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georg Baselitz:
olmói lányok ii
keletkezési idô: 1981.
anyaga: olaj vászon
mérete: 250x249 cm
megtalálható: Center Georges Pompidou, Párizs, Franciaország
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Baselitz egyik humoros festmé- 
  nye az Olmói lányok: a bohócfejű 

lányok meztelenül bicikliznek. A festő 
élénk sárga és kék szint használ, amit 
széles, lendületes ecsetvonásokkal vitt 
fel a vászonra. Georg Baselitz az 1970-es 
évek óta festette fordítva képeit. Gyak-
ran újjal festett, ezzel is egyénivé téve 
képeit, amelyen valóban otthagyta a 
keze nyomát. A képeket nem megfor-
dított vásznon készítette, hanem eleve 
fordítva képzelte el a kompozíciót és 
festette meg. A fordított kompozíciót 
a nézőnek alaposan tanulmányoznia 
kell, miközben a heves színek érzelmeire 
hatnak. Ezzel a képével szerepelt azon 
a kiállításon, amit az új irányzat, az új 
szenzibilitás kezdetéhez kapcsolnak 
(London, 1981, New Spirit in Painting 
– Új szellem a festészetben)

Az 1980-as években jelent meg az új 
szenzibilitás (érzékenység) nemzet-
közi festészeti irányzat. Többféle elne-
vezése volt: Németországban heftige 
Malerei (heves festészet), Olaszország-
ban transzavantgárd (az avantgardon 
túli), Amerikában pedig new painting 
(új festészet). Nem új stílust jelentett, 
hanem egy új festői hozzáállást. Az új 
szenzibilitás magyar elnevezése Hegyi 
Loránd magyar művészettörténésztől 
származik. Ez az irányzat Magyaror-
szágon a többi országgal egy időben bukkant fel, amely azért, fontos 
mert a korábbi festészeti irányzatok a politikai viszonyok miatt később 
jelentek meg nálunk, mint Európában. Az addigi művészeti stílusokból 
merítve vagy azokat felidézve, a művész újat hoz létre. Az új szenzibilitás 
az addigi modern művészetekkel szemben személyes, expresszionista 
műveket hozott létre. Ebben az irányzatban a festészet került előtérbe a 
konceptuális, gondolati művészettel szemben. A festésmód, ami gyak-
ran erőteljes, egyéni és erős, élénk színekkel párosul.


Concorde repülôgéppel megindul  
a szuperszonikus utasszállítás


Georg Baselitz: 
Olmói lányok II

1. Keress a füzetben olyan képeket, amelyek az új szenzibilitás előzmé-
nyei!
2. Az új festészet magyar képviselője Kelemen Károly is, akinek itt látha-
tod egyik képét: Vasaló medve, avagy nehéz az élet (1985). Milyen művé-
szeti stílust idéz fel a festő a képén és tesz humorossá a vasalással? Talál-
hatsz példát a stílusra a Műelemzőben.

II. János Pál, az elsô lengyel származású pápa megválasztása


Reagan–Gorbacsov csúcstalálkozó



több tízezres diáktüntetés 

Sanghajban
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Kis varsó  
(gálik andrás, Havas 
Bálint)  
Nefertiti teste

20041997 1999 2001

a  műtárgy két részből áll, a Kr. e. 14. századi egyiptomi gipszfejből  
  és a Kis Varsó  elnevezésű csoport által, 2003-ban készített bronz 

testből. A fej IV. Amenhotep fáraó (később az Ehnaton nevet vette fel) 
feleségét, Nefertitit ábrázolja. A szobrot 1912-ben találták meg, mely 
először az ásatásokat támogató mecénás berlini otthonába, később 
állami közgyűjteménybe került. A fej anyaga, a gipsz és lelőhelye, az 
ókori szobrász, Thotmesz műhelye arra utal, hogy a szobor vázlat. 

A Kis Varsó tagjai Gálik András és Havas Bálint a kétévenként 
megrendezett nemzetközi képzőművészeti kiállításon, a velen-
cei biennálén mutatták be az antik fejhez készített bronztestet. 
Nefertiti szobrát és a bronztestet azonban összesen csak néhány 
órára illeszthették össze. Még a biennálé megnyitása előtt, a Berlini 
Egyiptomi Múzeum igazgatója helyezte a gipszfejet a bronztestre.  
A fej és a test összeillesztését a művészek filmen dokumentálták. 
A biennálén a test mellet a film volt látható, míg a Nefertiti-büszt 
visszakerült a berlini múzeumba.

A Kis Varsó célja nem az volt, hogy a torzót valóságoshoz hasonló 
testtel egészítse ki. Erre nemcsak a másfajta anyaghasználat utal, 
hanem az, hogy a bronztest nem az egyiptomi szobrászatból ismert 
merev testtartásban jelenik meg, illetve nem az adott kor ideális 
szépségre való törekvése testesül meg benne. A műnél térbeli és 
időbeli kérdések is egyaránt felvetődnek, az antik egyiptomi kultúra 
hogyan illeszthető össze a modern európai kultúrával. Így a test az 
antik büszt posztamenseként is értelmezhető.

A konceptuális mű érdekessége, hogy a Kis Varsó által készített 
test önmagában nem értelmezhető, szobornak nem tekinthető. A 
mű lényeges pillanata, az összeillesztés csak néhány órára valósul-
hatott meg.

A két művészből álló csoport 1994 óta működik. A Kis Varsó elne-
vezés arra utal, hogy alkotómunkájuk jelentős részét Kelet-Közép-
Európában képzelik el.


Kis Varsó:
Nefertiti teste 

keletkezési idô: 2003.
anyaga: bronz, videofilm

1. Nézz utána, ki volt Nefertiti?
2. Gondold át, hogy 1945 után milyen új eszközök jelentek meg a képzőművészetben!


a délszláv háború  

befejezôdése

Dolly, az elsô klónozott bárány


május 1.: Magyarország belép az Európai Unióba



szeptember 11.: a Világgazdasági Központ  

(World Trade Center) elleni terrortámadás



Fogalomtár
absztrakt expresszionizmus: az 1940-es évek végén 
kialakult, és az 1950-es éveket meghatározó amerikai 
festészeti irányzat.
akció: a művész által kigondolt cselekménysorozatból 
felépített, időben zajló művészeti esemény.
akciófestészet: a művész nem ecsetet használ, hanem a 
festék csurgatásával jön létre a festmény.
aktivista művészek: az 1910-es évek közepén, Kassák 
Lajos köré csoportosuló, az akkori politikával szembe-
forduló képzőművészek. 1919-ben a Tanácsköztársaság 
bukása után Kassák munkatársaival Bécsbe emigrált. 
aktualizál: időszerűvé tesz, az adott időpontra vonat-
koztat.
applikálás: a festmény felületére különböző anyagok 
(madzagok, szalagok, gyöngyök, fémszerkezetek) fel-
varrása.
avantgárd: francia szó, jelentése: katonai előőrs. A kifeje-
zés arra utal, hogy a hozzátartozó irányzatok: fauvizmus, 
expresszionizmus, kubizmus, konstruktivizmus, futu-
rizmus, dadaizmus, szürrealizmus művészei a hivatalos 
irányzattal szemben radikálisan újító szemlélet alapján 
alkottak. 
body-art: testművészet.
büszt: mellszobor; a francia mell szóból ered.
dadaizmus: 1916-ban, az I. világháborúban Svájcba 
menekült, különböző nemzetiségű művészek által lét-
rehozott provokatív, értékeket tagadó képzőművészeti, 
irodalmi, zenei, politikai mozgalom.
dekoratív: díszítő jellegű.
dinamikus: lendületes, erőteljes, mozgékony.
expresszionizmus: a valósághűséggel szemben a belső 
érzelmek kifejezése fontosabb. Élénk színek, gyakran 
eltúlzott, eltorzított formák jellemzik.
fauves: francia szó, jelentése: vadak. A fauvizmus irány-
zata egy új látásmód kialakításából indult ki. A térhatás 
klasszikus megfestése helyett (nem használtak fény-
árnyék hatásokat) a határozott kontúrral elkülönített 
tiszta, harsány színek, dekoratív színfelületek egymás 
mellé helyezésével alkották meg a látványt, ami számos 
esetben eredményezett síkszerűséget. Az irányzat 1905-
től 1906-ig tartott.
fluxus: (áramlás) 1961 körültől 1978-ig működő mozga-
lom. Rendezvényeiken rendszerint több művészeti meg-
jelenési formát (zene, tánc, felolvasás, vetítés) alkalmaztak.
födém: vízszintes térlefedés.
főszínek: sárga, kék, piros.
frottázs: a francia frotter: dörzsölni szóból ered. Olyan 
technika, melynél egy érdes felületre helyezett papírlapot 
dörzsölnek ceruzával.
geometrikus absztrakció: az absztrakt expresszioniz-
mussal szemben tiszta színeket, egyszerű formákat, szer-
kezeteket alkalmaz.
groteszk: az olasz grotta (barlang) szóból származik. Az 
1500-as években az antik Róma föld alá került épületeinek 
falain talált dekoráció hatására keletkezett, fantasztikus 
motívumokat egyesítő, játékos könnyedségű díszítmény. 
A reneszánsz és a rokokó irányzatának jellemzője. A félel-
metes, torz, vagy fenséges vonások ötvöződnek kedves, 
komikus elemekkel.
happening: eseményművészet, amely azon az adott 
helyen és időben létezik, ahol a művész előadja. A művész 
felhasználja a környezetet, a közönséget, a saját testét is a 
happening során. Az 1960-as évektől jelenik meg.
hiperrealista festészet: az 1970-es években, a fotóhasz-
nálat hatására kialakult képzőművészeti irányzat.
historizáló: a történelmi stílusokat felidéző.
informel: (megformálatlan) az 1950-es éveket megha-
tározó érzelmekkel teli, gesztusalapú képzőművészeti 
irányzat Európában.
installáció: olyan konstrukció vagy tárgyi együttes, 
amelynek létrehozásán keresztül a művész a teret, a kör-
nyezetet alakítja át.
image: arculat.
ironikus: szellemes, rejtett gúnyt tartalmazó.
kasírozni: papírlapot valamilyen keményebb anyagra 
felragasztani.
képarchitektúra: Kassák Lajosnak és Bortnyik Sándornak 
az orosz konstruktivisták hatására kialakított geometrikus 
formákból felépülő festészete.

kinetikus művészet: A kifejezés a görög kineo szóból 
ered, ami annyit jelent: mozgatok. A kinetikus művészek 
olyan, mechanikusan, elektronikusan vagy mágnesesen 
mozgatott konstrukciókat hoznak létre, amelyeket gyak-
ran hang- és fényhatások kísérnek. 
kollázs: művészeti technika, melynek az a lényege, 
hogy az alkotó különböző anyagokat ragaszt össze egy 
felületen.
komplementer színek: kiegészítő színek; főszínek keve-
rékei: zöld, lila, narancssárga.
konceptuális művészet/konceptualizmus: fogalmi, 
gondolati művészet, ahol a mű elgondolása fontosabb, 
mint megvalósulása. Jellemző az új médiumok használata: 
fotó, film, fénymásolat. A konceptuális művek gyakran a 
művészet fogalmára kérdeznek rá. 
konstruktivista: olyan mű, mely mértani formákból létre-
hozott szerkezet vagy annak képi megjelenítése.  
A kifejezés a latin szerkezet szóból származik.
magánmitológia: a művész által létrehozott műalko-
tások anyagai, szereplői, témái kapcsolatban vannak a 
művész életével/életének egy eseményével, az emberiség 
múltjával.
manifesztum: kiáltvány.
manipuláció: a képzőművészetben: befolyásolás, átdol-
gozás, átalakítás, mely más értelmet ad a műnek vagy 
bővíti az értelmezési lehetőségeit.
melankólia: búskomorság, levertség, nyomott hangulat.
mente: általában kék vagy fekete posztóból készült nyári, 
vagy bélelt télikabát, melyet leginkább a 18–19. század 
fordulóján viseltek. A télimente báránybőrrel szegett és 
bélelt.
mérnök-művész: az a művész, aki ismeri és alkalmazza a 
technikai újítások adta lehetőséget.
millennium: ezredév, ezeréves évforduló, ezredévi 
ünnep; a magyar honfoglalás ezredik évfordulója 1896-
ban volt.
modernizmus: a Visszautasítottak Szalonja után megje-
lenő azon irányzatok összefoglaló elnevezése, melyeknek 
fő célja nem a látvány visszaadása volt, hanem a tárgyi 
valóságtól elvonatkoztatott ábrázolás.
modul: meghatározott méretű egység.
monokróm: egy színnel festett mű.
montázstechnika: az 1920-as és 1930-as években készült 
orosz filmekben kedvelt eljárás, mely szerint térben és 
időben különálló dolgok, motívumok együtt szerepelnek. 
Az orosz filmek hatására később a képzőművészetben is 
elterjedt.
naturalista: a valóságot természethűen másoló; a latin 
natura (természet) szóból származik.
német expresszionizmus: a Die Brücke és a Der Blaue 
Reiter csoportok festői képviselték ezt az irányzatot, mely 
a fauvizmussal együtt az első avantgárd irányzat.
neoavantgárd: a második világháború után kialakult, és 
az 1980-as évek elejéig tartó korszak. A szó arra utal, hogy 
az ekkor kialakult művészeti irányzatok visszanyúlnak az 
avantgárd irányzatokhoz. 
objekt: a tárgy használatától idegen módon kiállítva 
műalkotássá válik, és így új összefüggésbe kerülve új 
értelmet nyer.
organikus építészeti irányzat: a tereket szervesen 
kapcsolja egymáshoz, számos esetben természeti formák 
alapján alakítja az épületet. 
öndestrukció: önpusztítás.
önreflexió: valaki vagy valami önmagáról való elmél-
kedése.
összművészeti alkotás: ez a fogalom a 19. század köze-
pén kialakult angol Arts and Crafts (Művészetek és Ipar) 
mozgalom óta jelentős. Lényege a környezet, mint egész 
tervezése, illetve annak a hite, hogy a környezet meg 
tudja változtatni a társadalmat.
pártázat: a tető előtt húzódó díszítő falazás, mely a felvi-
déki reneszánsz építészetben volt gyakori díszítőelem.
performansz: előadás, melyen az előadóművész általá-
ban saját testét használja az előre megtervezett cselekmé-
nyek sorozata alatt. 
pirogránit: A Zsolnay gyár által 1891-ben kifejlesztett 
anyag, mely égetett agyagból és más anyagokból áll, 
hőálló, külső, nagy felületek burkolására is alkalmas.

pointillizmus/neoimpresszinozmus/divizionizmus: a 
19–20. század végén megjelent francia irányzata, melyben 
a művészek optikai keverést alkalmaznak, pontszerűen 
viszik fel a festéket a vászonra, amelyek a szem recehár-
tyáján keverednek össze.
pop-art: Az Amerikai Egyesült Államokban az absztrakt 
expresszionizmus ellenirányzataként az 1950-es évek 
végén, az 1960-as évek elején kialakult képzőművészeti 
irányzat. A művészek egyik célja az volt, hogy a populáris 
és a „magas művészet” határait lerombolják.
posztamens: a kiállítóterekben erre helyezik a műtár-
gyakat.
posztimresszionizmus: azokat a művészeket sorolják 
ebbe az irányzatba, akik az impresszionizmus tapasztala-
tai alapján tovább folytatták a kísérletezést újfajta látás- és 
gondolkodásmód irányában. Ezzel előkészítették az 
avantgárd irányzatokat.
progresszív: haladó, előremutató.
provokatív: kihívó, valamit kikényszerítő.
racionális: ésszerű, értelemmel felfogható.
radikális: szélsőséges, mélyreható változásra törekvő.
raszter: rácsrendszer.
readymade: késztermék, kiállítótérbe helyezett iparilag 
előállított tárgy.
retrospektív kiállítás: a művész életművét átfogóan 
bemutató kiállítás.
shaped canvas /formázott vászon: a művész a hagyo-
mányos vászonformát elvetve a kép széleit a ráfestett 
formák szerint alakítja.
statikus: nyugvó, nem változó.
századforduló építészei: a magyar építészetben általá-
ban ezt a kifejezést használják a 19–20. század fordulóján 
született épületekre, mert olyan sokféle irányban kísérle-
teztek a magyar építészek, hogy a szecesszió fogalma túl 
szűk meghatározás lenne.
szecesszió: egy nemzetközi művészeti irányzat volt a 19. 
és a 20. század fordulóján, de mindenhol máshogy hívták: 
Ausztriában és Magyarországon szecessziónak (latin: 
kivonulás), Németországban Jugendstilnek (fiatal stílus), 
francia nyelvterületen art nouveau-nak (új művészet), 
Angliában modern style (modern stílus) volt a neve. Mind-
egyik elnevezésben benne van az újra való törekvés, ami 
eltér a korabeli hivatalos művészettől. 
szenzibilitás: érzékenység, fogékonyság.
szimbolizmus: az ábrázolt tárgy nem önmagáért, hanem 
valamilyen tartalom, jelentés hordozójaként jelenik meg 
a képen.
szitanyomat (szeriográfia): sokszorosító grafikai eljárás.
szocialista realizmus: A kommunista rendszernek, az 
1950-es évek első felét meghatározó, realizmusból kiin-
duló, optimizmust sugalló művészeti irányzata. 
szocmodern: A kommunista rendszernek, az 1956-os for-
radalom utáni időszakot meghatározó művészeti irányzat. 
A formai alakítást ekkortól már nem a realizmus, hanem 
a közönség számára nehezebben érthető modernizmus 
határozta meg. 
szürnaturalista művészek: ezek a művészek a szürrea-
listák visszakaparós, cuppantós technikáját felhasználva 
alakították ki a naturalista részletekből felépülő kompo-
zícióikat. 
tipográfia: nyomdai termékek kiviteli terve.
tónus: a színek sötétségi, világossági fokozata.
torzó: olyan szobor, mely megsérült, hiányzik a feje vagy 
végtagja. 
tradicionális: hagyományos, hagyományon alapuló, 
régóta szokásos.
új médiumok: új művészeti közvetítő eszközök az 1945 
utánni képzőművészetben.
újrealizmus: a pop-art szellemiségéhez hasonló európai 
irányzat. A pop-arthoz hasonlóan az újrealisták művé-
szetében is megjelent a társadalomkritika.
új szenzibilitás/transzavantgárd/new painting: az 
1980-as évek elején jelentkező nemzetközi festészeti 
irányzat, ami szembefordult a konceptualizmussal. 
varieté: szórakoztató ének-, táncszámokat, vidám jelene-
teket bemutató kisebb színház.
velencei biennálé: kétévenként, Velencében megrende-
zett nemzetközi képzőművészeti kiállítás.



Idegen szavak kiejtése
Abe, Shuya – suja abé
Albright-Knox Art Gallery – olbrájt noksz árt gálöri
Art Institute of Chicago – árt insztitut áf csikágo
art nouveau – ár nuvó
Arts and Crafts – árc end kráfc
Avignoni – avinyoni
Baie Mare – báje máre
Balla, Giacomo – dzsakomó balla
Baselitz, Georg – georg bazelic
Bauhaus Archive – bauhauz arhív
Bear Run – beer rán
Beethoven, Ludwig van – ludvig fan bétoven
Body art – bádi árt
Braque, Georges – zsorzs brák
Beuys, Joseph – josef böjsz
Bloemenwerf – blömenverf
Boccioni, Umberto – umbertó boccsóni
Centre Georges Pompidou – szantr zsorzs pompidu
Cézanne, Paul – pól szézánn
Collioure – coliúr
Dalí, Salvador – szalvador dali
De Stijl – de stejl
Degas, Edgar – edgár dögá
Den Haag – den hág
Derain, André – andré dören
Der Blaue Reiter – der blaue rejter
Die Brücke – di brükke
Doesburg, Theo van – teó van dúzbörg
Ducasse, Isidore – izidor dükassz
Duchamp, Marcel – márszel düsám
Estaque – eszták
fauves – fóv
Freud, Sigmund – zigmund frajd
Galleria Schwartz – galéria svárc
Gauguin, Paul – pól gogen
Gemeentemuseum – gementemúzeum
Gogh, Vincent van – vinszent van gog
Grand Jatte – gran zsátt
Gropius, Walter – valter grópiusz
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden – hirszhorn mjúzium end 
szkálpcsör gárden
Hommage – omázs 
Horta, Victor – viktor orta
image – imidzs 
International Klein Blue – internesönel klein blu
Joseph, Kosuth – zsózef koszut
Jugendstil – jugendstíl
Kirchner, Ernst Ludwig – ernszt ludvig kirhner
Klein, Yves – ív klein 
Landesmuseum Darmstadt – landeszmuzeum, darmstatt
Lautreamont – lotrémon
Lazarine – lázáren
Leroy, Louis – lui löroj 

Le Corbusier – lö korbüzié
Le Havre – lö hávr
Magritte, René – röné mágrit
Manet, Edouard – eduárd máné
Marc, Franz – franc mark
Marinetti, Filippo Tommaso – filippó tomázó marinetti
Matisse, Henri – anri mátissz
Marseilles – márszej
Monet, Claude – klód moné 
Monroe, Marilyn – merilin monró
Musée d’Orsay – müzé dorzé
Musée Marmottan – müzé marmottan
Musée National d’Art Moderne de Paris – müzé nászionál dár modern 
dö pári
Musée Rodin – müzé roden
Museum of Design – mjúzium of dizájn
Museum of Modern Art – mjúzium of modern árt
New Orleans – nyú orlinsz
New York – nyú jork
Number – námbör
Olbrich, Joseph Maria – josef mária olbrih
Paik, Nam June – nám dzsun páik
Philadelphia Museum of Art – filadelfia mjuzeum of árt
Picasso, Pablo – pábló pikásszó
Pissarro, Camille – kámijj pizarro 
Pollock, Jackson – dzsekszon pollok
Presley, Elvis – elvisz preszli 
Provence – provansz
Ready made – redi méd
Renoir, Auguste – oguszt rönoár 
Rietveld – rítveld
Rodin, Auguste – ógüszt roden
Saint Rémy – szen rémi
Saint Victoire – szen viktoár
San Francisco – szan fransziszkó
Seurat, Georges – zsorzs szörá 
Six Mile Bottom – sziksz májl bátom
Sprengel Museum – sprengel muzeum
Städel Museum – stédel muzeum
Tassel – tásszel
The Ella Gallup Sumner and Mary Catlin Sumner Collection, Hartford 
– de ella gallup ámner end méri ketlin ámner kolleksön, hartford
Trocadéro – trokadéró
Uccle – ukkle
Unité d’Habitation – ünité dábitászion
Vauxcelles, Louis – lui voszell
Velazquez, Diego – diégo velázkez 
Velde, Henry van de – henri ván de velde
Vlaminck, Maurice de  – morisz dö vlamenk
Wagner, Richard – rihard wágner
Warhol, Andy – endi vórhol
Wilhelm Lehmbruck Museum – wilhelm lembruk múzeum 
Wright, Frank Lloyd – frenk lojd rájt




