
  

Gótika 3



  

● Anglia
● Ibériai-félsziget 



  

● érett romanika legfejlettebb építészeti stílusa: 
angol-normann építészet

● technika (bordás keresztboltozat)
● formai megoldások 

(kéttornyos erődszerű homlokzat,

háromszintes faltagolás)
● Ile-de-France-i gótikus építészet



  



  

● új, gótikus építőstílus: 

Anglia közvetlenül 

Franciaországból 

vette át
● sajátos stílus 

(helyi hagyományok)



  

● Legkorábbi: Canterbury érseki 
templomszentélye (1179-84)

● Építő: francia Gervasius mester 
● Thomas Becket

Canterburyi mesék



  

● francia kora gótikus templomokhoz való 
igazodás: szentélykörüljáró, a kötött 
boltozáshoz igazodó támváltás, háromszintes 
faltagolás

● angol sajátosságok: széles kereszthajó, nyújtott 
szentély és hatalmas négyezeti torony



  



  



  

● Salisbury székesegyház(1220-70)
● angol igényeknek megfelelő alaprajz, 

tömegformálás, faltagolás és dekoráció
● hosszú, háromhajós hosszház, 

két széles kereszthajó, 

szentély egyenes záródású



  

● sajátos elrendezés: szentély 
meghosszabbítása Lady Chapel (nem 
körüljáró, kápolna-koszorú) 

● négyezeti torony, (technikai feladat: 120 m 
magas tornyot négy sarokpillér tartja, nem 
vastag falak)
https://www.youtube.com/watch?v=QYlcgdBQZtc

https://www.youtube.com/watch?v=QYlcgdBQZtc


  



  

● templom tömege hangsúlyosan vízszintes 
kiterjedésű

● homlokzat tagolása: 

rózsaablak helyén 

lándzsaablakok  
● Oldalfalakban: hosszúkás, 

mérművek nélküli ablakok



  



  



  Water-Towers, Bruce Munro, 2011



  



  



  

https://www.youtube.com/watch?v=r06ZalLdi3M

https://www.youtube.com/watch?v=r06ZalLdi3M


  

● lincolni katedrális (1225-) faltagolás nem 
klasszikus: árkádok+főhajó szélesek, a trifórium 
helyett karzatok, árkádnyílások szélesebbek, 
ablakzóna nem magas

● bordás boltozat legkülönbözőbb formái 
(támaszrendszer összetettebb), 

legyező-, tölcsérboltozat



  



  



  

 Ibériai-félsziget gótikus szobrászata

● nagyobb hangsúlyú az épületszobrászat
● legfontosabb műfaj: síremlékszobrászat



  

● spanyol katedrálisok kapuzat: francia 
ikonográfiai rendszer

● torói Santa María la Mayor apátsági templom 
kapuja (13. szd)

● Mária-ikonográfia + Utolsó ítélet
● merev stílus, vaskos arány
● Különleges: színezés (eredeti)



  
Santa María la Mayor
 apátsági templom kapuja



  

● I. Péter király és Ines de Castro közös 
síremléke (1360-67) Alcobaça templom 
(portugál síremlékszobrászat)

● kettős szarkofág (szfinxek hátán) oldalán a 
Passió építészeti keretbe foglalt jelenetei



  

● I. Péter király és Ines de Castro közös síremléke (1360-67) Alcobaça 
templomában



  

● peremen  király címerei, angyalok
● Passió-ikonográfiája, ciklus a szerelmesekről 

(rózsaablakszerű keretben) 
● Plasztikus, mindent beborító díszítés



  



  



  

A gótika elterjedése az Ibériai-
félszigeten

● Előkészítés: ciszterci építészet 
● hatás: dél-francia, sokáig „átmeneti stílus” 
● régi és új stílus keveredik 
● gótikus formanyelv ÉS merev tömegalakítás 



  

Ibériai gótika

● 13. szd végén nemzeti stílussá érik
● Sajátossága: 
● tágas, csarnokszerű téralakítás, 
● gazdag ornamentális díszítés
● dekoratív bordavezetés (angol hatás)



  

● Alcobaça ciszterci kolostortemploma (1178-1223)
● Alapító: clairvaux-i szerzetesek (alaprajza 

anyakolostoré)
● főhajó széles, összetett pillérek, sűrűn, bordás- 

csúcsíves hevederekkel tagolt keresztboltozatok
● pillérek féloszlopai konzolokról, nagy ablakok
● nem talált követőkre



  



  



  



  



  

● León (Spanyolország, 1255-1300) katedrális
● Enricus mester



  

● homlokzat nehézkes 
● Átalakulás 
● fő motívum: franciás rózsaablak, de nem 

következetes
● háromhajós belső DE nem logikus a homlokzat
● tornyok elválnak a középrésztől (magasság ua)
● tornyok áttörtek, DE nehézkes, vízszintes tömeg



  

León, székesegyház



  

● Barcelona székesegyháza (1298-)
● háromhajós hosszház mellett kétoldalt 

kápolnasor 
● mellékhajók majdnem olyan magasak, mint a 

főhajó
● megvilágítása nem erőteljes (de déli napfény)
● Legérdekesebb: négyezeti torony, nem a 

kereszthajó fölött 



  Barcelona, Santa Eulalia székesegyház



  



  



  

a kerengő a katedrális legszebb része. A kert közepén a szökőkút víze egy smaragdzöld 
medencébe csobog. A kutat övező domborművet Szent György (Katalónia védőszentje) és a 
sárkány harcának jelenete díszíti. A csodálatos kertben tucatnyi libát is találunk. Eredetileg 13 liba 
volt, mert ennyi évig élt Szent Eulália.



  

Anglia gótikus szobrászata

● épületszobrászatból síremlékszobrászat
● síremlék központi magja a tumba (szarkofág, 

halott fekvő szobrával), szimbólumok: személy, 
rang) 

● halott alakja idealizált, majd valósághű



  

● angol síremlékszobrászat: 
● Edmund "Crouchback" (?-1296) síremléke 

(London, Westminster Abbey)
● baldachinszerű, vimpergás, fiatornyos 
● ágyon fekve halott élethű szobra 
● lába alatt oroszlán (hatalom) 
● halottat sirató rokonok 



  

Edmund Crouchback 
(?-1296) síremléke



  

Német és közép-európai gótikus 
szobrászat

● szobrászműhelyek új székesegyházak 
díszítése (Bamberg, Magdeburg, Naumburg 
stb.)

Green Man



  

Woodcut by Michael Wohlgemut, Liber Chronicarum, 1493, 



  

● A bambergi Fürstenportal (fejedelmi kapu) 
szobrok: késő romanika 

● Utolsó ítélet-timpanon + oszlopszobrok mintája  
a reims-i kapuzat



  



  

● ikonográfiai program francia hagyományú
● Timpanon: Utolsó ítélet
● egyszerűbb regiszter: Krisztus, üdvözültek, 

kárhozottak 
● könyörgő Mária, Keresztelő Szent János



  



  



  

● Gótikus: kapu szerkezete, felépítése, díszítése 
● Román: formavilág (bélletíveken nincs figurális 

dísz)
● szobrok stílusa egyéni modor: plaszticitás, 

egyéni érzelmek, expresszivitás



  



  



  

● áhítat+groteszk = realizmus új felfogása 
valóság = testiségen + lelki dimenziók 
Fürstenportal szobrai

● ún. bambergi lovas (Szt. István király?) 
székesegyház egyik pillérén



  



  

● 13. szd portrészobrászat 
● naumburgi dóm 

szentélyének pillérein 

donátorok portréi
● művészi önarckép 



  

● Peter Parler szobrász
● prágai Szt. Vitus-dóm karzat: 

császári udvar tagjai, önportré
● élő emberek különböző életkorokban 

természethű



  
David Cerny: Wenceslas, jó király, 2011, Kafka 
Múzeum



  



  
Peter Parler: a művész mellszobra



  

● A német és közép-európai késő-gótikus 
szobrászat elszakad az építészettől

● épület önmaga éke: újszerű formák
● szobrászat önálló műfaj
● 1400: "szép Madonna" (trumeau-iról lelép, oltár 

legfontosabb részeivé válik)



  

● Önálló szobrászati alkotások
● lengyelországi Torun-ból származó Madonna, 

leányarc, S hajlat, ruharedő



  



  



  

Német gótikus építészet

● ciszterci építkezés, francia minta (Maulbronn, 
Heiligenkreuz, Lilienfeld)

● új szerkezet és forma régi alapokon



  

● első, teljes egészében gótikus székesegyház, a 
magdeburgi dóm (1207-) 

● Romanika: plasztikus formakezelés, zártság
● alaprajz, tagozatok, szerkezetek gótikusak, DE: 

felfogás még román



  

● Strassburgi katedrális (1250-75)
● kölni dóm(1248-)
● Megújítás (fr gótika)



  

● új térforma: marburgi Szent Erzsébet-templom
● három hajó egyenlő magasság: 

csarnoktér 

mellékhajókban több fény
● magasság



  

● német gótika: szenvedélyesség, a magassági 
arányok végletekig való fokozása a 
sajátossága, 

● Homlokzat: egyetlen torony, 

középen áll, áttört kősisak
● Középtengely kiemelt
● Freiburg in Breisgau



  

● német technikai újítások



  

● Schwäbisch-Gmündi Szent Kereszt-templom 
(1351-), építész: Heinrich Parler

● csarnoktemplom alaprajz
● szentély egyszerűbb (boltozás)



  



  

● egyszerű keresztboltozatok - bonyolult 
hálóboltozat 

● hengeres pillérek: tágas tér
● hálóboltozatos csarnokszentély
● Heinrich Parler: 

Parler művészcsalád 

(Közép-Európa)



  
Marburg, Elisabethkirche



  

Münsteri dóm



  

● Szent Vitus-székesegyház (1341-, Peter Parler) 
● hálóboltozatot



  

Prága, Szent Vitus-székesegyház



  

● világi megbízás: Karlstejn vár, Károly-híd



  



  

● Krakkó Mária-temploma (1355-1397, Werner) 
gdanski Mária-templom



  

Itália gótikus építészete és 
szobrászata

● Arnolfo di Cambio és Giovanni Pisano



  

● Arnolfo di Cambio
● Anjou Károly, ülő szobor 
● (1284)
● antik stílus
● filozófusportré



  

● Arnolfo di Cambio
● Szt Péter



Giovanni Pisano

● drámai felfogás
● Illusztrálás + érzelmekre hatás 
● Egyesül két felfogás:

antik ábrázolás + gótika misztika



  

● Giovanni Pisano: pistoiai S. Andrea-templom, 
szószék (1301)



  

● antik alakok, érzelmek
● nem arctípusok, valós érzelmek
● Istenember szenvedéstől megtört
● NEM a halálban is 

győzedelmes Megváltó, 

hanem haldokló ember



  

● szűk tér, kétségbeeső bűntudat, dühödt gyűlölet



  



  

Niccolo Pisano

● pisai Battistero, szószék (1260)
● Mint önálló szobor
● öt relief tábla: Jézus gyermekségének jelenetei 

(Születés, Bemutatás a templomban, Betlehemi 
gyermekgyilkosság), Keresztrefeszítés, Utolsó 
ítélet



  

● Niccolo Pisano
● Pisa, battistero
● szószék



  

● sienai dóm (1229-1350)



  



  



  

● firenzei Santa Maria del Fiore-székesegyház 
(1294-1421) 

● csarnoktér érzet, bordás kereszt+8szögletű tér



  

● konzolos párkány
● pillérköteg oszlopszerű



  



  

● orvietói dóm (1310)
● hálószerű rendszer 
● síkszerű 
● nyugodt geometria



  

II. Frigyes császár és Itália 
művészete, a 13. szd első fele

● II. Frigyes szicíliai király, német-római császár 
● Művészetpártolás, mint a régi császárok, Ottók, 

rómaiak (antik stílus)
● Castel del Monte vár 8szögletű (mint Aachen) 



  

● császár építőmesterei ciszterciek 
● puritán stílus
● gótikus elemek + antik művészetfelfogás
● Capua, Frigyes birodalmának határán épített 

hídtorony (1234-40)



  

● két torony között díszes kapu (római diadalív és 
és gótikus templomkapu) 

● ikonográfiai program profán: császár szobra, 
kísérete, allegorikus alakok (pl. ’Igazság’) = 
császári hatalom, dicsőség



  

● Rang: babér, tóga
● antik szoborstílus
● figurák természethű, 
● plasztikus formálás
● római komponálásmód
● arctípusok

II. Frigyes császár mellszobra
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