Bevezető

Előszó

A képzelet világa című tankönyv a művészetek megértéséhez és kreatív alkalmazásához nyújt segítséget. Az elméleti ismereteken túl ötleteket ad ahhoz, hogy te is kipróbálj
alkotásaidban egy-egy megismert stílust, témát vagy művészeti technikát.
A művészetekről szóló fejezetekben a nagy történelmi
korszakok legjellegzetesebb épületei, szobrai, festményei,
használati és dísztárgyai mellett az adott időszak öltözékeit is megismerheted. A könyv elején olvasható műelemzési módszerek egyfajta lehetséges megoldást kínálnak
fel. Elsősorban a figyelmedet hívják fel arra, hogy milyen
összetett egy műalkotás, mennyi dologra kell figyelni ahhoz, hogy megértsd a művész szándékát, és eljuss a látható külső formától a tartalomig, a mű mondanivalójáig.
A megértés szintje tőled is függ. A te egyéniséged, a pillanatnyi lelkiállapotod, érdeklődésed, ízlésed is befolyásolja,
hogy érvényesül-e a mű hatása vagy sem, elfogadod-e a
művész kifejezőeszközeit, és tetszik-e a látott mű. Ha többet tudsz egy mű keletkezéséről, a művész egyéniségéről, akkor valószínűleg az alkotói stílusát is jobban meg fogod érteni.
A műalkotások képei mellett szöveges elemzések is
szerepelnek. Egészítsd ki azokat saját gondolataiddal,
észrevételeiddel!
A tankönyv jellegzetessége, hogy az elméleti ismereteket különböző tevékenységek során szerezheted meg. Az
ismeretközlő részekhez írásbeli és rajzos feladatok is kapcsolódnak. Egy-egy témához több alkotó feladat is tartozik. Nem kell mindegyiket elkészítened. Válaszd ki azt,
amelyikről a legtöbb ötlet jut eszedbe és a legjobban
meg tudod valósítani!
Sikeres munkát kíván:
A Szerző és a Kiadó
A tankönyv szövegében vastag betűvel szedve találod
meg a legfontosabb fogalmakat és ismereteket.
Ha * szerepel egy szó mellett, akkor annak magyarázatát a
könyv végén lévő Kislexikonban találod meg.
Ha többet szeretnél tudni egy-egy korszakról, művészről
vagy művészeti technikáról, akkor a tankönyv végén lévő
Irodalomjegyzék ajánlott könyveiben is utánanézhetsz
az érdeklődésednek megfelelő témáknak.

Fogalmak, technikák
Az ilyen jelölésen lévő szöveg egy fontos művészettörténeti fogalmat vagy egy képzőművészeti technikát ismertet meg veled.

Tudod-e,
…hogy az így megjelenő szövegből sok érdekességet tudhatsz meg az adott témához kapcsolódóan?
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A képzelet világa 5.

Épület és építmény elemzése

Khonsz-templom (Kr. e. 1200 körül), Karnak, egyiptomi
művészet

Artemisz-templom (Kr. e. 590 körül), Korfu, görög művészet

Constantinus császár diadalíve (Kr. u. 315), Róma,
római művészet

1. Az első benyomások
Az épület tömeghatása, hangulata. Hogyan illeszkedik a környezetébe?
2. Az épület adatai
Az épület neve. Hol található és mikor épült, ki
tervezte? Méretek. Történt-e valamilyen jelentős
esemény az épületben?
3. Rendeltetés, funkció
Milyen célból épült (lakóház, palota, vár, templom,
színház, könyv tár, sportcsarnok, fürdő stb.)?
4. Az épület külső megjelenése (tömege)
Az épület térhatároló felületekkel meghatározott
építészeti tömeget alkot. A tömeg lehet zárt tömböt alkotva egyszerű vagy több alapelemből álló
összetett.
Milyen kapcsolat olvasható le a tömeg és a funkció között? Milyen állapotban látható jelenleg (teljesen ép, újjáépített, átalakított, romos)?
5. A tömeg és az alaprajz közötti összefüggés
vizsgálata
A térformák jelzésének módja az alaprajzon.
Szabályos ismétlődések, ritmusok megfigyelése
az alaprajzon, és a megfigyelt szabályok építéstechnikai magyarázatának keresése.
6. Az épület szerkezete, anyaga, az építés technikája és stílusa
Milyen összefüggés állapítható meg az építőanyag
minősége és a szerkezet között?
Hagyományos vagy új építőanyagokból és szerkezetekkel épült-e?
Az új szerkezetek elemzése. Miért vált szükségessé az új szerkezetek bevezetése?
A részletek elemzése: homlok zatok, oszlopok, kapuk, ajtók, ablakok, térlefedés, díszítések. Az adott
kor építési stílusának jellegzetes épülete-e?
7. A belső tér elemzése
A térélmény és a fényhatás megfogalmazása.
A külső és a belső tér összhangja, stílusa.
Hatása, díszítése megfelel-e a funkciójának?
Milyen a díszítés elrendezése a belső térben?
8. Összehasonlítás
• egy azonos stílusú és funkciójú másik épülettel
(a korstílus közös vonásainak megfigyelése),
• egy régebbi stílusú épülettel (azonosságok és
különbségek keresése).
9. Összefoglalás
Az elemzés során szerzett legfontosabb ismeretek összegzése.
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Bevezető

Szobor és dombormű elemzése
1. Az első benyomások
Miért tetszik? Miért nem tetszik?
2. A szobor adatai
Alkotó, cím, a keletkezés ideje, mérete, anyaga (fa, fém, kő,
márvány, gránit, terrakotta* stb.).
A készítés technikája, rendeltetése (épületdíszítő szobor, köztéri alkotás, épületbelsőt díszítő mű, szökőkút része stb.).
Jelenleg hol látható a mű (eredeti helyén, múzeumban, magángyűjteményben)?
Milyen a szobor állapota (sérült, hiányos, helyreállított – restaurált –, másolat)?
Műfaja: térplasztika, épületszobor, dombormű, féldombormű, kisplasztika, mobil.
3. A szobor témája
Kit vagy mit ábrázol, miről szól? Az ábrázolt egyének
jellegzetes karakterének, egyéniségének jellemzése.
4. Az ábrázolás módja
Valósághű, egyszerűsített (stilizált*), idealizált*, nonfiguratív Írnok szobra (Kai kancellár, Kr. e. 2500 körül), festett mészkő, 53,5 cm magas egyiptomi szobor
(absztrakt*), organikus* vagy geometrikus*.
5. A kompozíció
Az alak jellegzetes tartása, a szerkezet, a befoglaló forma*,
a formák elrendezése, az egymáshoz viszonyított méretek,
jellegzetes mozdulatok, a kiemelés módjai, arányok.
Kompozíciós vázlat készítése a mozdulatok és a befoglaló
forma hangsúlyozásával.
Az elrendezés módja hogyan segíti a mondanivaló kiemelését vagy a tartalomnak megfelelő hangulat elérését?
6. A szobor felületi megmunkálása, színe, a részletek kidolgozása
Megfelelő anyagot választott-e a művész? Segíti-e a mondanivaló kiemelését, illik-e az adott témához (pl. az ünnepélyes
hatású márvány)?
7. A művész egyéni stílusának jellegzetességei
Hasonlít-e a művész egyéni stílusa az adott kor általánosan
elterjedt és elfogadott stílusára?
8. Összehasonlítás
• azonos témájú, de más stílusú szobrokkal (pl. uralkodók
szobra),
• régebbi stílusú, már ismert szoborral. A stílusazonosságok
és stíluskülönbségek keresése és a változás magyarázata (pl.
frontális* és kontraposzt* tartású szobrok),
• a művész egy másik alkotásával.
9. Összefoglalás
Az első benyomás és az elemzés során szerzett ismeretek
Polükleitosz: Lándzsavivő (Kr. e. 450), márvány,
összevetése, a legfontosabb tudnivalók kiemelése.
199 cm magas, klasszikus görög szobor római
másolata
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A képzelet világa 5.

Kép elemzése

Nofertari sírkamrája (Kr. e. 13. század), egyiptomi
művészet

1. Első benyomások
Milyen a kép hangulata, milyen érzelmeket vált ki a nézőből?
2. A kép adatai
Alkotó, a mű címe, mikor készült, milyen a mérete, mi az alapanyaga (fa, vászon, papír, fal), milyen technikával készült (olajfestmény, tempera, akvarell, freskó*, litográfia, linóleummetszet stb.).
Jelenleg hol található (templom, múzeum, közintézmény, magángyűjtemény)? Milyen az állapota pl.: sérült, restaurált?
A kép műfaja: portré, csoportportré, tájkép, csendélet, életkép, enteriőr*, történelmi festmény, illusztráció, vallási kép,
absztrakt.
3. A kép témája
Kik a szereplők, hol játszódik a jelenet, és mi történik a képen?
4. A kompozíció
A személyek és tárgyak elrendezése, a csoportosítás módjai.
A főszereplő kiemelésének megoldásai: méret, színkontraszt,
tónuskontraszt, perspektivikus irány vonalak, a mellékszereplők tekintetének iránya, ritmikus ismétlődés stb.
A kompozíciós szerkezet megrajzolása háromszög, átlós, középpontos (centrális), szimmetrikus*. Milyen a kép ábrázolási
módja: sík vagy tér?
5. A kép színei
Színei valóságosak vagy a valóságtól eltérőek?
Milyen a kép színhangulata (tarka, harmonikus, monokróm*,
meleg vagy hideg színek)?
Melyik szín uralja a képet és vajon miért?
Színkontrasztok keresése és a kontrasztok jelentősége a szereplők és a mondanivaló kiemelésében.
A színfoltok nagysága és elrendezése. Színritmus.
6. Az alkotóművész stílusa, kifejezőeszközei
Jellegzetes technika, ecsetkezelés, kompozíció, a felület megmunkálása (faktúra*), vonalhasználat (éles, elmosódott).
7. A kép mondanivalója (a tartalom üzenete, megértése)
A kompozíció, a színhasználat és a művész egyéni stílusa hogyan segíti a mondanivaló kiemelését és a mű hangulatának
átélését?
8. Összehasonlítás
• a művész egyéb alkotásaival,
• hasonló kompozíciójú és témájú képekkel (pl. a kiemelés
módjainak összehasonlítása).
9. Összefoglalás
Az első benyomás és az elemzés során szerzett ismeretek
összevetése. A legfontosabb tudnivalók kiemelése és összegzése. Értékítéletek megfogalmazása, indoklása.

Római kori freskó (Kr. e. 1. század),
Villa dei Misteri, Pompeji
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Bevezető

Az ősember művészete

A bikák terme a Lascaux (laszkó)-barlangban

Vajon miért festett az ősember, és miért faragott szobrokat?
A pontos választ még ma sem tudjuk. A felfedezett barlangfestmények, a sziklába karcolt állatalakok, a csontokból,
kőből és agyagból formázott szobrok, a kőből,
bronzból és agyagból készült használati tárgyak és edények alapján csak következtetni
tudunk az ősember életkörülményeire.
Az ősember kezdetben a természetben
talált dolgokat (kő, bot, csont) átalakítás
nélkül, eszközként használta fel. Később
pattintással, csiszolással úgy formázta
meg ezeket a természetes anyagokat,
hogy alakjuk a legjobban megfeleljen rendeltetésüknek (pl. vágni,
szúrni, ásni, karcolni lehessen velük). Az egyre bonyolultabbá váló eszközök készítése közben az
emberi kéz fokozatosan ügyesedett, és ezáltal művészi munka
végzésére is alkalmassá vált.

Időrend
Őskőkor, Kr. e. 600 000–15 000
Kr. e. 300 000 körül. A vértesszőlősi előember („Samu”),
pattintott kavicseszközöket használt
Kr. e. 120 000 körül. A Neander-völgyi ősember megjelenése
Kr. e. 35 000 körül. Az értelmes (cro-magnoni) ember
megjelenése
Kr. e. 30 000 körül. Mamutcsontból faragott vadló
Kr. e. 25 000 körül. Willendorfi Vénusz
Kr. e. 20 000–15 000. A Lascaux-barlang
sziklafestményei
Átmeneti kőkor, Kr. e. 15 000–10 000
Kr. e. 15 000 körül. Az Altamira-barlang sziklafestményei
Újkőkor, Kr. e. 10 000–3000
Kr. e. 3000 körül. Szegvár–Tűzkövesi Sarlós isten szobra
Kr. e. 3000 körül. Kökénydombi Vénusz
Kr. e. 3000–1600. Stonehenge-i építkezés
Bronz- és vaskor, Kr. e. 3000–időszámításunk kezdetéig
Fegyverek, használati tárgyak bronzból, vasból

Pattintott marokkő
(szakóca), őskőkorszak
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A képzelet világa 5.

A barlangfestmények varázsa

Bölények az Altamira-barlangból (Kr. e. 15 000
körül)

Tudod-e,
…hogy az Altamira-barlang felfedezése egy szerencsés
véletlennek köszönhető? 1879-ben a barlang bejáratának
közelében végzett kutatómunkát Sautuola, a spanyol régész. Egyszer csak kislánya, Maria kiáltására lett figyelmes, aki hívta az édesapját, hogy jöjjön gyorsan, mert bikákat vett észre a barlangban. Amikor bebújt a bejáraton,
egy olyan alacsony térben találta magát, ahol nem is tudott kiegyenesedni. A magával vitt lámpa sejtelmes fényénél vette észre a mennyezetre festett állatokat. A felfedezés örömét azonban beárnyékolta egy sejtés: nem fogják
elhinni, hogy valóban ősemberek festették ezeket a képeket.

Bölény az Altamira-barlangból (Kr. e. 15 000 körül)

Az őskor (Kr. e. kb. 600 000–10 000) időszakában az ember legfontosabb tevékenysége a vadászat volt. A táplálékot kereső
ember követte a legelőt kutató állatok útját, emiatt folytonos
vándorlásra kényszerült. A sikeres zsákmányszerzés érdekében
megleste az állatok szokásait, közben jól emlékezetébe véste
jellegzetes alakjukat és mozdulataikat. Az alaposan megfigyelt
állatok alakját a barlangok falán is megörökítette. Az első őskori barlangot 1879-ben fedezték fel a spanyolországi Altamirában. A lelet annyira váratlan és megdöbbentő volt, hogy hitelességét megkérdőjelezték, a felfedező régészt, Sautuolát
pedig hamisítással vádolták. A 280 méter hosszú, több teremből álló Altamira-barlang festményei főleg bölényeket, szarvasokat, lovakat, vaddisznókat, mamutokat és vadkecskéket
ábrázoltak. Olyan élethűek voltak, hogy még a tudósok is kételkedtek abban, hogy valóban az ősember volt-e, aki ezeket
a magas színvonalú alkotásokat létrehozta. Később más barlangokban is találtak hasonló festményeket, és akkor már az Altamira-barlang eredetiségét sem vonták kétségbe.
A 20. század egyik nagy felfedezése a dél-franciaországi
Lascaux-barlang volt, melyre 1940-ben bukkantak rá. A festmények az őskőkorszak idején, kb. 20 000 évvel ezelőtt készültek. Pihenő, futó, ugró állatok mellett megsebzett állatok képét
is láthatjuk.
Mit gondolsz, mi lehetett az oka annak, hogy az első őskori barlang felfedezőjét hamisítással vádolták? Mondd el, hogy
te milyen érvekkel bizonyítottad volna a barlangfestmények
eredetiségét!

Bika és bölény a Lascaux-barlangból (Kr. e. 20 000 körül), részlet
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Az ősember művészete

A barlangfestmények jellemzői
1. A festmények a barlangok legnehezebben megközelíthető
helyein, a rejtett belső üregekben, a falon vagy a mennyezeten találhatók. Ezért valószínű, hogy a készítés célja nem a
díszítés, hanem más egyéb volt. A mai kutatók úgy gondolják, hogy a rajznak varázslatos erőt tulajdonított az ősember. Úgy képzelte, ha lerajzolja az állatot, azzal az állat lelkét
a hatalmába keríti. Sőt, ha testébe nyilakat is rajzol, akkor a varázslat segítségével másnap biztosan sikerül elejtenie a zsákmányt. Amikor elérkezett a valóságos vadászat ideje, nem félt
az állattól. Magabiztosan támadt rá, és többnyire győzött is, Festékkel körbefújt kéznyomat (Kr. e. 40 000 körül)
mert hitt a varázslat erejében.
2. Az első festményeknek a festékbe mártott kéznyomok tekinthetők. A legrégibb valódi rajzok azok a tárgytalan firkák, amelyek a barlangi medve karomnyomait utánozták. Az
ősember úgy gondolta, hogy az utánzással ugyanolyan erőssé válik, mint a medve.
3. Sok-sok év múlva az állatalakok körvonalai egyre jobban
megközelítették a valóságos formát, az ábrázolás egyre
valósághűbbé vált. Az állatok fajtája is jól meghatározható,
mert alapos megfigyelés után, a jellegzetességek kiemelésével készültek. Az állatokat a legjellemzőbb nézettel, oldalról láthatjuk. Az ábrázolás síkszerű: nincsenek rövidülések, erőteljesen kihangsúlyozott az állat körvonala. Gyakran
a test egész felületét csak egyféle színfolttal töltötték ki, nem
árnyékolták a valóságos látványnak megfelelően. A testek „Kínai ló” a Lascaux-barlangban
tömegét úgy érzékeltették, hogy belekomponálták
a rajzba a fal kiemelkedéseit és bemélyedéseit.
4. A festékeket úgy készítették, hogy a különböző színű ásványokat dörzskővel porrá őrölték, állati zsiradékkal, vérrel, esetleg vízzel összekeverték,
majd kezdetleges szőrecsettel vagy ujjal felfestették, de előfordult az is, hogy csövön keresztül fújták a felületre. Jellemző színek a sárga,
a vörös, a barna és a fekete, ritkán a fehér.
5. Hittek benne, hogy a barlang bizonyos helyei nagyobb varázserővel rendelkeznek,
ezért ugyanoda többször is visszatértek.
Emiatt ezeken a varázslatos helyeken az állatfigurák egész kavalkádja látható, mert egymásra festették őket.

Állapítsátok meg a leírás és a képek alapján az őskori festészet fő jellemzőit! Milyen nézetből ábrázolták a barlangfestmények állatait? Mondjatok példákat arra, hogy mit értünk
egy forma jellemző nézetén!
Őskori barlangrajz rekonstrukciója*
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A képzelet világa 5.

Szobrászat
Az ősember nemcsak festményeket készített, hanem domborműveket és kis szobrocskákat is faragott kőből vagy az elejtett állatok csontjából. Sőt, agyagból is mintázott különféle formákat. Az állatok szarvából szerszámokat faragott, amelyeknek
felületét gyakran még karcolással is díszítette.
A festményekhez hasonlóan a szobroknak is varázslatos
erőt tulajdonított. Ezt a feltételezést bizonyítják azok a barlangi leletek, ahol az állatszobrokon vadászszerszámok becsapódási nyomai láthatók.

Milyen volt az őskori nőideál?
Willendorfi Vénusz
(Kr. e. 20 000), 11 cm,
mészkő, Bécs,
Naturhistorisches
Museum

A vicces vázlatkő egy mai karikaturista képzeletében született (Kaján Tibor rajza) „Zsűrielnök:
– Kedves kollegák! Nekem az az érzésem, hogy
ez a rajz egy kissé naturalista.”*

Vázlatkő
Sima, lapos, vízmosta kavicsok, amelyekre a késő jégkorszak emberei kis vázlatokat, állatokat ábrázoló tanulmányokat karcoltak.
A gyakorlás során az állatok körvonalát többször átkarcolták vagy kiegészítették. Ezzel gyakorolták a forma és a kifejező mozdulatok felvázolásának jellemzőit. Egyes vázlatkövekre nemcsak rajzoltak, hanem festettek is.

A régészek olyan kicsi szobrocskákat is találtak, amelyek tömzsi, telt idomú nőket ábrázoltak. Valószínűleg talizmántárgyként
használták, mert hittek benne, hogy bűvös erejükkel elősegítik
a termékenységet. A nyakukba függesztették, vagy a ruhájukba rejtették. Ezek közül a leghíresebb a Willendorfi Vénusz.
A Vénusz-szobor készítője az ideális nőt testesítette meg.
Azokat a részleteket hangsúlyozta, amelyek az anyasághoz és
a kisgyermek felneveléséhez a legfontosabbak. Ugyanakkor
a karokat és lábakat elnagyolta, az arcot pedig egyáltalán nem
ábrázolta.
Az őskori körülmények között a kövérség előnyös tulajdonság
volt, és valószínűleg szépnek is tekintették az elhízott nőket. Az
ínséges időszakban a zsírpárnák az életben maradás esélyét javították. Napjainkban is élnek olyan törzsek, amelyeknél a női
szépség első feltételének a kövérség számít.
1. Gyűjtsetek példákat a törzsi népek életéből! Milyen módszereket alkalmaztak régen és még ma is a testük elváltoztatására, díszítésére? Folytasd a füzetedben a felsorolást,
pl. a „tányérajak” kialakítása az egyik etiópiai törzsnél még
napjainkban is élő szokás!
2. Jellemezzétek a Willendorfi Vénusz kompozícióját!
A közösen összegyűjtött megállapításokból válasszátok ki
a három legjellegzetesebbet!

Rajztanulás az őskorban
A barlangokban talált tenyérnyi méretű lapos
vázlatkövek alapján feltételezik, hogy a rajztechnikát, az élethű ábrázolást valószínűleg már
az őskorban is tanították. Talán úgy történhetett,
hogy a kis kövekbe a mester belekarcolta a teljes formát vagy annak egy részletét, és a tanítványok ezután többször átkarcolták a rajzot.

Vázlatkő bölényrajzzal
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Karcolás és festés
Készíts őskori motívumokból kiinduló plakettet vagy vázlatkövet! A plakettet a gipszöntés technikájával készítsd el, és
karcolt mintákkal díszítsd! A színes vázlatkövekhez temperát használj!
Gipszplakettek.
Diákmunkák, Szolnok, Fiumei Úti
Általános Iskola (ft.: Rab Beatrix)

Gipszöntés
a) A gipszmassza elkészítése. Önts egy rész vizet egy
műanyag vagy zománcozott falú tálba! Szórj bele kis
adagonként egy rész jó minőségű modellgipszet mindaddig, amíg a gipsz eléri a víz felszínét! Keverd öszsze alaposan egy fakanállal, hogy csomómentes legyen!
Gyorsan dolgozz, nehogy a kiöntés előtt megkössön a
gipsz! Ha a massza már tejföl sűrűségű, akkor ne keverd tovább!
b) A gipszlap öntése. A plakett tervezett méretének
megfelelő kartont ragassz körbe kb. 2 cm magas papírcsíkkal! (Kerek plakett esetén használhatod a papírból
készült sajtos dobozt is.) Öntsd a gipszmasszát a papírdobozba kb. 1,5 cm magasságig! Megkötés közben –
kb. 10-15 perc – előbb melegszik, majd lehűl, és egy kicsit a térfogata is kiterjed.
A megkötött gipszlapot rögtön válaszd le a papírdobozról!
c) A minta karcolása. Rajzold fel ceruzával a tervezett
mintát! A vonalakat karcolással mélyítsd bele a felületbe! Hegyes eszközzel, pl. szeggel dolgozz!
d) Fesd be a plakett felületét!

Festett kövek
Gyűjts vízmosta, lapos, gömbölyded, tenyérnyi méretű köveket! Díszítsd a felületüket pontokból és vonalakból álló
festéknyomokkal! Fedőfestéket (pl. temperát) használj!
A színek és a vonalak fejezzék ki a legjellegzetesebb tulajdonságodat! Próbáljátok meg közösen kitalálni egymás
megfestett tulajdonságait!

Fazekas Anna, Kis Eszter, Hüvelyes Levente,
Bencsics Balázs: Festett kövek. Diákmunkák,
Eger, Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium
(ft.: Fedics Miklós)
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Őskori építmények

Kunyhó rekonstrukciós rajza
A rajz egy 400 000 évvel ezelőtt épített kunyhót ábrázol.
Az ágakból és levelekből összeépített tetőt facölöpök tartották. A lakóteret kövek vették körül, ezekhez támaszkodtak a faágak.
Az őskorból csak olyan tárgyak és építmények maradtak fenn, amelyek időtálló anyagokból készültek. Minden
egyéb elpusztult. Vajon milyen lehetett az őskori hajlék?
A barlangot lakóhelyül is használták az emberek, vagy csak
a varázsszertartások helyszínéül szolgált? Bizonyítékok hiányában csak feltételezéseink lehetnek.

Az őskori építészet máig fennálló alkotásai a hatalmas kőtömbökből összeállított építmények, a megalitok. Az egyik legismertebb megalit a stonehenge-i kőkör.
A kőkört már több ezer éve titokzatosság övezi. Június 21ről 22-re virradó éjszakákon – a nyári napfordulókon – feszült
várakozással gyűlnek itt össze az emberek. Kíváncsian figyelik, amint a felkelő Nap sugarai a sarokkő csúcsa fölött áthaladva elsőként az oltárkövet világítják meg. Ez a pontos számítás
talán arra utal, hogy a kőkör csillagvizsgálóként működhetett.
A legvalószínűbbnek az tűnik, hogy innen figyelték az égitestek mozgását, előre jelezhették a nap- és a holdfogyatkozást.
A Stonehenge környékén lakó emberek a kövek gyógyító erejében is hittek.
Menhirekből
álló belső
patkóív

Öt magas trilitből
álló, patkó alakú
építmény
Menhirekből
álló belső kör

Oltárkő

Kromlech* (a stonehenge-i kőkör rekonstrukciós rajza)

Menhir
Magában álló
kőoszlop

Trilit (hármas kő)
Két kőtömböt a talajba ástak,
majd a tetejére egy vízszintes
kőtömböt fektettek

Dolmen
Függőleges kőtömbökkel körülvett, egyetlen
óriási kőlappal lefedett, asztalszerű sírépítmény

Trilitekből álló
külső kör

1. Képzeld magadat a stonehenge-i oltárkő elé! Meséld el,
hogy milyen látvány tárul eléd!
2. Alkossatok 4-6 fős csoportokat! Építsétek meg legóból
a stonehenge-i kőkör makettjét! Ügyeljetek a különböző
arányokra és magasságokra! Fényképezzétek le különböző nézőpontból (elölről, felülről, szemmagasságból)! Vetítsétek le a felvételeket a következő rajzórán!

A stonehenge-i kőkör napjainkban (Kr. e. 3000–1600-ig épült),
némelyik kőtömb súlya majdnem 40 tonna
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Őskori agyagedények
Az agyagedények ősi formája a sásból, fűből, vesszőből font
kosár volt. A kosarat megfonták, majd kívül-belül betapasztották a fonatok réseit agyaggal. Az edény nem volt sima, mert
a fonatok mintája kidomborodott a felületén.
Később már csak agyagot használtak az edények készítéséhez.
Agyaghurkát sodortak, amelyet sorról sorra egymásra tekertek,
majd a felületét kívül-belül elsimították. A fonott és szövött mintákat ekkor már csak díszítésként alkalmazták. A vonaldíszes kerámiák egész felületét beborították a ritmikusan ismétlődő mintákkal. Voltak sávokra tagolt mintákkal díszített edények is, ahol
a díszítés nélküli csíkok váltakoztak a mintásakkal.
Nagy előrelépést jelentett, amikor rájöttek az agyagedények
kiégetésének technikájára. Az égetett agyagból nemcsak
edényeket, hanem szobrokat is készítettek.

Az agyag
Az agyag olyan földféle, melynek jellegzetes tulajdonsága, hogy nedvesen képlékeny, emiatt könnyen formálható.
Ebből dolgozik a fazekas, aki tárolóedényeket, főző- és sütőedényeket készít belőle. Az agyagból készült forma
a száradás során megkeményedik, de vízzel újra feláztatható. Magas hőfokon történő kiégetéskor kemény „cserép” lesz belőle. A kiégetett agyag kivilágosodik, fehér
vagy narancsos vörös színű lesz. A kiégetés után színesre is festhető különböző mázakkal. A mázat újabb égetéssel kell rögzíteni.

Őskori agyagedények rajzai kosárfonásra
emlékeztető díszítéssel

Bronzkori agyagedények. Felületüket a puha
agyagba nyomott pontokkal és vonalakkal
díszítették, végül kiégették

Tari Márta: Ősi technikával, kézzel rakott agyagedény. A formát az egymásra tapasztott, agyagból sodort hurkák (vagy gyűrűk) alkotják

Geometrikus mintákkal díszített, stilizált emberalak (újkőkor), égetett agyag (terrakotta)

13
képzeletvilaga5_ujtanterv_2014.indd 13

23/06/14 13:33

A képzelet világa 5.

Inspiráció az őskori művészetből

A firkától az alkotásig

1. Rajzoljatok közösen egy újkori Altamira-barlangot! Pontokból, vonalakból
és foltokból álló mintákat készítsetek,
amelyekből akár egy ember- vagy
állatforma is kirajzolódhat!

Az őskori barlangok falán az állatrajzok mellett kusza vonalakat,
tárgytalan firkákat is találtak a régészek. A kutatók úgy gondolták, hogy „az első emberkéz húzta vonalak – amelyekből később
a rajz megszületett – azok a tárgytalan firkák voltak, amelyeket az
ősember ujjaival húzott bele a barlangok agyagos falába. Párhuzamos vonalszalagok, játékosan kanyargó vonalak (…), amelyek
erősen hasonlítanak a kisgyermek legelső, még jelentés nélküli firkálásához.” (László Gyula)
Egyes kutatók úgy vélik, hogy a firkavonalak a barlangi medve kaparászását utánozták.
Más feltételezések szerint a véletlenszerűen rajzolt vonalak kiegészítésével keletkezhetett a felismerhető forma ábrázolása.
2. Beszélgessetek Fejér Ernő alkotásairól (14–15. oldal)!
Grafikáinak kiindulási alapját az Altamira-barlang rajzai és
az állatrajzokat kísérő firkavonalak adták, de a kompozíció
és a kidolgozás a művész egyéni stílusát tükrözi. Soroljátok
fel, hogy milyen vizuális alapelemeket alkalmazott a részletek megalkotásakor!

Fejér Ernő: Új Altamira (1997), pasztell, 50 × 65 cm
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Fejér Ernő: Altamira (1988), 29,5 × 42,5 cm, toll, tus, ceruza, ezüst gél

Fejér Ernő: Mappa III. (A barlangrajzoló mintakönyvéből, 1988), tollrajz, 63 × 89 cm
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Őslénytan és képzőművészet
Milyen lehetett az évmilliókkal ezelőtti élet? Hogyan nézhettek ki azok a kihalt állatok, amelyeknek legfeljebb csak a
csontvázát ismerjük? A sok ezer évvel ezelőtt kihalt élőlények
csont- és fogleleteinek tanulmányozásával a paleontológusok* foglalkoznak. Néhányan közülük elhatározták, hogy a
megtalált maradványok alapján elkészítik az őslények élethű
mását. Természetesen csak festmények és szobrok formájában. A rekonstrukciós munkát a csontvázleletek összerakásával kezdték meg. Ezután következett az izmok és a zsír mesterséges felépítése, majd a feltételezett testfelszín kialakítása. Erre
a kőzetekben hagyott lenyomatokból következtettek.
1. Végezz kutatómunkát! Keress képeket kihalt ősállatokról!
Állapítsd meg, hogy melyek a hasonlóságok az őslények
és a sárkányok között! Gyűjtsétek össze közösen, hogy a
mesebeli sárkányokat milyen állatok testrészeinek összekeverésével ábrázolják általában! Melyek a sárkányok legjellegzetesebb tulajdonságai?

Lukács Szilvia: Sárkány. Számítógéppel színezett tollrajz

2. Alakítsd át az egyik őslény képét mesebeli sárkánnyá! Mintázd a felületét kitalált faktúrákkal, és színezd az elképzeléseid szerint!
3. Az őslényeket nem csak kitalált felületekkel lehet mesebelivé változtatni. Rajzolj
karikatúrát! Rajzolj a szomorú dinó fiúnak
párt egy dinó kislány képében!
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Hogyan lesz egy koponyából portré?
Egy 50 ezer évvel ezelőtt élt Neander-völgyi ember képzeletbeli megelevenedésének lehetünk tanúi. A rekonstrukciós munkához tudományos ismeretekre és művészi képzeletre is szükség volt. Kövessük végig a rekonstrukciós munka lépéseit a
fényképek segítségével!

1. A teljes koponya öntőformájának elkészítése a
koponyacsontleletek alapján

A jávai előember koponyája és rekonstruált portréja

Magyarország területén is találtak őskori koponyacsontot, Vértesszőlősön. A 350 000 évvel ezelőtt élt előembert
Samunak nevezték el a régészek. Rajzold meg, hogy te
milyennek képzeled el Samu portréját!
2. Az izmok, a szemek, a fülek és a zsírszövet felrakása a koponyamásolatra

3. A fej bevonása műanyagból készült bőrszerű
burkolóréteggel

Szabó Gerda, Vitáris Iván, Németh Sára: Képzeletbeli ősemberek. Diákmunkák, Szolnok, Fiumei Úti Általános Iskola (ft.: Rab Beatrix)

4. A bőrszín megfestésével, majd a szőr- és hajszálak felrakásával zárul a feladat
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Rénszarvasagancsra
karcolt bölény

Állatgaléria
Az őskori művész leggyakoribb témája az állatok ábrázolása
volt. Megfestette őket a barlangok falára, és megformázta alakjukat agyagból, kőből vagy csontból.
Gyűjts képeket különböző alkatú állatokról! Készíts olyan
kompozíciót, amelyen bemutatod az őskori ábrázolás jellegzetességeit: a körvonal- és foltrajzot, továbbá a jellemző nézet szerinti ábrázolást! A tervedet viaszkarc technikával
dolgozd ki!
Készíts viaszkarcot!
Színezd be a rajzlap teljes felületét világos színű olajpasztell krétákkal! Ügyelj arra, hogy a
színek vastagon fedjék be a lapot! Nyomj 2-3 csepp folyékony szappant a lapra, majd vizes
ecsettel terítsd szét a felületen! Ezután fesd be fekete temperával vagy fekete tussal!
A festék száradása közben készíts vázlatrajzokat! A megszáradt felületbe karcolj ősi motívumokat (állatrajz az ősember ábrázolási stílusában, kerámiaedényekről gyűjtött geometrikus minták)!
A tervezés előtt végezz gyűjtőmunkát! Írd össze a megismert őskori alkotások fő jellemzőit!

Hüvelyes Levente: Mamut. Diákmunka, Eger, Gárdonyi Géza Ciszterci
Gimnázium (ft.: Fedics Miklós)

Állatrajzok az Altamira-barlangból (rekonstrukció)
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