Bevezető

Előszó
A képzelet világa című tankönyv a művészetek megértéséhez és kreatív alkalmazásához nyújt segítséget. Az elméleti ismereteken túl
a fantáziádat megmozgató ötleteket ad ahhoz, hogy te is kipróbálj alkotásaidban egy-egy megismert stílust, témát vagy művészeti technikát.
A művészettörténeti fejezetekben a kor legjellegzetesebb épületei, festményei, szobrai, használati és dísztárgyai mellett az adott
időszak öltözékeit is megismerheted. Betekintést nyerhetsz néhány
olyan témába is, amely a mozgókép és médiaismeret területéhez
kapcsolódik. A népművészeti fejezetet tanulmányozva bővítheted
az eddig megszerzett hon- és népismereti tudásodat.
A műelemzési módszerek elsősorban arra hívják fel a figyelmedet,
hogy milyen összetett egy műalkotás: mennyire sok szempontra kell
odafigyelni ahhoz, hogy megértsd a művész szándékát, és eljuss a
látható külső formától 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.
Természetesen ha többet tudsz egy mű keletkezéséről, a művész életéről, akkor valószínűleg az alkotói stílusát is jobban meg
fogod érteni, azonban az ismeretek megszerzése mellett legalább olyan fontos, hogy a műalkotás látványa elgondolkodtasson, és az érzelmeidre is hatással legyen. Ha lehetőséged
nyílik rá, eredetiben is tanulmányozd a műalkotásokat a különböző múzeumokban, tárlatokon!
A műalkotások képei mellett szöveges elemzések is szerepelnek gondolatébresztőként, de bátran egészítsd ki azokat saját
gondolataiddal, észrevételeiddel!
A tankönyv jellegzetessége, hogy az elméleti ismereteket
különböző tevékenységek során szerezheted meg. Az ismeretközlő részekhez szóbeli, írásbeli és rajzos feladatok is
kapcsolódnak.
Egy-egy témához több alkotó feladat is tartozik, azonban nem kell mindegyiket elkészítened. Válaszd ki azt, amelyikről a legtöbb ötlet jut eszedbe és a legjobban tudod
megvalósítani! Segíthet az is, ha a témákat, az alábbi Picasso-idézetet figyelembe véve közelíted meg.
„A művészet lemossa a lélekről a mindennapok porát.”
(Pablo Picasso)
A tankönyv szövegében vastag betűvel láthatók
a legfontosabb fogalmak és ismeretek.
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 és az interneten is utánanézhetsz az érdeklődésednek megfelelő témáknak.
Sikeres munkát kíván: a szerző és a kiadó

Fogalmak, technikák, életrajz
Az ilyen jelöléssel ellátott szöveg egy fontos művészettörténeti fogalmat, képzőművészeti technikát vagy életrajzi
adatokat ismertet meg veled.

Tudod-e,
…hogy az így megjelenő szövegből sok érdekességet tudhatsz meg az adott témához kapcsolódóan?
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A szecesszió* (1880–1910)

Joseph Maria Olbrich: Sezession épülete
(1897–1898), Bécs

A Sezession épülete
Joseph Maria Olbrich (1867–1908) bécsi építész által tervezett Sezession (szecesszion) kiállítási épületének gömbkupolája kovácsolt vasból készült.
A burjánzó, áttört mintájú, aranyozott levélformákból álló kupolát négy torony fogja közre. A főbejáraton és kétoldalt a falakon futó díszítést a kupolamotívum szövevényes
leveleinek ismétlése adja, valamint a három női fej kacskaringós hajfürtjei teszik jellegzetessé. A főhomlokzat melletti két hatalmas, mozaikos kerámiaedényt egyenként
négy bronzteknős tartja.

A szecesszió az utolsó olyan nagy korstílus, amely több országban egyszerre jelentkezett és viszonylag egységes volt a formavilága. A 19–20. század fordulóján, az 1890-es években élte fénykorát.
Angliából indult ki és onnan terjedt el Európa-szerte.
A szecesszió latin eredetű szó (secessio), jelentése ‘kivonulás’, azaz a múlttal való szakítás. Alkotói az akadémizmussal*, a historizmussal és a kor hivatalos normáival helyezkedtek szembe. Tiltakoztak a
tömegtermelés silánysága ellen, ezért újjáélesztették a kézműves
mesterségeket. A természettől kölcsönzött növényi és állati motívumokat kreatívan használták fel. Erőteljesen stilizáltak*, gazdag ornamentikát*, jellegzetesen kanyargó vonalakat alkalmaztak. Az egzotikum iránti fogékonyságuk műveiken tükröződött.
Kedvelték a különleges színeket (pl. aranyat, ezüstöt, opált). Az öszszes művészeti ágat egységbe kívánták fogni, azaz a képzőművészet, az iparművészet és az építészet szoros kapcsolatát valósították meg. Az épületek külsejét összehangolták a belső terekkel.
A bennük elhelyezett bútorok, műalkotások, valamint a dísztárgyak
formái és mintázatai hasonló stílusúak voltak, így teremtettek összhangot. A megmunkálásuk során a legapróbb részletnek is (mint pl.
egy kulcslyukdíszítés) nagy jelentőséget tulajdonítottak.
Az építészet adta meg a hátteret, amelyből a szecesszió különféle eredményei kiemelkedtek. A korszak építészei lelkesedtek az új
nyersanyagokért, például a vasért és az acélért. Az eddigi gyakorlattól eltérően az ezekből készült elemeket nem próbálták beburkolni,
elrejteni, inkább az alapvető teherhordó funkciójukat megtartva dekoratív szereppel is felruházták azokat.

A Sezession főbejáratát díszítő gorgófejek a festészetet, az
építészetet és a szobrászatot személyesítik meg

Victor Horta: Tassel-ház homlokzata és lépcsőháza (1900), Brüsszel

Victor Horta (1861–1947) belga építész a brüsszeli Tassel-házban olyan újszerű építészeti
megoldásokat alkalmazott, amelyek megrendelések sorát hozták számára. A lépcsőházba és
a hallba helyezett vas tartóoszlopokat nem fedte el téglával és vakolattal, hanem fantasztikus növényi motívummá formálta. Az oszlopfők pálmalevél és inda motívumait a falakra festve és a padlómozaik díszítményein ismételte meg. A lépcső kovácsoltvas korlátját is
indákra emlékeztető tekergő-kanyargó vonalakból szerkesztette meg, gondosan ügyelve a
belső tér összhangjára. Sokan ezt a – Tassel gyáros felkérésére épült – villát tekintik az első
egyértelműen szecessziós stílusú lakóépületnek Európában.
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Antoni Gaudí (1852–1926) katalán építész, a spanyolországi szecessziós építészet legkiemelkedőbb alakja volt. Nagyra becsülte a
középkor – különösen a gótika – művészetét, a keleti és a mór stílusú építészetet. Kedvelte a természetes, egyszerű anyagokat (pl. terrakotta, tégla, kovácsolt vas). Sokszor díszítette épületeit színes, mozaikszerűen rakott mázas kerámiával.
Fő művének a Sagrada Familia (szágrádá fámilia, Szent Család)
katedrálist tekintette. Építését személyesen irányította olyannyira,
hogy 1918-ban odaköltözött a helyszínre és folyamatos utasításokkal
látta el a munkásokat. Bár haláláig dolgozott e monumentális művén, mégsem sikerült befejeznie. Az építkezés azóta is folytatódik,
tiszteletben tartva az ő eredeti, öthajós, keresztházas, szentélykörüljárós elképzeléseit.

A Sagrada Familia szimbólumrendszere
A templom csupa szimbólum: a központi 170 méteres Jézus-tornyot négy torony fogja közre, amelyek a négy evangélistát – Mátét, Márkot, Lukácsot és Jánost – jelképezik. Az apszis
feletti 123 méter magas torony Szűz Máriát, a többi a 12 apostolt szimbolizálja majd. A keleti homlokzat Krisztus születését, a nyugati a passiót (Krisztus szenvedéstörténetét), a déli
főhomlokzat a mennybemenetelt idézi meg.
Gaudí haláláig mindössze az ún. Születés-homlokzat készült el teljesen, amelynek közepén lévő ciprus a katolikus egyházat jelképezi. Csak 1978-ban sikerült befejezni a Passióhomlokzatot, 2002-re pedig a templomhajót. 2010-re pedig elkészült a főhajó boltozata is.
A szakemberek véleménye szerint 2026-ra várható az építkezés teljes befejezése.
Mátyás Júdás

Simon Barnabás

Lukács
János
Mária
Márk

Antoni Gaudí: Sagrada Familia templom, Születés-homlokzat (1882-től), Barcelona

Jézus
Máté

Id. Jakab
Pál
Péter
András

ifj. Jakab Bertalan
Tamás Fülöp
A templom egyszerűsített alaprajza a tornyok által jelképezett személyek neveivel

1. Melyik középkori művészeti stílusból meríthetett ihletet Gaudí a
tornyok megnyújtott arányainak tervezésénél?
2. Keresd meg a népszerű internetes videomegosztó oldalon azt
az animációs filmet, amely bemutatja a templom építésének szakaszait és modellezi az eddig még el nem készült részeket!

Gaudí jó barátja és patrónusa, Eusebio Güell gazdag
gyáros felkérésére, egyedi formavilágú parkot hozott
létre (Güell-park), ahol a lépcsőket, a padokat, valamint a kerthez tartozó pavilonok oszlopait és menynyezetét Güell üzemeiből származó törött csempedarabokkal borította.
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A magyar szecesszió építészete
Magyarországon Lechner Ödön (1845–1914) alkalmazta először az új
stílust, a szecessziót. Fő művét, az Iparművészeti Múzeumot építésztársával, Pártos Gyulával közösen tervezte. Az impozáns épületet 1896. október 25-én Ferenc József magyar király és osztrák császár személyesen avatta fel, ez az építészpáros kiváló munkájának
elismerését jelentette.
A múzeum díszítőanyagaként színes majolikát*, pirogránit* kerámiát (a pécsi Zsolnay gyár világhírű termékét), kovácsolt vasat és
vakolatlan téglát használtak. Motívumaikhoz az indiai és a mór művészet elemeiből, valamint a magyar népművészetből merítettek
ihletet, ezeket egymással ötvözték. Az egyéni díszítés mellett olyan
korszerű technikai és belsőépítészeti megoldásokat alkalmaztak,
mint a lépcsőház üvegkupolája, valamint a nagycsarnok áttört hengereltacél tartógerendái.

Lechner Ödön – Pártos Gyula: Iparművészeti
Múzeum (1893–1896), Budapest

A fotókon ismert magyar szecessziós épületeket látsz. Nézz utánuk
az interneten vagy a könyvtárban! Párosítd a leírásokat a hozzájuk
tartozó képekkel!
a) A Reök-palotát Reök Iván szegedi vízügyi mérnök megbízásából
Magyar Ede tervezte. A megrendelő foglalkozását tükrözte a vízi
világot idéző homlokzat díszítése.
b) A Márkus Géza által 1902-ben tervezett épületben ma a Kecskeméti Képtár működik.
c) A Bedő Béla által építtetett, egyúttal régen otthonaként szolgáló
házat Vidor Emil építész tervezte, ma a Magyar Szecesszió Háza
nevet viseli. Állandó kiállítása a ‘békebeli idők’ budapesti polgári
életének hangulatát idézi meg.
d) A Kós Károly és Jánszky Béla tervei alapján 1910-ben épült Havas
Boldogasszony katolikus templom Zebegény jelentős műemléke.

Az Iparművészeti Múzeum üvegkupolája és
nagycsanoka

Az Iparművészeti Múzeum bejárata
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A szecesszió festészete
Gustav Klimt (1862–1918) osztrák festő és grafikus a bécsi szecesszió
legmeghatározóbb alakja, egyben az 1897-ben alapított Secession
nevű művészegyesület elnöke is volt.
Klimt művészetének főbb jellemzői:
• gyűjtötte, tanulmányozta a japán metszeteket, műtárgyakat, és az
abból szerzett ismereteit a bizánci mozaikok, valamint a középkori
festészet módszereivel együtt használta fel;
• mesteri fokra emelte a stilizálást;
• festményein az arcokat és más testrészeket plasztikusan, míg a ruházatot és a háttér elemeit síkszerűen jelenítette meg;
• a képfelület díszítettségének és egységének megteremtéséért lemondott a térbeliség (a perspektíva) illúziójának ábrázolásáról;
• kedvelte a különleges színeket, színskáláján az arany (pl. arany korszak képei) és az ezüst sokszor szerepelt;
• számos portrét készített a bécsi értelmiség hölgytagjairól.
A szecesszió hangsúlyos vonalkultuszának köszönhetően a stílus képviselőinek kedvelt műfaja volt a grafika*. Henri de ToulouseLautrec (anri dö tuluz lotrek; 1864–1901) francia festő – Klimthez
hasonlóan – számos grafikát készített. Különösen a litográfiái (kőnyomatai) tették híressé. Plakátjain fontos szerepet tulajdonított a feliratoknak. A tervezésnél az írás és a kép stílusegységét tartotta szem
előtt. A plakátművészetben először alkalmazott módszereivel iskolát
teremtett, hatása máig fellelhető.
Lautrec művészetének főbb jellemzői:
• kiváló technikai és rajztudás, lendületes vonalvezetés, a . századi
japán fametszetek hatására utaló határozott kontúrok alkalmazása;
• pillanatképszerű, esetlegesnek tűnő, furcsa, szokatlan képkivágású
kompozíciók tervezése;
• főbb témáit a Montmartre (monmárt; párizsi művésznegyed) életének eseményeiből merítette: a kávéházak, a mulatók, a lokálok,
a kabarék, a nyilvánosházak világát mutatta be képein. Ő maga is
sokszor megfordult ezeken a helyeken, így személyes tapasztalatait,
élményeit tudta megfesteni.

Gustav Klimt: A csók (1907–1908), olaj, vászon,
180 × 180 cm, Österreichische Galerie Belvedere,
Bécs

A csók című festménye arany korszakának (1901–1908) fő
műve. A szerelmi ölelésben összeforrt pár teste egyetlen
lepelbe olvad, míg arcuk és kezük plasztikusan emelkedik
ki a háttérből. A virágos réten térdeplő hölgy átadva magát
az érzelmeknek felénk fordul, szeme csukva van, a férfi óvó
alakja fölé magasodik, kezei a nő arcára simulnak. Klimt a
figurák ruházatát gazdag, absztrakt mintázatú textúrával*
fedte, ornamentikává változtatta.
A férfias elemeket szögletes téglalapformákkal, míg a nőies elemeket íves, kanyargós csigavonalakkal és körökkel jelképezte.

Gustav Klimt: Adele Bloch-Bauer képmása I. (1907),
olaj, vászon, 138 × 138 cm, Neue Galerie, New York

Henri de Toulouse-Lautrec: Tánc a Moulin Rouge-ban (1890), olaj, vászon,
115,5 × 150 cm, Philadelphia Museum of Art, Philadelphia

Klimt 1903-ban járt Ravennában, ahol rendkívüli hatást
gyakoroltak rá a bizánci mozaikok. Ezen utazás élményeit Adele Bloch-Bauer portréján a hölgy ruhájának és a kép
hátterének mozaikszerű, absztrakt aranydekorációján láthatjuk viszont. Az élethűen megfestett arc és a kifejező kezek kontrasztot alkotnak a kompozíció többi elemével.
A művész a perspektivikus látásmód helyett a síkszerű, dekoratív kifejezésmódot helyezte előtérbe.
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Plakátművészet régen és ma

Henri de Toulouse-Lautrec: Divan Japonais
(1892–1893), színes litográfia (plakát), 80,8 × 60,8 cm

Litográfia
Kőrajz, sokszorosító grafikai eljárás, amely azon
a kémiai tételen alapul, hogy a zsírok és a víz nem vegyülnek egymással. A szénsavas mészkőre zsírtartalmú krétával rajzolják fel a kívánt kompozíciót. A követ ezután vízzel
itatják át. A kőre hengerelt festék csak a zsírkrétával fedett
helyeken tapad meg, innen pedig a ráfektetett papírlapra
kerül gyenge nyomású hengerlés következtében.
A litográfiát 1798-ban egy német színész, író és költő,
Alois Senefelder találta fel.

Alphonse Mucha: Lefèvre-Utile sütik (1897), litográfia, 61,4 × 44 cm
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Plakátokat már a 16–17. században is készítettek: kialakulásukat két
forradalmi technikai találmány tette lehetővé, a könyvnyomtatás és
a litográfia. A 19. század végére a sokszorosító grafikai eljárások fejlődésének köszönhetően a plakátművészet fénykorát élte. Egyre
kedveltebbé vált ez a hirdetési forma, Európa nagyobb városait
míves – művészek által tervezett – falragaszok sora lepte el.
A 20. század második felére ebben a művészeti ágban is egyre fontosabb szerep jutott a fotónak. A mai utcaképhez pedig már hozzá
tartoznak az óriásplakátok. Bármerre is utazunk, szinte elkerülhetetlen, hogy tekintetünk – ha csak egy pillanatra is – ne időzzön el némelyiken. Van köztük olyan, amely mosolyt csal az arcunkra, vagy elgondolkodtat, esetleg megdöbbent. A lényeg az, hogy akaratlanul is
hatnak ránk. De mivel érik el ezt a hatást? Ismételjük át alapvető jellemzőiket, akkor talán megkapjuk a választ!
A plakátok általános jellemzői:
• Formájuk és méretük nagy.
• Nyomdai úton, sokszorosított graﬁkai eljárással készülnek.
• Képpel és szövegrésszel is rendelkeznek.
• A feliratok méretének és a betűtípusoknak változatos alkalmazása.
• A kép és az írás nagyobb távolságból nézve is jól látható.
• Az egységes, síkszerű kompozíciós elemeket részesíti előnyben.
• Figyelemfelkeltő, dekoratívabb jellegű ábrázolásmód jellemzi.
• Élénk színeket vagy erős színkontrasztokat alkalmaznak.
1. Hasonlítsd össze Alphonse Mucha, Koloman Moser és Berény
Róbert plakátját a kompozíció, a formai megoldás és a téralakítás
szempontjából!
2. Tervezz olyan plakátot, amely egy szecesszió korabeli divatbemutatóra csábítja a közönséget! A feladat elkezdése előtt nézz utána, milyen ruhákat hordtak abban az időben az emberek!

Koloman Moser: Plakát a szecesszió 13. kiállításához (1902),
litográfia, 95,5 × 62,5 cm

Berény Róbert: Plakát (1928), papír, 125 × 95 cm

A szecesszió (1880–1910)

A 19–20. század fordulójának viselete
A századfordulón kialakuló modern nagyvárosi élet, a technikai újítások bevezetése a hétköznapokba, az egyenjogúsági törekvések
hatottak a divatra is. A nők szerepében, életében bekövetkezett
változásoknak megfelelően átalakult az általuk hordott ruházat is.
Létrejött az ún. reformruha, amely sokkal kényelmesebb volt elődeinél. A mell- vagy a derékvonaltól lágyan omlott a földre, és nem
viseltek alatta fűzőt. A kényelmi szempontok ellenére ez a viselet
nem honosodott meg, mert a hölgyek továbbra is a karcsúságot tartották nőiesnek.

A női divat jellemzői
1890-ben a karcsú szoknya sziluettet (elöl szűket, hátrafelé pedig uszályosat) és az ún. harangszoknyát kedvelték. A felsőruházat magasan záródott. A derekat övvel
emelték ki. Fontos ruhadarabbá vált a férfias szabású, különböző hosszúságú zakóval rendelkező kosztüm. 1910re a szoknyák olyan szűkek lettek, hogy alig tudtak benne
járni. Az elnevezésük találóan bukjelszoknya lett.
Amikor a terjedelmes frizurák divatba jöttek, a kalapok is
követték a méretüket. Ezeket színes tollakkal, művirágokkal, szalagokkal díszítették. Az utcai viselet elengedhetetlen kellékei a kalapokon kívül a kesztyű, a kézitáska,
nyáron a napernyő, télen a muff (henger alakú szőrme
kézmelegítő) volt. Az esti toalett (fényűző társasági ruha)
kiegészítőihez a pompás ékszerek és a legyezők tartoztak.

A férfidivat jellemzői

Őszi kalapok egy korabeli divatújságból (1900)

Sétakosztüm (1904)

Cilinderes úr (1910 körül)

Az urak magasan záródó zakóval különböző öltönyöket
hordtak. Nadrágjuk lefelé keskenyedett, élére vasalt és
alul hajtókás volt. A zsakettet (derék alatt elöl lekerekített kabát) visszahajtás nélküli csíkos nadrággal viselték.
A társasági összejövetelekre frakkot vagy szmokingot
vettek fel. Alkalomtól függően nemezkalapot, keménykalapot vagy cilindert tettek a fejükre. Lábukra fűzős
vagy gombos bokacipőt húztak. A férfiak öltözetét díszzsebkendő, sál, kesztyű és sétapálca tette teljessé.

Bukjelszoknyát viselő hölgy (1910)

Cilinderes úr, fénykép 1911-ből
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Zsolnay Vilmos (1828–1900)
Zsolnay Vilmos alapította azt
a kerámiagyárat Pécsett, amelyet a testvérétől megvásárolt
műhelyből alakított ki és fejlesztett
világhírűvé. Az itt dolgozó tervezők legjelentősebb alkotásaikat szecessziós stílusban
készítették. Különleges technológiákat
(pl. pirogránit) alkalmaztak.
Zsolnay
tulipános váza

Émile Gallé
által tervezett váza

A szecesszió iparművészete
A szecesszió iparművészete elválaszthatatlan egységet alkotott az építészettel. Többször előfordult, hogy az építész
nemcsak a házat, hanem a bútorokat, a lámpákat, a tapéták és a textilek mintáit, sőt vázákat, egyéb kiegészítő
dísztárgyakat is tervezett.
A kor iparművészei (pl. René Lalique [röné lálik], Emile
Gallé [emil gállé], Louis Comfort Tiffany [luiz komfort
tifáni]) a sorozatgyártással szemben a kézműves technikákat részesítették előnyben. A tárgyak és mintáik formavilágát főleg a természetből kölcsönözték. Különösen a belga és
a francia tervezők kedvelték a tekergő, rafinált növényindákat,
a lendületes íveket, a lekerekített, egymásba simuló formákat.
Az állati és a növényi motívumok mellett sokszor ábrázoltak
kecses mozdulatú, táncoló, hosszú hajú, titokzatos hölgyeket
is. Ezek a nőalakok olykor domborműszerűen díszítették a vázák,
tálak, edények oldalát, olykor pedig szoborszerűen tartottak egyegy gyümölcsöstálat, kaspót vagy éppen tükröt.
Az ötvösművészet is megújult. Az iparművészek az ékszerek tervezésénél az eddig használt nemes anyagok mellett (pl. arany, ezüst)
teknőspáncélt, korallt, gyöngyházat vagy elefántcsontot is használtak. Kedvelték a különleges, olykor szokatlan anyagpárosításokat. Az
ékszerek formái is főleg természeti formákat (pillangót, szitakötőt,
pávát, darazsat, kígyót, liliomot, orchideát stb.) utánoztak. A kor
hölgyei általában különleges alkalmakkor vették fel a gazdagon díszített ötvösremekeket.

René Lalique:
Bross (1903–1904),
arany, opál, igazgyöngy

Louis Comfort Tiffany (1848–1933): Tiffany-lámpa,
mozaik, bronz, színes üveg
Tiffany lámpáit színes üvegmozaikból, az üvegablak
technikához hasonló módszerrel, kizárólag kézzel
készítette. Nagy sikert és ismertséget hoztak számára
ezek a különleges formájú (pl. pipacs, liliom, harang,
szitakötő), egyedi tervezésű, és ezért rendkívül drága
lámpák. Egy árverésen például 3 millió fontot (mintegy százmillió forintot) fizettek egy ritka „bazsarózsás”
darabért
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René Lalique: Bross (1901),
arany, igazgyöngy

Georg Kleemann:
Bross (1905),
türkiz, gyöngyház,
arany, rubin, smaragd, ametiszt,
igazgyöngy

A szecesszió (1880–1910)

Választható tárgytervezési feladatok
1. Tervezz világítótestet (asztali vagy állólámpát, falikart)! Térbeli
rajzokat készíts! Mutasd be több nézőpontból a lámpát, és nagyítsd fel az egyes részleteit is! Készíts a működését szemléltető
vázlatokat!
2. Tervezd meg egy bútor kulcslyukdíszítését!

Régi szekrényfiók (1890 k.), diófa

Kilincsveret vagy kulcslyukdísz tervezése
A munka menete:
a) Rajzold meg a veret befoglaló formáját (pl. ellipszis, kör, téglalap)!
b) A körvonalon belül vázold fel a kulcslyukformát!
c) Tervezd meg a kulcslyuk köré a kívánt mintát! Rajzolhatsz arcszerű, plasztikus formát, de
síkszerű, stilizált, ívesen tekeredő növényi motívumokkal is kitöltheted a felületet.

Georges de Feure (zsorzs dö főr): Szecessziós kulcslyukveretek (1900 körül), ezüstözött réz

3. Készíts ékszerterveket! Tervezz fülbevalót, medált vagy övcsatot egy általad
választott természeti forma stilizált (leegyszerűsített) alakjának felhasználásával!

Ékszerek vagy övcsat tervezése
A munka menete:
a) Rajzolj vázlatokat az állat vagy a növény fotója alapján!
b) Alakítsd, egyszerűsítsd vagy torzítsd az alakját a tárgy
funkciójának megfelelően! Tükrözéssel többször is felhasználhatod a kiinduló formát, de összeépíthetsz többfajta növényt vagy állatalakot is.
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A művészet szerepének megváltozása
Időrend
Egyetemes történelem
1914. június 28. Szarajevói merénylet
1914–1918. Az első világháború
1918–1922. Polgárháborús időszak Oroszországban
1922. október 28. Mussolini hatalomátvétele
Olaszországban
1922. december 31. A Szovjetunió megalakulása
1929. október 24. A világgazdasági válság kezdete
1933. január 30. Hitler kancellárrá választása,
Németországban hamarosan kialakul az egypártrendszer,
a fasizmus térhódítása
1936–1939. A spanyol polgárháború időszaka
1939–1945. A második világháború
1945–1970-es évek. A második világháború után kialakult
az ún. hidegháború időszaka. Ez elsősorban az USA vezette kapitalista és a Szovjetunió vezette szocialista tábor ellentétein alapult
1970–1990. A politikai enyhülés időszaka
2000-es évek. Az Európai Unió bővülése
Magyar történelem
1916. november 21. Ferenc József halála
1919. március 21.–augusztus 1. Tanácsköztársaság
1920. március 1. Horthy Miklós kormányzóvá választása
1920. június 4. Trianoni béke
1920 után az ún. revíziós (felülvizsgálati) politika időszaka, amely a trianoni békében elvett területek visszaszerzésére irányult
1941. április 3. Gróf Teleki Pál miniszterelnök öngyilkossága
1941. április 11. Magyar katonák csatlakoztak a Jugoszlávia
elleni háborús eseményekhez
1941. június 27. Magyarország hadba lép a Szovjetunió ellen
1944. március 19. Magyarország német megszállása
(Margaréta-terv)
1944. november 4-től a Szálasi Ferenc vezette nyilas rémuralom
1945. február 13. A németek kiűzése Budapestről
1949–1950. A szovjet típusú pártállam létrejötte
1956. október 23. Forradalom és szabadságharc
1989–1990. Rendszerváltás időszaka
2004. május 1. Magyarország az EU tagja lett

A művészet szerepe a gazdasági, társadalmi és politikai változások
miatt a 20. századra jelentősen átalakult. A változások kiindulópontjának a 19. századi ipari forradalmat tekinthetjük, amely a népesség
növekedését, a tudomány és a technika rohamos fejlődését eredményezte. A műszaki találmányok sorának, a tudományok új felismeréseinek hatására a 20. században lezajló különleges változások történelmi hátterét a két világháború és a háborúkat követő válságok, a
kommunizmus és a fasizmus eszméinek létrejötte, valamint az 1945
után kialakult hidegháborús időszak feszült légköre adta. Az emberi
aggyal, a tudattal kapcsolatos kutatások, a röntgensugár felfedezése,
az atommaghasadás megismerése újfajta gondolkodásmódot alakított ki. Módosult az embereknek az univerzumról, térről és időről vallott felfogása is; felgyorsult a világ.
Az új nemzedék a látható dolgok mögé akart nézni, hogy így valószerűbb képet alkothassanak a világról. Képzeletük határait a közlekedés, a repülés, a telefon, a fényképészet és a film fejlődése is tovább tágította. Ezek az új találmányok nagy hatást gyakoroltak az
emberek hétköznapi életére is.
A századforduló megannyi forradalmi változásának rögzítéséhez új
festői nyelv kialakítása vált szükségessé. Az új stílussal és technikákkal kísérletező művészek csoportokba tömörültek, különböző irányzatokat hoztak létre (fauves, kubizmus, futurizmus stb.).
Az új ismeretek birtokában nyilvánvaló lett, hogy a valóság sokkal
több annál, mint amit a szemünkkel láthatunk belőle. René Magritte
az Ez nem pipa című festményével kiválóan rámutat erre a problémára. Hiszen bármennyire is hiteles megjelenítésű, realisztikus a
tárgy megfestett képe, akkor sem azonos a valódi pipával, mert annak csak a leképezése, csupán festék. Ha jobban belegondolunk,
napjainkban is sokan annak alapján ítélnek meg egy-egy műalkotást,
hogy az mennyire valósághű; de a legéletszerűbb kép sem több optikai illúziónál. Ebből kiindulva a valósághű ábrázolás igénye egyre
inkább háttérbe szorult.

Tudod-e,
…hogy a 19. és a 20. század fontosabb találmányai (pl. a
vasbeton, a távírókészülék, a telefon, az izzólámpa, a rádió, a filmvetítő gép, a léghajó, a motoros repülő, a gépjárművekkel kapcsolatos szabadalmak, az atommodell stb.)
megváltoztatták az emberek életét. Újfajta gondolkodásmódot alakítottak ki, amely a művészetben az úgynevezett izmusok létrejöttéhez vezetett. Az izmus: eszmét,
irányzatot jelölő főnévképző. A 19. század második felében
útjára induló művészeti irányzatoknak az összefoglaló elnevezése. Pl. szimbolizmus, impresszionizmus stb.
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René Magritte: Ez nem pipa (1928–1929), olaj, vászon, 62,2 cm × 81 cm,
Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles

A művészet szerepének megváltozása

Mi a modern művészet?
A modernség fogalmát a művészettörténészek általában az impresszionizmustól jelentkező új művészeti stílusokra vonatkoztatják.
Nem is hasonlít
Egyrészt történeti kategória, másrészt a kor előrehaladtával az újszesemmire!
Egyáltalán
mit
rű törekvések jelzője is. Összességében a hagyományokkal való szaábrázol ez?
kítás, a perspektíva tör vényeinek figyelmen kívül hagyása, a nonfiEzt még egy kisgyeguratív ábrázolás jellemzi. A művészek a kifejezés érdekében sokrek is meg tudná
festeni!
szor torzítják, átalakítják a formát, vagy az absztrakt ábrázolásmódot
választják.
A 20. század művészetének talán legjelentősebb újítását az absztrakció megszületése jelentette. A kifejezés a latin abstractae (elvonatkoztatni) szóból származik. Az absztrakció tárgy nélküli, nonfi- Horváth Katalin:
guratív (nem alakot megjelenítő) ábrázolásmód, amely lemond a Improvizáció, akvarell
természet pontos másolásáról. A művészek a képzeletük által teremtett elemekkel (pont, vonal, folt, geometrikus vagy szabálytalan
formák) és a szín kifejezőerejével közvetítik mondanivalójukat. A képi tartalmat gondolativá változtatják. Az ilyen jellegű művészetet soAz avantgárd irányzatok jellemzői
kan még ma sem tudják elfogadni, és az illusztráción bemutatott ér• A hagyományokkal való szakítás, a régi értékek teljes letetlenséggel fordulnak az absztrakció felé.
rombolása vagy átértelmezése.
A 20. század elején alakult művészeti mozgalmakat avantgárd•
A
művészi formanyelv radikális megújítása minden műnak (előőrs, élcsapat) nevezzük. Olyan korukat megelőző, a hagyomávészeti ágban.
nyokon túlmutató művészcsoportok (műalkotások) összefoglaló ne• A teljes emberi és művészi szabadság megvalósítása,
ve, amelyek a meglévő értékek ellen lázadtak, új utakat, stílusokat és
mindenféle konvenció megszegése vagy hiánya.
módszereket keresve.
• Általában társadalomformáló programmal is rendelkezAz avantgárd művészetet a merészség jellemezte, sokszor megtek, mert nemcsak az emberek érzelmeire, hanem a gonbotránkoztatást váltott ki a nézőközönségből. A botrány és a megdolkodásmódjukra is hatni kívántak.
hökkenés azonban mulandónak bizonyult. Az idő előrehaladtával
• Az egyes művészeti ágak közeledése, összemosódása,
már indulatok nélkül tudjuk szemlélni az új alkotásokat, így felfedeztiszta műfajokról már csak ritkán beszélhetünk. Új műfajok keletkezése.
hetjük igazi értékeiket. Lehet, hogy a maga idejében közfelháborodást kiváltó mű később csodálatot és elismerést kap.
1. Milyen képi eszközök segítségével érzékelteti a küzdelmet Franz
Marc a festményén? Fogalmazd meg, mitől absztrakt ez a mű!

Franz Marc: Harcoló formák (1914), olaj, vászon, 91 × 130 cm, Staatliche
Sammlungen, München

2. Fess olyan absztrakt képet, amelyen a formák egymáshoz való viszonyával fejezed ki
a kép hangulatát! Válassz az alábbi címek
közül! Formák robbanása, Szimmetrikus harmónia, Mozgásban – lendületben, Felfelé
törekvő alakzatok, Harcoló formák

Robert Delaunay: Ritmus, életöröm (1930), olaj, vászon,
228 × 200 cm, Mussée National d’Art Moderne, Párizs

13

A képzelet világa 8.

Színismeretek áttekintése
A fehér fény bontása prizmával

Isaac Newton (ájszek nyúton) híres fizikus 1676-ban kísérleti úton
kimutatta, hogy a fehér napfényt háromélű prizma segítségével
alkotószíneire lehet bontani. Ezek a bíbor, narancs, sárga, zöld,
ultramarinkék, sötétkék és az ibolya voltak. Megállapította, ha
valamennyi hosszúságú hullám egyszerre éri el a szemünket, akkor
fehéret érzékelünk. Ez a szín a szivárvány összes színét tartalmazza.
Minden színnek megvan a saját hullámhossza: az ibolyáé a legrövidebb, a vörösé (bíboré) a leghosszabb.
Az ábrákat megfigyelve és eddig megszerzett ismereteid alapján
válaszolj a kérdésekre!
• Melyek a főszínek, és miért pont ezek?
• Két-két főszín összekeverésével másodlagos színeket kapunk,
melyek ezek?
• Sorold fel a semleges színeket! Magyarázd meg, mit hívunk derítésnek! Hogyan nevezzük a színek különböző világossági és sötétségi fokozatait?
• Sorold fel a komplementer (kiegészítő) színpárokat!

A főszínek és a belőlük kikeverhető árnyalatok

A 20. századi absztrakt festészet egyes képviselői különösen fontos szerepet tulajdonítottak a színeknek. Olyan műveket festettek,
amelyek kizárólagos főszereplője maga a szín lett. Néhány művész
(pl. Kazimir Malevics, Yves Klein, Josef Albers, Mark Rothko) egészen
„addig merészkedett”, hogy csak egyetlen színnel vagy annak árnyalataival dolgozott. Ezt nevezzük monokróm festészetnek.

Nagyméretű színkompozíció készítése
Anyagok és eszközök: szabályos mértani formákra vágott lapok, körző, vonalzó, ceruza,
tempera.
a) Tervezzétek meg a kiindulási kompozíciót! Ez állhat egyre kisebbedő négyzetekből, de
létrejöhet egy négyzeten belül valamilyen geometrikus forma (vagy formák) ismétlődéséből is. A lényeg az, hogy mindenki azonos kompozíciót szerkesszen az előzőleg A/4-es
lapokból kivágott négyzetre!
b) A vázlat megrajzolása után egyéni színválasztással, színárnyalatosan fessétek meg a rajzot! Utána „kirakós módszer” segítségével válasszátok ki a legharmonikusabb elrendezést! Végül ragasszátok fel egy nagy kartonra!

Yves Klein: Szivacsrelief (1960), fa, szivacs, akril,
200 × 165 cm, Museum Ludwig, Köln

Tudod-e,
… hogy Yves Klein (1928–1962) francia festőművész egy
kémikus barátjával együtt kísérletezte ki az ultramarinkék
képen látható árnyalatát, amelyet Nemzetközi Kleinkéknek
nevezett el. Eleinte kizárólag egy színre épülő festményeket alkotott, később szivacsokat ragasztott a kompozícióba, így domborműszerű hatást ért el. Hogy mi késztette
ilyen képek megalkotására, arról önmaga így vélekedett:
„Magyarázkodás, szavak nélkül megérinteni a lelket és megfesteni ezt az állapotot, azt hiszem, ez vezetett el a monokróm festészethez”.
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Csoportmunkával készített geometrikus kompozíció, diákmunkák

Színismeretek áttekintése

Színkontrasztok – színellentétek

b)

c)

b) Ugyanezt végezd el az alsó, vérvörös
mezőben lévő szürke ponttal is!
(A megoldást most is ellenőrizheted.)
(A kontrasztszínek keverednek majd az alapmező színével. Részletesen: fent egy zöldbe hajló szürke; jobboldalt a bíbor vörös; alul
egy erős kárminvörös; baloldalt egy erőteljes
vér vörös lesz látható.)

1. A színábrák a felsorolt hét kontraszt közül
hármat mutatnak be. Válaszd ki a felsorolásból, melyek ezek!

a)

(Lebegő, fordított színkép jelenik meg. Fent
a bíbor helyett zöld, lent a zöld helyén a bíbor, jobboldalt a sárga ellenképe, az ibolyakék, baloldalt pedig narancs árnyalatú vér vörös látható.)

Érzékszer veink mindig összehasonlítások során
képesek érzékelni a különböző jelenségeket.
Egy magas ember még nyurgábbnak tűnik egy
alacsony mellett. A fülig érő haj egészen hoszszú egy kopasz fejhez képest. Hasonlóképpen
lehet fokozni vagy csökkenteni a színek hatását
is a kontrasztszínek segítségével.
Hét színkontrasztot különböztetünk meg:
1. magábanvaló színkontraszt (színezettségi),
2. fény-árnyék kontraszt (tónus),
3. hideg-meleg kontraszt (hőfok),
4. komplementer kontraszt (kiegészítő),
5. szimultán kontraszt (egyidejű),
6. minőségi kontraszt (telítettségi),
7. mennyiségi kontraszt.

2. Kísérletezz! Kövesd az utasításokat, és
bizonyítékot nyersz a szemünk működésének egyik furcsa játékára!
a) Merően nézd (kb. 1 percig) Goethe Színtan című ábráján a középső mezőben lévő
szürke pontot. Utána vidd a tekinteted
a felső szürkésfehér részen elhelyezkedő
pontra! Mondd el, mit tapasztaltál! (A megoldást ellenőrizheted.)

Melyik kontrasztfajtával hozható összefüggésbe ez a jelenség?
3. Gyűjtsetek ellentétpárokat! (Fekete-fehér,
szeretet-gyűlölet, kicsi-nagy, szabálytalanszabályos stb.) Jelenítsetek meg három
ellentétpárt egy festményen! A képek egymás mellé kerüljenek, és kizárólag színfoltokból épüljenek fel! Az ábrázolás nonfiguratív legyen! A festéshez temperát vagy
akvarellt használjatok!

Johannes Wolfgang Goethe: Színtan (A szukcesszív* kontraszthatást bemutató
ábra)

Hornok Rita: Ellentétek – édes-savanyú, nappaléjszaka, víz-tűz, tempera (tanár: Horváth Katalin)
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A színek szimbolikus jelentése – mandalák tervezése

Szerzetesek mandalakészítés közben
Ennek a mandalának az az érdekessége, hogy finom
szemcséjű homokból szórják. A szórásához két eszközt használnak. Az egyik egy hosszú, vékony fémtölcsér, amelybe felül töltik bele a színes homokot, a
másik fémeszközt pedig ennek oldalán húzogatjákrezegtetik, így szabályozzák a homok mennyiségét.
E két tárgy a bölcsességet és a könyörületességet
szimbolizálja. A rendkívül nagy türelmet igénylő
készítési folyamat is a meditációhoz tartozik

A színek nemcsak optikailag hatnak ránk, hanem különböző érzelmeket is kiváltanak belőlünk.
A fehér: a fényt, a tisztaságot, a tökéletességet, az ártatlanságot, az
egyszerűséget és a lelket jelképezi. Mivel a fehér minden szín öszszessége, ezért lehet a világmindenség szimbóluma is. Kínában
a gyász színe. Az európai kultúrában is kapcsolódhat a halálhoz (pl.
halotti lepel, gyertya színe), ilyen értelemben a szellemeknek és a kísérteteknek a színe.
A fekete: a sötétség, az éjszaka, a halál, a gyász, a bánat, a komorság, az alvilág jelképe. A hinduizmusban Kálit, a pusztító istennőt, az
ókorban Hádészt, az alvilág istenét szimbolizálta.
A vörös: a vér, az éltető energia, a harag, az izgalom, az aktivitás, a
férfiasság, a tűz, a szerelem jelképe. A rómaiaknál Marsnak és Jupiternek a színe. Kínában szerencsét hozónak tartják. Az ókori babonák
szerint démonűző, bajelhárító hatású.
A sárga: a Nap, a fény, a vidámság színe. Kedélyjavító hatású. Magában hordozza az arany egyes tulajdonságait. Ugyanakkor bizonyos árnyalatai betegséget, esetleg irigységet fejezhetnek ki. A középkorban például a vesztegzár jelképeként élénksárga zászlót
használtak, így jelezték a veszélyt.
A barna: a föld, a természetesség, a termékenység, az anyaság, a
melegség színe. Az ókorban és a középkorban a vezeklés, az egyszerűség, az alázat színeként jelenítették meg. Egyes szerzetesek öltözékének színeként a szegénységet szimbolizálja.
A narancs: aktivizál, bátorít, életenergiát ad, növeli az önbizalmat.
Mivel átmenetet képez a vörös és a sárga között, ezért a szellemiség
és a testiség egyensúlyát jelképezi. A keleti kultúrában a szeretet, a
boldogság, a bölcsesség szimbóluma.
A kék: az ég, a víz, a tenger, a végtelen, az értelem, az emberi lélek,
az elmélkedés, a hűvösség, a tisztaság, a biztonság, a nyugalom, a kiegyensúlyozottság, a szabadság és a béke színe. A keresztény szimbolikában a könyörületességet, a hűséget, egyben Szűz Máriát és a
mennyei dicsőséget jelképezi.
A zöld: a természet, a termékenység, a remény, az újjászületés, az
egészség, a nyugalom színe.
A lila: a misztikus erő, a meditáció, a titok színe. Néha felszabadítóan,
boldogítóan hat ránk, olykor pedig nyomasztó, távolságtartó hatású.
Egyes kultúrákban a gyász, a bánat színeként is megjelenik.
A mandala a meditációs gyakorlatok során használt színes, szimmetrikus, geometrikus formákból felépülő kép, amely a buddhista és a hinduista valláshoz kapcsolódik. Gyakorta előforduló
téma a kínai, a japán, a tibeti és a hindu művészetben. A világegyetemet szimbolizálja. Gyógyító erőt tulajdonítanak neki. A benne elhelyezett négyzet a földi életet, a kör a szellemiséget, a színek pedig az
érzelmeket jelenítik meg.
Tervezz szerkesztőeszközök segítségével középpontosan szimmetrikus, geometrikus formákból felépülő mandalát! Olyan mandalát is tervezhetsz, amely valamelyik évszak jellegzetes motívumaiból, formáiból, színeiből épül fel.

16

Színismeretek áttekintése

Színek és érzelmek
Olvasd el a színekről szóló idézeteket! Fogalmazd meg, számodra
mit jelentenek a színek!
• A szín az emberi lélekre való közvetlen hatásgyakorlás eszköze.
(Vaszilij Kandinszkij)
• Általában a szín olyan erő, mely közvetlenül hat a lélekre. A szín a
billentyűzet, a szemek a kalapácsok, a lélek a zongora a húrokkal.
A művész a kéz, amely játszik. Megérinti az egyik vagy másik billentyűt, és megrezegteti a lelket.
(Vaszilij Kandinszkij)
• A szín szerepe nem az, hogy díszítsen, hanem hogy új tereket hozzon
létre, megküzdjön az ürességgel.
(Lucien Hervé)
• Életünkben egyetlen szín létezik, mint valami festő palettáján, s ez ad
értelmet az életnek és a művészetnek. A szerelem színe.
(Marc Chagall)

Ösztönös firkakép készítése
Anyagok és eszközök : műszaki rajzlap, színes ceruza
és filctoll.
Az elkészítés menete:
a) Rajzold tele a lapot lendületes, szabad vonalakkal!
Közben ne emeld fel a fekete filctollat!
b) Tanulmányozd az elkészült kompozíciót, és vastagítsd
meg azoknak a formáknak a kontúrját, amelyeket belelátsz a vonalhálóba!
c) Kedvenc színeid közül válassz ki hármat és csak ezeket
használva színezd ki a felületet! Dolgozz a színek tömörre satírozott és csíkos változatait egymással váltogatva!
d) Kísérletezz tovább, hozz létre több variációt is, más színeket felhasználva és formákat kialakítva!

Önjel tervezése színekkel
Neked melyik a kedvenc színed? Válassz ki a színek közül tízet, amely valamiért különösen tetszik!
Fesd rá ezeket egy rajzlap szélére!
A fennmaradt helyre tervezd meg az egyéniségedet legjobban kifejező jelet! Egyszerű, geometrikus
vagy szabálytalan formákkal dolgozz!
Például ha te nyitott, barátságos, társaságot kedvelő ember vagy, akkor hullámos, szabálytalan,
amőbaszerű formákat rajzolhatnál. Ha inkább zárkózott, visszahúzódó, néha kicsit mogorva, akkor a zárt, szögletes formákat részesíthetnéd előnyben. Mindenesetre mielőtt elkezded a feladatot,
gondolkodj el azon, hogy milyen a személyiséged! Vajon milyen formákkal lehet azt kifejezni?
Az általad választott tíz szín közül csak a hozzád legközelebb álló három színt használd fel az „önjeled”
megfestésénél! Ügyelj a színek arányára is! A jel legnagyobb részében kedvenc színed szerepeljen!

Horváth Julianna: Önjel, tempera

Diósi Réka: Önje, tempera

Tóth Fruzsina: Önjel, tempera

Farkas Cseke János: Önjel, tempera

Pogácsás Gergely Dávid: Önjel, tempera
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A fauvizmus* (1905–1920)
Maurice de Vlaminck (1876–1958)
Ő testesítette meg a csoport tagjai közül a leginkább az
ösztöneire hagyatkozó „vad” szellemiséget. Szenvedélyes
lelkülete festményein is tükröződött. Néha a festéket közvetlenül a tubusból nyomta rá a vászonra, így hagyta szabadon érvényesülni az anyag nyers, fizikai tulajdonságát.
Megpróbált minden lehetséges kifejezőerőt kihozni a színekből. 1907-ig kizárólag tiszta, keveretlen színekkel dolgozott. A Marly-le-Roi-i vendéglő című műve is ebből a
korszakából származik. Ezen a képén az előtérben elhelyezkedő fák, a köztük lévő füves, virágos rét és a háttérben húzódó házsor egyértelműen felismerhető, ugyanakkor a színeket nem a valóságnak megfelelően, hanem
egyénien, belső érzelmeitől vezérelve ábrázolta.
Cézanne hatására 1908-tól színvilága sokkal nyugodtabb,
kevésbé harsány, letisztultabb lett. A kubizmus irányába
mutató kompozíciókkal is kísérletezett, de mivel ez összeférhetetlennek bizonyult heves alaptermészetével, rövid
időn belül felhagyott vele. Később a kifejezés új lehetőségeit kutatta: a fény és az árnyék kontrasztját kihasználva
drámai hatású tájképeket festett.

Keress egy tájképfotót! Fesd meg ezt a tájképet a vadakra jellemző szín- és faktúrahasználattal!

Tudod-e,
A magyar festőművészek közül az ún. Neósok és a
Nyolcak (két avantgárd művészeti csoport, lásd a 40. oldalon) tagjai követték leginkább a Vadak stílusát. RipplRónai József pedig az ún. „kukoricás” korszakában készített hasonló jellegű festményeket.

André Derain: A Westminster híd (1906), olaj, vászon,
81 × 100 cm, Musée d’Orsay
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Maurice de Vlaminck: A Marly-le-Roi-i (marli-lö-roá) vendéglő (1905), olaj, vászon,
81,5 × 60 cm, Musée d’Orsay

A minden művészeti ágra egyformán kiterjedő, az egyes országokban azonos időben jelentkező, és a viszonylag egységes formavilágú nagy korstílusok időszaka a szecesszióval véget ért. A 20. század elején több olyan művészeti irányzat alakult ki, amelyek egymástól élesen nem különíthetők el. Maguk a művészek alkotói tevékenységük során többfelé indultak el, többféle kifejezési móddal
kísérleteztek, vagy a különböző stílusirányzatok ábrázolási módszereit együttesen alkalmazták. Az egyik legkorábbi ilyen művészeti csoport, a Fauves (‘fóv’, Vadak) tagjainál is találkozhatunk ezzel
a jelenséggel.
A Vadak elégedetlenek voltak a valóság hagyományos ábrázolásával, újszerű megoldásokra törekedtek. Elődeiknek a posztimpresszionista* mestereket (Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Paul Cézanne)
tekintették, de művészetük sokban eltért tőlük. Nem képviseltek
egységes stílust, inkább felfokozott színviláguk és festészettechnikai megoldásuk kapcsolta össze őket. Csaknem tiszta színekre
épülő képeket festettek. Főleg a szín hatásával akartak érzelmeket ébreszteni. Szakítottak a látvány élethű másolásával,
a művészi formát tartották a festői kifejezés egyetlen eszközének.
Meggyőződésük volt, hogy a szín és a forma önálló kifejező értékkel
bír. Sokszor heves gesztusfestészetet* valósítottak meg.
A mozgalom vezetője, szellemi vezére Henri Matisse (anri mátisz;
1869–1954) volt. A csoporthoz tartozott még André Derain (andré
dören; 1880–1954), Maurice de Vlaminck (mórisz dö flámenk; 1876–
1958), Albert Marquet (álber márké; 1875–1947), Georges Braque
(zsorzs brák; később kubista, 1882–1963), Kees van Dongen (kísz fán
dongen; 1877–1968) és Raoul Dufy (rául düfi; 1877–1953). A Vadak
mozgalma 1905 és 1907 között virágzott igazán, azután más törekvéseké lett a vezető szerep. Mestereik közül egyesek a kubizmus, mások az expresszionizmus elgondolásait követték.

