
  

Gótikus szobrászat, városok



  

● a reims-i

Utolsó ítélet-kapu



  

Reims

●  1225-30
● Timpanon rendszere differenciált
● ítélet jelenetei öt regiszterben



  



  

Reims

● Legfölül Krisztus trónol széttárt karokkal
● könyörgő Mária és Keresztelő János (Deézis), 

angyalok a Passió eszközeivel
● két sorban a feltámadó halottak
● 2 sávban üdvözültek és kárhozottak csoportja



  

● Feltámadó

halottak

2 sorban



  

● Krisztus jobbja felől a szemöldökgerendán angyalok viszik a lelkeket szimbolizáló 
emberalakokat Ábrahám kebelére.



  

● A kárhozottak között láthatunk csuhás szerzeteseket, koronás királyokat, úri 
hölgyeket, püspököket. Az így kiemelt alakok mondanivalója világos: az örök élet 
nem társadalmi kiváltság.



  

Reims

● Koporsóikból kimászó halottak: meztelenek, 
arányaik, mozdulataik természetesek

● emberi test, szobor új felfogása: valósághűség
● Meztelenség természetes, nem szemérmetlen



  

● bélletszobrok 

valós fizikai testek, 

térben kiterjedő tömeg
● oszlopszobrok 

elszakadnak az 

oszlopoktól és

fülkeszobrokká

válnak



  



  



  

● Péter apostol
● testszerűség 
● antik római 
● élő ember 



  

Reims

● erkölcsi-teológiai mondanivaló 
● szimbolikus jelentés
● valóság hű visszaadása  
● ókori szobrászat hatása



  

Amiens

● antikizáló stílus tovább finomodik
● új stílus, Párizs IX. Lajos - "udvari stílus"
● Változások: 
● Mária földi asszony, anya, királynő



  

Amiens                              

● Amiens, Notre-Dame 
● déli kereszthajó-kapu 
● "Vierge dorée"
● "Aranyos Szűz" 



  



  



  

Gótikus szobrászat

● Épületszobrászat, mint a román
● Alárendelt, és az épülettől nem elválasztható
● Szimbolikus jelentés
● Plasztikus elbeszélés
● templomkapu, homlokzat
● Sűrítmény: megváltás



  



  

● gótikus katedrális főbejárat: nyugaton
● Még kapuzat: kereszthajó déli és északi végein
● Alapforma: hármas kapuzat (St.-Gilles)



  

● bélletes kapu: minden része különböző dísz
● Oszlopszobrok (oszlop+álló 

figura ugyanazon kőtömb)
● architektonikus lábazaton áll, 

feje fölött baldachin
● bélletívek (archivoltok), 

rajtuk apróbb figurák



  

● központi ábrázolás: timpanon domborműve
● Főalak határozza meg a dombormű témáját és 

a béllet figuráit



  

● kapuzatok három része tematikai kapcsolatban
● három alaptípus:

Utolsó ítélet kapu: főszereplő Krisztus Világbíró

Mária-kapu

Szentek kapuja 

(helyi adottságok)



  

Chartres                                       

Chartres, Notre-Dame székesegyház, 
a királykapu (nyugati kapuzat) 
oszlopszobra



  

Amiens

Amiens, Notre-Dame székesegyház, Krisztus-trumeau

bejárat fölötti szemöldökgerenda sávját 
az osztósudár (trumeau) támasztja alá. 
Ezen egyetlen alak, a kapuzat főszereplője van kifaragva.



  

Chartres-i királykapu

● Királykapu, 1145
● egy kompozícióba foglalt három kapu
● közös alapgondolat: Krisztus eljövetele



  



  



  

Chartres

● bal szélső timpanon
● Krisztus

mennybemenetele
● Angyalok
● apostolok



  

● jobb kapu: Trónoló Máriam Jézus születése,

bemutatása



  

● főtéma: 

második 

eljövetel: 

Maiestas 

Domini



  

Chartres

● Szemöldökgerenda: 12 apostol  

bélletívek: 24 vén
● Oszlopszobrok: 

Ószövetség (királyok) 
● fejezeteken Jézus élete
● összetett ikonográfiai program: 

apokaliptikus főtéma + Mária



  

Chartres

● oszlopszobrok 
● Lebegnének
● Ruha dekoratív 
● Arc spirituális szépség
● egyéni kisugárzás



  



  

Saint-Denis kapuzata

● Suger apát, 1140
● három kapu még 

nincs egységben

Szent Dénes püspök és vértanú



  



  

Saint-Denis

● középső timpanon:  Utolsó ítélet
● centruma Krisztus, trón mellett apostolok ülnek, 

lábuk alatt az angyalok harsonáira sírjukból 
feltámadó halottak

● Krisztus feje mellett kétoldalt angyalok tartják a 
Passió eszközeit (töviskorona, szögek, lándzsa 
stb.), a Megváltó szenvedésére emlékeztetve



  



  

Saint-Denis

● megváltozott vallásosság:
● Korábban hívők elrettentése (Pokol kínjai)
● Gótika: Krisztus embersége, könyörületessége 

(emberi arcú, emberi testű Krisztus)
● kárhozottak bélletíveken: jelentőség csökken



  

A városokról

● középkori városokban nincs egységes séma
● fal és a kapu az autonómia jelképe
● Sorház, keskeny utca, zsúfoltság
● sugaras, koncentrikus szerveződés



  

Városi épületek

● székesegyház vagy a plébániatemplom
● Városháza, céhházak
● Vásárcsarnok
● lakóházak több szintesek
●



  

Lübecki városháza

● Hanza városok központja
● Homlokzat minta
● reprezentatív jelleg: tornyocska, fülke ablak



  

Lübecki városháza



  

● Homlokzat mint 

templom
● háromhajós 

osztást utánozza

Hinrich Brunsberg: 
A tangermundei városháza



  

● kapuépítmények homlokzatai
● esztétikum fontosabb a védelmi szerepnél
● Treptowi kapu, Neubrandenburg
● 14-15. szd, tégla 
● vakfülkék és ablakok, vimpergák és tornyok 

tagolják, rózsaablakot imitáló téglaberakások



  

Treptowi kapu



  

Kölni városháza                            

● egyházi építészet 

formai elemei: 
● csúcsíves fülkék, kőkeresztes 

ablakok
● torony szintjei:

legalsó szint a borospince, 

földszint irattár, emeleteken 

tanácsterem, gyűlésterem, 

fegyverraktár

A kölni városháza tornya



  

● Fritzlar főtere
● favázas technika
● Homlokzat:

földszinten árkádos terem, 

háromszintes zárt erkély 

tetőn nyolcszögű tornyocska

Szent Mihály testvérület céhháza



  

Itália városi építészete

● világi építészet - polgárság becsvágy
● Formai eltérés az egyházi építészettől
● földszinten nyitott árkádsor, emeleten 

oromfogas koronapárkány, szobrok



  

Ca d'Oro                                       

● sajátos palotatípus
● víz felé komponált 
● Palazzo
● Mario Contarini 
● hármas vízszintes 

tagolás, árkádok 
● kőrácsos loggiák

Ca d'Oro, Mario Contarini palotája



  

● helyi sajátosságok
● északi területek, Itália: tégla, favázas 

szerkezetek (váz díszítőelem is) 
● középületek díszítése: mint a templomépítészet 

ornamentikája
● gazdag velencei polgárok palotaépítészet
● toszkán városok védelmi szempontok



  

Firenze                                         

● bevehetetlen kőerőd 
● földszint teljesen zárt 
● Emeletek

ikerablakokkal tagolva
● fogazott párkány
● torony

Firenze, Palazzo Vecchio della Signoria



  

● Palazzo Publico, sienai közpalota (1338-48) 
● földszint nyitott árkádsoros 
● Emelet: hármas ablakok
● Négyszintes
● Hozzáépítetés:
● 88 m
● Torre de la Mangia



  



  



  



  

● helyi sajátosságok
● északi területek, Itália: tégla, favázas 

szerkezetek (váz díszítőelem is) 
● középületek díszítése: mint a templomépítészet 

ornamentikája
● gazdag velencei polgárok palotaépítészet
● toszkán városok védelmi szempontok
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