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ANYAGOK ÉS TECHNIKÁK (A JELENBEN ÉS A MÚLTBAN) 
 
 
A művészet az emberi civilizáció egyik viszonyítási pontja, mivel egy műalkotás (rajz, 
festmény, szobor) a történelemnek egy igazi oldalát tükrözi. 
Ha szemügyre vesszük a műalkotást, hogy miképpen volt kigondolva, milyen 
anyagokkal, technikával volt megvalósítva, következtethetünk egy nép vagy egy 
személy gondolkodásmódjára, egy korszak jellemzőire, életszínvonalára. 
 
A grafika 

 
A vonal, a rajz művészete, az az ágazat, amelyben az ember a legrégebbi időktől 
kezdve fejezte ki magát. Kitűnő példa erre a barlangfestmények. 
Több mint 10 000 év óta léteznek. Ujjukkal körvonalazták a képet, majd őrölt, puha 
kőzetekből készült festékkel színezték ki. Ezeket állatszőrből készült ecsetekkel 
dörzsölték a barlangok falaira. 
 
A következő évszázadokban a rajz ugyanolyan szerepet kapott, mint a festészet, az 
anyaguk is többféle volt: kréta, szén, ceruza. A XVIII. század végén Nicolas Jaques 
Conté feltalálta a grafitot (az ólomceruzabelet). 
A grafikában leggyakrabban használt anyagok, a ceruza, a szén és a pasztell. A 
pasztellt – színes száraz kréta, vagy összekeverve viasszal, olajjal (viaszkréta) – 
szívesen használták az impresszionisták fényhatás elérésére. 1880 után Edgar Degas 
kedvelt technikája lett. Hazánkban Ștefan Luchian emelte ezt a technikát a 
legmagasabb szintre. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A grafika más technikái, az idők folyamán, a fém-metszet, a litográfi a (kőnyomat) és 
a fametszet. 
A festészet 
 

 
 
 
 
Az ember megtalálta a természetben a festészethez szükséges anyagokat (ezek állati 
vagy növényi eredetűek). A XIX. század végén feltalálták a szintetikus színezőket. Az 
akvarellek, (vízfestékek) kaphatóak száraz és feloldott formában, pigmentje 
gumiarábikummal van keverve. Papírra vagy kartonra festünk vele, azonban a papír 
fehér színét használjuk a világos tónusok elnyerésére. 
Festésre finom, lágy szőrű, kerek ecsetet használjunk. 
Temperával és guással különböző felületeken 
dolgozhatunk: papír, karton, selyem, üveg, stb. 
Száradásuk után a színek mattok, opálosak lesznek. 
Ugyanazt az ecsettípust használhatjuk, mint az 
akvarellnél. Száradás után a tempera kissé 
kivilágosodik, a guás viszont megőrzi ragyogását. 
Az olajfestészetet Jan van Eyck tökéletesítette a XV. 
század elején. Az olajfesték abban különbözik az 
akvarelltől, temperától, guástól, hogy ennek 
pigmentjeit olajjal keverik. Olajfestés esetén 
lehetőségünk van munkánkra többször visszatérni, 
mivel lassúbb száradással bír. Fakeretre kifeszített vászonra, kartonra vagy falemezre 
festhetünk, mindegyik felületet alapozó réteggel előbb lealapozzuk. A használatos 
ecsetek laposak, négyzetes élűek, a részletekhez vékonyabbak szükségesek.  



 Az akrilfestészet a harmincas évek találmánya. Ezek műgyanta alapúak, hamar 
száradnak, idővel nem sötétednek be, nem világosodnak ki. Bármilyen felületen 
alkalmazható (vászon, karton, papír, üveg, kő,fal). Gyors száradású, vízzel oldódó, 
bármilyen ecsettel kezelhető.  
 
A szobrászat 
A legrégebbi technikák egyike a faragás, azaz eljárás, amikor a fölösleges anyagot 
fokozatosan eltávolítjuk, míg a kívánt, elképzelt formát el nem érjük. Faragni lehet 
márványba, kőbe, fába, csontba, stb.anyagokba. A mintázás ugyanolyan régi, mint a 
faragás. Ennél a technikánál a lágy, képlékeny anyag (viasz,agyag) fokozatos 
hozzáadagolásával érjük el a kívánt formát. 

 
 
 
 
Olvasd el a fenti ismertetőt és válaszolj a következő kérdésekre: 
Sorolj fel egypár technikát a művészetekben. 
Milyen anyagokat használtak az idők folyamán a grafikában? 
Milyen anyagokkal dolgoztak a festészetben? 
Ki tökéletesítette az olajfestészetet? 
Milyen anyagokat  használtak a szobrászok? 
 
Készítsd el ugyanazt a tavaszi tájképet felosztva a lapot két egyenlő részre, előbb a 
grafika (ceruza) majd a festés (tempera) technikájával. 
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Reneszánsz, barokk, klasszicizmus,rokokó 

 

 



 

 



 



 



 

Olvasd el a négy képzőművészeti irányzat ismertetőjét és válaszolj a következő kérdésekre: 

1. Hol jelent meg előszőr a reneszánsz, barokk, klasszicizmus, rokokó? 
2. Melyik században jelennek meg a fent említett irányzatok? 
3. Sorolj fel mindenik irányzatnak egypár képviselőjét.  
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Centrális kompozíció 

A kiemelés, a hangsúlyozás eszköze, történhet mérettel, kontraszttal, elrendezéssel, eszközei a 
központi elhelyezés, mint például a Justitianus mozaik, vagy Leonardo utolsó vacsora. A 
vonal szintén a kiemelés eszköze, a lendületesen meghúzott vonal, nem egyszer 
szuggesztívebben tolmácsolja a lényeget, mint a plasztikus forma, (pl. barlangrajok, modern 
kontúrrajzok) Különösen alkalmas kiemelésre a vastag kontúrvonal. Még hatásosabb a 
körvonal, a kör ugyanis koncentrálja a figyelmet, arra kényszeríti, hogy annak zárt 
rendszerében keringjen, példaként említhető a szentek glóriája, Rembrandt fiának sapkája is 
kör alakú... A folt és a tónus megfelelően alkalmazva szintén jól szolgálhatja a kiemelést. A 
színek kiemelő szerepe közismert, különösen a sárga és a piros ugrik előre, messziről magára 
vonja a figyelmet. A színek különböző pszichológiai hatást váltanak ki, sőt egyik másiknak 
szimbolikus jelentése van. 

 

  

 

https://youtu.be/mbAT3XkJjS4 

Készíts te is egy centrális kompoziciót! 

https://youtu.be/mbAT3XkJjS4
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A csendélet festőien csoportosított tárgyak és/vagy állatok ábrázolása. 
Leggyakrabban virágok, gyümölcsök, ételféleségek, szövetek, használati 
eszközök, hangszerek stb. szerepelnek rajta. Legismertebbek a virágcsendéletek. 

 

Figyeld meg a következő csendéleteket, majd a videót és készíts te is egyet! 

  

  

https://youtu.be/isyR4OzTb5E 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1gy_sz%C3%A1r%C3%BA_n%C3%B6v%C3%A9ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%BCm%C3%B6lcs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%B6vet_(textilipar)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hangszer
https://youtu.be/isyR4OzTb5E
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