
Görög művészet

Szobrászat



változás

• Egyiptomi: 
merev, lép, DE
mozdulatlan, 
örökkévaló
• Görög: 
Nincs háttér, lép,
Nem frontális,
Nem szimmetrikus



jellemzők

• szobrok arcán ún. 
archaikus mosoly
= szellemi ébredés,
csodálkozás, életöröm



Archaikus szobrászat

• három fő alak:
• kurosz, koré, ülő ember
• Plasztikusabb
• Anatómia
• Drapéria 
• szoborfestés



A szunioni kurosz-szobor Auxerre-istennő







Szunioni ifjú







A klasszikus szobrászat alapelve: 
kontraposzt

• új stílus =
• szigorú stílus:

eltűnik az archaikus mosoly, 
szigorú szerkesztettség, 
egyszerű, de feszes megfogalmazás, 
letisztult kifejezés

• új fogalom (európai szobrászat alapja lesz)



• Kontraposzt  = ellentét





Kontraposzt

• Kritiosz-kurosz (ie 480 k)
• Márvány
fej jobbra fordul
jobb váll előrébb a balnál
bal csípő magasabban 
testsúly bal láb, jobb támaszt
sokféle, ellentétes mozdulat 
harmonikus egyensúlya



Anténór: 
Zsarnokölők, 
türannoszt 
meggyilkoló 
Harmodiosz és 
Arisztogeitón 
emlékére 



Kr.e. 460-450: Előharcos Athéné
(Athéné Promakhosz),
bronz, 10 m (Akropolisz)

(görög győzelem a perzsák felett)

Pheidiasz (I.e.500-430)



Athéné szobra + Parthenón díszítésének felügyelete (vád: 
Athéné pajzsán megformálta saját magát és Periklészt = 
száműzetés





Zeusz szobor, Olümpia (hét világcsoda egyike, 42 m!)





Klasszikus és későklasszikus szobrászok

• Polükleitosz, Kr.e. 5. szd közepe
• Elméleti munka: szigorú stílus alapelvei
• Dárdavivő = eme szabályrendszer (kánon)
• Művei másolatokban maradtak fenn
• Sebesült amazón (mint Pheidiaszé)



• Polükleitosz: Dárdavivő

A Dárdavivő másik márvány másolatának torzója a 
Szépművészeti Múzeumban.



Polükleitosz: Sebesült amazón



Mürón: Diszkoszvető 







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

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


• Athéné és Marszüasz



Olümpia-mester: szigorú stílus,
olümpiai Zeusz-templom oromcsoportjai, metopéi
tökéletes szerkesztettség, éles körvonalak, kifejező 
jellemábrázolás
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Klasszikus és későklasszikus szobrászok

Praxitelész (4. szd közepe)
• Knidoszi Aphrodité: először ruhátlan női test, 

idillikus ábrázolás
• Gyíkölő Apollón, Pihenő szatír másolatban



Praxitelész: Knidoszi 
Aphrodité



Praxitelész : 
Gyíkölő Apollón





Portrészobrászat

• A klasszikus kori portrészobrászat (Kr.e. 5. szd 1. 
fele) 

• egyéniség ábrázolásának igénye nehezen (közösség 
mindenek fölött)

• Themisztoklész egykorú portréja
• idealizált vonások, pl Periklész portréja 





Term of Perikles. Marble.
Roman copy of the 2nd cent. A.D.



Filozófusportrék: Szókratész



Hellénisztikus szobrászat

• Centrifugális és centripetális szerkesztés
• A hellenisztikus szobrászati szerkesztés két fő 

változata, utóbbi alakult ki előbb



Polüeuktosz: 
Démoszthenész (Kr.e. 280. k.)



Tanagra-figurák
Budapest-táncosnő, 
(Szépművészeti Múzeum)
(Kr.e. 3. század) 
befelé forduló 
mozgalmasság



Centrifugális szerkesztés

• Milói Vénusz (Kr.e. 2. század 2. fele), ruharedő, 
tekintet, mozgás, karok feltételezett helyzete 
különálló irányba mutat







Centrifugális szerkesztés

• Mozgalmasság,  győzedelmes erő, energia: 
Szamothrakéi Niké szobra (Kr.e. 2. szd eleje), ahol a 
hajó orrára leszálló győzelemistennő széttárt 
szárnya, előrelépő alakja, ruhájának szétfutó 
redőzete jól mutatja ezt a kirobbanó energiát.







Mindennapi élet alakjai

• Idősek, gyermekek



szoborcsoportok

• egy nézetre komponálva
• Laokoón-szoborcsoport (Kr.e. 2. szd)
(feltételezés: a ma ismert másolat egy eredetileg 
többnézetű bronz-szoborcsoport egynézetűvé formált 
változata).





Egy Tanagra-figura







Drachma drachma



  

Pallasz Athéné tetradrachma



  



  



  



  



  

● Dáriusz drachmája
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