
  

Görög művészet 1.



  

történet

● A Kr.e. 2-1. évezred: sötét kor (forráshiány)
● népvándorlási hullám (Közel-Kelet nagy 

kultúráit is megrendítette, hettitákat 
elpusztította, mükénéi civilizáció bukása)

● kereskedelmi utak, elszigeteltség, írásbeliség 
eltűnik

● Kr.e. 10. szd végétől éledés



  

történet

● 8. szd: föníciaiaktól átvett írás
● nagy görög gyarmatosítás (túlnépesedés, új 

piacok, nyersanyag-lelőhelyek)
● görög városállam: polisz (türannosz – hatalom)
● 7-6. szd: Korinthosz egyik vezető kereskedelmi 

központ
● Athén felemelkedése
● Fejlődés: vázafestészet



  

● Korai görög lakóház,

Szmürna, Kr.e.900



  

Protogeometrikus és geometrikus 
stílus

● Kr.e. 10. szd
● Jellemzők: koncentrikus körök és félkörök, 

hullámvonalak, szigorú szabályosság
● geometrikus vázafestészet: körkörös motívumok 

helyett szögletes, mértani pontosságú 
díszítőelemek, díszítés összhangba kerül a váza 
formájával, nyak+vázatest felső részének 
kiemelése (állandó jellemző lesz)

● vezető vázakészítő műhelye Athén



  

Protogeometrikus és geometrikus 
stílus

● 8. szd végétől emberalakok
● festők egyénisége, stílusa
● Figurák: legnagyobb felületek elve (mint Közel-

Kelet)

DE: különbség: test hangsúlyos részei kiemelve, 
többi elvékonyodik

● Mesterek: Dipülón-festő 

név a lelőhelyről, jellemző motívumról, városról, stb



  

Athéni geometrikus hüdria



  

A korinthoszi vázafestészet

● görög gyarmatok, kereskedelmi kapcsolatok, 
poliszrendszer, kultúra fejlődése

● új életérzés kifejezésére - geometrikus 
motívumok, tervezettség kevés

● görögség + keleti társadalmak (művészet)
● Formagazdagság, technikai lehetőségek,  

ábrázolásmódok 



  

A korinthoszi vázafestészet

● Kr.e. 7. szd: orientalizáló időszak
● valamennyi művészeti ágban 
● Vázafestészet: Korinthosz (kikötő, föníciai 

hajósok) 

téma: vonuló állatok, keveréklények
● Jellemzők az ürességtől való irtózás, a horror 

vacui: térkitöltő elemek



  

Korinthoszi edény



  

A feketealakos vázafestészet

● Pl korinthoszi vázák
● szűkebb értelemben az emberalakos, a korinthoszitól 

eltérő stílus
● nem festészet, hanem égetés (égetés előtt a vázákat 

hígított agyagmázzal vonták be, majd ezt a mázat csak 
a leendő figurák helyén hagyták meg. Az agyag 
természetes színében vörösre ég, a mázzal bevont 
részek feketére. A belső vonalakat bekarcolják, és 
kiegészítő színeket is alkalmaznak)

● vezető központjai Athén és az Attikai-félsziget



  

● Szophilosz: első név szerint ismert feketealakos festő, 
Kr.e. 7. szd, korinthoszi stílus

● Kleitiasz (fazekasa Ergotimosz) közös mű: François-
váza (kalüdóni vadkanvadászat)

● Amaszisz-festő: miniatürizáló megfogalmazás és 
monumentális ábrázolások

● Exékiasz, legnagyobb feketealakos vázafestő (6. szd) 
feszültség, lélekábrázolás (Aiasz öngyilkossága előtti 
pillanat, a magára maradottság, vagy Akhilleusz és Aiasz 
kockajátéka feszült pihenő)



  

Aiasz öngyilkossága



  

A François-váza



  

A vörösalakos technika

● Kr.e.6. szd
● feketealakos fordítottja: a mázat a figurák helyéről 

távolítják el, így azok az agyag eredeti vörös színében 
jelennek meg. A belső vonalakat még égetés előtt 
pálcával rajzolják meg; e technika sokkal 

● Részletgazdag
● Exékiasz tanítványa találta ki, fazekasmestere után 

neve Andokidész-festő (fekete- és vörösalakos vázák, 
ugyanaz a jelenetet a váza két oldalán két technikával)



  

Korai festők

● Durisz: termékeny, témagazdag, változatos 
kompozíciók

● Euphroniosz és Euthümidész: riválisok, 
nagyméretű vázák

● Brügosz-festő: Kr.e. 5. szd (késő-archaikus 
kor), archaizálás, mozgalmasság

● Berlin-festő, klasszikus kor előfutára



  

Pihenő Héraklész



  

A vadkecske-stílus

● keleti görögség kiesik fejlődés fő irányából
● Keleti technikák, de nem alkotó módon 
● dekorációs stílus: figurális díszítés és térkitöltő 

elemek ötletszerűek, a kép nincs összhangban 
a váza formájával



  



  

Szobrászat      

daedalikus stílus

Kurosz, koré



  

A daedalikus stílus és fejlődése

● orientalizáló korszak, keleti nagyszobrászat, utánzás
● Utánzás – átértelmezés - európai szobrászat
● egyiptomi merev, lépő-mozdulatlan, örökkévalót hirdet
● megválik a háttértől, megtöri a frontalitás szimmetriáját 
● lépő póz a mozdulat kezdete
● Daidalosznak tulajdonítják az új technikát, innen archaikus 

nagyszobrászat
● szobrok arcán ún. archaikus mosoly: szellemi ébredés, a 

világra való rácsodálkozás, életöröm



  

● Az archaikus szobrászat három fő alakja a ruhátlan ifjú, 
a kurosz, és a ruhás nő, a koré álló figurái, illetve az ülő 
emberalak. Az alakok a 6. századra egyre 
plasztikusabbá, anatómiailag tökéletesebbé válnak, a 
koré szobrok ruharedői egyre kifinomultabbak

● márványszobrok festése
● Szobrásziskolák: Khiosz szigetén szobrászcsalád, négy 

nemzedéken (id. Plinius írja) 
● Anténór Kr.e. 6-5, Zsarnokölők (nem maradt fönn, a ma 

ismert csoport a művész két tanítványának alkotása)



  

Korészobor



  

A szunioni kurosz-szobor

Auxerre-istennő



  

Fogalmak

● Amphora: kétfülű tárolóedény, az egyik 
leggyakoribb görög vázaforma. Két fő típusa a 
testet és a nyakat egyben kiképző hasas-, 
illetve a nyakat láthatóan elkülönítő nyak-
amphora.



  

Fogalmak

● Archaikus mosoly: a görög archaikus 
szobrászatban (Kr. e. 6. század) a szájnak és 
környékének mosolyszerű kiképzése. Az 5. 
századra eltűnt, de a görögséggel érintkező 
kultúrákban, pl. az etruszkoknál tovább is 
megmaradt.



  

Fogalmak

● Daedalikus nagyszobrászat:

Kr. e. 7. szd kiindulópont egyiptomi minta

megkérdőjelezi a frontalitást

mozgalmasság megjelenítése



  

Fogalmak

● Feketealakos váza: Kr. e. 7. szd

háttér: vörös agyag, alak fekete máz

belső részeken bekarcolás,

vörös-fehér kiegészítő színek
● Szűkebb értelemben 

csak az emberalakokat fő helyen 

és méretben megjelenítő munkák



  

Fogalmak

● Frontalitás: a nézővel szembeforduló, vonallal 
szimmetrikusan kettéosztható képzőművészeti, 
az ókori Közel-Keleten kedvelt ábrázolásmód. 
Először az ún. daedalikus nagyszobrászatban 
kérdőjeleződött meg, ahol ezt a pózt a mozgás 
kiindulópontjának tekintették, és apró 
részekben eltértek a két félrész szimmetriájától.



  

Fogalmak

● Geometrikus stílus: a Kr. e. 9-8. szd
● lényeges részek kiemelése
● szögletes mértani motívumok
● kerámia formája+díszítés

összhangban



  

Fogalmak

● Horror vacui: A latin kifejezés jelentése: félelem 
az űrtől, ürességtől. Az ábrázolás teljes 
felületének kitöltésére irányuló törekvés. A 
művészet történetében sokszor megfigyelhető 
jelenség, hogy azokat a felületeket, amelyeket 
az ábrázolás fő motívuma üresen hagy, kitölti a 
művész különféle motívumokkal, 
ornamensekkel, természeti elemekkel, így tehát 
az egész képfelületet ábrázolásokkal töltik meg.



  

Fogalmak

● Hüdria: nagyméretű, két oldalsó és egy hátsó 
füllel ellátott vízhordó edény



  

Fogalmak

● Koré: hosszú ruhás, álló nőalak, az archaikus 
görög szobrászat egyik fő figurája

● Kurosz: álló, ruhátlan ifjúalak



  

Fogalmak

● Kratér: kétfülű, széles szájnyílású, nagyméretű 
görög vegyítőedény.

Több fajta: fül elhelyezkedése, formája, test 
kiképzés (kehely-, harang- stb)



  

Fogalmak

● Külix: magas talpú, lapos, széles, két vízszintes 
füllel ellátott ivóedény.



  

Fogalmak

● Meander: A görög művészet jellegzetes 
díszítőmotívuma, nevét a kanyargós Maindros 
folyóról kapta. Szeszélyesen kanyargó, 
szögletes vonalú indákból áll. Bronzkori 
Európában is kedvelt motívum volt, az antik 
építészetben szívesen használták párkányok 
díszítésére.



  

Fogalmak

● Oinokhoé: egyfülű, általában nagyobb méretű, 
kiöntős boroskancsó.



  

Fogalmak

● Orientalizáló kor: a görög művészet Kr. e. 8. 
század végétől a 6. század elejéig tartó 
korszaka, melyet a keletről érkező 
díszítőmotívumok és technikák tömeges 
átvétele, ugyanakkor sajátosan görög 
feldolgozása s átértelmezése jellemzett.



  

Fogalmak

● Palmetta: 1.az asszír művészet pálmalevélre 
emlékeztető, gyakran sormintát követő 
díszítőeleme. 2. a keleti területekről a görögség 
által átvett és elterjesztett, a későbbi korokban 
is szívesen alkalmazott dekorációs elem.



  

Fogalmak

● Protogeometrikus stílus:

Kr. e. 10. szd

stílusjellemzők: koncentrikus körök és félkörök, 
hullámvonalak, párhuzamos egyenesek 
szabályos rajza



  

Fogalmak

● Vörösalakos váza: a Kr. e. 6. szd

alakok eredeti agyagszín

belső vonalak finom ecsettel

alapos, részletgazdag,

kifejezőbb
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