgyakat

Ezért a citrom formailag

látunk az aszta-

veszi figyelembe,

a kifejező
nyultabb.

szinti, az almák "gömbölyUbbek.

tüzes

erő

ha-

fokozása

töretlen
pirosak

cit-"
vagy

?9

hideg zöldek, a tányért és kancsót is magasabb
ábrázolja.

hogy formája

mentes asztallapon

kifejezőbb

legyen.

liA

a szuggesz-

körvonalakkal

le-

és tárgyakat.

A formának új rangot adott a müvészetben.
irta;

rövidülés-

egymást alig takarva rendezi

tiv tiszta szinekkel formált. határozott
zárt gyümölcsöket

nézőpontból

A

természetet

hengerrel,

Egyik

level~ben

gömbbel és kúppal kell ala-

kitani ••••• Ez az elv vált néhány évvel később

a

kubizmus

jeleniti meg, nemcsak

az ala-

alapjává.

144. Van Gogh: Országút

éjjel. 1890. 10lajl

A mozgást, a nyugtalanságot
kokban, hanem a tárgyakban,

fákban. az.egész természeti táj-

ban. Ecset járása ideges. ; sajátos~n
vonaglanak

a fák hullámzó.

szálkás. A képen szinte

lángoló vonalvezetéssel.

Az egy-

más mellé rakott, szikrázó szinü vonalkák kavargó ritmusban
átszövik az egész képfelületet.
iránya ad pillanatnyi
ciprus tör át,

megnyugvást,

összekapcsolva

gok, a Hold és a Nap félelmetes
Szinte a világegyetem
tő nyugtalan

horizont vizszintes

melyet

a ~özépen

a földi kavargást

érzékelteti a fes-

Tahiti nők, 1892. 10lajl

teret. A bennszülöttek

erőteljes konturokkal

testén nem jelez fény-árnyék

gis a ragyogó
kező halványkék

álló

csilla-

vetületeként.

A két no erőtől duzzadó. ülő alakja betölti
sárgásbarna

a

sodró, örvénylő mozgásával.

szUntelen mozgását

érzésvilágának

145. Gauguin:

Csak a

az egész

összefogott,

jelenségeket,

tiszta szlnek, a sárga környezetben
foltok, a szikrázóan

forró

kép-

déli

mé-

jelentnapfényt

juttatják kifejezésre.
ruhák tudatosan
fo1tokon

A kép

rendezett

előtér két vad-zöld

mély-zöld

sik nő kék-csikos

öltözékének

foltjával

mát, egyszerüségét.

zárt

aszinek

146. Rodin: Gondolkodó.

nagy
A ruha

almájával

és a
A má-

is megtaláljuk

vörös-narancs

stilusával

szineiben.

újszerü harmóniáját

mutatja .be.

1880. /Bronz/

energikus.

Gondterhelt

fejét jobb karján nyugtatja.

Ulő férfialak

mozdulatlannak
Balkeze

látszik.
elernyed-

ten hull a semmibe. Az egész test az izmok feszülő. va~
kedésévei

a végtagok változatos

kifejezésre

táni gyötrődést.

térbeli

az egyes részletek

a francia szobrász fölényes biztonsággal
helrenként

nyers realizmussal

támasztó kézfejen
fény' felbontó

re.

a durván modellált

szerepét

belső feszültség

is

ellenére

Jeremiásához

képező, szunnyadó.

mutatják,hogy
Az állát

csontos felületet,

érezzük a

hasonlóan

a

állit ja a müvész, a

tükröződő

is

de legyőzhetetlen

a ti-

kelezi az anyagot,
a szobrot.

szolgálatba

felületi vibrációban

Minden gyötrődése

- Michelangelo:

mintázza

e~

elhelyez-

juttatja az emésztő gondolatot,

Különösen

az

az egzotikus világ nyugal-

A hatalmas,

ernyedt mozgásával

g

ellensúlyozza.

ellensúlyát

alakok és levelek visszacsillanó
primitiv

a

erejét

tömör szinek is fokozzák.

háttér vizszintes

Szándékosan

dekorativ

foltja é8

egyszerü

belűl jelentkező

nagy piros foltját az

rendkivüli

kifejezésészoborban

- az emberiséget jel-

erőt.

147. Rodin: Balzac, 1898. /Kő/
&gyszerü.

zárt formákkal,

meg az irót.

az ihlet pillanatában

A nagy felületen

erővel irányitják

figyelmünket

leomló ruharedők
az arcra,

~intázza
szuggesztiv

melyet a dús haj

sommásan Illepintázva keretez &s kapcsol a törzshöz. Mindent a
telUletre összpontosit. Az arcot eras plasztikával jellemzi.
a ruha elnagyoltabb s a fény hatására puha, anyagszerü
hatást nyer.
,

A sajátos fejtartással. a barátcsuhát a testhez szorit6 kezek
gőgös mozdulatával elzárk6zást, elmélyUlést, da a köznapiság
fölé emelkedbt is kifejezi'. Ezzel a nagy
iró DIOnwientál1s
emlék szobrát alkotja meg.

- .FO'l'ÓMttvÉSZE'r

1839-bena fraacia Tudomá~os,Akadémia
,nyilvánosságra
hozt~ Daguerre francia'fest6eljárását, melyet a feltalál6r6.1
dagerrotipiának neveztek el. !.á~eg.thogy' a kamara obszkura felbaswláával
az. ezUat-tel bevont, rézlemezen vegyi h
fényhatás útjaUl er6teljes
raj.ú, maradand6 pozitiv képet
nyertek. Hátránya,bogy egy felvétellel csak egy kép volt készitheto, ~ mellett hosssú - ,általában er6s napon történ6megvllágitásra volt szUkdg. N,em &okkal késobb ilZ angol Talbot ~piron
készit! negativ, majd arról ~solással
sokszorosithat6 pozitiv képeit. maly a mai fénYképezés alapja.
/Pozitiv-negativ eljárásI A ténykép~dsnek Új~bb lendületet
adott, - a bonyolult és nehézkes vegyi kezel~s után- a ·száraz lemezek~ feltalálása. Ezeket a fotográfus magával ,vihette és a kidolgozást' kés6bb. magfele16 helyen végezbette.
A fényérzékeny anyagok keresése mellett a gépek
szerkezeti
és optikai fejlesztése is igen fontos volt. A magyar származásu Petzval J6zsefnek k8szönbeto. hogy a bOSBzuexpozici6s
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id6t másodpercekre
tett optikája

lehetett

csökkenteni. /1840-ben

elkészi-

3.5 fényerejU./ Sok gépben ma is ílyen

erejU objektivet alkalmaznak. Éles

rajzaival

fény-

évtizedekig

használt lencserendszer maradt.
Bár kezdetben a fényképezés
és hosszú megvilágítási

súiyos

kamerákkal /41

~y

időkkel dolgozott /15-20 perci mégis

gyorsan elterjedt é5 jó üzletté vált. Elsősorban portré-igénye~et elégitett ki. A festményeknél
/mai értékben kb.

olcsóbb

volt

uc::;an

200 Ft-ba került egy képi. magas ára

ci-

att azonban a tömegek igényét még nem elégíthette ki.
Magyarországon

is hamar elterjedt a fényképezés.

els5 fotográfusok között

Az

olyan kiváló festők nevével is

t~-

lálkozunk, mint Borsos József, Barabás Miklós, Marastoni Jakab.
148. Dagerrotipia: Petőfi arcképe, 1848.
Az egyetlen hiteles Petőfi arckép, mely valószinüle~
lisky Lipót "fényképiró"

műtermében készült.

portréhoz hasonló beállitásban,

A

müvészi gonddal. nagy szak-

értelemmel készitett kép Pet6fi egyenes jellemét.
határozottságát

is kifejezi.

Strekorabeli

Ezzel

mind

a

öntudatos

véletlenszerü

pillanatképek. mind a lélektelenül beállitott portrékon
az egyéniség művészi igényU ábrázolására

is

képen látható karcolódások mutatják, hogya

törekedett.

t~l
;.

dagerrotipia ér-

zékeny felUlete 'könnyen megsérült. Gondos, elővigyázatos kezelést igén.yelt.
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149. Braun: Csendélet,
A fot6művész

a megkomponált

tott kép kivágás
a lencse

1860.

mellett

és a j61 megválasz-

összeállitás
arra törekedett,

jó "rajzolását"

és a fot6anyagok

·valóság minél pontosabb,

részletgazdagabb,

hozzátartozott

.
tása

a világos

és gazdag

nyagsze~üsége

a

érzékenységét
az anyagszerüsé-

Ez az "élesség". rajzosság
a kor mUvészi fot6igényéhez.
A tények 6s ár-

get is érzékeltetó

nyékOk,

hogy felhasználva

képét nyujtsa.

és ~

felületek

tónusskálája,
ad. művészi

kiegyens4lyozott

a prém, a toll, a fa

E

hatást a fotónak.

kelni kell a művész magasfoku

elosz-

.;

technikai

és fém a-

mellett

érté-

é8 mesterségbeli

tu-

dását is.

•
150. Mai Manó: Kossuth

A század végén a fotó sokrétü tudományos
a technikai

fejlődés

nyeket fényképen
~

lehetóvé

lehetőség/

élessége,

mellett

hogy a nagyobb

esemé-

Igy születik meg a riport-

áttekinthetőség
érdekében

lés

egy ena nyugodt

magas nézópontot

lemele-

a művész. A képrészletgazdagsága

mai szemmel nézve is igen jó.

~ kompozici6

kiegyensúlyozott

riportképben

- mUvészi

riportkép

alkalmazása

a sajt6 nélkülözhetetlen,

rangu társává válik. A jó
fényképezési

teszi.

is megörökitsék.

mely a XX. században

ti erkélyt/ választott

hazahozatala • 1894·

Lajos hamvainak

Átlós

tömegelosztása

igények érvényesülését

ágyben történelmi

dokumentum

is.

és

elrendezése,
- az

aktuális

mutatja.
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