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Kedves barátunk!

Korunkban minden fiatal sok lehetőség közül választhat. 
Megismerheti a különböző földrészek egyedülálló és meg-
ismételhetetlen természetvilágát, országok és népek kultú-
ráját, hagyományait, a modern művészeteket. Sok érdekes 
dologról könyvekből, a világhálóról, médiából szerezhetők 
ismeretek. Ez a könyv segít a környező világ szépségének 
és harmóniájának felismerésében és abban, hogy hogyan 
adhatók vissza ezek az élmények a művészeti alkotások ál-
tal .

A képzőművészet alapjainak elsajátítása a tárgyak realis-
ta, absztrakt és dekoratív művészi ábrázolásának különböző 
fogások, technikák és anyagok alkalmazása révén hozzáse-
gít ahhoz, hogy felfedezzétek a szépet a hétköznapokban, 
azt feldolgozzátok és képalkotás által visszaadjátok.

Érdekes ismereteket találsz a könyvben az emberi for-
matervezés révén létrehozott környezetben, az építészet-
ben, tervezésben, tájépítészetben, belső építészetben ér-
vényesülő irányzatokról. Megfigyelheted a formatervező 
szakembert munka közben, s lehetővé válik számodra, hogy 
a megszerzett tapasztalataid alapján hivatást választhass .

A képzőművészeti órákon bővítheted a környező világról 
és törvényszerűségeiről alkotott elképzelésed, folytathatod 
a rajzolás és festés alapjaival való ismerkedést.

Megismerheted az ukrán művészet hagyományait, sajá-
tosságait, a tehetséges kortárs alkotók munkái nyomán sike-
res életutat választhatsz és jobban megismerheted magadat 
és a világot .

A könyvben választ találhatsz azokra a kérdésekre, ame-
lyek felvetődnek benned alkotás közben.



1. rész
Tér és TérbEli forma

A tér művészi ábrázolása
Térbeli forma
Építészet és város

TérbEli ábrázolás a grafiKában  
és fEsTészETbEn

A művész azért alkot, hogy kifejezze érzéseit, gondolata-
it, viszonyát a környező világhoz és társadalomhoz, valamint 
azokhoz az eseményekhez, amelyeknek tanúja volt vagy 
amelyeket megismert. A művészet csodálatos tulajdonsága, 
hogy empátiát, azaz együttérzést kelt az emberben, lehető-
vé teszi a szépérzék fejlődését, a személyiség fejlődését, 
tökéletesítését, az ember világképének alakítását.

 
I. Siskin. Reggel a fenyőerdőben



A festőművész csak a természetben folytatott aprólékos 
alkotótevékenység és hosszas megfigyelés révén tehet szert 
igazi tudásra, természetismeretre, a színharmónia és szín-
hatás felfogására. Csak így válnak a képei kifejezőkké, kap-
nak a valós élettel kapcsolatos mély érzelmi töltést .

A realista festők a térábrázolás során alkalmazzák az 
emberi látás sajátosságain alapuló vonal- és levegőtávlat 
törvényszerűségeit. Ennek nagy jelentősége van, mert ami-
kor a festő valamit a kép síkjában akar ábrázolni, akkor tudat 
alatt úgy akarja visszaadni a tárgy alakját, mint amilyen az a 
valóságban, nem pedig a szerint, amit lát. Ez torzulást okoz 
a képen . A perspektíva vagy távlat törvényeinek ismerete és 
megértése lehetővé teszi a környező világ képi ábrázolását 
oly módon, ahogy azt az ember látja.

Az emberi szem úgy van felépítve, hogy a megfigyelőtől 
a látóhatár felé távolodó minden tárgyat csökkenő méretű-
nek, elmosódó körvonalúnak és színkontrasztúnak látunk.

 
P . P . Dzsogin . Valaam-sziget



A reneszánsz korig a festők nem tulajdonítottak nagy je-
lentőséget a perspektívának, és nem is nagyon alkalmazták 
a törvényszerűségeit a munkájuk során. Csak a tudományos 
gondolkodás fellendülését hozó XV. századtól kezdték el ta-
nulmányozni a dolgok természetét, s ennek megfelelően a 
környezetükkel való egységben ábrázolták a tárgyakat . A te-
ret a perspektíva zsugorításával, a mozgást pedig bonyolult 
távlati rövidítéssel adták vissza .

Onnantól a perspektíva a művészek munkájának az 
alapjává vált. Olyan nagy művészek alkalmazták, mint Le-
onardo da Vinci, Albrecht Dürer, Michelangelo. Ők azt val-
lották, hogy a perspektíva törvényeinek ismeretét egyetlen 
művész sem nélkülözheti a munkája során.

 
                 Albrecht Dürer.                          Leonardo da Vinci.   
        Szent Jeromos a cellában                   Sziklás madonna 



Te is képes vagy arra, hogy képi ábrázolással visszaadj 
mindent, ami veled történt az életedben és megmaradt az 
emlékezetedben . A tárgyak realista ábrázolásával kapcso-
latos szabályok alapos elsajátítása, a szépérzék fejleszté-
se és a látottak általánosításának képessége lehetővé teszi 
számodra a dolgok kifejező művészi ábrázolását.

Idézd fel a vonal- vagy lineáris távlat fő szabályait a 6. 
osztályos tananyagból. Most a figyelmünket a levegőtávlat 
törvényszerűségeire fordítjuk.

! A levegőtávlat fogalma számításba veszi a levegő hatá-
sát a tárgyi világ körvonal- és színélességének változá-

sára a szem által érzékelt térbeli helyzettől függően.

? Nézd meg a fényképeket!
Ugyanazt a teret látod rajtuk különböző időjárási vi-

szonyok közepette: ködben (1. foto) és napfényben (2. foto). 
Gondolkodj el ezen, és mondd el, hogyan változnak a tér-

ben lévő tárgyak képének és színének élessége a távolság-
tól és időjárási viszonyoktól függően!

 
1. fotó                                       2. fotó



A fényképeken és festményeken megfigyelheted, 
hogy:

– a közelebb lévő tárgyak részletei jobban, körvonalai 
élesebben láthatók;

– a tárgyak képe a távolságtól függően általánosságban, 
lágyan elmosódó körvonalakkal érzékelhetők;

 
B. Scserbakov. Lermontovo. Tarhani. Széles folyó

– minél átlátszóbb, tisztább a levegő, annál kevésbé tor-
zulnak a tárgyak körvonalai. Például magashegyi levegőben 
megdöbbentően élesen láthatók a távoli hegycsúcsok körvo-
nalai, ezért a hegyekben nehezen megállapítható a távolság;



– minél több a levegőben a pára, por vagy füst, annál el-
mosódottabbak, a porral vagy füsttel telített levegőben annál 
kivehetetlenebbek a tárgyak körvonalai;

 
A. K. Szavraszov. Svájci Alpok . Interlakeni látkép



– ködös időben a közeli tárgyak is nehezen különböztet-
hetők meg egymástól.

 
Sz. N. Andrijak. Köd a folyó fölött

A teret úgy ábrázolják a kép síkjában, hogy a közeli tár-
gyakat részletesen, éles körvonalakkal ábrázolják, míg a tá-
volabb lévőket általánosságban, elmosódó, lágy kontúrokkal 
jelenítik meg.

Nézd meg A. K. Szavraszov és Sz. N. Andrijak festmé-
nyeit, majd figyeld meg, miként változik a tárgyak megvilágí-
tása, tónusa és színe a megfigyelőtől való távolságuk függ-
vényében:



– mindegyik közeli tárgynak kontrasztos az árnyékolt 
fénye, térhatású az alakja, s ezek a festmények előterében 
vannak;

– a távolabb lévő tárgyak alakja elveszíti térhatását, szi-
luettessé, sík hatásúvá, általános tartalmúvá válnak a körvo-
nalaik és a háttérbe kerülnek;

– a tárgyak árnyékának és megvilágítottságának az erő-
teljessége a távolság növekedésével csökken;

– a távolban lévő tárgyakat kék levegővel burkoltan ábrá-
zolják, ezért kék színhatást keltenek, mert a sötét felületről 
visszaverődő fény nagyon gyenge;

– a világos tárgyak, különösen a fehér színűek messziről 
látszanak, mivel a róluk visszaverődő fény nagy távolságra 
terjed a levegőben;

– minden közeli tárgy színei élénkeknek tűnnek, míg a tá-
volabb találhatók színhatása lágyul, egyöntetűvé válik, hideg 
árnyalatot öltve „egyszínűsödik”;

– minden távoli tárgy levegővel burkolt, ezért lilás, kékes 
vagy fehéres árnyalatra tesz szert;

 
Sz. N. Andrijak. Nyikitszki kapu



– a távoli kékséggel elsősorban a kék, égszínkék és zöld, 
majd a sárga, narancssárga és végül a vörös színű tárgyak 
olvadnak össze;

– a hideg színekre nem jellemző a távolodás, míg a me-
leg színekre – az előtérbe tolulás, ahogy olykor állítják. Az 
ilyen hibás vélemények azért terjedtek el széles körben, mert 
a festmények hátterében a hideg színek dominálnak, ame-
lyek a meleg színekkel ellentétben a távolság hatását keltik.

! A térnek a festmény síkjában való ábrázolása érdeké-
ben a tárgyakat élénk színekkel ábrázolják, míg a távo-

labb lévő tárgyak színskálája sötétebb és egytónusú hideg 
színbe megy át.

? Figyelmesen nézd meg G. G. Mjaszojedov Őszi táj a 
Krímben című festményét! A festő csodálatosan visz-

szaadta szülőföldje változatos szépségét és a terének tágas-
ságát.

Gondolkodj el azon, hogy a festő a levegőtávlat milyen 
törvényeit alkalmazta a kép alkotása közben!

Milyen eszközökkel adta vissza a festő az előtér és a hát-
tér közötti különbséget?

Miért van az a képzetünk, hogy a magas jegenye valahol 
messze, lent nő, a bokrok, a szikla és a domb pedig köze-
lebb van a nézőhöz?

Indokold meg a válaszod!



 
G . G . Mjaszojedov . Őszi táj a Krímben

A levegőtávlat törvényeinek nem csak a festészetben, 
hanem a grafikában is nagy jelentősége van. A rajz egyik 
változata a vázlat vagy skicc. Nézd meg, hogyan alkalmaz-
ták a tárgyak térhatásának és térbeli helyzetének ábrázolá-
sával kapcsolatos törvényeket a művészek!

 
        N. G. Li. Cica. Vázlat                     V. Szerov. Róka a szőlőben 

! A vázlat – rendszerint gyorsan készült lakonikus rajz.
A vázlatot a művészek általában a szabadban – utcán, 

parkokban, stadionokban, kirándulásokon – készítik, amikor 



rövid idő alatt kell rögzíteniük a látottak alapján szerzett be-
nyomásaikat.

             
     A . V . Aleskova . Rajz                        N. G. Li. Nyersrajz 

Vázlatok készítésével vizsgálhatók a különböző tárgyak, 
visszaadhatók a távlati viszonyok, nagyobb alkotáshoz 
gyűjthető anyag. Rendszerint tükröződnek bennük a termé-
szetben szerzett benyomások, a legfontosabb és leglénye-
gesebb elemek a részletek bármilyen alapos kidolgozása 
nélkül .

 
Stanley Maltzman. Téli levél. 2. sz. vázlat



 Vonallal nem csak a tárgyak külső kontúrjai, ha-
nem térbeli kiterjedtségük és helyzetük is vissza-

adható. A rajz művészibb, érzelemmel telítettebb lesz, ha kü-
lönböző vastagságú és telítettségű térbeli vonallal készítik.

1. A távolba mélyedő tár-
gyak körvonalait jelölő vonal a 
vázlaton vékonyodik és csök-
ken a dinamikája. Legaktívabb 
az ábrázolás nézőhöz legköze-
lebbi része, legkevésbé dina-
mikusak a legtávolabbi elemei.

2. Az ábrázolás függőleges 
vagy ferde éleit jelölő vonalak 
a mélység növekedésével ve-
szítenek az aktivitásukból.

3. A modell megvilágított 
részeinek kontúrjait könnyű 
és vékony, az árnyékos részek 
körvonalait vastagabb, tömö-
rebb vonalakkal ábrázolják. A 
tárgy saját vagy rá vetülő ár-
nyékával emelik ki az előtérhez 
legközelebbi oldalát.

4. A vonalak intenzitásának 
foka megfelel a tónusok egy-
máshoz viszonyított arányá-
nak: a sötét tárgynak élesek 
a kontúrjai, ezért aktív, vastag 
vonallal, a világosak körvona-
lait – könnyű és világos vonal-
lal ábrázolják.A . V . Aleskova . Rajz



5. A tárgy térbeli kiterjedtségének és felületének vissza-
adása céljából az előtér ábrázolására az alaknak megfelelő 
irányú, vastagságú, erősségű és faktúrájú csíkozást hasz-
nálnak.

6. A háttérben lévő 
tárgyak és testek áb-
rázolása inkább általá-
nosító, plasztikusabb 
és kontrasztosabb 
az árnyékolt fénynél, 
ezért a visszaadásá-
hoz passzív, sűrű, irányát és faktúráját tekintve nyugodt csí-
kozást alkalmaznak.

 
Stanley Maltzman. Fű. Vázlat 

A pontozásos árnyékolás technikáját a sok apró részlet-
ből álló alakzatok – például szétfröccsenő víz, felhők, ho-



mok – ábrázolására használják. A pontokkal borított felület 
szennyezettnek, porosnak, homokkal beszórtnak vagy bár-
sonyosnak tűnhet.

 
Claudia Nice. Szitakötő

A tónus a pontok méretének, sűrűségének vagy a köztük 
lévő távolságnak a növelésével vagy csökkentésével változ-
tatható. A festőművészek az alkotásaikon a kifejezés erejé-
nek fokozása és az érzelmi hatás elérése céljából ecsettel 
felvitt pontokat alkalmaznak.

 
Claudia Nice. Liliom



A tónusfoltot mint grafikus eszközt a forma térbeli kiter-
jedtségének érzékeltetésére, hangsúlyozására, a megvilá-
gítás, a tárgy színtónusának, felületi faktúrájának, a térbeli 
formát övező tér mélységének visszaadására használják.

A grafika és festészet képzőművészeti alapeszközeinek 
alkalmazása, a lineáris és levegőtávlat törvényeinek isme-
rete lehetővé teszi a művész számára, hogy a képein a kör-
nyező világot olyannak ábrázolja, amilyennek azt az ember 
a valóságban látja.

? I. E. Grabar Márci-
usi hó című képe jól 

illusztrálja, hogyan adható 
vissza a napsütés a levegő-
perspektíva törvényeinek 
alkalmazásával. A verőfény 
örömét, a hó ragyogását 
a művész a faluszélen ké-
szült tájképen ábrázolta.

A ligetrészletek, a hó-
ban kitaposott ösvény, a 
házikó és a vödröket cipe-
lő falusi asszony – mind-
mind hétköznapi dolgok. 
Ennek ellenére a szokvá-
nyos helyzetet a művész-
nek sikerült különleges 
szépséggel ábrázolnia. A képfelület felét elfoglaló előtér a 
fatörzsek és ágak hóra vetődő árnyékával van visszaadva, 
miközben maguk a fák nem találhatók a festményen. Az eny-
hén olvadó, érdessé vált márciusi hó felületi faktúráját apró 
ecsetvonásokkal érzékelteti a művész. A kissé balra irányuló 



árnyékok a kép mélyébe hatolnak. Ez azt jelzi, hogy a nap 
jobbra, a néző háta mögött van az égbolton. A távolban a hó 
érdessége nem érzékelhető, ennek folytán változik az ecset-
vonások színe is a vásznon.

Nézd meg Camille Pissarro Opera sugárút Párizsban 
című festményét!

A képen könnyen észrevehető a horizont vonala, mivel 
ehhez igazodik az épületek mélybe nyúló párkányzata, ab-
lakpárkányai, ablakboltozata és a járdaszélek. Az út közép-
pontja kissé közelebb van a kép jobb széléhez, ezért úgy 
tűnik, hogy a kompozíció függőleges irányban ketté van 
szelve. Az utat frontálisan, azaz szemből nézve a szemlélő 



vízszintes párhuzamos vonalakkal tagolt épülethomlokzato-
kat lát. A járdán a szökőkutakat és lámpaoszlopokat övező 
ellipsziseknek nemcsak a vízszintes, hanem – a mélység 
növekedésével – a függőleges tengelyei is rövidülnek. A 
nagyszámú kéménycső perspektivikusan fogyó függőleges 
sorokat képez.

A lovas kocsik és gyalogos alakok méretei a horizont felé 
közeledve csökkennek. Esik az eső, a levegő párás, ezért 
a távolban az épületek körvonalai elmosódnak. A fiákerek 
és a járókelők alakja visszaverődik az út és a járda nedves 
burkolatán. Az épületek és a hintók tetejének síkja a sűrű 
felhővel borított égbolt színéhez közeli tónussal van ábrá-
zolva. A nedves ragyogással és élettel teli mozgással telített 
festmény rendkívüli visszafogottsággal és egyszerűséggel 
van megalkotva. Úgy tűnik, hogy maga a levegő ragyog, vib-
rál az esőcseppek milliárdjainak köszönhetően, s ebben a 
füstszerű ezüstös ködben feloldódik az utca vége, a mögötte 
lévő láthatatlan, de végtelen és magasztos Párizs.

A XIX. sz. végének és a XX. sz. elejének kiemelkedő 
francia művészei nagyon sokat tettek a természet utáni fes-
tészet ábrázoló eszközeinek – különböző fényviszonyok kö-
zötti – vizsgálata és elemzése érdekében .

 Fejezd ki rajzzal a nyári szünidő során szerzett él-
ményeidet, az emlékeidben megmaradt érdekes 

eseményeket! Alkalmazd a grafika és a festészet kifejező 
eszközeit a konkrét formáknak és a térnek a perspektíva tör-
vényei szerinti ábrázolása során!

Használd a mesterség ábécéjét!
A kompozíciódat készítsd a következő sorrendben:
1. Rajzolj vonalakat természet után és emlékezetből!



2. Készítsd el a kompozíciód vázlatát!

     
3. Kezd el a munkát a festékekkel, először nedves tech-

nikával alapozd meg az egész kompozíciót!
4. Fesd meg részletesen a kép előterét! Fordíts figyelmet 

a fény-árnyék kontrasztra, a színek telítettségére az előtér-
ben! Fejezd be a munkát száraz technikával!



az alkotás órája

 Rendszeresen és céltudatosan figyeld meg a ter-
mészeti jelenségeket, elemezd a sajátosságaikat 

napszaktól, évszaktól és időjárástól függően!
A munkád során alkalmazd a lineáris és levegőperspek-

tíva törvényeit!
Használd a grafika és a festészet kifejező eszközeit a ter-

mészetről szerzett benyomásaid minél valósághűbb vissza-
adása érdekében!

Készíts gyors skicceket természet után és emlékezetből 
ceruzával, festékkel vagy más anyagokkal!

Készíts néhány kompozíciót képzeletből a természet 
után készült vázlatok alapján!

HáromdimEnziós forma nyiToTT TérbEn
A tárgy képe az embernél a valóságban konkrét jegyek-

ből áll: háromdimenziósság, bizonyos belső tér megléte, a 
forma térhatároló felületei általi meghatározottság. A tárgy 
körbejárható, kézzel megérinthető, felületének meghatáro-
zott faktúrája és textúrája van.

Magán a képen nincs rajta a tárgy, hanem csak vona-
lakkal és foltokkal visszaadott alakja. A természetben vonal 
mint olyan nem létezik, csak formahatárok vannak. A papír-
lap kétdimenziós síkjában csak a felületekkel, csúcsokkal és 
élekkel határolt forma ábrázolható, a képen ezeket a határo-
kat vonalakkal adják vissza . Vagyis a vonalak a képen segí-
tenek a forma és a tér síkon való ábrázolásában. A térben 
minden formát felületek, csúcsok és élek határolnak, míg a 
rajzon a határukat vonalak jelölik. Vagyis a vonal a rajzon a 
forma vagy tér síkbeli vetülete.



A valóságban a tárgyak egyféle méreteit látjuk, míg a raj-
zon másmilyen méreteket alkalmazunk, jóllehet egymáshoz 
viszonyított arányuk megmarad. Látni és megérteni a modell 
felépítésének törvényszerűségeit és a tárgy síkon való, a 
perspektíva minden szabályának és törvényeinek betartásá-
val történő ábrázolása sorrendjét – nagyon fontos szempont. 
Az életben valóságos térrel van dolgunk, míg rajzolás köz-
ben a tér illúzióját adjuk vissza a grafika és festészet kifejező 
eszközeinek segítségével .

 
V . V . Verescsagin . Kazah jurták

Próbáld megváltoztatni az elképzelésed a papírlapról 
mint síkról. Képzeld azt „térbe nyíló ablaknak”, amelyben a 
tárgy háromdimenziós formáját kell felépítened. Ilyen „ablak-
ként” a kép síkja szolgál. Ez segít a tárgyak perspektivikus 
látásában, a horizont (látási szint) vonalának pontos meg-
határozásában, a behatárolt térrész pontos megválasztásá-
ban. A képkereső segít az ábrázolandó térrész behatárolá-
sában .



A „horizont” ógörögül azt jelenti, hogy „elhatárol”, a „föld 
és égbolt közötti képzelt határ”, magyarul láthatárnak is ne-
vezik. A horizont lehet nyitott (1. fotó), félig nyitott (2. fotó) és 
zárt (3. fotó).

 
      1. fotó                     2. fotó                                3. fotó 

Nyitott térben jól látható a horizont vonala, amely a földet 
elválasztja az égbolttól .



 
I . K . Ajvazovszkij . Szélmalom a tengerparton

A tárgyak nagysága és alakja vizuálisan a nézőtől való 
távolság és helyzet függvényében változik. Az egyforma 
méretű tárgyak közelről nagyoknak, távolról kicsiknek lát-
szanak; a falak nem téglalap, hanem trapéz alakúak. A vé-
letlen kanyarulatokban látható körök ellipsziseknek, a derék-
szögek hegyes- vagy tompaszögeknek tűnnek, a vízszintes 
síkok ferdék, a párhuzamos egyenesek vizuálisan egy pont-
ban összeérnek. A perspektíva-jelenségek megfigyelésé-
nek és tanulmányozásának képessége, azok megértése és 
felhasználása a való világnak a képsíkon való visszaadásá-
ban segítségedre lesz a kompozíció kidolgozásában .



 
I . K . Ajvazovszkij . A fekete-tengeri flotta felvonulása

 A kompozíciót a következő sorrendben készítsd:
1. Készítsd el a kompozíció általános vázlatát: 

húzd meg a horizont vonalát, készítsd el az egyes képi ele-
meket a perspektíva törvényeinek betartásával, vidd fel a 
látóhatár, a vízmosás, a fa, ösvény és háttér általános kon-
túrját!

2. Fejezd be a rajzot ceruzával, dolgozd ki részletesen a 
fa alakját!

3. A színezést végezd a világostól a sötét felé! Kezd a 
munkát a háttér nedves akvarelltechnikával való kidolgozá-
sával!



4. Részletesen dolgozd ki az előteret! Ezt száraz techni-
kával végezd!

5. Egyidejűleg kezd el a munkát a kompozíció valameny-
nyi részével! Az előtérben lévő tárgyakat fesd élesebbre, 
kontrasztosabbra (sötétebb árnyékos és világosabb fényes 
részekkel); a háttérben csökken az árnyék és a fény közöt-
ti különbség, s eközben az alapszínek sötétebbek és kékes 
árnyalatúak.



 Készíts emlékezetből kompozíciót Fa a sztyeppén, 
Szélmalmok a réten, Hajó a tengeren címmel!

Add vissza a szabadtéri forma háromdimenziós jellegét!
A munkát végezd a mesterség ábécéjében olvasható 

sorrendben!
az alkotás órája

 Próbálj meg tájképet festeni természet után! Ez 
érdekes és fontos tevékenység, amely megtanít 

arra, hogyan fedezd fel a szépséget, és emeld ki a jellegze-
tességet a mindennapi jelenségekben! Válassz ki a végtelen 
természetből egy érdekes „motívumot”, a megkomponálásá-
ban segít a képkereső, amit kartonpapírból is elkészíthetsz.

Képzeld magad elé a kompozíciót, húzd meg vázlatosan 
a horizontvonalat és tájelemeket: a földet, épületeket, nö-
vénytakarót, vizet, égboltot, levegőt! Határozd meg a tájkép 
elemeinek méretét, arányát, a tárgyak perspektívaszerkeze-
tét és általános alakját, majd dolgozd ki részletesen a képet! 
Alkalmazd a mesterség ábécéjét!

formaKompozíció. a vonalaK és  
folToK riTmusa

Az emberek mindig ismerték a különböző optikai csaló-
dással kapcsolatos jelenségeket. Elegendő csak a délibábra 
vagy a fény és árnyék által okozott illúziókra gondolni. Isme-
retes, hogy a horizont alá éppen lebukó nap sokkal nagyobb-
nak tűnik, mint amikor a zeniten van.

A természetben sokféle optikai csalódással lehet talál-
kozni. Amióta tudatosodott, hogy a látási érzékelés hamis is 
lehet, az optikai csalódás jelensége egyben vonzó, de félel-
metes is az ember számára .



Az optikai csalódással kapcsolatos jelenségeket régóta 
alkalmazzák a művészetekben, hogy nagyobb hangsúlyt ad-
janak az alkotásoknak vagy szebbé tegyék az építmények 
külsejét . Az ókori görögök is az optikai csalódás jelenségét 
használták fel arra, hogy tökéletesebb külalakot kölcsönöz-
zenek a templomaiknak. A középkorban a csúsztatott pers-
pektívát az ikonfestészetben alkalmazták.

 
N . Klassen . Sivatagi délibáb

Később az optikai csalódás több fajtáját kezdték alkal-
mazni a grafikában és festészetben, köztük a lineáris és lég-
perspektívát. Megvizsgáljuk az ábrázolások grafikai illúzióit. 



A látási érzékelésnek feltétlenül része a látási mérlegelés. 
Az ember tudat alatt észreveszi a vonalszakaszok egyen-
lőségét, párhuzamosságát, az arányokat és az alakot. A 
látási mérlegelés vagy értékelés hamis is lehet, s ezek a hi-
bák eléggé stabilak. Például a világos tárgyak sötét háttérrel 
nagyobbaknak tűnnek annál, mint amilyenek a valóságban. 

! Op-art – az angol optical art rövidítése – a XX. század 
második felének művészeti irányzata, amely a lapos és 

háromdimenziós alakok érzékelésén alapuló optikai illúzió 
különböző formáit alkalmazza.

Az op-art az úgynevezett mértani absztrakcionizmusban 
teljesedett ki, amelynek a legismertebb képviselője és egy-
ben alapítója Victor Vasarely, azaz Vásárhelyi Győző volt. 
Az op-artnak a világsikert a New York-ban 1965-ben A be-
folyásolható szem (The Responsive Eye) címmel megrende-
zett kiállítás hozta el . 

Vasarely és Bridget Riley olyan képeket festett, amelyek 
nem tárgyakat, hanem hullámzó, elmozduló és hol alig ész-
revehetően, hol intenzíven úszó konfigurációkat ábrázoltak. 
Ennek az irányzatnak a kifejező eszköze csak a szín, amely 
lehet féltónusokba olvadó kontrasztos vagy lágy hatású, pon-
tokból, vonalakból, görbékből, spirálokból álló geometrizált 
rajz (Vasarely. Ló). Megvizsgáljuk Riley The Fall (1964) című 
képét. Az egész felületet hullámvonalak borítják. Középtájon 
a hullámok erősebbek, amitől a nézőben olyan benyomás 
keletkezik, mintha a hullámok távolodnának.



 
Bridget Riley. The Fall                  Victor Vasarely . Zett-Ket

Az optikai festészetben pont fordítva van, az egyszerű, 
egyféle elemek úgy helyezkednek el, hogy megtévesztik a 
néző látási érzékelését, lehetetlenné téve, hogy a szem egy-
séges szerkezetként fogja fel az alkotást.

Legkifejezettebb módon ez az imp-artban, azaz a „lehe-
tetlen művészetben” mutatkozik meg, amely a térérzékelés 
tulajdonságait vizsgálja.

Az alak képzetének kialakítása és rendezése néha „konf-
liktusokat” okoz tudatilag, s ennek eredményeként a tuda-
tunkban kialakulnak az optikai illúzióknak nevezett látási 
érzetek . Az optikai csalódások közötti eligazodás meglehe-
tősen nehéz. Csak annyi állítható biztosan, hogy ezek nem 
látáshibák .



A mintázat úgy van kialakítva, 
hogy a csomópontokban fekete 

körök tűnnek fel. A valóság 
viszont az, hogy minden kör fehér

Az A kocka ránézésre 
sötétebbnek tűnik a B 

kockánál. A valóság az, hogy 
mindkét kocka azonos színű

A látási tapasztalat „korrigálja” a képet, s ennek követ-
keztében hibák keletkeznek a tárgyak tulajdonságainak 
megítélésében. Mindez arról tanúskodik, hogy a látásunkat 
a valóság érzékelésének bonyolult folyamatai befolyásolják, 
és hogy a saját tapasztalatunk kizárólagos szerepet játszik 
ebben a tevékenységben .

 
Ha megnézzük a négy vonalat, akkor úgy tűnik, hogy különböző  
a hosszuk. A valóságban azonban mindegyik egyforma hosszú. 

Az optikai illúziót a vonalszakaszok végeinél lévő  
alakzatok hatása okozza



Az emberi szem „tökéletes” szerkezete nem nyújt abszo-
lút garanciát a környező világ érzékelésének hibái ellen, mi-
vel a működését tudati tevékenységünkkel korrigáljuk.

Az imp-art mesterei olyan objektumokat ábrázolnak, 
amelyek a valóságban nem léteznek: az elemeik oly módon 
kapcsolódnak egymáshoz, ahogyan fizikailag nem lenne 
lehetséges; az előtérbe azok az elemek kerülnek, amelyek 
valójában a háttérben vannak .

? Előtted egy valóságos és egy „nem létezhető” kocka 
van. Figyelmesen nézd meg mindkét alakzatot, és 

mondd el, hogy a művész milyen eszközzel éri el, hogy olyan 
szabályos szerkezetű testet ábrázoljon, amely nem létezhet!



Nézd meg az alábbi „nem létezhető” alakzatokat, és ma-
gyarázd meg, miért nem létezhetnek a valóságban!

      
M. C. Escher. Rajzoló kezek és Felszabadulás

A múlt században Maurits Cornelis Escher ismert hol-
land grafikus sok szokatlan alkotást készített, amelyekben a 
geometria egyesült a művészi ábrázolással.

A művész számára az alkotás témája hangulatának és 
világlátásának a kifejező eszköze. Amikor a kompozíciót né-
zed, a tudatodban érzelmi töltésű kép jelenik meg.



Az érzelmi töltést a mű-
vész színhatással, ritmikával 
és plaszticitással erősíti fel. A 
művészeti alkotás nézőre gya-
korolt érzelmi hatásának foka 
a művész mesterségbeli tudá-
sától, főként az absztrakt gon-
dolkodási képességétől függ. 
Ha a kompozíció szemszö-
géből vizsgáljuk a művészeti 
alkotást, akkor kiemelhetjük 
különböző elemeit, megvizs-
gálhatjuk felépítésének módját 
és vázlatosan megállapíthat-
juk, hogyan mutatkoznak meg 
a kompozíció egyes törvényei .

Bármilyen festmény lénye-
gében egy síkban elhelyez-
kedő vonalak és színes fol-
tok együttese. A művésznek 
ismernie kell mesterségének 
a fogásait, a mértani törvény-
szerűségeket, hogy meggyőz-

hesse a nézőt arról, hogy a forma háromdimenziós, és hogy 
a tér illúzióját keltse az alkotásában akkor is, ha a valóság-
ban ez a tér nem létezhet .

? Nézd meg az ismert festőművész, Rob Gondsalves 
képeit, aki érdekes, az agyunk által létrehozott illúzi-

ókat – egyik térnek a másikba való átmenetét, reális forma 
illuzórikus formába való transzformációját– jelenítette meg!



 
Rob Gonsalves. The Sun Set Sail

 
Rob Gonsalves. Stepping Stones



Gondolkozz el és magyarázd meg, hogy a művész ho-
gyan hozta létre ezeket az illúziókat!

A XX. sz. több kiemelkedő művésze kísérletezett azzal, 
hogy új képzőművészeti törvényszerűségeket fedezzen fel. 
A formák végletekig történő leegyszerűsítésével és elemen-
táris szimbólumokká történő redukálásukkal azt keresték, 
milyen (nem tárgyi és figuratív) eszközökkel tudják megjele-
níteni a formai kompozíciót, és lerakták a művészet új irány-
zatának, az absztrakcionizmusnak az alapjait.

Aszlangeri Ujanajev . 9. sz. kompozíció 
a Nap fekete négyzetben című 

gyűjteményből

A. Vaulin. 
Végtelenség

Bármilyen típusú kompozíciónak, legyen az cselekmé-
nyes, tematikus, tárgyi vagy formai, meg kell felelnie a vizuá-
lis egység követelményeinek. Bármilyen forma általánosítá-



sa, egyszerű geometriai alakzattá történő egyszerűsítése a 
kompozíciós építkezésben a fordított folyamatot is feltétele-
zi, vagyis azt, hogy az egyszerű mértani formától mindig el 
lehet rugaszkodni a reális ábrázolás felé.

 
V . V . Kandinszkij . Sárga, kék és vörös

A formai kompozíció segít megérteni az ábrázolás törvé-
nyeit, megtanít a kompozíciós vázlat készítésére. Ekkor ma-
guk az absztrakt formák érzelmileg hatnak a nézőre, bizo-
nyos asszociációkat váltva ki benne. Ez azért van így, mert 
a formai kompozíció készítésének elvei képezik az alapját 
bármilyen alkotásnak és közösek mindegyik kompozíciótí-
pus esetében. Megvizsgáljuk és elemezzük a képi ábrázolás 
különböző formáit és törvényszerűségeit, vagyis megtanul-
juk a képi kompozíció készítésének technológiáját. A művé-
szek nemcsak a formával kísérleteztek, hanem a színekkel 
is, és olyan alkotásokat hoztak létre, amelyek a végletesen 



formális megoldás ellenére jelentős érzelmi-esztétikai tölte-
tet hordoztak. Ez lényeges hatással volt általában a művé-
szet fejlődésére.

 
V . V . Kandinszkij . 8. sz. kompozíció

Az egyik ilyen mester Vaszil Kandinszkij ismert orosz 
művész volt, aki sokat tett a formai kompozíció elméletének 
fejlesztéséért.

A formai kompozícióra, mint bármilyen egyéb kompo-
zícióra, kiegyensúlyozottság és egységesség jellemző. A 
sajátosságait a különböző ábrázolási eszközök (szín, tó-
nus, forma, szimmetria, ritmus, kontraszt) határozzák meg. 
Megvizsgáljuk a hasonló alkotások példáit. A figyelmünket 
minden esetben az egyik korábban említett ábrázolási esz-
közre összpontosítjuk. Az ilyen gyakorlatok elvégzése segít 



abban, hogy meglássuk a kompozíciós megoldások teljes 
változatosságát és megtaláljuk közöttük a legkifejezőbbet. 
Ettől fejlődik a térben és kompozícióban való elvont gondol-
kodásunk.

Tónusegyensúly

Az egész oldalt kitöltő 
kompozíció egymást 

kiegészítő fehér és fekete foltok-
ból áll. A fehér és fekete alapon 
lévő vonalak dinamikát kölcsö-
nöznek a képnek, olyan benyo-
mást keltve a nézőben, mintha 
különböző geometriai alakzatokat 
látna. Kiegyensúlyozottság nélkül 
nem létezhet művészeti alkotás, egységes szerkezetnek és 
elgondolásnak való megfelelés.

Fő és mellékes
Ennek a munkának a feladata 

a kompozíció egységességének 
és elemei közötti kölcsönhatás-
nak a bizonyítása. Azzal, hogy a 
nagy kör középpontjába egy kis 
elemet helyezett a kép készítője, 

a tekintetünket kétszeres erővel irányítja a nagy alakzatra. A 
tekintetünk mintegy követi a fekete kört és a peremén halad-
va a kis elemen állapodik meg. Eredeti módon van megoldva 
a nagy sötét tömegnek a kompozíció középpontjához viszo-
nyított kiegyensúlyozottsága.



Ugyanaz a feladat, mint az 
előző kompozíció esetében, a 
következő képen a többi elemtől 
alakjában és méreteiben eltérő 
nagy elemre helyezett hangsúly 
révén oldódik meg. Mindegyik 
apró elem mind alakban, mind 
méretben egymáshoz hasonló, 
ezért vizuálisan másodrendűekként érzékeljük őket. Ugyan-
akkor éppen ezek határozzák meg az elhelyezkedésük révén 
a kompozíció középpontját.

A kompozíciós megoldás a 
tengely- vagy tükörszimmetrián 
alapul, vagyis a rajz egyik és má-
sik részének elemei egyforma tá-
volságra helyezkednek el a szim-
metriatengelytől, ezért egymásra 

helyezve fednék egymást. Az ilyen kompozíció a végletekig 
kiegyensúlyozott.

Ha a szimmetria a nyu-
galom, egyensúly, akkor a 
ritmus – mindenekelőtt moz-
gás. A ritmus fogalmával már 
az 5. osztályban megismer-
kedtél, így tudod, hogy a rit-
mus lehet csökkenő, egyen-
letes és növekvő. A statikus ritmus a kompozícióba szerve-
zettséget, rendet visz, a dinamikus – irányt és mozgást.

Ezek példák arra, hogy milyen kompozíciós eszközökkel 
érhető el bizonyos érzet a síkban készített kompozíció által. 
Ebben az esetben a különböző formájú sík elemek térhatást 
keltenek és meghatározzák a kompozíciós középpontot.



Az első esetben a tér-
érzetet a sík elemek ha-
sonlósága és ritmusválto-
zása idézi elő. A kompozí-
ció középpontjára az átlók 
utalnak alakváltozásukkal, 
valamint a jobb felső sa-

rokba helyezett kör.
A második esetben a kom-

pozíció középpontja a bal alsó 
sarokba van helyezve és mint-
egy a táguló elemek közepén 
található. Az ilyen kiegyensú-
lyozott sík kompozíció a kö-
zéppont, a felület mélysége 
felé való elmozdulás érzetét kelti, amit az átlósáv iránya is 
felerősít. Sok térrel kapcsolatos feladatot a kép vázlatának 
készítése közben gyakran ezzel a módszerrel oldanak meg.

Térhatás kialakítása a sík felületen elengedhetetlen fel-
tétele a kompozíció-készítésnek . Minden képen konkrét tér-
mélység hozható létre. Az ilyen illuzórikus-térkompozíciók 
megalkotásához a művész a grafikai technikában mindenek-
előtt tónust és formai megoldásokat, a festészetben pedig 
színt használ .

Pont, vonal, folt és egyszerű geometriai formák felhasz-
nálásával gyakorolhatunk olyan, kimondottan formai kompo-
zíciós megoldásokat, amelyek meghatározott elképzelése-
ket tükröznek. A művésznek erre realista alkotások elkészí-
tése során is szüksége van .



 Készíts térmélységet tükröző absztrakt kompozí-
ciót! 

Alkalmazz olyan kifejező eszközöket, mint a vonalak, fol-
tok ritmusa, a szín optikai sajátosságai (távolítás, közelítés). 
Alkalmazd a mesterség ábécéjét!

az alkotás órája

 Az absztrakt, vagyis elvont gondolkodás gyakorlá-
sa érdekében végezd el a következő feladatokat:

1) készíts realista kompozíciót természetes formák al-
kalmazásával; próbáld meg ezek általánosítását, geometriai 
formákká vagy alakokká történő változtatását. Ilyen módon 
bármilyen forma magas fokú általánosítása absztrahálja, 
azaz elvonttá teszi azt;

2) most készíts egyszerű formai kompozíciót bármilyen 
kifejező eszköz használatával (szín, tónus, forma, szimmet-
ria, ritmus, kontraszt). A feladat könnyebben teljesíthető 
applikációs technikával, amely lehetővé teszi a kompozíciós 
elemek szabad „mozgatását” a képsíkban. Ez segítségedre 
lehet érdekes és változatos kompozíciók elkészítésében. A 
további munka során kipróbálhatsz bármilyen anyagot és al-
kotási technikát.

illuzóriKus Térábrázolás
A munka kezdete előtt képzeljük el, hogy a tiszta felüle-

tű papírlap ábrázolt tér. Az ábrázolt elemekkel nem kitöltött 
síkot tartalmatlannak, üresnek, rendezetlennek kell tekinte-
nünk. De amint foltot, vonalat, vonást viszünk fel rá, azonnal 
életre kel: az elemek kapcsolódnak a síkhoz, a kompozíció 
kötőelemeivé válnak. Így születik meg a kompozíció lénye-



ge . Bármilyen ecsetvonás vagy vonalka a képsík teréhez 
kapcsolódó formává, elemmé alakul. 

 
Henry Valensi . Óriásgép

A síkban lévő formai elemek vizuális érzékelése során 
érezhetővé válik a sík belső erőinek hatása az ábrázolt ele-
mek képzeletbeli viselkedésének jellegére . A sík középpont-
jában a rejtett struktúrák erői egyensúlyban vannak, ezért a 
középponti rész érzékelése aktív, a széleké passzív módon 
történik .

Vizsgáljuk meg a papírlap síkjában lévő statikus forma 
(kör, négyzet) sajátosságait. Úgy tűnik, hogy a kör számára a 
legstabilabb hely egybevág a sík geometriai középpontjával . 
Ugyanakkor az optikai csalódás következtében a kört úgy ér-



zékeljük, hogy kissé lefelé van eltolódva. Ahhoz, hogy stabil 
helyére kerüljön, feljebb kell emelni. Ilyenformán egyensúlyi 
helyzet alakul ki a képsíkban. Vagyis tudnunk kell, hogyan 
alakítható ki az elemek és a tér közötti megfelelő kölcsönös 
viszony .

Ez a kölcsönös viszony határozza meg a kompozíció bel-
ső szerkezetét és mint egységes egésznek a külső hatását. 
A kompozíció nyitottságát vagy zártságát, erővonalainak az 
irányát elemeinek a téren belüli kölcsönös viszonya hatá-
rozza meg. A kompozíciót illetően három elvi megközelítés 
lehetséges. Ezeket most formai kompozíciók példáján vizs-
gáljuk meg.

Elemdominancia

 Ebben az esetben a tér a formai 
kompozíció alapja, síkja, amely-

ből élesen kiemelkedik az elemek csoportja. 
Ezek összességét autonóm módon, mintegy 
jelként érzékeljük. Az erővonalak a kompo-
zíció belseje, az elemek kompakt csoportja 
felé irányul

Térdominancia
Ebben az esetben a kompozíció elemei nem olvadnak 

egységes egésszé, hanem kölcsönhatásba lépnek egymás-
sal, bonyolult kölcsönös kapcsolat jön létre közöttük. Az 



ilyen szerkezet jellemző a nyitott kompozíci-
óra, amelyet egy nagy egész részeként érzé-
kelünk, a tudatunkban sokdimenziós térként 
tükröződik. A papír formátuma a bonyolódó 
cselekmény tereként fogható fel, vagyis mo-
bilitás, aktivitás jellemzi. Ilyen szerkezet a 
többdimenziós, cselekményes kompozícióra 
jellemző.

az elemek és a tér 
szerves egysége

Ilyen szerkezet mellett sem az 
elemeknek, sem a térnek nincs sa-
ját jelentéstartalma, egyenlő a je-
lentőségük. Ez a formai kompozíció 
klasszikus szerkezeti elve.

 Készítsd el a kompozíciót applikációs technikával
Az applikációs alkotómunka menete:

1. Válaszd meg a papír formátumát! Állapítsd 
meg, milyen nagyságúak lesznek az elemek: egy 
nagy, egy kicsi, a többi harmonikus sort alkotó kü-
lönböző méretű lesz.

2. Vágj ki fekete színű papírból négy-négy da-
rabot a különböző alakú elemek mindegyikéből! 
Ezek legyenek egyszerűek, de egyúttal olyanok, 
hogy a különböző formák erőterei észrevehetően különböz-
zenek egymástól.

3. Szerkesszétek meg egy formai kompozíció három 
változatát! Az elemek formája és mérete változatlan, csak a 
helyük és a fő kompozíciós elem változtatható a síkon: leg-
nagyobb elem, legkisebb elem, szabad tér.



4. Válaszd ki az egyik változatot, és 
az egyik elem színének megváltoztatá-
sával alakítsd át a kompozíciót oly mó-
don, hogy másik elem váljon fő elemmé! 
Ha élénk színűre változtatod a foltot, 
akkor megváltozik a kompozíció jelen-
téstartalma.

Tartsd be a munkával szemben támasztott követelmé-
nyeket:

• mindegyik kompozíció fő részének a lapformátum kü-
lönböző övezetében kell lennie;

• tilos az elemek és a tér közötti egyensúly megbontása, 
azaz elem- vagy térdominancia létrejötte.

az alkotás órája

 Próbáld meg absztrakt geometriai formák segít-
ségével ábrázolni az érzelmi állapotot az olyan 

ellentétes fogalmak összevetése során, mint a mozgás és 
nyugalom, jó és rossz, jég és tűz. Az antagonisztikus alap-
elveknek egységben kell megjelenniük egy kompozíción be-
lül. A szín és plaszticitás a formai kompozícióban érzelmileg 
hat a nézőre, asszociációkat keltve konkrét tárgyi formákkal, 
eszmékkel, eseményekkel

A kompozícióval szemben támasztott követelmények: 
egyszerűség, a kivitelezés lakonikussága, tárgyi formák al-
kalmazásának az elvetése.



épíTészET.  
épíTészETi alKoTás

Az emberek már az ókorban kiemeltek az akkori világ 
építészeti vívmányai közül több híres építményt, amelyeket 
a világ hét csodájaként emlegettek . Ilyen építészeti remek-
művek voltak a gízai piramisok Egyiptomban, Szemirámisz 
függőkertje Babilonban, az epheszoszi Artemisz-templom 
Lüdiában, a mai Törökország területén, Pheidiasz olümpiai 
Zeusz-szobra Görögországban, a halikarnasszoszi mauzó-
leum Bodrumban, a mai Törökország területén, a rodoszi 
Kolosszus Görögországban és az alexandriai világítótorony 
Egyiptomban. Mára egyedül a gízai piramisok maradtak fenn 
Kairó közelében .

 
Hafré fáraó piramisa a gízai mészkőplatón. Egyiptom



Az ókortól napjainkig bolygónkat számos természeti és 
társadalmi földrengés rázta meg, amelyek áldozatául esett 
az emberiség számos építészeti alkotása . Ennek ellenére 
ma is számos gyönyörű építészeti emlék látható, közülük sok 
vált országok és népek „névjegykártyájává” . Ebben a sorban 
említést érdemel az Akropolisz Athénban, a Taj Mahal az 
indiai Agrában, a Szófia székesegyház Kijevben, a Dózse-
palota Velencében, Chichén Itzá romváros Mexikóban, a 
Notre-Dame székesegyház és az Eiffel-torony Párizsban. 
Ezek az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Nevelés-
ügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO 
védelme alatt állnak mint az emberiség kulturális örökségé-
nek részei .

 
Taj Mahal . India



Nyilván ismeritek a mondást, amely szerint jobb egyszer 
látni, mint százszor hallani. Ez fokozottan érvényes az épí-
tészetre. Szépérzékünkkel az építészeti alkotásokat „kőbe 
zárt zeneként” értelmezzük . Az építészet nélkül elképzelhe-
tetlen lenne az életünk .

! Az építészet olyan művészeti ág, amely az emberi életet 
és tevékenységet szolgáló térszerkezeti létesítmények 

rendeltetésnek és társadalmi ízlésnek megfelelő tervezését 
és építését foglalja magában.

 
Kert Szucsouban. Kína

 Minden építészeti létesítmény megalkotása so-
rán figyelembe veszik annak funkcionalitását, 

konstrukcióját, művészi kifejező erejét.
funkcionalitás. Az építészeti formák az ember külön-

féle szükségleteit kielégíteni hivatott épített környezet elvá-
laszthatatlan részét képezik. Ebből adódóan az építészetet 
rendeltetése szerint lakóépítészetre (lakóépületek, lakóhá-
zak), polgári építészetre (közintézmények, tanintézetek), 



ipari építészetre (vállalatok, villamos erőművek, gátak), em-
lékmű-építészetre (obeliszkek, diadalívek), dekoratív építé-
szetre (szökőkutak, pavilonok) osztják.

Az építészeti alkotások térrendező feladatot is ellátnak, 
mivel átalakítják és összefogják a természeti elemeket.

 
Bagration-híd . Moszkva . Oroszország

Konstrukció. A konstrukció – a létesítményt egységes-
sé, időállóvá, stabillá tévő alap, váz. A fundamentum, osz-
lopok, falak és födém révén az épület szerkezete bezárja a 
belső teret, de ezzel együtt a külső tér részévé is válik.

Az építőanyagok és a konstrukció minősége mindig az 
adott kor építészettechnikai fejlettségének felelt meg. Az 
ókori Egyiptomban a fő építőanyag a kő volt, ezért csak egy-
féle konstrukciót alkalmaztak, amely támaszból és geren-
dákból állt.                

Az ókori Rómában a boltíves-kupolás konstrukciók építé-
séhez betont használtak, így meg tudták növelni a támaszok 
közötti távolságot.



Művészi kifejező erő. Az 
építészeti létesítmény az épí-
tőmester munkájának és az 
építész vagy építőművész 
alkotói elgondolásának az 
eredménye. A konstrukció-
nak, a belső térnek és a kül-
alaknak nem csak megfelelő-
nek és időállónak kell lennie, 
hanem művészi kifejező erő-
vel is kell rendelkeznie, azaz 
valamilyen alkotói elgondo-
lást kell megtestesítenie.

 
Szent Szófia székesegyház. Kijev. Ukrajna

 
Chiericati palota



 
Vaszilij Blazsenij székesegyház . Moszkva . Oroszország 

A művészi elgondolást a következő kompozíciós és for-
mai építészeti eszközök által valósítják meg:

– az egyes épületek vagy épületegyüttesek általános 
kompozíciójának elkészítése;

– az építmény beillesztése a környezetbe;
– az építmény egyes részeinek egymással és általában 

történő harmonikus összekapcsolása (arányosság);



– a létesítmény és egyes részeinek léptéke;
– a terek, falfelületek tagolása és az építmény egyes ré-

szeinek, alkotóelemeinek plasztikus kidolgozása;
– különböző faktúrájú és plasztikus tulajdonságokkal 

rendelkező burkolóanyagok használata;
– az építészet összekapcsolása a szobrászattal, festé-

szettel, grafikával és dekoratív művészettel (művészeti ágak 
szintézise);

– színek és különböző díszítő elemek alkalmazása.

Az építészet nem a valóságot ábrázolja és tükrözi vissza, 
hanem művészi formát teremt. Ezt évszázadokon keresztül 
az építőművészet kifejező eszközeinek alkalmazásával ér-
ték el. Az építészeti forma az adott történelmi kor stílusát, az 
alkotók gondolkodásának eredetiségét, világfelfogásuk sa-
játosságait tükrözi. Az építőművész feladata olyan építmény 
létrehozása, amely nemcsak a gyakorlati feladatoknak felel 
meg, hanem egyidejűleg érzelmi hatást gyakorol az ember-
re, bizonyos gondolatokat, érzeteket kelt benne.

Művészi elgondolásának a megtestesítése érdekében 
az építész figyelembe veszi a létesítmény rendeltetését, fel-
építésének célját és ötletét, környezetének a sajátosságait. 
Ha például az alkotását ki szeretné emelni a többi építmény 
közül vagy hangsúlyozni szeretné a jelentőségét, akkor ma-
gaslatra helyezi. Ennek megfelelően a létesítmény fogja 
uralni a környéket, kiemelkedve a többi épület és természeti 
tárgyak közül .

Ennek példája lehet a parthenón, vagyis a szűz Pallasz 
Athéné temploma az athéni Akropoliszon . Az építmény min-
denhonnan látszik, és olyan, mintha lebegne a város és a 
természeti környezet fölött.



A középkori várakat szintén magaslatokra építették . A 

bennük lévők szemmel tarthatták a környéket és védekez-

hettek az ostromló ellenséggel szemben .

Az építészeti forma létrehozásához az építészeti kompo-

zíció különböző eszközeit alkalmazzák. Ilyen eszköz például 

az épület bel- és külalakjának egymáshoz viszonyított ará-

nya, részeinek elhelyezkedése, azok plasztikus egysége, az 

épületegységbe ágyazott szoboralakok. Mindezek lehetővé 

teszik egységes építészeti forma létrehozását.

 

Mont-Saint-Michel-i apátság. Franciaország



 
Szent Család templom. Barcelona. Spanyolország



Az Antoni Gaudi katalán építész által tervezett híres bar-
celonai Szent Család templom művészi formamegoldása a 
gótikus építészet elemeinek eredeti értelmezésén alapul, 
így mindenekelőtt az építmény racionális szerkezete és az 
anyag faktúrájának kifejező ereje közötti kontraszt, valamint 
a homlokzat barokkos pompája tűnik szembe (a falfelület 
mintha feloldódna az ornamentika, szobrászat és állatalakok 
buja növényzetében).

Az építészetben, akár más művészeti ágakban, a 
művészi megoldások akkor tökéletesek, amikor a forma 
és a tartalom egységet képez.

építészeti stílus
Mindegyik kornak megvan a maga művészi arculata. 

Ez azonban csak történelmi összefüggéseiben vizsgálható, 
vagyis az akkori szokások, hitvilág, népvándorlás, műszaki 
megoldások tükrében. Ezek a tényezők tükröződnek a mű-
vészeti alkotások formavilágában, stílusában és tartalmá-
ban .

! A stílus történelmileg alakul ki és jellemző minden mű-
vészeti ágra, de legkifejezőbb módon a díszítő és ipar-

művészetben, valamint az építészetben jelenik meg.
A stílus – bizonyos kor művészetét jellemző formarend-

szer és művészi kifejező eszközök egysége.

ókori Egyiptom
Egyiptom művészete mindenekelőtt az akkori hitvilághoz 

köthető. Az akkori kort olyan monumentális építmények jel-
lemzik, amelyek az egyiptomiak életét meghatározó két kul-
tusznak – az istenek és a holtak kultuszának – voltak szen-
telve . Az élet magasztalását és a halottak iránti tiszteletet 



kifejező művészeti alkotások között a fáraó alakját megörö-
kítők domináltak. A fáraók szobrokban megmintázott vagy 
festményeken megörökített alakja méreteiben meghaladta 
az egyszerű halandók nagyságát.

Az egyiptomi templomok vagy hatalmas oszlopokon he-
lyezkedtek el, vagy sziklák mélyébe vájták őket. A homlokza-
tukat különböző ábrázolásokkal és hieroglifákkal díszítették, 
amelyeknek sajátságos domborulatot kölcsönöznek a nap-
sugarak. Az ókori egyiptomi építészet kiválóan illeszkedik a 
sivatagi tájba . A templomok és piramisok építéséhez a kör-
nyezettel harmonizáló és csak az égbolttól elütő, helyben 
kitermelt építőanyagokat használtak.

 
Ízisz istennő temploma Philai-szigeten. Egyiptom

antik stílus
Az ókori görög építészet alapját a testileg és lelkileg kifo-

gástalan szabad ember képezte . Az akkori építészek mind-
egyik építményüket az emberi test harmóniát tükröző ará-
nyaihoz viszonyítva emelték. Valamennyi rész arányossága, 
plasztikus egysége, az oszlopok ritmikus váltakozása, a 



visszafogott külső, az épületegyüttesbe szervesen illeszke-
dő márványszobrok szavatolják a görög templom egységes 
építészeti formáját.

 
Parthenón . Akropolisz . Athén . Görögország

Az antik görög templomok fenségesek, szerves mű-
vészeti alkotások. A háromlépcsős alapon kapott helyet a 
szentély, amelyben az istenség szobra állt. A szentély köré 
oszlopcsarnokot építettek . Az oszlopok teteje olyan oszlop-
főkben végződött, amelyek a templom ékességének számí-
tottak. Az oszlopok a födém gerendáit tartották. A két oldalra 
lejtő tető homlokzata háromszög oromzatot képezett, ame-
lyen szobrokat vagy dombormű kompozíciókat helyeztek el. 
Az ógörög templomokat gazdagon díszítették ilyen alkotá-
sokkal .



 
                         dór                     ión               korinthoszi 

Az építészet nem csupán művészet, hanem valós tudo-
mány, amelynek a fejlődése során egységes, művészi tartal-
mat hordozó oszloprendet dolgoztak ki . Három oszloprend 
létezik: dór, ión és korinthoszi.

Ezeknek az oszloprendeknek az oszlopfői alapján kö-
vetkeztetni lehet a formai fejlődést és a külső kidolgozás dí-
szítőelemeinek evolúcióját illetően. Az ógörög építészetnek 
ezeket a konstrukciós elemeit manapság is alkalmazzák az 
építőművészetben.

Az antik Görögország olyan építészetet hagyott örökül 
az emberiségre, amely örökre megőrizte a forma jelentősé-
gét és jelentős mértékben befolyásolta a művészet egész 
további fejlődését.

Az antik építészet ezeréves történetét az ókori Róma épí-
tészete zárja le. Mivel a Római Birodalom előtt új feladatok 
álltak, ezért az utak, vízvezetékek (akvaduktok), hidak, óriási 
börtönök, hatalmas termekkel rendelkező paloták, városköz-
ponti épületegyüttesek, fórumok építéséhez új ötletekre, de 
főként új építészeti technikára volt szükség. De a rómaiak 
feltalálták a betont, amelynek a segítségével sikerült megol-
dani a legbonyolultabb műszaki problémákat. 



Mindegyik római építmény az állam hatalmát, az uralkodó 
megdönthetetlenségét sugározta. A ókori Róma építészetét 
a hatalmas méretarányok és a díszítő elemek gazdagsága 
jellemezte . A római polgárok a lakóépületeknek mint a csa-
ládi élet szentélyeinek az elkészítésére is igen nagy gondot 
fordítottak.

 
Római akvadukt Segoviában. Spanyolország

román stílus
Román stílusúnak rendszerint a XI–XIII. sz. nyugat-eu-

rópai építészetét nevezik. A feudális viszonyok fejlődésével 
fokozatosan jöttek létre a földesurak erődítései és a kultikus 



építmények. Különösképp a kolostorok építése indult fejlő-
désnek .

 
Stahleck vára. Rhein. Németország

A román építészeti stílust a nehéz, masszív formák, visz-
szafogott szobordíszek jellemzi. A román építészetet „nehéz 
hallgatásként” jellemezte a nagy francia szobrász, Auguste 
Rodin. 

A földesúr megerősített lakóhelye a vár volt. A várat 
rendszerint valamilyen magas, az ellenség számára beve-
hetetlen helyen építették. A vár fő tornya az öregtorony volt, 
amely még a X. sz. előtt megjelent mint építészeti létesít-
mény. A várnak szigorú és gyakorlati szempontokat szem 
előtt tartó alakja volt, vagyis ez fölösleges díszek nélküli 



erődítmény volt. Az egyedüli feltűnő dolgot erős falaiban a 
keskeny ablakok – lőrések – jelentették.

Egyes román stílusú épületeket és komplexumokat 
(templomok, kolostorok, várak) vidéki tájakon építettek, s 
ezek rendszerint uralták a térséget, harmonizáltak a ter-
mészeti környezettel: tömör alakjuk és világos sziluettjük 
mintegy utánozta a természetes tájat, a helyben kitermelt kő 
pedig szervesen kötődött a talajhoz, illeszkedett a növény-
zethez .

gótikus stílus
A XII. sz. második felében Európa országaiban jelentős 

változások mentek végbe . Gyorsan növekedett a városi la-
kosság. Ez kedvezett a városi építészet viharos fejlődésé-
nek .

A kor új típusú épületek létrehozását igényelte: lakóhá-
zak építését a kereskedők és kézművesek számára, keres-
kedelmi raktárakét az áruk és középületeket, városházákat a 
városi önkormányzatok számára .

A város társadalmi életében fontos szerepet játszott a 
székesegyház a benne tartott egyházi szertartásokkal és a 
helyi közösség életével kapcsolatos ünnepi ceremóniákkal, 
amelyekre összegyűlt a város szinte egész lakossága. Itt 
üzleteket kötöttek, diákoknak előadásokat tartottak, ezért a 
székesegyháznak vagy katedrálisnak (dómnak) nagymére-
tűnek kellett lennie, s az építéséhez új konstrukciós meg-
oldásokat kellett alkalmazni, amelyek végső soron megala-
pozták a XIII. és XV. századok közötti időszakban az európai 
országok többségére jellemző gótikát vagy gótikus stílust.



        
Reimsi katedrális. Reims. 

Franciaország
A Saint Chapelle templom 

felső kápolnája. Párizs. 
Franciaország

A gótikus stílus uralkodóvá vált Európában, beleértve 
Nyugat-Ukrajnát és a Baltikumot. Az egyházi építmény ma-
gassága, a székesegyházak belső falaira festett szentek 
szigorú ábrázata, az orgona hangjai – mindez egységes 
egésszé állt össze, és egyfelől lelkiségével magával ragad-
ta, másfelől elnyomta az embert, arra késztetve, hogy elgon-
dolkodjon a maga tökéletlenségén .

reneszánsz
A reneszánsz kor megteremtette az azonos nevű stílust. 

Ez a művészet a szépnek a meglátására, szeretetére, a földi 
élet örömére tanított .



A kor építészei (Bruenelesci, Bramante, Palladio, Raf-
faello) világos, tágas épületeket emeltek, amelyekben az 
ember szabadon lélegezhetett, amelyekben nem érezte a 
jelentéktelenségét . Ezek az épületek tökéletes harmóniát 
sugároztak, monumentálisak voltak, építészetileg világos 
arányokat tükröztek .

 
Labdajáték Csarnok a prágai Hradzsin királyi kertjében.  

Prága. Csehország
A reneszánsz jegyei: az elgondolás művészi egysége, 

a kompozíciós megoldások gazdagsága és változatossága, 
az építmény szimmetriája, a létesítmény minden részének 
kifejezett ritmusossága, a homlokzat felületekre való tagolt-
sága .

barokk
A XVI–XVIII. századokban bekövetkezett társadalmi és 

politikai változások hatására új művészeti irányzat jelent 



meg – a barokk stílus, amelyet pompázatos, szeszélyes 
formanyelvként is emlegetnek. Ez a grandiózus, dúsan de-
korált létesítmények építésének a művészete, mint amilye-
nek a bonyolult, de kifinomult formai elemekkel jellemezhető 
hatalmas paloták, amelyeket szokatlan alakú szökőkutakkal 
díszített kertek, parkok öveztek. A paloták termeit és szobáit 
szokatlan alakú lépcsők szelték át. Minden helyiség padlói, 
falai és tükrei bonyolult dekorációt tartalmaztak. Ugyancsak 
bonyolult szobrok díszítették az épületek finoman kidolgo-
zott külsejű homlokzatát. Ezeket jelentős mesterségbeli tu-
dással és kifinomult ízléssel készítették.

 
Andrejev templom. I. Micsurin építész alkotása. Kijev



Klasszicizmus
A XVIII. sz. második felében az építészeti tervezés új 

módszerei alakultak ki, amelyek szerves egységben kezel-
ték a városi építészetet a természet elemeivel, az utcával 
vagy folyóparti sétánnyal egybeolvadó nyitott tereket hoztak 
létre .

A klasszicizmus olyan építészeti stílus, amely az antik 
művészetet eszményítette. Jellemző rá a logikusság, a meg-
oldások egyszerűsége, a formák geometriai jellege.

 
Labdajáték Csarnok a prágai Hradzsin királyi kertjében.  

Prága. Csehország
A barokk tört vonalait és gazdag dekorációit felváltották 

az egyenes, határozott vonalak és síkok, az egyszerűség és 
szigor, a tér tagolása.

Konstruktivizmus
A modern korban Nyugaton igen elterjedtté vált a konst-

ruktivizmus, amelynek az építészeti formája alárendelődött 



az építmény rendeltetésének. A stílusirányzat épületeire 
szigorú, minden díszítés nélküli mértani formák jellemzők. A 
konstruktivizmus kialakulását megelőzte a beton és a vasbe-
ton megjelenése, az építészeti technikák tökéletesedése. A 
konstruktivizmus az épület rendeltetésére helyezte a hang-
súlyt. Megjelentek a vázkonstrukciók, a nagy ablakok, lapos 
tetők, az épületek magasaknak és légieseknek tűntek.

 
Lakóház. Szentpétervár. Oroszország

 Készítsd el az épület képét a következő sorrend-
ben:

1. Határozd meg a horizont vonalát!
2. Vázold fel az épület rajzát két egybevágó pont szerint!
3. Rajzold meg az ablakokat, ajtókat és a másodrendű 

elemeket! Fejezd be a rajzot ceruzával!



4. Kezd el a munkát az egész kompozíción festékkel, 
nedves technikát alkalmazva!

5. Fejezd be a munkát festékkel, száraz technikát alkal-
mazva! Az előteret dolgozd ki részletesen!

 Készítsd el az épület képét a mesterség ábécéjé-
ben feltüntetett sorrendben!

Ügyelj az épület perspektívák szerinti kidolgozásának 
helyességére és sorrendiségére összességében és a részek 
tekintetében!

A festékkel végzett munka során, amikor a tér mélységét 
ábrázolod a levegőperspektíva törvényeinek megfelelően, 
ne feledkezz meg a festészet kifejező eszközeiről!

az alkotás órája

 Képzeld el azt az épületet, amelyben élni szeret-
nél! Add vissza ezt képben! Tervezd meg az épület 

környezetét, külső kidolgozását!



városépíTészET.  
TörTénElmi városépíTészET

Már az ókorban is léteztek szabályok, amelyek alapján a 
városokat tervezték és építették . Azt a módszert alkalmaz-
ták, hogy a város területét mértanilag szabályos kerületekre 
osztották. A szociális és vagyoni helyzetet vették alapul az 
övezetek kialakításánál, kijelölték a főutcát, elkészítették a 
vízvezeték- és csatornarendszert .

! A városépítészet – a városépítés elmélete és gyakor-
lata, valamint a tervezés és építés bizonyos szabályai.

 
G. Jakutovics. Igor korabeli város. Krónika illusztrációja



Különösen gyors ütemben épültek a városok a középkori 
Európában.

Lakosaik számát tekintve a városok nem voltak nagyok, 
átlagosan 4–6 ezer volt a lélekszámuk. A látványt tekintve 
ezek a városok jelentősen különböztek a maiaktól. Magas, 
fából vagy kőből készült falakkal vették körül őket, amelye-
ken bástyák voltak, a fal mentén pedig mély vizes árok a 
támadókkal szembeni védelem érdekében. A város kapuit 
éjszakára bezárták. A várost körülvevő fal egyúttal behatá-
rolta a területét is .

Annak mértékében, ahogy a falvakból betelepült a lakos-
ság, a város területe egyre szűkebb lett az ott élők számára, 
és nem tudott több új lakost befogadni. Ebből kifolyólag kül-
városok épültek, amelyekben főként kézművesek és szegé-
nyek laktak .

 
A . Volnenko . Külváros



A régi települések megerősített városokká alakulása és 
új városok építése különösen intenzív volt a XII–XV. század-
ban. A kézműipar fejlődése kihatással volt a városok funk-
cionális övezeteinek alakulására. Mindegyik mesterségnek 
külön helye volt: utca, sikátor, negyed. A lakóházak méretei, 
külalakja és elhelyezkedése lakóinak gazdagságáról, társa-
dalmi helyzetéről tanúskodott.

 
V. Ribalka. Aranykapu. XI. sz. J. Aszejev rekonstrukciója

A városok további fejlődése, lakosságának növekedése 
nyomán kiépítették a városfalak és erődítmények második 



gyűrűjét. A város területének korlátozottsága miatt az utcák 
nagyon keskenyek voltak . Az épületeket többszintesekre 
építették, a felsőbb szintek szélesebbek voltak a lejjebb lé-
vőknél, ezért az utcák rendszerint félig sötétek voltak még 
napsütésben is .

Az épületek architektúrája egyszerű és egyhangú volt, 
építőanyagokként fát, követ és szalmát használtak. Ez alól 
a nemesek és gazdag kereskedők képeztek kivételt. A többi 
építmény közül kitűnt a főtéren álló templom és városháza. 
Ez volt a városközpont, s egyben piactér is. Utcai világítás 
és járda az idő tájt nem létezett. Az utcáknak nem volt bur-
kolata, ezért a nyári hőségben porosak, tavasszal és ősszel 
pedig sárosak voltak .

Ukrajna akkori területén a városok alig különböztek az 
európai városoktól. A városépítés itt is a régi városok terü-
letén volt a legintenzívebb. Minden következő nemzedék ha-
gyott maga után valami megismételhetetlen egyedit az ősi 
településeken .

Az akkori Ukrajna városépítészetének jellegzetessé-
ge volt a nemzeti hagyományok Kijevi Ruszig visszanyúló, 
földhasználattal és építkezéssel kapcsolatos szabályainak a 
városépítészetben való visszatükröződése. Ezek a tradíciók 
az építészet és a táj szerves egységén alapultak. A tájnak, 
a domborzatnak fontos szerep jutott a települések arculatá-
nak alakításában. A közeg terepponti, szemlélődő-művészi 
kompozíciója dominált az európai elővárosokra jellemző, tö-
mören zárt, szupralineáris belső elrendezés fölött. Az ukrán 
városépítészetre hatottak a politikai események, amelyek 
rányomták bélyegüket általában az építőművészetre és a 
városépítészet kialakulására és az ukrán területeken törté-
nelmileg kialakult nemzeti kultúrákra.



 
D. Mazjukevics. Város a X–XIII. századból . Podoli részlet . 

Jaroszlav
Ebben az időben Ukrajna véget nem érő hadjáratok 

színtere volt. A tatárjárás, Litvánia és Lengyelország Orosz-
országgal vívott háborúi, a feudális viszálykodások meg-
határozó módon befolyásolták az akkori kor építészetének 
jellegét. A dicső múlt emlékeit híven őrizték a székesegy-
házak magasztos és szomorú romjai, az erődítmények ma-



radványai. Sok városi erődítmény épült újonnan, de számos 
meglévőt is jelentős mértékben felújítottak. Példaként a 
Kamjanyec-Pogyilszk-i erőd említhető, amelynek intenzív 
felújítása a XIV. sz. második felében volt. Az akkori század-
fordulón Osztrogban új városi erődítésrendszer jött létre, 
amelynek köszönhetően megmaradt a lucki kapu és jelentős 
mértékben károsodott a tatár kapu. Az erődítéshez tartozott 
az ősi vár, amelynek a helyén a Körtorony épült.

 
Kamjanyec-Pogyilszk vára

Napjainkig fennmaradtak az erős falú erődök, a 
múlt, a vészterhes idők megbízható tanúi. A lucki erőd  
(XIII–XVI. sz.), a kremenci erőd (XIII–XVI. sz.), a hotini vár 
(XIII–XVI. sz.), a Sztare Szeloban, Gubkovban, Berezsaniban 



található várerődök úgy voltak kialakítva, hogy jól állják a 
tűzharcot. Erődszerűre építettek sok kultikus létesítményt 
is. Ennek példája lehet a Mária Oltalma templom Szutkivci 
községben, amelynek az apszisai szilárd erődre, bástyákra, 
a vastag falakban lévő kis ablakok pedig lőrésekre emlékez-
tetnek .

A XVI. században az erőd- és városépítés szerkeze-
ti változáson megy keresztül . A vár és a város építészeti 
sajátosságai, tervezésük szerkezete a litván uralom idején 
nagyrészt megfelelt az óorosz városok jellegének. Ez min-
denekelőtt a magaslaton álló várra volt jellemző. A fa- és 
földkonstrukciókkal megerősített vár falain kívül helyezked-
tek el a melléképületek: istálló, konyha, szolgálók szállása. 
Ezeket cölöpkerítéssel, sáncokkal védték.

 
Mária Oltalma templom. Szutkivci. Ukrajna



A város, vagyis a falakon kívüli településrész megfelelt 
az óorosz hagyományoknak: az utcák és házak – a dom-
borzattól függően – nem egymáshoz szorosan, hanem szel-
lősre épültek. Léteztek városon kívüli, vidéki udvarházak, 
amelyek előkelő családok birtokai voltak. Ugyanakkor maga 
a város – a fő erődítés – meglehetősen kompakt szerkezetű 
volt. A várhoz tartozó, város körüli falvak közvetlenül részt 
vettek a vár erősítésében és kiszolgálásában.

Azóta az ukrán építészetben egyre erőteljesebben mu-
tatkozik meg a 
ny u g a t - e u r ó pa i 
művészet és kul-
túra hatása. Ez 
mindenekelőtt a 
Németországgal, 
Olaszországga l 
és más államokkal 
szoros kapcsolato-
kat ápoló nyugat-
ukrajnai régiókra 
jellemző.

A fontos keres-
kedelmi és kultu-
rális központnak 
számító Lemberg 
(Lviv) nemcsak 
a kereskedőket, 
hanem az építé-
szeket, festőket, 
szobrászokat és 
kézműveseket is 
vonzotta. Az ukrán 

 
Uszpenszkij templom. Lemberg



mesterek építésze-
ti hagyományait 
a nyugat-európai 
építészeti tradíci-
ókkal szervesen 
ötvöző város jel-
legzetes építé-
szeti műemléke 
az Uszpenszkij 
templom (XIV. sz.). 
Fő tömbje, amely 
három részre oszt-
ja a templomot, 
nem különbözik 
a hagyományos 
ukrán szenté-
lyektől. Azonban 
a homlokzata a 
pilaszterekkel és 
könnyed boltívek-
kel arról tanúsko-
dik, hogy az ukrán 
építészetben meg-
jelent a moderni-
tás .                     

Ez teljes egészében igaz Lemberg világi építészetére, s 
különösképpen a XVI. században egy Kornyak nevű keres-
kedő számára épített Csorna Kamjanicá-nak nevezett ház-
ra, amely itáliai palotára emlékeztet.                             

Az akkori városépítészet ötvözte az ukrán táj jellegzetes-
ségét az ősi építészeti emlékekkel. Ez egyediséget, a megis-
mételhetetlenség jellegét kölcsönözte a városoknak .

 
Csorna Kamjanica. Lemberg



Az embereket 
sok évszázadon át 
magával ragadta 
Kijev szépsége . Ez 
nem csoda, hiszen 
festőien és legen-
dába illő módon 
hét dombra épült . 
A keletkezését is 
egy gyönyörű, Kij, 
Scsek és Horiv 
fivérekhez, vala-
mint húgukhoz, 
Libigyhez kötődő 
legenda örökíti 
meg .              

A város építé-
szeti tájrajza ren-
geteg felbecsül-
hetetlen értékű 
művészeti alkotást 
tart számon . Kijev 
az ősidőktől ön-

álló fejedelemségi székhelyként híresült el. Kiterjedt erődí-
tésrendszere és zöld, valamint arany kupolájú, csodálatos 
szépségű templomai mindig vonzották az utazókat és mű-
vészeket. Az egyszintes építmények között kitűntek a Lavra, 
Podol és a Várhegy templomai, amelyeknek a harangtornyai 
alig voltak magasabbak, sőt olyakor még alacsonyabbak is 
voltak náluk. Azonban ahogy nőttek az épületek szintjei a 
város fejlődése során, úgy jelent meg az igény a teret domi-
náló magasabb építményekre .

 
Kornyak háza. Belső udvar. Lemberg



 
Előcsarnokos templom. Lavra barlangkolostor. Kijev

A város fokozatosan megváltoztatta arculatát, míg vé-
gül 1837-ben elfogadták Kijev építésének tervét, ami meg-
határozta az ukrán főváros mai jellegét: az utcák helyét és 
irányát, a különleges építmények helyét. Lebontották a tör-
ténelmi városfalakat, betemették a vizes árkokat, új utcákat 
nyitottak . A korábban egymástól különálló városrészeket 
egységes egésszé integrálták, kijelölték az új közigazgatá-
si központ helyét . A városépítési terv – a város történelmi 
építészeti hagyományainak megőrzése mellett – meghono-
sította az új idők normáit. Ez különösen Podol városrésznek 
az 1811-es tűzvész utáni újjáépítése során mutatkozott meg.



 
Kijev . A város látképe

Kijevre mindig jellemzőek voltak a gazdag növényzettel 
borított felületek, ennek ellenére a tervbe beépítették köz-
parkok létesítését. A paloták utcától elkülönült nagy udvara-
iban rendszerint szép kertek voltak, más helyeken a gazdag 
nemesek, katonatisztek villái magasodtak. Ezekhez rend-
szerint kert is tartozott, sok esetben házi kápolnával. Hagyo-
mánnyá vált, hogy az épületek mellé, köré növényeket ültet-
tek, aminek eredményeként Kijevet a világ egyik legzöldebb 
városaként kezdték emlegetni .



 Fess egy középkori várat a képzeleted alapján!
Nézd meg a Tárgy és külső jegyei és a Lineáris 

perspektíva című 2. témát a 6. osztályos tananyagban! Fi-
gyeld meg a mértani testek szerkesztésének és a forma-
konstrukció mértani alapja szerinti elemzésének sorrendjét!

A képet készítsd az alábbi sorrendben:
1. Húzd meg a horizontvonalat! Készítsd el a vár rajzát 

egymással szöget bezáró helyzetben lévő két egybevágó 
pont szerinti mértani testek egyesítéseként!

2. Rajzold meg az ablakokat, ajtókat és a kompozíció má-
sodlagos elemeit a perspektíva törvényei szerint! Fejezd be 
a rajzot ceruzával!



3. Színezd ki a munkád egyszerre az egész lapfelületen 
nedves technikával! Igyekezz helyesen visszaadni a színe-
ket és a formát három dimenzióban!

4. Részletesen dolgozd ki az előteret, a munkát fejezd be 
száraz technikával!

az alkotás órája

 Rajzold le vagy fesd meg a jövő városának vagy 
annak a városnak a képét, amelyben élni szeret-

nél! Tervezd meg a tereket, utcákat, házakat, parkokat! Sze-
rinted mi lehet fontos vagy hasznos a jövő városépítészeté-
ben?

Próbáld meg képi ábrázolással visszaadni az elképzelé-
seidet!

az uTcapErspEKTíva
Menj ki korán reggel az utcára és nézz végig rajta. Észre-

veszed, hogy eloszlott a homály, a levegőben reggeli színek 
vibrálnak, a felkelő nap sugarai simogatják a falvakat és vá-
rosokat . A hajnali égbolton észrevétlenül megy át egymásba 
a zöld, halványsárga és meleg rózsaszín számtalan árnyala-
ta. Az épületek, amelyekre rendszerint nem nagyon figyelsz, 
hirtelen világossá válnak és mintha meleg, örömteli fényt 
sugároznának magukból, s a gyerekkorodból ismert utcák 
mintha megújulnának.

Az ilyen szokatlan, csodálatos pillanatokat örökítették 
meg a különböző korok művészei a képeiken. Nézd meg a 
városok régi negyedeit. Annyi, de annyi feledésbe ment ere-
deti szépségük van, s ezekre évről évre egyre nehezebben 
lehet rábukkanni. Nem véletlen, hogy a turisták az idegen 
országokban elsősorban a városok régi negyedeinek épí-
tészetét igyekeznek felfedezni, megérinteni a múlt, az örök 



művészet egy darabját, megtapasztalni a világkultúrához 
való tartozás érzését . Ilyen környezet csak a régi mesterek 
képein maradt fenn eredeti szépségében.

 
Sz. A. Andrijak. Franciaország. Párizsi külváros

 
V. Sternberg. Kijevi látkép



 
B. V. Scserbakov. Ház az Arany Kútnál . Prága

Ezeknek a művészeknek köszönhető, hogy továbbra is 
gyönyörködhetünk a régi faluszélek látképében, a hatalmas, 
öreg fák árnyékában meghúzódó házacskákban, a városi 
parkok filagóriáiban, a méltóságteljes székesegyházakban 
és ősi templomokban, amelyeknek sokszor csak az alapja 
és falmaradványai maradtak meg napjainkra. Sok esetben 
a festmények jelentik az egyetlen és felbecsülhetetlen ér-
tékű forrást számunkra a különböző történelmi korok élet-
módjáról, az akkor élt emberek mindennapjairól. Ennek kö-
szönhetően tanulmányozhatók és újíthatók fel a régi korok 
műemlékei.

A német fasiszta hódítók által kirobbantott második vi-
lágháború hatalmas károkat okozott az emberiségnek. Sok 



építészeti emlék vált romhalmazzá . Különösen nagy kár érte 
az ukrán történelmi városok – Kijev, Csernyihiv, Poltava – 
világszerte ismert műemlékeit. Sok példája ismert annak, 
amikor a kortársak által festett képek alapján állítottak helyre 
történelmi épületeket . Az ilyen alkotások az emberiség örök-
ségét képezik, amelyeknek köszönhetően az utókor képek, 
festmények alapján alkothat elképzelést a múlt vívmányairól.

 
Sz. N. Andrijak. Veliko Trnovo. Bulgária

Az utcák a város részei, s egyben az arculatát adják. Sok 
érdekeset elmondanak magáról a városról és nem kevésbé 
a lakóiról. Hogy ezt valaki megfesthesse, tudnia kell meglátni 
és megkülönböztetni az épületek stílusjegyeit, szerkezeti sa-
játosságait. Nagy jelentősége van annak, a művész milyen 



pontból festi az utcát. Ugyanaz az utca többféle képet mu-
tathat és különböző benyomásokat kelthet a nézőben attól 
függően, hogy az alkotó milyen látószögből adja vissza a 
látképet .

? Alább Vincent Van Gogh Auvers látképe című festmé-
nye látható. Éltető zápor mosta hatalmas mező, ahol 

minden az életről szól: a növényzet hűs zöldje, az út vilá-
gos csíkja, amely még nem érkezett elnyelni az eső vizét, 
a látóhatáron végigpöfögő gőzmozdony fehér füstje. Szívet 
melengető érzés tölti el, lelki nyugalom szállja meg a nézőt 
a természet látványa előtt. A színek frissessége, a művész 
pontos vonalvezetése, a tér finom érzékeltetése, a képről 
sugárzó életöröm, a szőnyegszerűen elterülő mező az egy-
másba simán átmenő és távolba vesző parcellákkal szemet 
gyönyörködtető látvány. A magasan lévő horizontvonal ré-
vén a művész kiválóan érzékelteti a tér végtelen mélységét.

 
Vincent Van Gogh . Auvers látképe zápor után



 Valószínűleg észrevetted, hogy a városokra és 
falvakra különböző domborzati viszonyok jel-

lemzők. Az utcák ennek megfelelően hol emelkednek, hol 
süllyednek, hol egyenesek, hol kanyargók, mint a folyók. 
Figyeld meg az utcákat, és próbáld visszaadni rajzon vagy 
festményen!

A mesterség ábécéjében látható rajzok, vázlatok segíte-
nek a munkádban. Ezek megmutatják, hogyan kell ábrázolni 
a különböző irányokban futó utcákat. Figyeld meg festmé-
nyeken, hogy a művészek hogyan alkalmazzák a perspektí-
va törvényeit a tér és az utcák irányának ábrázolására! Ha-
sonlítsd össze a vázlatrajzokkal!

– Amikor egyenletes 
felszínen található egye-
nes utcán nézünk végig, 
akkor azt látjuk, hogy min-
den vízszintes vonal a P 
pontban fut össze a hori-
zont vonalában. Az utca 
fő irányára merőleges 
ablakpárkányok és járdák 

határát frontális helyzetben ábrázolják.
– A kanyargó utca 

ábrázolásához több vo-
naltalálkozási pontot kell 
kijelölni a horizontvonalon 
a különböző épületek ese-
tében a képsíkhoz való 
viszonyuk függvényében. 
Ezeknek a pontoknak a 
helyzete az utca irányától 
függ. Ha balra kanyarodik, 



akkor a homlokzati vonalak találkozási pontjai is balra lesz-
nek a középponti P ponthoz viszonyítva.

– Az emelkedős utca 
ábrázolásakor nem sza-
bad figyelmen kívül hagy-
ni, hogy az épület- és ab-
lakpárkányok valamennyi 
vonala a P pontban, a 
horizontvonalon találko-
zik, míg az épületalapok 
vonalai a levegőben, a P 
vonaltalálkozási pontból 

húzott merőlegesen található pontokban futnak össze, és 
annál magasabban helyezkednek el, minél meredekebb az 
utcai emelkedő.

A lejtős utca ábrázolásakor az épületek épület- és ab-
lakpárkányainak a tér mélye felé távolodó vonalai a hori-
zontvonalon található pontban találkoznak. Az épületalapok 
szélvonalai a földön, a P vonaltalálkozási pontból húzott me-
rőlegesen található pontokban futnak össze, és annál lejjebb 
helyezkednek el a horizontvonal alatt, minél meredekebb az 
utca lejtése.

a munkavégzés sorrendje
1. Készítsd el a kompozíció általános vázlatát, vagyis ha-

tározd meg, hogy az égbolthoz viszonyítva mekkora helyet 
kell elfoglalnia a földnek és az épületeknek, megrajzolva az 
épületek kontúrjait a perspektíva törvényeinek megfelelően!

2. Jelöld ki a az utca, épületek és fák helyét, méreteit az 
előtérben és a háttérben! Fejezd be a rajzot ceruzával:



3. A kép színezésekor haladj a világostól a sötét tónusok 
felé! Kezd a színezést a háttérrel az egész lapfelületen, ned-
ves akvarelltechnikával!

4. Részletesen dolgozd ki az előtér tárgyait, és fejezd be 
a munkát száraz akvarelltechnikával!

 Fesd meg városod (falud) egy utcáját! Igyekezz 
visszaadni a képen az épületek sajátosságait, dí-

szítését, a munkába siető vagy csak sétáló embereket! Áb-
rázold az időjárást és a napszakot! Az utca megkomponálá-
sánál tartsd be a képszerkesztés sorrendjét!

Ne feledkezz meg a munka során a lineáris és levegő-
perspektíva szabályairól!



az alkotás órája

 A város vagy falu utcáján végzett tartós megfigye-
lés és a lineáris, valamint levegőperspektíva jelen-

ségeiről készített vázlatok segítenek abban, hogy elsajátítsd 
a városi vagy falusi látkép realisztikus ábrázolásának fogá-
sait, a tér visszaadását a képsíkon.

Az utca ábrázolását legcélszerűbb gyors vázlatok készí-
tésével kezdeni, természet vagy emlékezet után. Elemezd az 
egyes épületek egymáshoz viszonyított térbeli elhelyezke-
dését, válaszd ki az ábrázoláshoz legmegfelelőbb látószö-
get, mivel ettől függ, mennyire lesz kifejező a kép. Használj 
képkeresőt a tér behatárolásához és az ábrázolást tekintve 
legérdekesebb, legkifejezőbb helyek kiválasztásához!

EntEriőr és ExtEriőr, színpAdi tér
Az enteriőrrel vagy belső térrel való ismerkedést azzal 

az első benyomással kezdjük, amelyet a nézőre gyakorol. 
Ugyanis minden belső térnek meghatározott hangulattal, 
esztétikai és érzelmi töltéssel rendelkező „arculata” van. 
Ebben lényegesen különböznek egymástól a belső terek, 
hiszen a lakóházak belső tere nem hasonlít a középületek 
belső terére.

A régi paloták hatalmas termei egyféle, a mai kor lakó-
épületei másféle érzéseket keltenek bennünk. A szoba belső 
terének elrendezése lakójának az ízléséről árulkodik, ame-
lyet a bútorok elrendezése és kidolgozása, az ablakok és 
ajtók alakja, a parkettpadló mintázata hangsúlyoz. Az ilyen 
részleteknek kulcsfontosságú szerepük van valamely kor jel-
lemzőinek visszaadását és az adott belső térben lévő embe-
rek ábrázolását illetően



 
Camera Degli Sposi. Ducale palota. Mantova

Különböző korok művészei kedvelték a belső térábrázo-
lás műfaját. Alkotásaiknak köszönhetően tudjuk, hogyan né-
zett ki a múltban a parasztok lakóhelyének és a palotáknak, 
valamint a középületeknek a belseje. A realista iskola művé-
szeinek számos alkotása őrizte meg számunkra sok híres 
író, tudós, közéleti személy szobájának belsejét, különböző 
történelmi korok embereinek életkörülményeit .

A belső tér kompozíciós sajátosságainak vizsgálata so-
rán figyeld meg, hogy a helyiségekben rendszerint sok tárgy 
található. Ezek különböző szinteken, egymástól jelentős tá-
volságra helyezkednek el a padló vízszintes síkján (bútorok), 
a falak függőleges felületén (képek, tükrök), és meghatároz-



zák a belső tér jellegét. A belső teret ábrázoló festmények az 
építészet, a korlátozott méretű zárt tér hatása alatt fejlődött. 
A művész figyelembe veszi ezeket a sajátosságokat, amikor 
a feladat megoldásába kezd: vázlatokat készít, változtatja a 
látószöget a belső tér legkifejezőbb részletének megtalálá-
sa érdekében, megkomponálja a tárgyak térbeli helyzetét. A 
kompozícióra hatással van a perspektíva zsugorítása, a ho-
rizontvonal szintje, a tárgyak kompozíciója és az építészet.

   
    L. K. Plahov. Kovácsműhely              K . Petrov-Vodkin . Riadó 

! Enteriőr – épületek belső tere vagy valamely épület 
funkcionális és esztétikai szempontokat követő belső el-

rendezése. A belső tér ábrázolásának két módja ismeretes:

 — az enteriőr frontális ábrázolása (a képsík pár-
huzamos a szemközti fal síkjával, és a perspekti-



vikus ábrázolásához a vonalak egy találkozási pontjára van 
szükség);

 
Sz. N. Andrijak. Nyaralóbelső

— szögből való ábrázolás (a belső tér mindegyik fala szö-
get zár be a kép síkjával; a kép perspektivikus megkompo-
nálásához a vonalak két találkozási pontjára van szükség).

 
Sz. N. Andrijak. Nyaralóbelső



 A belső tér természet utáni ábrázolását a legér-
dekesebb részlet kiválasztásával és a kompozí-

ciónak képkeresővel való meghatározásával kell kezdeni. 
Figyeld meg az előtérben és a háttérben lévő tárgyakat! 
Célszerű néhány vázlat elkészítése különböző látószögből, 
a horizontvonal több szintjével. Ez lehetővé teszi a perspek-
tívajelenségek jobb megértését és a megfigyelés valósághű 
visszaadását.

A belső tér megkomponálása ugyanolyan mind a frontá-
lis, mind a szögből történő ábrázoláskor. A munkát a követ-
kező sorrendben végezd:

1. Húzd meg a horizontvonalat annak megfelelően, ahogy 
a valóságban van, és határozd meg a belső tér horizontális 
vonalainak látószögtől függő találkozási pontját! Húzd meg a 
falak, a padló és a mennyezet fő vonalait!



2. Szerkeszd meg az előtér, a háttér és a távoli tér tárgya-
it, meghatározva a padló alapsíkján elfoglalt helyüket, a bel-
ső tér fő méreteihez viszonyított általános alakjuk méreteit!

3. Ellenőrizd valamennyi tárgy és belső térelem felépí-
tésének a helyességét, tekintettel a térbeli kiterjedtségüket 
érintő perspektívaváltozásokra és helyzetükre a térben!

4. Fejezd be a rajzot ceruzával, dolgozd ki részletesen 
az előteret!

5. Kezd el a háttér kidolgozását nedves technikával! Fe-
jezd be száraz technikával, részletesen dolgozd ki az előtér 
tárgyait!



Exteriőr
Az exteriőr vagy külalak, külső megjelenés ábrázolásá-

hoz szükség van a perspektíva törvényeinek és a technikai 
fogásoknak az ismeretére, tudni kell kiválasztani a legkifeje-
zőbb látószöget. A látószög helyes kiválasztása nem csak 
az ábrázolandó tárgy helyét jelenti, hanem a horizontvonal-
nak a tárgyhoz viszonyított magasságát is, és lehetővé teszi 
a kompozíciós feladatok sikeres megoldását. Magas hori-
zont esetén nem lesz a nézőben harmóniaérzés.

Ha alacsony a horizontvonal, akkor az ábrázolandó tárgy 
grandiózusság érzetét váltja ki a nézőben.

! A képzőművészetben exteriőrön az építmények és épü-
letegyüttesek külső megjelenését értik.

 Az épületábrázolás szerkesztését a mértani alak-
zatok, belső terek, tájképek és más bonyolult 

térbeli alakzatok szerkesztésénél alkalmazott perspektíva-
törvényeknek megfelelően kell végezni. E törvények szerint 
határozzák meg a térszerkezet és a horizont, valamint a vo-
nalak találkozási pontja, továbbá a térben elhelyezkedő tár-
gyak kölcsönös kapcsolatát.

Épületábrázolás szerkesztése a horizontvonal különböző 
szintjei esetén:



a horizontvonal a megfigyelő szemmagasságában talál-
ható;

a horizontvonal a megfigyelő szemmagassága fölött ta-
lálható;

a horizontvonal a megfigyelő szemmagassága alatt ta-
lálható.

Az exteriőr rajzok lehetővé teszik a tér képsíkon való 
ábrázolásával kapcsolatos feladatok szabadabb és tágabb 
keretek közt történő megoldását. Ebben az esetben a leve-
gőperspektíva visszaadására van szükség.

Az exteriőr ábrázolásban fontos a vázlatkészítés, amely-
nek során a művész vizsgálja az épület konstrukciós-mű-
vészi szerkezetét, elhelyezkedését és a környezettel való 
kapcsolatát. Erre a különböző tárgyak térbeli helyének és az 



adott objektum kompozíciós helyzetének jobb megértésére 
van szükség .

 
Claudia Nice. Viktoriánus stílusú udvarház

Az exteriőr ábrázolás tökéletesítése céljából érdemes 
természet utáni vázlatokat készíteni, az épületekről és a kö-
rülöttük lévő térről pedig skicceket papírra vetni. Rendkívül 
fontos az emlékezetből való és az elképzelés szerinti ábrá-
zolás gyakorlása .



 
Claudia Nice. Ház ceruzavázlata és befejezett rajza

 
Théodore rousseau . Piactér Normandiában



színpadi tér
A színpadi díszleteknek régi történetük van, valamikor a 

színházkultúra fejlődésével jelentek meg. A helyes megépí-
tésük azonban a perspektíváról szóló tudománynak köszön-
hetően vált lehetővé. A színházi díszletkészítés fejlődésében 
jelentős szerepet játszottak olyan híres művészek, mint Leo-
nardo da Vinci vagy Raffaello Santi. Nekik köszönhető, hogy 
az itáliai színház a XV. és XVI. század fordulóján az elő-
adások megrendezésének új rendszerét – a színpadi látvány 
perspektivikus elkészítését – valósította meg.

A színpadi perspektívát a díszletépítés során alkalmaz-
zák. A színpadi díszletkészítés kiterjed a lineáris, dombor-
zati, sőt egyes esetekben a mennyezeti perspektívára is. 
Ezek a perspektívák teszik lehetővé egy olyan általános 



képsíkkeret felépítését, ami egy vagy néhány pillantással 
átfogható.

A perspektivikus színházi díszleteket oly módon készítik, 
hogy a színpad korlátozott terétől a nézőben olyan illúzió ke-
letkezhet, hogy mélységében látja a teret, valós a színpadi 
látkép, háromdimenziósak a díszleten ábrázolt épületek. Ezt 
úgy érik el, hogy egyesítik a háromdimenziós alakzatokat és 
a festészeti ábrázolásokat, a domborzati perspektíva szabá-
lyainak és törvényeinek megfelelően.

 
M. Vrubel. N. A. Rimszkij-Korszakov Mese Szaltan cárról című 

operájának díszletvázlata
A levegőperspektíva törvényeinek nagy jelentőségük 

van, mivel a megfelelően elhelyezett fényforrással olyan illú-
zió kelthető, hogy a tér valós. A színpadi tér megépítésének 



fontos összetevője a világítás. Legtöbbször erős, egyenle-
tes megvilágítást alkalmaznak, és a színpadon lévő tárgyak 
egyikének sincs árnyéka. Ennek köszönhetően nincs lénye-
ges különbség a festett és a háromdimenziós díszletek kö-
zött .

 
Giuseppe Verdi Aida című operája a Tarasz Sevcsenko Nemzeti 

Akadémiai Opera- és Balettszínház színpadán
Ugyanazok a tárgyak különbözőképpen néznek ki attól 

függően, hogy oldalról, elölről vagy hátulról világítják-e meg 
őket. Ha a színpadot csak oldalról világítják meg, akkor min-
denekelőtt a díszlet háromdimenzióssága tűnik ki. A fény 
és árnyék kontrasztja kiemeli a formákat, ezért hangsúlyt 
kapnak a felület domborulatai. A fényárnyék megoszlása az 
ábrázolt tárgyakon láthatóvá teszi alakjukat, térbeli kiterjedt-
ségüket és segíti a tér megjelenítését a színpadon .



 Rajzold le egy általad ismert színházi előadás 
színpadi enteriőrjét elképzelésed szerint!

A munka során alkalmazd a lineáris és levegőperspektí-
va szabályait! Használd a mesterség ábécéjét!

az alkotás órája

 Készíts skiccet különböző rendeltetésű épületek 
enteriőrjéről és exteriőrjéről! Ezek segítenek ne-

ked a további munkád során. Igyekezz visszaadni az ente-
riőrvázlatokon a lakásokban élők életmódjának a sajátossá-
gait! Az exteriőrvázlatokon add vissza az épületek és kör-
nyezetük stílusbeli sajátosságait!

monumEnTális  
művészEt

Az emberek mindig törekedtek arra, hogy szebbé tegyék 
az életüket öltözetük és használati tárgyaik, környezetük, 
lakásuk, lakóhelyük díszítésével. A puszta falak üresnek, 
taszítónak hatottak, ezért az ember elkezdte képekkel, 
szobrokkal, mozaikokkal, drapériákkal díszíteni azokat. Az 
ablakokba elkezdtek színes üvegbetéteket beépíteni, hogy 
a belső térben érvényesüljön a fény és a színek játéka. Így 
született a monumentális művészet, amely a festőállvány 
helyett az építészeti és természeti együttesekben jutott tö-
kélyre. Ehhez a művészeti ághoz tartoznak az emlékművek, 
mozaikok, színes üvegbetétek, freskók. Vagyis itt monumen-
tális és szobrászatról és monumentális festészetről van szó.



 
Ramesszeum – II. Ramszesz fáraó halotti temploma.  

Hüpostil csarnok . Théba

monumentális szobrászat
A monumentális szobrászat háromdimenziós formákban 

ábrázolja a világot, és egységet alkot az ember vagy termé-
szet által kialakított környezettel. Jellemző rá a hősi pátosz, 
annak a személyiségnek vagy eseménynek a felmagaszta-
lása, akinek vagy amelyiknek a tiszteletére készítették em-
lékműként.



 
Apolló szekere szökőkút. Versailles. Franciaország

A monumentális szobrászat alkotásai rendszerint a sza-
bad ég alatt találhatók. Sziluettjük hangsúlyosan rajzolódik 
ki környezetük előterében, ezért fontos, hogy a szobrot jól 
lehessen látni különböző látószögekből, s a különböző ré-
szei ne olvadjanak össze egy egésszé . Az ilyen szobornak 
nem csak önálló alkotásként, hanem egy kompozíció-együt-
tes részeként kell megjelennie. A monumentális szobrászat 
elképzelést nyújt az emberi test felépítéséről, mimikájáról és 
mozgásáról, de mindenekelőtt az alak térbeli helyzetéről, és 
lehetővé teszi, hogy az alkotás minden oldalról megfigyel-
hető legyen.

 
Az Izsák székesegyház keleti bejárata .  

Szentpétervár. Oroszország



A szobor megtervezésénél azt veszik figyelembe, hogy 
milyen anyagból és milyen módszerrel legcélszerűbb el-
készíteni. A bronz jól visszaadja a plasztikus kompozíciós 
megoldások finom részleteit és jobban tükrözi az érzelme-
ket, lelkiállapotot, míg a márvány – az emberi test melegsé-
gét, az öltözék lágy vonalait, redőzetét, amit a reneszánsz 
mesterei vittek tökélyre . A márványból készült alkotások 
olyan benyomást keltenek a nézőben, hogy a szoboralakok 
élettel teltek. Természetes, hogy minden anyagra bizonyos 
tulajdonságok jellemzők. Csak a művész mesterségbeli 
tudása, szakmaisága, készségei és alkotói intuíciója hatá-
rozhatja meg, milyen anyagból készüljön a szobor, hogy a 
legteljesebben adja vissza az alkotó szándékát .

 
Bert Fluegelman formatervező parkszobrai. Ausztrália

monumentális festészet
A monumentális festészet (freskó, mozaik, festett üveg-

ablak) épületek falfelületeinek, mennyezeteinek, belső terei-



nek díszítésére szolgál. A kompozíció tartalma és formai 
megoldása lehet önálló, de nem állhat ellentétben az épület 
vagy belső tere építészeti stílusával.

freskó
A freskó (olaszul azt jelenti: friss, nyers) frissen készült 

vakolatra készül gyors ütemben, amíg a falburkoló anyag 
nem szilárdul meg, és jól rögzíti a festéket.

A freskókészítés több módja ismeretes. Így a freskó 
nyers, míg a szekkó száraz vakolatra készül. Olykor más 
módszert alkalmaznak: az ábrázolást vászonra festik, majd 
a vásznat a díszíteni kívánt felületen rögzítik. A falfestmény 
neve: pannó. Ha a mintázat, díszítőelemek dominálnak rajta, 
akkor dekoratív festményről beszélünk. Különösen szép a 
régi használati tárgyak – ládák, dobozok, szőttesek – díszí-
tése .

 
Templomi falfestmény 

részlete
A kremli Uszpenszkij székesegyház 

belseje . Moszkva



mozaik
A mozaikképeket szilárd anyagok különböző színű darab-

káinak egymáshoz illesztésével készítik és cementhabarcs-
csal vagy speciális ragasztóanyaggal rögzítik a felületen. A 
régi korok mesterei különféle színes anyagokat használtak 
a mozaikok készítéséhez: kék kobaltüveget, természetes 
színes köveket, majolikát (égetett agyag zománcbevonata).

A reneszánsz korban mozaikpannókat készítettek oly 
módon, hogy rajzolt forma alapján nagy kődarabokat vágtak 
ki. Így jött létre a firenzei mozaik, amelynek a remekei meg-
találhatók Európa ismert palotáinak belső tereiben.

 
Imádkozó Szent Anya 
(Oranta). Szent Szófia 
székesegyház . Kijev 

Tél . A Négy évszak mozaik 
részlete az El Dzsem 

amfiteátrumban. Tunézia



 
Fürdőszoba-mozaik lakásban

Régi mozaikképek a világ szinte minden országában elő-
fordulnak. Különösen szép mozaikok díszítik Kijev építészeti 
műemlékeit, köztük a Szófia székesegyházat.

A feledésbe merülés rövid időszakát követően a mozaik 
ismét divatossá vált az építészetben .

A mai formatervezők és belsőépítészek a középületek, 
metrómegállók, lakások, lakóházak belső tereinek díszítésé-
re használják .

Üvegfestészet
Az üvegfestmény cselekményes vagy dekoratív kompo-

zíció, amely színes, átlátszó, egymáshoz ólomkerettel rögzí-
tett üvegdarabokból készül. Átengedi a fényt, ezért épületek 
ablakaiként használják. Az üvegfestményeket széles körben 
alkalmazták a XIII–XV. századi gótikus katedrálisokban.



 
Üvegfestmény részlete a Notre-Dame de Chartres 

székesegyházból. Chatres. Franciaország

Különösen elterjedtek az alakokat ábrázoló nagyméretű 
üvegfestmények. Ezeket a gótikus székesegyházak szűk, 
függőleges ablakaiban és épületek homlokzatának kör alakú 
rozettáiban helyezték el. Az akkori üvegfestmények vallási 
tematikájúak voltak, együtteseket készítettek belőlük, ame-
lyek jól harmonizáltak a középkori katedrálisok építészeti stí-
lusával. A leghíresebb üvegfestmények Franciaországban 
találhatók, például a Chatres városában lévő Notre-Dame 
székesegyházban vagy a Sainte-Chapelle kápolnában Pá-
rizsban .



Napjainkra más értelmet nyert az üvegfestészet, hiszen 
az üvegfestmény képes egy helyiség belső terének átformá-
lására, élénk színeket varázsolva oda, sőt át tudja venni a 
dominanciát az egész belső dizájn fölött. Az üvegfestmé-
nyek nem csak az erős napfény, hanem mesterséges meg-
világítás hatására is a színek és tónusok játékát produkálják.

Üvegfestményekkel töltenek ki ablak- és ajtókereteket, 
világítótest-burkolatokat, térelválasztókat, és különleges 
művészi megoldásokként is alkalmazzák őket. Új üvegfesté-
si technikák jelentek meg, amelyek jelentős mértékben egy-
szerűsítették a korábbi bonyolult technológiát, új lehetőséget 
teremtve színes üvegképek készítésére .



A monumen-
tális művészeti 
a l ko t á s o k n a k 
harmonizálniuk 
kell az épülettel, 
annak ritmusá-
val, belső teré-
vel, térfogatával 
és méreteivel, 
egyébként elve-
szítik minőségü-
ket és a nézőre 
gyakorolt hatá-
sukat. A falak, 
mennyezetek , 
homlokzatok dí-
szítésével kap-



csolatos funkciója a monumentális művészetet a dekoratív 
művészeti ághoz közelíti. Ezért gyakran nevezik monumen-
tális-dekoratív művészetnek.           

 Készíts üvegfestmény-vázlatot az elképzelésed 
szerint!

A vázlatot készítsd szakaszonként, ahogy lejjebb olvas-
ható! Ne feledd, hogy az üvegfestmény üvegből készül, ami 
bizonyos stilizálást igényel, színkontrasztok alkalmazását 
feltételezi (ezért kerüld a túl apró részleteket, ehelyett figyelj 
a színátmenetekre). Idézd fel a Színkontraszt című témát!



az alkotás órája

 Szabadidődben készíts mozaikot színes kartonból, 
üveggyöngyből, különböző színű szilárd anyagda-

rabkákból, egymáshoz illesztve és az alaphoz ragasztva 
őket!

A mozaik témáját magad válaszd meg!



bETlEHEmEzés
Az európai színház az ókori Görögországban született. 

Az emberi egyéniség fejlődésének köszönhetően először a 
demokratikus városállamokban jelent meg, majd fejlődésé-
nek csúcsát Athénban érte el, amelynek a polgárai öntuda-
tosak voltak .

A színpadi cselekmény dombokkal körülvett téren zajlott, 
a nézők a domboldalakon foglaltak helyet.

A fejlődésnek köszönhetően a színház számára külön 
épületet építettek, rendszerint fából. Ebből később olyan do-
boz lett, amelyben bábok segítségével mutatták be az életet.

A vízszintesen kettéválasztott doboz a világot ábrázolta, 
ahol a felső részben az istenek, alul pedig az emberek kap-
tak helyet. Az ilyen „színház” a világot mutatta be, különvá-
lasztva az eget és földet, s ennek megfelelően az istenit és 
emberit .



A bábos dobozból alakult ki fokozatosan a bábszínház, 
amelyben mozgó bábokkal bemutatott cselekmény volt. Ez 
oly módon történt, hogy a doboz aljában nyílásokat vágtak, s 
ezeken keresztül mozgatták a bábokat .

Az ókori görög államok szétestek, helyüket újabbak fog-
lalták el, de a bábos dobozok továbbra is fennmaradtak.

 
A krakkói szopka makettje

Népi bábjátékként a bábszínház a XVII–XIX. száza-
dokban terjedt el. A dobozban kifeszített drótokra rögzített 



bábokat a bábos mozgatta . A bábosok országról országra 
jártak, mint a vándorszínészek. A bábjáték legjobban a XIX. 
században virágzott fel, különösen a betlehemes változata, 
amikor a kántáló emberek karácsonykor házról házra jártak 
a betlehemes dobozzal .

A betlehemes bábok az évek során jelentős változáson 
mentek át, a nemzeti sajátosságoknak és a szentekről, an-
gyalokról, királyokról alkotott népi elképzelésnek megfelelő-
en. A bábszínpadon akkoriban gyakori szereplő a halál vagy 
az ördög, a megjelenésüket jellegzetes énekkel kísérték. 
Mindenütt ugyanazt a bábjátékot mutatták be Jézus születé-
séről és Heródes királyról. Jézus a betlehemes doboz felső, 
isteni részében volt, az alsó részben emberi szereplők kap-
tak helyet. Az alakok a történettől függően változtak. A bibliai 
történetek vagy ironikus darabok bemutatását népi motívu-
mokra épülő zene kísérte.

 
Ukrán betlehemes doboz bábfigurákkal



 
Mai ukrán betlehemes játék

A bábszínháznak ezek a hagyományai tovább élnek, 
a betlehemes szokások fennmaradtak Ukrajnában, ahol 
vertepnek nevezik, Magyarországon, Romániában és Len-
gyelországban. Az utóbbiban szopka (ejtsd: sopka) a neve.



Ukrajnában a betlehemes játékok szorosan kapcsolód-
nak a bábszínjátszás hagyományaihoz . Arról nincsenek 
adatok, hogy mikor kezdődött a betlehemezés szokása, 
de már a nagyon régi időkben vándordiákok karácsonykor 
betlehemes bábokkal járták a falvakat, így keresve meg a 
tanuláshoz szükséges pénzt. Ahogy az ókori Görögország-
ban a bábosok tették, az ukránok is vízszintesen két részre 
elkülönített nagy faládában játszották a betlehemi jelenete-
ket . A betlehemes játékban két vonal – a bibliai és a népi –  
érvényesült .

A bibliai jeleneteket a felső, azaz a hagyományok szerinti 
„égi szférában” mutatták be. Itt „született meg” a kis Jézus 
Szűz Máriától, amihez a zenei kíséretet a kántálók „angyali” 
kórusa biztosította. 

Az alsó részben az ukrán nép életéből vett „földi” jelene-
teket elevenítettek meg, hozzá népdalokat énekeltek népi-
zenészek kíséretével . Végül megjelent a betlehemi játékban 



a népet védelmező hős dalia. Ez az ukrán népviseletbe öl-
töztetett bábu a többinél magasabb volt. A hős legyőzte a 
gonoszt és dallal fejezte be a harcot: „Sehol nem lesz jobb, 
sehol nem lesz szebb az élet, mint minálunk, Ukrajnában.” A 
más népek ruháit viselő többi bábu lengyel, orosz néptáncot 
járt, az ukrán öltözetben lévő női és férfi bábu, a nagyapó és 
nagyanyó ukrán népdalt énekelt és kozáktáncot (kozácskát) 
járt. A zenével és dallal az ukránok nemzeti sajátosságaikat 
hangsúlyozták.

Manapság, ahogy korábban is, a betlehemes több vagy 
több tucat bábuból áll, amelyeket karácsonykor a templo-
mokban állítanak ki, de olykor az otthonokban is, a fenyőfa 
alatt. A betlehemes bábfigurák többsége nem mozgatható. 
A bábok közé helyezik a jászlat a kis Jézussal, mellé pe-
dig anyját, Szűz Máriát és apját, Józsefet. A szent családdal 
együtt szokták megjeleníteni a napkeleti bölcseket, azaz a 
három királyokat, akiket a betlehemi csillag vezérelt Jézus 
születési helyére, a jászol fölé pedig angyalokat helyeznek.

A keresztény népeknél nagyon különböző a betlehemes 
doboz díszítésének, berendezésének a hagyománya. Olykor 
a bábfigurákat nemzeti viseletbe öltöztetik, a jászol mellé pe-
dig olyan emberalakokat helyeznek, akik az adott országra 
vagy vidékre jellemző foglalkozásokat jelképeznek. Különös 
figyelmet érdemel az a szokás, hogy családi körben, a ka-
rácsonyfa alatt állítják fel a betlehemet. Ebben valamennyi 
családtag részt vesz, ki a figurákat öltözteti, ki a jászol mellé 
helyezi őket, ki pedig a népi hagyományoknak megfelelően 
rendezi be a környezetüket .



 A betlehemes dobozt közösen készítik. Készíts te 
is az osztálytársaidat bevonva betlehemes dobozt 

és bábfigurákat! Ezek különböző technikákkal és anyagok-

ból állíthatók elő.

1. A betlehemes doboz természetes anyagokból, fából, 

szalmából, kartonpapírból is elkészíthető. A figurák képlé-

keny anyagokból gyúrhatók, majd kifesthetők.

2. A betlehemes doboz makettje elkészíthető papírból, 

applikációs technikával, majd kifesthető.





virTuális uTazásoK és KirándulásoK
A tudomány és technika vívmányainak köszönhetően a 

mi időnk az információs technológiák kora. Ezeknek hála 
hatékonyabban valósíthatjuk meg elképzeléseinket a világ 
megismerésére irányuló tanulásunk során.

A tananyagot az órákon tankönyvekből tanulod, s tan-
könyvet olvasol a könyvtárban is, magaddal viszed, amikor 
múzeumba vagy kiállításra mégy. De a tankönyv, ahogy más 
egyéb könyv, nem tartalmazhat minden ismeretet. Pedig 
előfordul, hogy valamilyen dologról, történelmi vagy napja-
inkban lezajlott eseményről, műtárgyról többet szeretnénk 
megtudni annál, mint amennyi a tankönyvben olvasható róla. 
Ilyen esetben a tankönyvön és a tanár magyarázatán kívül 
az interneten is megkereshetjük a minket érdeklő informá-
ciót .

 
Az Odesszai Szépművészeti Múzeum honlapja 

www.museum-finearts.ua



Az internet vagy világháló lehetővé teszi, hogy elmélyít-
sük tudásunkat, jobban megtanuljuk a műfajokat, művészeti 
ágakat, virtuális kirándulást tegyünk a világ leghíresebb mú-
zeumaiba. Ezáltal is gazdagítjuk ismereteinket a nagy mes-
terek alkotásairól .

   
A szentpétervári Ermitázs 

honlapja 
www.hermitage.ru

A Világóceáni Múzeum 
honlapja 

www.vitiaz.ru

A világhírű francia író, Jules Verne a szobáját el sem 
hagyva alkotott. Kiváló könyveket írt vitorlás hajóval, légha-
jóval, tengeralattjáróval tett Föld körüli utazásokról, a képze-
letéből és eredeti forrásmunkákból véve ehhez az anyagot. 
Olyan valósághűen írt, mintha ő maga is szereplője lett vol-
na a tolla alól kikerült történeteknek, kalandoknak, utazások-
nak .

Az internetnek köszönhetően a földgolyó bármelyik pont-
jára eljuthatsz, jobban megismerheted a természet, a művé-
szetek világát, sok érdekes és magával ragadó felfedezés 
részese lehetsz .



Próbáld ki az internetes keresést a gyakorlatban . Erre 
több internetes keresőrendszer is rendelkezésre áll:

 
        google.com               www.yandex.ru          www.rambler.ru 

 A téged érdeklő ismereteket megszerezheted 
vagy elmélyítheted a tanórákon szerzett tudásod 

alapján. A leghatékonyabb internetes kereső kiválasztásá-
ban és az elektronikus címek megírásában a tanár is a se-
gítségedre lehet.

 Nézd meg azoknak a kortársaidnak az alkotásait, 
akik Jules Vernéhez hasonló virtuális utazásokat 

tettek a világ különböző tájaira! Lehet, hogy téged is magá-
val ragad a virtuális utazás vágya, és az annak során szer-
zett élményeidet, benyomásaidat művészi eszközökkel visz-
sza tudod majd adni.











2. rész
KulTurális Tér

Az ember természeti és kulturális környezete
Tárgyi környezet

a TErmészET világa.  
a TErmészETEs formáK Harmóniája

A Föld élettel teli bolygó a hófödte Antarktisztól Ama-
zónia esőerdőin, a Szahara forró homokján és az óceánok 
sötét mélységein át a magas hegycsúcsokig. Azonban boly-
gónk különböző éghajlati öveiben eltérő feltételek léteznek 
az élet számára, vagyis különbözőek a fényviszonyok, más 
a levegő hőmérséklete, nedvességtartalma és a légnyomás, 
a talaj- és domborzati viszonyok, s az élőlényeknek ezek-
hez a körülményekhez kell igazodniuk a túlélésük érdeké-
ben. Ezek a feltételek alapozták meg a fajképződést, az élő 
természet sajátosságait . A sivatagban a növények életét ke-
mény leveleiknek és hosszú gyökereiknek köszönhetik                   

A jegesmedvék alkalmazkodtak a kemény sarkvidéki kö-
rülményekhez, meleg bundájuk van, amely megvédi őket az 
erős fagyoktól és álcázza a hófödte tájon. A forró afrikai sza-
vannákon a zebrák csíkos teste mintha feloldódna a délibáb 
vibrálásában. Ennek a színnek védő funkciója van.

Csodálatos a fajok változatossága és az élőlények mé-
retei, a környezeti változásokhoz való alkalmazkodási és túl-
élési képességük, alakjuk és színük változása.

A természet szépségének a fő törvénye a harmónia.
A harmóniát a természetben öt formaképző elv határoz-

za meg: egységesség, arányosság, szimmetria, ritmus és az 
egész .



 
I. A. Rublja. Pingvinek                N. L. Poliscsuk. Trópus

Ezek az alapelvek mindenütt jelen vannak a természet-
ben, bárhová tekintünk is.

 
Ókori római mozaik



Minden létezőnek van mérete és alakja. Bármilyen tárgy 
egységes egész. Nem vehető el belőle valamely elem anél-
kül, hogy meg ne bomlana az egysége. Ha valamilyen ele-
met hozzáadunk, akkor az a fölöslegességével ugyancsak 
felborítja az egységet és a harmóniát. A harmónia alapja 
az arányosság. Az egész mindig részekből áll. A különböző 
nagyságú részek meghatározott kölcsönös viszonyban áll-
nak egymással és az egésszel. Ez nem más, mint az arány. 
Az arányosság a részek, tárgyak és jelenségek egymás 
közötti viszonya. A formaképzés alapelveinek megsértésé-
vel létrejött méretek nem képeznek arányosságot . A termé-
szetben és művészetben meglévő arányosság szimmetriát, 
ritmust, szépséget teremt, az aránytalanság – megbontja a 
szerkezetet, szimmetriát és ritmust, amit az ember torzulás-
ként, csúnyaságként érzékel. A természet majdnem minden 
élőlény esetében ötvözte a szimmetriát és az aranymetszést 
vagy aranyarányt. Az élő szervezetek kialakulása szigorúan 
a fejlődés, azaz az evolúció és az anyagmegmaradás törvé-
nyei szerint történt. Az anyag teremtő ereje legkifejezetteb-
ben az emberben nyilvánul meg.

! A harmónia – a tárgyak részeinek egymáshoz való vi-
szonya. Ez magában foglalja az arányosságot, ritmust 

és szerkezetet, a más természeti objektumokkal fennálló 
egyensúlyt.

! Az aranymetszés vagy aranyarány – olyan arányosság, 
ami a természetben és művészetben is gyakran megje-

lenik, természetes egyensúlyt teremtve a szimmetria és az 
aszimmetria között. Aranymetszési arányok találhatók szá-
mos ókori épületen, középkori és reneszánsz képzőművé-
szeti alkotásokon.



a : b = b : c vagy c : b = b : a

Ez a természet-
ben a fő arányossági 
viszony, amely szerint 
az élőlények többsége 
felépül. Nincs semmi 
rendkívüli abban, hogy 
a művészek az alkotá-
saikban is alkalmaz-
zák az aranyarányt .

Az aranyarány fo-
galma nem lesz teljes 
a spirál nélkül . Általa 
érvényesül ugyanis az 
adott alapelv . A spirál 
igen elterjedt a termé-
szetben. Minden élő-
lény rendelkezik vala-
milyen alakkal, és bi-
zonyos helyet foglal el 
a térben. Vannak élő 
szervezetek, amelyek 
a földön elterülve nőnek, mások növekedése felfelé irányul 
és spirálba csavarodik. A fákon a levelek spirál alakban kö-
vetik egymást, de ugyanilyen a napraforgómagok elhelyez-
kedése a virágban . Ugyancsak spirálist írnak le a magok a 
fenyőtobozban, az ananászon, kaktuszokon. Spirálisan szö-
vi hálóját a pók, ilyen alakú a tornádó, és spirális alakban 

 
K. Bilokur. Zöldségek



fut szét a megriasztott rénszarvascsorda, s kettős spirálról 
beszélünk a DNS-molekula esetében is.

Arkhimédész ókori görög tudós is vizsgálta a spirált mint 
jelenséget. Az arkhimédészi spirál olyan spirális síkgörbe, 
mely azon pontok mértani helye, melyeket mozgása során 
pillanatnyilag elfoglal egy rögzített ponttól állandó sebesség-
gel mozgó és ugyanazon rögzített pont körül egyenletes se-
bességgel forgó pont. Az arkhimédészi spirált széles körben 
alkalmazzák a modern technikában és a televíziózásban .             

A növény- és állatvi-
lágban létezik a termé-
szet formaképző ten-
denciája, mégpedig a 
növekedés és mozgás 
szerinti szimmetria . A 
szimmetria mindenben 
felfedezhető, ami körül-
vesz bennünket . Áthatja 
a Földet és a világmin-
denséget, csodálatos 
harmóniát teremt az 
anyagi világban .



A művészek a tárgyak külalakját úgy becsülik meg, hogy 
előtte mértani méréseket végeznek, majd sík felületen adják 
vissza a látott formákat. A munkájuk azonban ezzel nem ér 
véget. A művésznek ugyanis a tárgyi világ igazi kutatójának, 
a természetes formák, szépség és egyediség, megismétel-
hetetlenség újrateremtőjének kell lennie.

 
V. Gluscsenko. Madárszerelem

! Add vissza a megfigyeléseid alapján művészi eszközök-
kel a természetes formák szépségét, együttes harmó-

niáját!
Válassz ki valamilyen természetes formát és környezetét, 

hozz létre számára létközeget: ábrázolj halat vízzel együtt, 
madarat a levegőben, vadállatokat az erdőben, sztyeppén, 
hegyekben!



az alkotás órája

 Nap mint nap olyan környezetben vagy, ahol ter-
mészetes formákkal találkozhatsz, de erre nem 

mindig fordítasz kellő figyelmet. Megszokott jelenség szá-
modra a fán ülő madarak látványa, a macskák és kutyák 
átsuhanása az utcán, a virágok, a pillangók színpompája, 
s nem jut eszedbe, hogy mindez a csoda a természetnek 
köszönhető. Érdemes ezt a világot rendszeresen és céltuda-
tosan megfigyelni. Csak így tárul fel teljes gazdagságában, 
változatosságában, formavilágában mindaz, ami mellett 
rendszerint úgy mégy el, hogy észre sem veszed.

Ha megfigyeled a természet formáit, óhatatlanul felébred 
benned a vágy, hogy a látottak, az általuk szerzett benyo-
másaid révén művészi eszközökkel visszaadd környezeted 
csodálatos szépségét. Készíts vázlatokat természet után!

Elmélyítheted a természetről szóló ismereteidet úgy is, 
hogy természetfilmeket nézel meg a televízióban. Általuk 
megláthatod bolygónk legtávolabbi pontjainak, a sivatagok-
nak, magashegyi gleccsereknek, áthatolhatatlan dzsunge-
leknek, a feneketlen mélységű óceánoknak a természetvi-
lágát.

alacsony és magas HorizonTvonal
A horizontvonal helyének meghatározása az első lépés 

bármilyen kompozíció elkészítése felé. Ettől függ, hogy mi-
lyen lesz a kép: madártávlatból mutatja-e a tájat, vagy fordít-
va – szűk nyíláson láttat. Ugyanaz a táj vagy tárgy egészen 
másképp néz ki különböző látószögből. A horizont megvá-
lasztása segít a tárgy léptékének képi visszaadásában . Ez a 
legelső és legfontosabb szakasza a munkának, s ettől függ 
a kép kompozíciójának a minősége.



 
Sz. Sisko. A Dnyeper ősszel 

? Két kép van előtted. Az elkészítésük során a művé-
szek különböző célokat tűztek ki maguk elé: az egyi-

ken az alkotó teljességében ábrázolta a szülőföldjét, a mási-
kon a festő a hajó méltóságteljes hatalmasságát érzékeltet-
te. Minek köszönhetően érték el a művészek a kívánt hatást?



 
P. Karnauhov. Kijev

 
J. P. Sejnisz. Fehér hajó



 A horizontvonal helyzete az ember növésétől és 
annak a helynek a magasságától függ, amelyen 

áll. Az ember szemmagasságában lévő, számunkra meg-
szokott horizontvonalon kívül van alacsony és magas hori-
zont is.

alacsony horizont

 Alacsony horizontot 
akkor láthatunk, ha 

lefekszünk a földre. Ebben az 
esetben a szemlélődő vizuá-
lisan „leereszkedik” és maxi-
málisan közel kerül, azaz ala-
csonnyá válik a horizont.

Az alacsony horizontot 
igen gyakran használják a 
tárgy, létesítmény vagy a táj 
monumentalitásának kife-
jezésére. Például így adják 
vissza a hegység vagy az ég 
felé törő felhőkarcoló nagysá-
gát. Az alacsony horizont arra 
is jó, hogy a világot kis lény 
szemével láttassák. Sokszor 
alkalmazzák a rajzfilmekben 
a környezet vagy a hősök 
nagyságának érzékeltetésére, 
amikor a főszereplők kicsik, 
például egerek, macskák vagy 
rovarok.  

Sz. N. Andrijak. Párizs



Alacsony horizontvonal esetén:
• a kép mélyén lévő távoli figurák mintha váltakoznának 

az előtérben lévő nagyobb alakokkal;
• a kép háttere vékony sávnak tűnik, míg az előtérben 

lévő alakok magasaknak látszanak az égbolttal a háttérben, 
ha a horizont a kép legalján, mintegy „békaperspektívából” 
van ábrázolva;

• a hátterek keskeny sávvá olvadnak, amelynek révén 
nehéz kifejezni a tér mélységét, ezért a megvilágítást nem 
egyenletesnek ábrázolják: a világos és sötét hátterek egy-
mással váltakoznak. Ez lehetővé teszi az egybeolvadó hát-
terek tagolását és a térkoordináták feltüntetését.

 
Sz. N. Andrijak. Augusztusi napfény



magas horizont

! Panoráma – olyan széles és sokrétű perspektíva, amely 
lehetővé teszi nagy nyitott térség zavartalan szemlélé-

sét.

 
V . D . Polenov . Korai hó. Behovo

Kiváló panorámakép tárul a repülőgépen utazó vagy spe-
ciálisan kialakított kilátóról letekintő néző elé, amikor erős a 
nappali fény, mivel gyenge megvilágítás mellett a szem nem 
tud nagy teret belátni.

A művész csak akkor választ magas horizontvonalat a 
tájképen, amikor a néző figyelmét a háttérben lévő objektu-
mokra akarja összpontosítani . Ha a horizontvonal igen ma-
gasan van, a néző mintha madártávlatból tekintene le az alul 
elterülő tájra.



 
Sz. N. Andrijak. Bern látképe (Svájc)

A magas nézőpont számos tekintetben meghatározza a 
panorámakép festészeti jellegét:

• a terület nagy távolságra megnyílik;
• minél vastagabb levegőréteg választja el a nézőt az ob-

jektumtól, az annál távolabbinak tűnik;
• általában a kép általános tónusa világos, a háttér ég-

színkék, amely mérsékelt sötétkékbe megy át a távolban;
• a panorámaképen nincsenek éles fényárnyék és szín-

kontrasztok, valamint éles kontúrok;
• a meleg színek – vörös, narancssárga, sárga – mesz-

sziről láthatók;
• a hideg színek – zöld, égszínkék, kék – beleolvadnak 

az általános égszínkék háttérbe és kevéssé észrevehetőkké 
válnak;

• a különböző színű tárgyak csak a jól megvilágított he-
lyeken tűnnek ki a színükkel, fényükkel;



• árnyékban a színkülönbségek megszűnnek, és minden 
egy homogén égszínkék közegben oldódik fel;

 Az égbolt a nézőponttól vagy a kép horizontvo-
nalának magasságától függően különböző jelen-

tésre tesz szert:
• ha a horizont magas, akkor az égbolt csak a horizont 

melletti térrészen látható: a különösebb rajzolat nélküli fehér 
felhők jellegtelenek. Figyeljétek meg a terpeszkedő táj képét!

 
B. V. Scserbakov. Nyár Jaszna Galjavinában



• ha a horizont alacsonyan található és az égbolt a kép-
síkon sok helyet foglal el, akkor ez lényegesen befolyásol-
ja a zeniten és a horizonton lévő ábrázolást. Ilyen esetben 
az ábrázolás megfelelő kompozíciós szerkezeti megoldást, 
színezést igényel. Alacsony horizontnál az égboltnak fontos 
szerepe van a kompozíció háttereként, és a szerkezete ré-
vén kihatással van a kép kifejező erejére.

 
I . K . Ajvazovszkij . A Merkúr kétárbocos vitorlás két török hajó 

elsüllyesztése után 

 Készíts városod látképét vagy lakóhelyed tájait 
ábrázoló képet! Magas horizont esetén a helyesen 

megválasztott nézőpont lehetővé teszi a tér széles körű áb-
rázolását. Ügyelj a fényviszonyok és színek visszaadására a 
többrétegű kompozíció megfestése során!



az alkotás órája

 Nagy jelentősége van a természetben folytatott 
megfigyelésnek, szemlélődésnek. Készíts vázlato-

kat természet után! Figyeld meg, milyen a vidék látképe és 
hogyan néz ki a sík terepen álló fa ülő vagy fekvő helyzetből 
szemlélve! Próbálj olyan helyet találni, ahonnan madártáv-
latból látható a táj képe. Ez lehet toronyház felső szintje, óri-
áskerék, magas domb. Vesd össze egymással a megfigyelé-
seidet! Fesd le a tájat emlékezetből!

a TErmészETEs formáK és az EmbEri 
KörnyEzET KapcsolaTa

A természet szépsége pozitívan hat az emberre: boldog-
ságérzést, örömöt generál, alkotói ihletet kölcsönöz. A fes-
tői táj nem csak „lélektisztító” hatással bír, hanem érzelmi 
egyensúlyhoz segít, lelki nyugalmat ad. Az emberek évezre-
dek óta gyönyörködnek a természet szépségeiben. Ez felér 
a lélek gyógyításával .

A lakásban elhelyezett élő növények, akváriumok díszí-
tik, frissítik a lakóteret, felidézik a természetet.

A Mexikót a XVI. században elfoglaló spanyol hódítók 
visszaemlékezéseiből tudható, hogy Moctezuma azték ural-
kodónak állatkertje volt, amelyben a hegyekben, sivatagok-
ban, erdőkben befogott állatokat, egy édesvízzel telt meden-
cében pedig színes halakat tartottak .

A mai természetrombolás közepette a lakásban beren-
dezett „élő sarok” minden otthon elengedhetetlen kelléke 
kell, hogy legyen. Ez annál is inkább így van, hogy a váro-
sokba költözött ember elszakadt a természettől, védi magát 
a széltől, esőtől, hidegtől és minden kellemetlen környezeti 



hatástól. Ebben a védettségben jött rá arra, hogy valami hi-
ányzik az életéből. Hiányzik neki a természettel való szoro-
sabb kapcsolat . Ezt a hiányérzetet a városi ember azzal pró-
bálja semlegesíteni, hogy eteti a madarakat és gondoskodik 
más állatokról, s ez örömöt okoz neki.

 
Sz. N. Andrijak. Medvetalp nyári hőségben

A modern belsőépítészek úgy alakítják a belső teret, 
hogy a lakásokban valami a természetre emlékeztessen .

A mai, főként lakótelepi lakásokban kevés a hely, nem 
alakítható ki benne kert vagy nagyobb „élő sarok”. Azonban 
mindenkinek módjában áll cserepes virágok, akvárium, ter-
rárium beszerzése vagy valamilyen kisebb háziállat tartása 
és gondozása .



Vannak falra szerelhető vagy a szobák közötti térelvá-
lasztókba beépíthető akváriumok, kis „téli kertek” elhelyez-
hetők a nagyobb szobákban, a cserepes virágoknak jó he-
lyük lehet az ablakpárkányon vagy speciális tartókon .

 



 Ábrázold egy szoba sarokrészét akváriummal, nö-
vényekkel! Nézd meg a mesterség ábécéjében, 

hogy milyen sorrendben kell elkészíteni az enteriőr és mér-
tani testek képét. Ez segítségedre lehet a munkában.

 

az alkotás órája

 Nézz meg a televízióban vagy az interneten bel-
sőépítészetről szóló, a lakásbelső elrendezésének 

folyamatát bemutató filmet!
Figyeld meg, hogy a belsőépítész milyen módszerrel ké-

szít térkompozíciót, alakít ki stílust, visz tartalmat a szoba-
belsőbe!

Szervesen egészíti ki az enteriőrt, ha növényeket, akvá-
riumot helyeznek el benne.



Kutass fel a könyvtárban vagy az interneten belsőépí-
tészettel, lakáskultúrával foglalkozó folyóiratokat! Alakíts ki 
saját elképzelést kényelmes, szépen berendezett, zöld la-
kásbelsőről!

a domborzaT HaTása a Tér alaKíTására. 
KörnyEzETépíTés

Az ember kulturális közege különbözőképpen alakult. A 
folyamat sok tényezőtől függött, közülük az első és legfonto-
sabb a földrajzi helyzet volt.

Az északi kontinensek, a déliektől eltérően, egybeértek, 
miáltal a népek akadálytalanul vándorolhattak a hatalmas 
térségben, és átvehették mások kulturális értékeit. Nagy 
jelentőségük volt az éghajlati viszonyoknak, a talajösszeté-
telnek, az állat- és növényvilágnak. Ezek a körülmények ki-
hatással voltak a népsűrűségre és az életmódra (nomádok, 
vadászok, földművesek).

 
Banao, bennszülött törzs települése Luzon-szigeten  

(Fülöp-szigetek). Könyvillusztráció 1903-ból



Az életre alkalmatlan nagy területek elválasztották egy-
mástól az emberi közösségeket . A természet mindent meg-
adott, ami szükséges volt az élethez. A mérsékelt égöv arra 
késztette az embereket, hogy erőfeszítéseket tegyen a túl-
élés érdekében, és ennek köszönhetően kialakult a társa-
dalom .

A felhalmozott tudás, kulturális értékek nemzedékről 
nemzedékre történő átadása, a munkaeszközök tökélete-
sítése, a földművelés megtanulása, a természetes anyagok 
felhasználása lakóhely építésére, ruházat, háztartási eszkö-
zök készítése elősegítette a nyelv fejlődését, az írásbeliség 
kialakulását. Nyelv nélkül az embernek nem lenne értelme 
vagy esze, e nélkül pedig nem lehetne vallás, kultúra, szelle-
mi élet, tudomány, társadalom.

? A hasonló éghajlati viszonyoknak és természetes 
anyagoknak köszönhetően sok közös vonás fedezhe-

tő fel a különböző népek háztartási eszközeiben, ruházatá-
ban, építészetében, hitéletében és kultúrájában.

 
Dinka kunyhók a Nílus felső folyásánál. 

Könyvillusztráció 1903-ból



 
Kamcsaládok nyári és téli kunyhói. 

Könyvillusztráció 1903-ból

 
Település Új-Guinea északi partvidékén. 

Könyvillusztráció 1903-ból



Vizsgáljuk meg különböző népek építészetének közös 
vonásait. Az északi népek állatbőrökből készítették a hajlé-
kukat, a középső övezetben pedig fából és kőből.

A városok és az 
ipar intenzív fejlődé-
sével, amikor az élő 
természetet gyorsu-
ló ütemben kezdte el 
rombolni a műszaki 
haladás, az emberben 
felébredt az igény a 
természethez fűződő 
kapcsolatainak a hely-
reállítására .

A XIX. sz. közepén 
megjelent a mester-
ségesen létrehozott 
táj és ezzel együtt a 
tájépítészet. Funkcióit 
tekintve a tájépítészet 
lényegesen eltért a 
hagyományos kerté-
szettől és parképítés-
től, s ennek megfele-

lően speciális térrendezési és művészi megoldásokra volt 
szüksége . A tájalakítás során a kertészet és a parképítés 
hagyományait vették alapul, de ugyanekkor fejlődésnek in-
dultak azok a tervezési eszközök, amelyek megfeleltek az 
új idők követelményeinek, megjelentek a területek – parkok, 
sétányok, kertek, nemzeti parkok, parkerdők – növényekkel 
való betelepítésének új módszerei.

 
Ismeretlen szerző. Francia kert



Ily módon a kertészet és a parképítészet lett a tájépíté-
szetnek mint művészetnek a kiindulási pontja és továbbfej-
lődésének alapja.

A tájépítészet az építészettel és a városépítészettel 
együtt térhez kötődő művészeti ág. A feladata különböző 
területek térbeli alakítása a természetes táj komponensei, 
építmények, szobrok felhasználásával. Ennek a művészeti 
ágnak a legfőbb feladata egészséges és esztétikailag teljes 
értékű emberi környezet létrehozása.

 
Alhambra kertjei

A tájépítés művészetének sajátossága, hogy az, amivel 
dolgozik, természetes anyag: domborzat, víz, növényzet és 
ezekhez társulnak az éghajlati tényezők. A természet anya-
gainak egységes, meghatározott művészi koncepciót meg-



jelenítő kompozícióba történő szervezése képezi ennek a 
művészeti ágnak a lényegét.

A tér tájépítészet révén történő alakítása ökológiai, funk-
cionális és esztétikai követelményeknek van alárendelve .

 
Park Szucsouban. Kína

Az ökológia ebben a vonatkozásban kettős jellegű, hi-
szen egyfelől az emberi ökológiát, másfelől a növényi öko-
lógiát kell figyelembe venni. Az első esetben az ember 
számára kell kényelmes környezetet kialakítani, míg a má-
sodikban a növények növekedéséhez kell biztosítani a ked-
vező feltételeket. A nyári hőségben az embernek árnyékra, 
a növényeknek locsolásra van szükségük . Ezért a délszaki 
kertekben és parkokban a különböző vízellátó rendszerek-
kel ellátott zárt zöld területek jellemzők. Az északi tájakon 
fordítva van: a kertek és parkok világos, nyitott, napsütötte 



tereket képeznek, amelyek jól védettek a hűvös északi sze-
lektől. Ezek fő feladata az, hogy minél teljesebb pihenési, 
felüdülési lehetőséget biztosítsanak a lakosságnak.

A tájépítészet szorosan kapcsolódik az építészethez, 
szobrászathoz és festészethez, és a kompozíció egységes 
alapelvein, a ritmuson, szimmetrián, kontraszton, arányos-
ságon, a tér kihasználásán alapul. A fő szerepet itt a tér játsz-
sza. A tér képezi ugyanis a fő tényezőjét a kompozíció struk-
túrájának megalkotásának. Ilyen a Szófia Park Umanyban, 
amelyben a mítoszok, legendák, szobrok, épületek, a ter-
mészetes és a mesterséges táj együttesen hozza létre a 
szépség és az egység szimfóniáját. Az ilyen terekben való 
tartózkodás fiataloknak és öregeknek egyaránt feltöltődést, 
felüdülést jelent. A park szépsége alkotásra ösztönöz, ihletet 
ad, kellemes és maradandó emléket hagy a látogatókban.

 A tér alakítása két egymással ellentétes momen-
tum egyesítésén alapul: a térrészek behatárolá-

sán és egységes egész létrehozásán.
A térrészek behatárolása vagy tagolása a tájépítészet-

ben a funkcionális rendeltetéséhez kötődik, azaz olyan térré-
szek kialakítását feltételezi, amelyekben különböző foglala-
tosságok űzhetők és eltérő természeti viszonyok vannak. Így 
hozhatók létre különböző térszerkezetek.

A tér egysége a fő és a másodrendű elemek, a forma 
és a tartalom kapcsolatát feltételezi. A fő (domináns) elem 
lehet építmény, tisztás, vízfelület, míg a másodrendű elemek 
ezekhez igazodnak. Az egység meghatározott eszközökkel, 
fogásokkal biztosítható, amikor például az ösvények, utak, 
fasorok a kastélyhoz, palotához vezetnek, a tér tagolása, a 
virággal beültetett részek a park más részeiben ismétlődnek.



 

Linderhof kastély és park. Bajorország



 
Diego Suarez. Biscaya kert . Miami . Florida

Az egység megmutatkozik a zárt és nyitott térrészek köl-
csönös kapcsolataiban is. Minél erősebben kapcsolódik a lé-
tesítmény a természethez, annál látványosabban mutatkozik 
meg benne a természeti összetevő.

 
Frank Lloyd Wright. Épület a vízesés fölött



! arányosság – az egyes részek, tárgyak és jelenségek 
kölcsönös viszonya, a harmónia egyik megnyilvánulása.

A tájépítés művészetének arányossága – a térbeli for-
mák méret, szín szerinti kölcsönös viszonya, amely bizonyos 
kompozíciókban nyilvánul meg. A tájépítés művészetének 
arányossága, a kompozíció többi eszközéhez hasonlóan, az 
építészetből jött

A kompozíciós feladatok arányok segítségével történő 
megoldását arányosságnak nevezzük. A térben lévő facso-
portok közötti távolságot koronáik vetületének mérésével ha-
tározzák meg; a tisztás szélességét az erdő magasságával 
mérik; a megfigyelő szeme és a szemlélt objektum közötti 
távolságot az utóbbi magasságával mérik.

 Az aranymetszést a tájépítési művészetben virág-
ágyások készítésekor a tervezett elemek mére-

téhez viszonyítva és a tájkép-kompozíciók szerkesztésekor 
alkalmazzák.

A ritmus szó szerint taktust, ütemességet jelent. A jelen-
ségek ritmikus egymásutánisága a természet sajátja. Ilyen 
például a nappalok és éjszakák, valamint az évszakok válta-
kozása, a tenger hullámzása, a növények és állatok alakja, 
az emberi szervezet bioritmusa. A tájépítészetben a ritmus a 
hasonló jegyekkel rendelkező térbeli formák és közeik ismét-
lődése, váltakozása, a forma dinamikus fejlődése.

Amikor egyforma elemek és intervallumok vagy közök 
ismétlődnek, metrikus szerkezet, azaz a legegyszerűbb 
ritmus jön létre.



 
Az Illandry kastély kertje

A tájépítési művészetben metrikus rendszer van, amely 
az egymástól bizonyos távolságra lévő fák alkotta sorokkal 
szegélyezett sétányokra jellemző. A fasorok kialakítása so-
rán a ritmikus szerkezet valamennyi fajtája alkalmazható.

Ritmikus sor létrehozásához legalább három elem szük-
séges, míg stabil ritmusérzet 5–8 elem megléte esetén ala-
kul ki. Az elemek számának növekedésével növekszik a rit-
mus érzelmi hatása. Azonban ennek is van bizonyos határa, 
amely fölött a szemet fárasztó monotónia jelenik meg.



 
Versailles . Déli szint . Franciaország

Ennek elkerülése érdekében a ritmikus sort virágágyá-
sokkal, szobrokkal, szökőkutakkal szakítják meg vagy nö-
velik a fák közötti távolságot. Ettől szebb lesz az épített táj 
látványa.

! szimmetria – azonos alakzatok egy tengelyhez vagy 
síkhoz viszonyított törvényszerű helyzete. Tengely lehet 

nyomvonal (út, utca) vagy a nyitott térben lévő valamely ob-
jektumra irányuló tekintet vonala.

 szimmetrikus kép – a szigorú és egységes kom-
pozíció példája, ami a formák és távolságok egy-

formasága révén jön létre. Ennek példái a kifejezetten kom-
pozíciós tengellyel rendelkező, két oldalán szimmetrikusan 
elhelyezkedő térelemekkel rendelkező parkok.



 
Versailles. Latona szökőkút. Franciaország

Az egyensúly és egység más módon, aszimmetrikus 
kompozíció révén is létrehozható, például fák elhelyezésével 
a kompozíciós teret képező objektumok között. A térkompo-
zíciók változatossága az egyformaság és kontraszt, valamint 
ezek kölcsönös viszonya révén érhető el. Ezek a fogalmak 
a látás törvényeivel kapcsolatosak, és a sor jelenségét jel-
lemzik.               

A kontraszt – a térbeli formák tulajdonságainak erősen 
kifejezett, összevetésük révén érvényesülő különbözősége. 
Például a világos – sötét, magas – alacsony, nagy – kicsi 
ellentétpárok. A kontrasztos formakapcsolatokban ezek a 
tulajdonságok világosan kifejezettek, mint amikor fák pira-
misszerű és kúp alakú koronái golyószerű és lapos árnyékot 
vetnek, vagy amikor a sötét erdőben a napfényes tisztás erő-
sebb vizuális hatást kelt. A kontraszt nagyon kifejező eszköz, 
ezért óvatosan kell bánni az alkalmazásával. A parképítés-



ben használva a tervezőnek pontosan tudnia kell, hogy mire 
akarja a látogató figyelmét irányítani. 

 
Alsó kert . Giverny . Franciaország

 
Kert Szucsouban. Kína



A nüansz – finom átmenetet, a hasonló formák jelenték-
telen különbségét jelenti. Megnyilvánulhat az azonos formák 
eltérésében vagy valamely térrész eltérő megvilágításában, 
árnyékolásában.

A tájépítészetben különösen fontos szerepet játszik a nö-
vények színnel kapcsolatos nüanszainak alkalmazása, ame-
lyeket a nyári, őszi vagy valamely kívánt színhatás elérése 
céljából használnak.

Az azonosságot az összehasonlító jegyek határoz-
zák meg. A parkok kiterjedtsége, ritmikussága és nagysá-
ga, megvilágítottságuk, a bennük érvényesülő színhatások 
nüanszok, kontraszt és azonosság alkalmazásával hangsú-
lyozhatók. 

 
Adveno Brooke Angol kertek című könyvének illusztrációja. 

Viktoriánus kert
A léptékkel kapcsolatos kérdéseket a nagyarányúság –  

az egyik legfontosabb kompozíciós eszköz – figyelembevé-



telével oldják meg. A tájépítészetben a nagyarányúságon 
a tér- és térfogati elemek nagyságát, az emberi léptékhez 
viszonyított arányát értik. A park térelemei: az utak szélessé-
ge, hossza, a virágágyások, építmények, filagóriák, árkádok, 
szobrok nagysága              

! A tájépítészet – megtervezett, különböző színeket felvo-
nultató, a fák és cserjék alakját, levélformáit, valamint 

más természetes elemeket – vizet, pázsitot, domborzatot – 
alkalmazó kompozíció.

A csodálatos növénytársulások és növényi kompozíci-
ók az építményeknek vannak alárendelve, és szervesen il-
leszkednek a természeti környezethez, harmonizálnak vele 
a térben . A természet és az építmények a tervezett tájban 
mintha egymás folytatásai lennének.

Ukrajnában tájépítészeti módszerrel hoztak létre sok 
régi természeti-építészeti komplexumot, így templomokat, 
kastélyokat, kolostorokat. Ezek a mai napig ámulatba ejte-
nek szépségükkel, csodálatos oázisokként emelkednek ki a 
környezetükből, mintha az ősök kezével alkotott, kifinomult 
ízlésről árulkodó mesék lennének.

 Fess kompozíciót Kerti sarok címmel!
Használj olyan természet utáni vázlatokat, ame-

lyeket különböző fafajokról, filagóriákról, virágágyásokról 
készítettél!

Használd a mesterség ábécéjét!



 

 



az alkotás órája

 Mielőtt hozzákezdenél a Kerti sarok című kompo-
zíció elkészítéséhez, érdemes elmenned a városi 

parkokba, ahol szemügyre veheted a virágágyások alakját 
és a bennük lévő virágok kompozícióját.

A sétád során készíts vázlatokat fákról, bokrokról, figyeld 
meg alakjukat és színüket!

Figyeld meg a fák, cserjék ültetésének a rendjét, a szob-
rok, filagórák helyét. Ez segít neked a további munka során.

alKalmazoTT grafiKa.  
a plaKáT

Mindenki arra törekszik, hogy minél jobban szervezze az 
életét a Földön, hogy ezzel is óvja a természeti értékeket, köz-
te a növény- és állatvilágot, s nem utolsósorban a kulturális 

környezetet . Azonban 
egyre fogynak azok 
a helyek, ahol eredeti 
formájában található 
az őstermészet. Ron-
gálódnak a természeti 
és kulturális örökség 
objektumai is.       

Az ember környe-
zetre gyakorolt nega-
tív hatása az utóbbi 
évszázadokban egyre 
globálisabb jelleget 
ölt, és sokszor okoz 
visszafordíthatatlan 
változásokat .



Az emberi tevékenység állatfajok teljes eltűnését idézi 
elő, megváltoztatja a tájat, sőt bolygónk egészének arculatát 
azzal, hogy városok, gyárak, utak, víztározók épülnek. Mind-
ez nem használ a természetnek .

Az embernek tekintettel kell lennie a természetre, kezdve 
a legkisebb hangyától a leghatalmasabb élőlényekkel bezá-
rólag .

Meg kell tartani a népi hagyományokat őrző létesítmé-
nyeket, mivel ezeknek az eltűnése egyenértékű a nemzeti 
történelem gyökereinek elvágásával, a kulturális örökség 
felszámolásával.

Világosan kell értenünk, hogy a természeti és kulturális 
környezet bármilyen átalakítása előtt ökológiai és néprajzi 
hatástanulmányt kell készíteni. A természeti és kulturális 
környezetbe történő beavatkozás következményeinek, ha-
tásmechanizmusának és a védekezés módjának a meg-
állapítása a legbonyolultabb feladatok egyike, de meg kell 
oldania az embernek .



 
Pirogovo falumúzeum Kijev mellett

Ebben a tevékenységében az embert a természeti kör-
nyezetet vizsgáló ökológia tudománya és a népek történel-
mi hagyományait, életét, lelkületét, kultúráját kutató néprajz 
segíti .

Az általános emberi értékek megőrzésére felhívó és ne-
velő célzatú hatékony eszközök egyike a plakát.

! A plakát – nagyméretű grafikai ábrázolás, amely azon-
nali hatást fejt ki a nézőre. A plakát fő ismérvei – a forma 

kifejező és lakonikus megjelenítése, a színek erőssége, rö-
vid, az ábrázolás tartalmához kapcsolódó, valamire felszólí-
tó szöveg.

A plakátra a következő kontrasztok jellemzők: a sziluett, 
tónus, nagyság és forma hangsúlyozása. Meghatározó je-



lentőségük van a plakát ese-
tében a kompozíciókészítés 
törvényeinek, amelyek lehe-
tővé teszik a nézőre érzelmi 
hatást kifejtő tartalom megje-
lenítését .

A plakát grafikája az em-
beralakokat, a tárgyakat és 
egyes részleteket hangsú-
lyozza . Ezzel együtt a tartal-
ma nagyon általánosító, lako-
nikus és a lényeget kifejező.

A domináns szín hiánya 
darabossá, szürkévé teszi a 
plakátot. Képzeljünk magunk 
elé egy szürke falon lévő, két 
egyforma méretű, fekete és 
fehér mezőre osztott papír-
lapot. Közelről szemlélve az 
ilyen lap nem fogja egységes egész benyomását kelteni, vi-
szont távolról szürkének fog tűnni.

A domináns színnek mindig kapcsolódnia kell a plakát 
tartalmához, üzenetéhez, és elvi jelentősége van. A színes 
plakátkompozíció két vagy három szín azonos erősségű tó-
nusát tartalmazza.

A művész mindig sok időt fordít a színtónusok arányá-
nak, a fényárnyék játékának, a féltónusoknak, visszfé-
nyeknek, villanásoknak az ábrázolására. Nagy jelentősége 
van az anyag faktúrájának, a festék felvitelének, ecset-
vonásoknak, míg a plakátfestő nem alkalmazza ezeket 
az eszközöket, amelyek lassítanák az üzenet megérté-
sét, a minimumra csökkenti a színek és részletek számát.

VIGYÁZZ A 
MELEGRE!

 
L. Bogdanov



a TErmészET  
nEm jáTéKszEr

 
O. Guszev                                      V. Fjodorov

A plakátművészetben nagy szerepet játszik a színek 
szimbolikája és a mindenki számára érthető szimbólumok 
történelmileg kialakult fogalma, jelentése, elmélete. A színek 
szimbolikája rejtett módon vált ki érzelmeket a nézőben.

A plakátkompozíció színegyensúlya kiterjed a szövegre, 
annak betűnagyságára és -típusára.

A formai eszközök minden lakonikussága mellett a pla-
kát által kifejezett tartalomnak általánosítónak, többjelenté-
sűnek, de egyúttal olyannak kell lennie, hogy a néző azonnal 
felfoghassa. A plakátkompozícióban nagy jelentősége van 
a kontrasztnak, mindenekelőtt a színkontrasztnak, a kis és 
a nagy ellentétének. A plakáton gyakran megbomlik az idő 
koherenciája, elcsúsznak a térsíkok.



óvd a madaraKaT!

A MADARAK 
VÉDIK AZ ERDŐT    

ÓVD A TERMÉSZETET – 
AZ EGÉSZSÉG FORRÁSÁT!

 
              G. Pondupolo 

A plakát általánosító jellege az ábrázolás metaforikus 
módjában, hiperbolikus, allegóriás tartalmában, a méretek, 
a mozgás és a színek intenzitásának érzékeltetésében nyil-
vánul meg. A plakátkészítéshez magas fokú szakmai tudás, 
fejlett esztétikai kultúra szükséges.

Például a Környezetvédelem vagy a Kulturális örökség 
című plakátok elkészítéséhez tudni kell, hogy miről van szó, 
jól kell érteni azt a problémát, amelyről a plakát szól.

 Válassz ki egy témát, amelyről plakátot készít-
hetsz! Határozd meg a plakát tartalmát és eszmei 

mondanivalóját! Válaszd meg a plakát témájához illő betűtí-
pust! Foglald egységbe a szöveget és az ábrázolást!



A plakát elkészítésének sorrendje:

 



az alkotás órája

 Figyeld meg az utcán és a házak falán elhelyezett 
plakátokat!

Ismerkedj meg a látott plakátok tematikájával, kompozí-
ciójával, grafikai vagy festészeti kifejezési módjával!

ajándéK iKEbana KészíTésE
ajándéktárgyak
Mindenki szereti az ünnepeket, hiszen azok örömöt su-

gároznak. Természetesen sok ünnephez ajándékozás kötő-
dik. Vannak esetek, amikor legértékesebb a kézi munkával 
készült ajándék . Az ilyen ajándék elkészítése nem nehéz . 
Önállóan, mások tanácsa vagy szakfolyóiratokban olvasot-
tak alapján is eldönthető, mi legyen a saját készítésű aján-
dék .

A különböző ünnepekre készülő ajándékoknak megvan a 
hagyományuk, témájuk, jelképrendszerük. Az ajándéktárgy 
díszítése változatos lehet, de a tematikája mindig meg kell, 
hogy feleljen az ünnep tartalmának.      

A gyerekek szíve-
sen fogadják ajándék-
ként az édességeket 
és a különböző, díszes 
csomagolású játéko-
kat, míg a felnőtteknek 
szóló ajándék lehet 
egy egyszerű, szépen 
kidolgozott, ízléses 
képeslap . Az egész 
csak a fantáziától és 
az ajándék elkészítési 



módjának ismeretétől függ. A jól megválasztott csomagolás 
az egyszerű ajándékot, az ajándékozott hétköznapi tárgyat 
is érdekessé, vonzóvá teheti. A csomagolás készítéséről a 6. 
osztályban volt szó .

ikebana
Mennyi magasztos verset írtak róluk a költők, hány gyö-

nyörű festményt szenteltek nekik a művészek! A virágokról 
van szó, amelyek szebbé, gazdagabbá, örömtelibbé teszik 
az ember életét, a jó-
ságot és szépséget 
közvetítik . A virágok 
ősidők óta elmarad-
hatatlan kísérői az 
emberi élet nevezetes 
eseményeinek .

A szokásoktól és 
az életkörülményektől 
függően a virágdíszek 
különbözőek voltak. 



Az ókorban a rómaiak, görögök és szlávok pártát, füzéreket 
fontak virágból.

Jóval később, a reneszánsz korban jelentek meg a virág-
csokrok, de kezdetben nem díszítő elemként, hanem illatfor-
rásként. Az akkori csokrok kicsik voltak, és erősen illatozó 
virágokból álltak .

   
Változtak a korok, változott a divat, és megjelent az igény 

a virágkötészetre, csokrok, virágkompozíciók készítésére. 
Ebben nem utolsósorban a japán virágkötészet, az ikebana 
játszott fontos szerepet.

A japánok az ünnepi terítékhez alacsony vázákat és 
hosszúkás, díszítést tartalmazó agyagedényeket használ-
tak. Ezekbe kis számú virágot helyeztek. Az élő virágok 
mellett a lakóteret száraz levelekkel, növényi hajtásokkal, 
termésekkel, nádbuzogánnyal, bogánccsal, kalászokkal, 
tövises ágakkal, fakéreggel, taplógombával, érdekes alakú 
gyökerekkel dekorálták .



Jó tudni, hogy milyen virágot szeret az, akit meg aka-
runk ajándékozni. Ha ez nem lehetséges, akkor a modern 
virágetikett szabályait kell szem előtt tartani.

Jubileumi ünnep alkalmából nagy csokor, sőt virágkosár 
is ajándékozható. Születésnapra csokor, virágkompozíció 
vagy virágkosár is átnyújtható. De az ajándék is díszíthető 
virággal . Egy szál virággal is meg lehet lepni az ünnepeltet .

Számos babona és előítélet él a virág-ajándékozással 
kapcsolatban, amelyeket figyelembe kell venni. Mindenek-
előtt a csokorban lévő virágok számát kell megemlíteni. 
Ukrajnában és Magyarországon temetési vagy gyászcso-
korban csak páros számú virág lehet. Külföldiek esetében 
ez zavart okozhat, hiszen vannak országok, ahol nem tulaj-
donítanak semmilyen jelentőséget annak, hogy páros vagy 
páratlan számú az ajándékba adott virág, kiemelkedő ese-
mények alkalmából méretes csokrot nyújtanak át.

Erősen tartja magát az a babona is, amely szerint szerel-
mesek nem ajándékozhatnak egymásnak sárga virágot vagy 



olyan csokrot, amely-
ben sárga virág van, 
mert a sárga színt az 
árulással, irigységgel 
azonosítják . A való-
ságban a sárga a gaz-
dagság, szerencse, 
nemes jellem és tisz-
telet jelképe, hiszen 
ilyen színnel ábrázol-
ják a napsugarakat és 
a fényt is. Ezért mielőtt 
virágot ajándékoznánk valakinek, tájékozódnunk kell, hogy 
nem babonás-e és tisztában van-e a színek szimbolikájával .

Játékfigurák
Gyerekek számára legjobb ajándék a játék .
A mai játékok lépést tartanak a fejlődéssel, vannak kö-

zöttük összerakhatók és szétszedhetők, mechanikusak, 
elektronikával ellátottak, legók, építőszekrények. És akkor 

még szó sem esett a 
számítógépes játékok-
ról, amelyek gyakor-
latilag kisajátították a 
gyerekek tudatát.

A mai modern já-
tékok dinamikusak 
és változatosak, és 
mindenekelőtt a mér-
nöki és játéktervezői 
képzelet termékei . Az 
üzletekben minden 



igényt kielégítő játékok kaphatók, köztük zenés, sport-, szín-
házi és technikai játékok. És nagyon sok a játékfegyver…

Itt az ideje, hogy visszatérjünk a hagyományos népi játék-
szerekhez, amelyeknek az alapját mindig a jóra való törek-
vés képezte és elutasít minden erőszakot. A hagyományos 
játékok testesítik meg azt a plasztikus, elvont gondolkodást, 
amely azokat a történelmi időket idézi meg, amikor az em-
ber először kezdett természetes anyagokból olyan dolgokat 
előállítani, amelyek nem csak a segítségére voltak, hanem 
valamit jelöltek, jelképeztek.

 
M. J. Piscsenko. Játékfigurák     F. I. Olekszijenko. Játékfigurák

Minden nemzeti közösségnek megvannak a jellegzetes 
játékfigurái, megvan a játékkultúrája. A játékokat a legköny-
nyebben hozzáférhető természetes anyagokból – fából, 
agyagból, fűből, fakéregből, levelekből, termésekből – ké-
szítették . 

Az agyag játékfigurák a fazekas mesterek keze alól ke-
rültek ki mint dísztárgyak vagy asztali szobrocskák. Régen 
ilyen játékfigurákat maguk is gyúrtak a gyerekek, ami azt 
jelzi, hogy ezek mennyire hagyományosak és egyszerűek 
voltak. Ebben a folyamatban a legbonyolultabb az állatok és 



madarak esetében egyforma, belül üres törzs elkészítése 
volt. A játékfigurák világa elég változatos volt: lovak, birkák, 
kecskék, tehenek, kutyák, nyulak, halak, kakukk, szarvas… 
Mind Ukrajnában, mind Magyarországon a legelterjedtebb, 
agyagból és fából készült játékszer a síp vagy fütyülő volt. 
Minden nép a saját díszítő művészetének megfelelően de-
korálta a játékfigurákat. Ehhez különböző eljárásokat, tech-
nikákat, eszközöket és anyagokat – festékeket, agyagmázat, 
fénymázat, retusálást, lapítást – alkalmaztak. 

Szalmából, vesszőből, fakéregből, fűből, gyékényből a 
mai napig készítenek játékfigurákat, dísztárgyakat. A vá-
laszték ebben az esetben is majdnem olyan széles, mint 
az agyagnál láttuk: 
madarak, állatok, haj-
lékony vesszőből, 
fiatal hárs- vagy fűz-
kéregből bababölcsőt, 
dobozokat, kosárká-
kat fonnak. Korábban 
fűből is sok mindent 
készítettek, például 
babákat, játéképülete-
ket és -házikókat . 

Régen nemzedék-
ről nemzedékre örök-
lődött a mesterség a 
játékkészítéssel fog-
lalkozó családoknál . 
A játékfigurák kidolgo-
zásánál a mesterek a 
nép életéből ellesett 
motívumokat alkal-



mazták és a munka szeretetét, a szépség iránti fogékony-
ságot oltották be az ezeket használó gyerekekbe . Az anya-
nyelv szavaihoz hasonlóan az ilyen játékszerek a társalgás 
eszközeiként szolgáltak, érthetőek voltak, ápolták a nemzeti 
hagyományokat és kultúrát.

 
Gyerekek által készített játékfigurák

Emléktárgy
Az emléktárgy vagy szu-

venír rendeltetése valamilyen 
eseménynek, közte utazás-
nak, látogatásnak a megörö-
kítése .

A szuvenír lehet dísztárgy 
vagy használati tárgy, amely 
eredeti rendeltetése szerint 
használható (dobozkák, kerá-
miaedények, fonott kosarak, 
szőttesek, varrottasok).               

Az emléktárgyak a turiz-
mus, sportversenyek, olimpiai 



játékok, nemzetközi fórumok, kongresszusok, fesztiválok 
fejlődésével terjedtek el.

Az emléktárgyak felidézik a hozzájuk kapcsolódó ese-
mények, helyek emlékét, ezeket rendszerint a nemzeti ha-
gyományok és kultúra szellemében készítik. Szuvenír lehet 
amulett és festett vagy hímes tojás is. A valamilyen kívánság 
teljesüléséért, a rossz szellemek elleni, képzelt védelem mi-
att hordott és a hiedelem szerint szerencsét hozó amulette-
ket természetes anyagokból készítik .

Emléktárgyakat üzletben vásárolhatunk, de saját kezűleg 
is készíthetünk természetes vagy műanyagokból. Az anyag 
kiválasztása attól függ, hogy mennyire megmunkálható. Em-
léktárgyak legkönnyebben természetes anyagokból készít-
hetők és nem igényelnek bonyolult megmunkálást, rögzítési 
módokat .



Saját gyűjteményt is létrehozhatunk emléktárgyakból, 
amelyeket a természetbe tett kirándulások alkalmával be-
gyűjtött anyagokból – makkból, tobozokból, mogyoróból, di-
óból, szép kövekből, kagylóhéjakból – készítünk.

 Készíts ajándéktárgyat saját elképzelésed szerint, 
előre előkészített anyagokból!

Ha segítségre van szükséged a munka végzése során, 
fordulj a tanárhoz!

az alkotás órája

 Készíts játékfigurákat természetes anyagokból!
Nagyon sokféle természetes anyagot gyűjthetsz a 

természetben tett séták vagy kirándulások során.



grafiKai formaTErvEzés. 
márKasTílus Kidolgozása

A poligráfia annyira részévé vált az életünknek, hogy el 
sem tudjuk képzelni a létünket nyomdaipari termékek nélkül. 
Könyvek és folyóiratok, számtalan újság, reklám szórólap, 
csomagolóanyag, naptárak, árucímkék, képeslapok… Min-
det lehetetlen lenne felsorolni.

A poligráfia és a formatervezés – egymáshoz kölcsönö-
sen kapcsolódó szakterületek . Bármilyen nyomtatott termék 
formatervezők munkájának az eredménye. Formatervezők 
dolgoznak a könyveken, bélyegeken, képeslapokon, csoma-
goló dobozokon. Látható, hogy szakterületük nem csak a 
nagy projektekre, hanem a kis formákra is kiterjed.

A kis formák körébe tartoznak a speciális rendeltetésű 
grafikai kompozíciók: meghívók, képeslapok, üdvözlő lapok, 
szórólapok, hirdetési és reklámplakátok és a különböző ter-
mékekre kerülő címkék, emblémák, logotípusok.

Azonban a nyomdaipari termékek formatervezése nem 
csak a könyvek, árucímkék vagy időszaki kiadványok kidol-
gozásában merül ki, hanem kiterjed a logotípusok, márkastí-
lusok elkészítésére is.



Valamely cég sikere nagyban függ attól, hogy mennyire 
rögzül a partnerek vagy a fogyasztók emlékezetében. Ezért 
nőtt meg az igény a márkastílusok kidolgozására, minde-
nekelőtt kereskedelmi márkák, emblémák, áruvédjegyek és 
logotípusok elkészítésére.

A márkastílus sok olyan összetevőt foglal magában, 
amelyek egységes rendszert képezve lehetővé teszik a cég 
pontos megismerését. Ez kiterjed a színtervezésre, stiliszti-



kára és a cégjelzésre. Mindegyik fontos összetevő, de legin-
kább a logotípus és az áruvédjegy rögzül az emlékezetben.

 
Nyomdaipari termék: a Jevrokon című napilap számára készített 

falinaptár, meghívó, kitűző

! Az áruvédjegy vagy brand – hivatalosan bejegyzett, 
eredeti jellegű (művészi) ábrázolás, amely valamely cég 

áruinak vagy szolgáltatásainak a felismerését, azonosítását, 
egyben reklámozását szolgáló grafikai jel. Az áruvédjegy le-
hetővé teszi az egyik cég, vállalat árucikkeinek és szolgálta-
tásainak a többitől való megkülönböztetését.



A cégjelzés – a kereskedelmi márka grafikai jele, a már-
kastílus egyik fő eleme.

Az áruvédjegy elődjei különböző bélyegzők, billogok és a 
középkori céhek kézműveseinek jelei voltak.

Az áruvédjeggyel szemben támasztott fő 
követelmények

Az ideális márkajelnek a következő jegyekkel 
kell rendelkeznie:

1. Érzelemre irányuló információt hordoz, a cég tevé-
kenységi körére utal.

2. Jó megkomponáltságával figyelemfelkeltő.
3. Egyediség, más márkajelektől való eltérés.
4. Könnyű megjegyezhetőség, felismerhetőség.
5. Lakonikusság, de nem primitív grafikai ábrázolás.



a márkajel kompozíciója
A márkastílus kidolgozása – mindenekelőtt a grafikai jel-

lel való munka.
A márkajel fő célja – nem mély érzések kiváltása, hanem 

a figyelem felkeltése, ezért optimálisan összetettnek, egy-
ben lakonikusnak, megismerhetőnek, könnyen és világosan 
érzékelhetőnek kell lennie.

A márkajegynek nem szabad kölcsönhatásban lennie, 
egyeznie a környezetében lévő más ábrázolásokkal. Más 
grafikai elemekkel való nyomdatechnikai egyesítésének, 
reklámokban, a közlekedésben és a termelésben való kö-
zös használatának az üzleti együttműködés üzenetét kell 
hordoznia, s nem szabad a többi hasonló jelet elnyomnia. 
Ez úgy érhető el, hogy egyediségével, különlegességével 
lényegesen különbözik más hasonló jelektől. A márkajel – a 
nézőre, befogadóra irányuló „energiasugárzás”.

Kivitelezési technikáját tekintve a grafikai jel a 
következő elemeket tartalmazhatja:

 
            Geometriai                   amorf                         írás 



Ez a beosztás feltételes jellegű, az írás vagy szöveg visz-
szaadható geometriai és amorf formákkal. Ugyanakkor az 
írás – a kompozíció teljesen önálló eszköze.

A piktogram mint a formális kompozíció részesete
Ha a piktogram grafikai szerkezete 

nem kapcsolódik gondolati tartalomhoz, 
akkor absztrakt jelről van szó.

Ha nincs semmilyen jegy, amely tárgyi 
asszociációt idézhetne elő, a piktogram 
kompozíciójának szigorúan formálisnak 
kell lennie. Ebben az esetben különösen 
szigorú feltételeket szabnak a forma letisz-
tultságát illetően.

a piktogram szerkesztése
A piktogram szerkesztését a maj-

dani forma „vázául” szolgáló szerke-
zeti alap keresésével kezdik. Rendsze-
rint alapul geometriai formák – körök, 
négyzetek, háromszögek – halmazát 
veszik. Később ennek a szerkezetnek 
olyan formát adnak, amely biztosítja 
egyediségét és vizuális aktivitását.



Ugyanarra a formai elemre alapozva sok jel készíthető.
A befejezett kompozíciónak egyszerűnek kell lennie, de 

nem primitívnek, hanem lakonikusnak, egységesnek és ho-
mogénnek kell lennie. A jel grafikai szerkezete nem függhet 
az ábrázolás léptékétől. A jelnek reprezentatívnak kell lennie 
mind a névjegykártyán, mind a plakáton.

ábrázoló jel
Az ábrázoló jel – a kompozíció részesete, amely való-

ságos objektumok bizonyos minőségének, meghatározott 
tulajdonságának kiemelésével, hangsúlyozásával vagy mó-
dosításával jön létre.

Az ábrázoló jelet az objektum stilizálásával szerkesztik. 
Alapul valóságos objektumokat vagy természeti formákat 
vesznek, majd kiemelik a fő minőségi jellegét, azután leegy-
szerűsítik és stilizálják a tárgyi formákat. A kompozíció vég-
ső változatának a következő elvárásoknak kell megfelelnie: 
egyediség, lakonikusság, tömörség. A tárgyi formák lényegi 
általánosítása bizonyos jegyekkel ruházza fel az ábrázolást, 
amelyben felismerhető a valóságos objektum.



szövegelemeken alapuló jel
Szövegből kiváló művészi-dekoratív alkotások hozhatók 

létre. A szövegkompozíciók rendszerint kifejezett ritmussal 
rendelkeznek, egysíkúak vagy kétdimenziósak.

Figyelemre méltó eredmények érhetők el szöveges 
elem és díszítő grafika (iniciálék, monogramok, díszbetűk) 
egyesítésével. Számos modern jel épül szöveges elemekre. 
Amikor a jel minden grafikai elem nélküli szövegkompozíció 
(logotípus), akkor vizuálisan felismerhető eredeti betűtípu-
son kell alapulnia.

Újabban a logotípusok számára új betűtípusokat dolgoz-
nak ki. Előfordul, hogy a szöveg nehezen olvasható, de az 
írás, a betűk érdekes, jól megjegyezhető kompozíciót alkot-
nak. A betűk stilizálása néha olyan helyzetet idéz elő, amikor 
a betűkompozíció formális jellegűvé válik.

Kombinált jelek
A márkajelzés kompozíciója leggyakrabban két részből 

áll: szövegből és grafikai elemből. Ez biztosítja az információ 
vizuális (grafikai jel) és verbális (cégnév) befogadását.

Előfordulnak olyan jelek, amelyekben egyes írásos ele-
mek átveszik a grafikai ábrázolás, míg más elemek – a szö-
veg szerepét.

A jelnek jól kell mutatnia fekete-fehér változatban.



A színválasztás a következő szakasz. Rendszerint a már-
kajel kétszínű, amelyek közül az egyik szín a fekete vagy a 
fehér. Ritkábban két kontrasztos vagy egytónusú színt alkal-
maznak. Nem ajánlatos gyengén telített színek és bonyolult 
tónusok használata.

A színt és a kompozíciót, valamint a márkajegy egyes 
elemeit, azok kölcsönös 
kapcsolatát alaposan 
meg kell választani an-
nak érdekében, hogy 
egységes, nehezen fe-
lejthető kép jöjjön létre.

El kell kerülni a bo-
nyolult hatásokat. A már-
kajel – sík kompozíció. A 
térfogat jobban imitálha-
tó mértani objektumok 
kombinációjával.



 Dolgozz ki márkajelet, üdvözlőlapot, meghívót 
vagy reklámplakátot!

A munkát számítógépen is végezheted. A vázlatot ké-
szítsd kézzel!

Használd a mesterség ábécéjét!

az alkotás órája

 Dolgozz ki márkastílust! A teljes munka nem csak 
a cég logotípusának elkészítésére terjed ki, hanem 

az egész termékskálájára. Rendszerint ebbe a körbe map-
pák, borítékok, meghívók, üdvözlőlapok, naptárak tartoznak. 
Megtervezheted a cég arculatát is. Önállóan gondold végig, 
milyen nyomdaipari termékre van feltétlenül szüksége a cég-
nek, s tervezd meg ennek az elkészítését!

Lehetőség szerint figyeld meg alaposan létező cégek, 
társaságok márkastílusát: hogyan vannak elkészítve a cé-
ges űrlapjaik, naptáraik, szórólapjaik.

Derítsd ki, mi teremti meg a stílus egységének érzetét! 
Milyen elemek ismétlődnek valamennyi nyomdaipari termé-
ken? A megfigyeléseid segítenek a formatervezői munkád-
ban.

Ház, EntEriőr, Játszótér  
TErvrajzánaK Kidolgozása

Minden embernek az életében eljön az a pillanat, amikor 
elkezd álmai otthonáról, házáról ábrándozni. A lakóház –  
gazdája lelki világának anyagi megtestesülése . Nemhiába 
mondogatják az angolok nyomán: „A házam a váram”. Ter-
mészetes, hogy az ember saját házában érzi magát legjob-
ban, legkényelmesebben, az otthonától energiával töltődik 
fel, védettnek érzi magát.



A lakások, házak ter-
vezőinek feladata az, hogy 
maximálisan figyelembe 
vegyék a megrendelő, a tu-
lajdonos ízlését, szokását, 
hogy otthonának érezze a 
hajlékát .          

Az új évszázad nem-
csak új technológiákat és 
építészeti megoldásokat 
hozott, hanem megváltoz-
tatta az emberek világfel-
fogását, a városok arcu-
latát is. A sokszintes lakóépületek mellett folyik az egyéni 
lakóházak építésének tökéletesítése. A korszerű lakóház 
legtöbbször kompakt, gazdaságos és ésszerű tervezésű, 
kifejező és a kertkompozícióval harmonizáló a homlokzata. 
A lakóház harmonikusan illeszkedik környezetébe, sima az 
átmenet a belső tere és a külvilág között, jó a belső terek 
tervezése, a pihenőhelyek és a dolgozószobák kialakítása.



 
A Polivjan család háza. Tervezője Szvitlana Korzs

A városi lakás belső terének kialakítása során a terve-
zőnek gondoskodnia kell arról, hogy valamennyire pótolja 
a lakó életében a természettel való szorosabb kapcsolat 
hiányát. A kidolgozás minőségének, a tárgyak színének, 
textúrájának és formájának olyannak kell lennie, hogy a 
természetesség illúzióját keltse, harmonikusan illeszkedjen 
egymáshoz a tartalom, a forma és a funkció, ami annyira 
hiányzik a mai kor városi emberének . A lakberendezési 
tárgyak alakja kevéssé függ az anyagtól és a gyártási tech-
nológiától: a modern technológiák lehetővé teszik, hogy a 
termékek olyanok legyenek, amilyeneknek azokat a tervező 
megálmodta. Ennek köszönhetően olyan egyedi dolgok lét-
rehozására nyílik lehetőség, amelyek teljesen megfelelnek 



a belső térnek és a megrendelő 
elvárásainak .

Az egyéni építésű lakóházak-
ra leggyakrabban csak mint ké-
nyelmes otthonokra tekintenek . 
Mivel azonban ez az emberi lét-
nek a közege, a lakóház tervezé-
sénél a teljességre kell törekedni, 
s nem csak kívül, hanem a belsőt, 
a lakóteret illetően is, beleértve a 
bútorok, növények elhelyezését. 
Az enteriőr és exteriőr egymás-
sal kölcsönös kapcsolatban álló 
fogalmak: ha az építész valamilyen külső elemet tervez, ak-
kor tekintettel kell lennie arra, hogy ez hogyan hat majd ki a 
belsőre, és fordítva.



A modern egyéni lakóhá-
zak építési gyakorlata Ukraj-
nában lényegesen nem tér el 
más európai országok hagyo-
mányaitól. Az ukrán építészek, 
építők állandó résztvevői a 
nemzetközi kiállításoknak, 
amelyek során lehetőségük 
nyílik új technológiák, tervezé-
si elképzelések, anyagok meg-
ismerésére . Az ilyen kiállításo-
kon rendszerint felvonultatják 
az építőipari termékek, a belső 
berendezési tárgyak egész 
spektrumát.

Az építészeknek különö-
sen gondosan kell eljárniuk a 
játszóterek építése során . Te-

kintettel kell lenniük arra, hogy a gyerekekre hat a környezet, 
befolyásolja lelki világuk alakulását, ezért olyan feltételeket 
kell teremteniük, amelyek biztosítják a gyermek egészséges, 
sokoldalú, kiegyensúlyozott fejlődését.



A játszótéri építmények külalakjának, vagyis exteriőrjé-
nek olyannak kell lennie, hogy eredeti tervezésükkel, beren-
dezésükkel felkeltse a gyermekek érdeklődését. A játszóté-
ren lenniük kell az építményeken kívül tereknek, virágágyá-
soknak, játékoknak, filagóriáknak, ápolt fáknak, cserjéknek. 
Azonban a gyermek fejlődésében a vezető szerepet a belső 
és külső tér, azaz az enteriőr és exteriőr szerves egysége 
játssza .

A játékok és sporteszközök készítéséhez felhasznált 
minden anyagnak hivatalos minősítéssel kell rendelkeznie 
és ökológiailag tisztáknak kell lennie. A tervezőknek különös 
figyelemmel kell lenniük a játszóterek, sportpályák berende-
zésének biztonságára .

 Készíts lakóháztervet, beleértve annak enteriőrjét, 
vagy tervezz meg egy játszóteret! A munka végzé-

se során használd az előző tanórákon megszerzett ismere-
teidet!

Alkalmazd a mesterség ábécéjét!
Idézd fel, hogy milyen sorrendben kell tervezni az exteri-

őrt, enteriőrt, alakítani a tájat! Ezek az ismeretek segítenek 



neked abban, hogy bármilyen tervezési feladattal megbir-
kózz.

az alkotás órája

 A tanórán kevés idő jut az alapos tervezési mun-
kára. Ezért ezt célszerűbb szabadidőben, otthon 

végezni. A hosszabb idő nagyobb teret enged a fantázia 
szárnyalásának.

Napjainkban elegendő hozzáférhető információ áll ren-
delkezésre az építészetet és építészeti tervezést illetően. 
Sok időszaki kiadvány, folyóirat áll az érdeklődők rendelke-
zésére, amelyekben az építészetben érvényesülő új irányza-
tokról, új építőanyagokról lehet olvasni.

Érdemes lenne ezeket a kiadványokat fellapoznod a 
könyvtárban vagy megkeresni az interneten, de megtekint-
hetsz építészeti műsorokat a televízióban vagy a világhálón 
is. Ezekből megtudhatod, hogyan valósítják meg, ültetik át 
a gyakorlatba a megrendelő, a konkrét ember kívánságát, s 
úgy szemlélheted a folyamatot, mintha az építész tervezőiro-
dájában vagy műhelyében lennél.

A Jövő városánAk  
TErvEzésE

Valószínűleg ti is elgondolkodtatok már azon, hogy hová 
fejlődik az emberi civilizáció. Minden ember a maga módján 
képzeli el a civilizáció fejlődését. Vannak, akik úgy gondol-
ják, hogy a műszaki fejlődés valószínűtlenül gyors lesz, és a 
város mint olyan teljesen technicizálttá válik .



 
Ryan Church. Vázlat a Csillagok háborúja című filmhez

Mások viszont úgy vélik, hogy az emberi haladás a szer-
ves technológiák útján folytatódik, ezért ötvöződik a termé-
szet és technika, vagyis a jövő e szerint a bionikáé.

Azonban mind 
a város, mind az ál-
latok, mind pedig a 
gépek és tájak ké-
pei a képzeletünk-
ben azok alapján 
jelennek meg, amit 
már láttunk és ami-
ről már van elkép-
zelésünk. Olyasmi  
nem rajzolható meg, 
amit még nem lát-
tunk, amiről nincs 

 
H. R. Giger. Kaptár



elképzelésünk. Csak a bennünket körülvevő világ lehet a 
kiindulópont a fantáziánkat illetően. A természet – az ötle-
tek tárháza, mivel a formái annyira változatosak, egyediek, 
amelyekhez fogható aligha található máshol.

 
Jim Burns. Manjipuri krónika

A jövő városának megtervezéséhez ihletet adhatnak 
egyebek mellett korszerű épületek, középkori várak, hegy-
csúcsok és völgyek, művészeti alkotások, tudományos-fan-
tasztikus művek. Azonban a fantázia legfontosabb ihletője a 
természet. Még a legegyszerűbb élőlények között is vannak 
olyanok, amelyek futurisztikus teremtményekre emlékeztet-
nek. Az alkotáshoz csak az kell, hogy ezeket alaposan meg-
figyeljük.



 
Peter Lee. Blizzard Art. World of Warcraft

A képzelet új városok, civilizációk megalkotására, más 
galaktikák megismerésére sarkall. A filmrendezők filmeket 
forgatnak, a tudományos-fantasztikus műfaj szerzői csillag-
közi utazásokról, idegen bolygókról készítenek alkotásokat.

Napjainkban sok film, könyv, művészeti alkotás, számí-
tógépes játék készül Földön kívüli életről, lényekről. Ezek 
cselekménye olyan, mintha a jövőben játszódna.

Próbáld elképzelni, milyen lesz a jövő városa.
Ebben segítségedre lehetnek a tudományos-fantaszti-

kus szerzők alkotásai. Figyeld meg a modern épületeket. Az 
építészek sokszor olyan egyedi építményeket hoznak létre, 
amelyek a jövőt idézik: felhőkarcolókat, hidakat, sőt mester-
séges szigeteket építenek .

Ez nem csoda, hiszen az, ami néhány évtizeddel ez-
előtt elképzelhetetlen és fantáziába illő lett volna, manapság 
megszokott: repülőgépek, gépek, többszintes épületek.



 
Ryan Church. Skicc

 Próbáld meg elképzelni, milyen lesz majd a jövő 
városa! Készíts kompozíciót elgondolásod szerint 

a jövő városáról!
Szerinted milyen lesz a jövő építészete? 
Használd a mesterség ábécéjét a munka végzéséhez!

az alkotás órája

 A festőművészek, írók arra törekednek, hogy a 
munkájukban kifejezésre juttassák azt, ahogyan 

a jövőt látják. Ezeket a futurisztikus alkotásokat te is meg-
nézheted. Neked is lehetőséged van arra, hogy Kozmikus 
fantáziák címmel kompozíciót készíts. Próbálj illusztrációkat 
készíteni ebben a témakörben.



a város ünnEpE
A népek és államok léte a hagyományokon alapul. Ezek 

között nem utolsó helyen az ünnepek vannak, amelyek év-
századok, sőt évezredek során alakultak ki és váltak hagyo-
mánnyá .

Az ünnep – az emberi lét, az emberi kommunikáció, az 
etikai és esztétikai együttélés, a közösségi együttlét, az aktív 
pihenés és népi hagyományok egyik legfontosabb attribútu-
ma .

 
Nemzetiségek ünnepe Kanadában

Minden nép és nemzet életében a saját törvények sze-
rint alakultak ki az ünnepek, sokszor nevezetes események 
évfordulói kapcsán. Nem minden ünnep azonos rangú, de 
alapjában véve mindegyik célszerű.



Az ünnepek rendszerint az őszi és téli időszakra esnek. 
Ennek az az oka, hogy a régi időkben a földművesek ilyen-
kor tudtak megpihenni, időt szakítani a szórakozásra. Az 
ünnepek sokszor mágikus tartalommal bírtak. Megünnepel-
ték például a termés betakarítását, és volt ünnepe a tűznek, 
amelynek szerencsét hozó, a gonosztól védő, tisztító sze-
repet tulajdonítottak. A tűz ünnepét Európában az ősidőktől 
fogva tartották. Ilyenkor tábortüzet raktak, fáklyás menete-
ket tartottak, gyertyával jártak. Ezzel a gonosz szellemeket 
igyekeztek elűzni. Az ukránok, akár más szláv népek kép-
viselői, bizonyos napokon tábortüzeket gyújtanak és azon 
át ugrálnak. Ilyen ünnepet Ivan Kupala (Szent Iván) napján 
tartanak .

 
I . Pogorelov . Karácsony ünnepe



Vallási ünnep a húsvét, karácsony és pünkösd. Minden 
népnek megvannak az ünnepekkel kapcsolatos hagyomá-
nyai. Sőt a világszerte tartott ünnepeket a népek a saját ha-
gyományaiknak megfelelően ülik meg.

Világi ünnep például az Újév. A születésnapon kívül ezen 
az ünnepen jönnek össze legtöbbször a rokonok, ismerősök. 
Vannak, akik nem szeretik a zajos társaságot, eseményeket, 
ám a születésnapot rendszerint mindenki megünnepli . Az 
ukránok régen az új év első napjait vidám játékokkal, ének-
kel, tánccal ünnepelték meg. Ez idő tájt van a kántálás, ami 
ugyancsak az énekhez kapcsolódik. A fiatalok ilyenkor ház-
ról házra járnak, köszöntik az ott lakókat, akik rendszerint 
megvendégelik őket. A kántálás pogány szokásra, a gonosz 
szellem űzésére vezethető vissza. Ilyenkor szokás gyertyát 
gyújtani az asztalon.

 
Az évezredeket összekötő híd Kijevben, 2000-ben



Azonban változnak az idők, új ünnepek jönnek szokás-
ba, mint amilyen a győzelem vagy a függetlenség napja. Tar-
tanak ünnepet munkahelyen, vállalatoknál is.

A városoknak is van ünnepük, amelyet különbözőképpen 
ülnek meg. Az ilyen eseményekre alaposan felkészülnek, 
hogy a résztvevők számára emlékezetes maradjon az ünnep.

 
Győzelem napi tűzijáték



Ünnepekre a városok utcáit szalagokkal, léggömbökkel 
díszítik. Sokszor rendeznek tűzijátékot vagy díszsortüzet, 
utcabált, vásárt, virágkarnevált, kiállítást ezeken a napokon. 
A fiatalok számára táncmulatságokat, koncerteket, tombolát 
szerveznek ilyenkor .

 
Függetlenség napi díszsortűz



Az ünnep iránt senki nem közömbös, valamilyen módon 
mindenki bekapcsolódik az eseményekbe, hiszen ilyenkor 
örömteli és vidám a hangulat. Ilyen napokon rendeznek szép-
ségversenyeket, vetélkedőket, ajándékozást, táncversenyt, 
dalfesztivált.

 Miben különböznek a hétköznapok az ünneptől?
Mondd el, hogyan alakul át a hétköznapi város 

ünnepivé! Hogyan díszítenéd fel a lakóhelyedet ünnepkor? 
Milyen művészi kifejező eszközöket használsz a munkád so-
rán?

az alkotás órája

 Figyeld meg a településed életét, de elsősorban 
azt, hogyan készül az ünnepre! Készíts vázlatot az 

ünnepi előkészületekről! Ez segít majd a munkád elkészíté-
sében.

plein eir festészet
A természet – az ember alkotó tevékenyégének kimerít-

hetetlen forrása. A természettel való ismerkedést úgy is le-
het kezdeni, mint egy ember megismerését: először távolból, 
majd közelebbről figyeljük, majd gyönyörködünk a szépsé-
gében. Amikor híres festők képeit, tájképeit nézzük, akkor 
elsősorban a színekre, a vonalvezetésre összpontosítunk. 
Az ilyen képek gazdagítják a fantáziánkat, a természet iránti 
szeretetre nevelnek, fejlesztik az elvont gondolkodást, a ter-
mészet újszerű megközelítésére tanítanak.

A művészek, amikor természet után festettek, rendsze-
rint a szabad ég alatt alkottak, hogy megörökítsék a hajnali 
napfény egyediségét, megismerhetetlenségét, a levegő, a 
reggeli táj tisztaságát. Ami számunkra teljesen természe-
tesnek tűnik a képekben, a mögött rengeteg munka van: a 
festő a végső változat előtt számos vázlatot, skiccet készít. 



Az igazi művész a természet szerény, türelmes tanítványa, 
valósághűen adja vissza a természet színeit, amikor szabad 
levegőn fest. A szabad ég alatti festést plein eir-nek nevezzük

 
Sz. Torlopov. Apály

Minden nagy művésznek van 
kedvenc témája . Egyesek szívesen 
festenek sűrű erdőt komor fákkal 
övezett ösvénnyel, mások szíve-
sebben örökítik meg a napfényes 
tisztásokat, a tavak fényes víztükrét, 
megint mások falusi házakat ábrá-
zolnak muskátlis ablakokkal vagy 
folyópartot emberekkel. A festők té-
maválasztásának gyakori tárgyai az 
állatok. Képeiken a festők kifejező 
eszközökkel valósághűen ábrázolják 
a természet állapotát, harmóniáját.

 
P . Holodnij .  
Téli veranda



 
B. Scserbakov. Őszi fák

 A természet utáni festés sok megfigyelést igé-
nyel, hogy megmaradjon az emlékezetben az, 

amit a művész vissza szeretne adni. A plein eir vagy sza-
bad ég alatti festés, emberekről, állatokról készülő vázlatok, 
skiccek segítenek abban, hogy alkalmazd a tanórákon meg-
szerzett képzőművészeti ismereteket, és a gyakorlatban, 
azaz közvetlenül a természetben tökéletesítsd a művészi 
technikádat.



az uKránoK
A felkelő nap első sugarai lágyan siklanak végig a harma-

tos réten. Ébrednek a hegyek, a sztyeppe, az erdő. A termé-
szet a szivárvány minden színében pompázik, hangkavalkád 
köszönti a felkelő napot. Új napra ébred egy ország, amely-
nek a neve: Ukrajna. Népe, az ukránok gazdag hagyomá-
nyokkal, érdekes szokásokkal rendelkeznek.

Az ukránság békeszerető, földműves nép, soha nem tört 
más országok függetlenségére, nem akart idegen területe-
ket meghódítani, de mindig óvta saját földjét. Minden ukrán 
erősen ragaszkodik a szülőföldjéhez, hazájához. Minden-
napi tevékenységével, munkájával, hagyományaival, szo-
kásaival választ talál az élet legbonyolultabb kérdéseire is, 



erős különbséget tesz a jó és a rossz között. Ehhez az út az 
öntevékeny fejlődésen, a szülőföldhöz, a gyökerekhez, való 
ragaszkodáson, tanuláson és munkán át vezet. Példaként 
állhatnak előttünk azok a hősök, akik egész életüket és tevé-
kenységüket a hazájuknak szentelték.

Egy ilyen családdal ismerkedünk meg . Vira Ivanyivna 
Akunyina népművészhez látogatunk, Vinnicába. 

Vira Ivanyivna 1911-ben született, már gyermekkorá-
ban szépen rajzolt és kötött, gyönyörű csipkéket horgolt. Ez 
utóbbi lett élete legfőbb tevékenysége, a művészi fantáziája 
csodálatos formákban öltött testet a horgolás révén. Ez a 
rendkívüli asszony egész életét a munkának, a művészetnek 
és a fital tehetségek nevelésének szentelte.



2006 októberében jubileumi kiállítást szerveztek az 
Akunyin család valamennyi tagjának munkáiból Vira Iva-
nyiv na 95 . születésnapja alkalmából . A tárlat látogatói meg-
ismerkedhettek a népművész lányának, Zinaidának, uno-
káinak, Okszánának, Marinának és Ludmilának, valamint 
dédunokáinak, Tarasznak, Szófiának és Olekszandrnak az 
alkotásaival is .

Okszana és Marina a művészetnek szentelte az életét, 
de szakít időt a gyerekek tanítására is. Rajzot, fazekasságot, 
festészetet és ukrán népi játékok készítését tanítják a felnö-
vekvő nemzedéknek.

Nézd meg az alábbi alkotásokat, amelyek a nevezetes 
család tagjainak a keze alól kerültek ki. A legfontosabb jel-
lemzőjük az uk-
rán népi hagyo-
mányok őrzése, 
átörökítése. Su-
gárzik belőlük 
a népi bölcses-
ség, a jóság és 
a szépség . Min-
den tiszteletet 
megérdemelnek 
az ukrán földön 
született művé-
szek, alkotók, 
akik felbecsül-
hetetlen értékkel 
gazdagították a 
nemzeti kultúrát.




