
  

Görög művészet

● Festészet és mozaikművészet



Festészet

• Emlék nem, csak leírások
• Kétféle festészeti eljárás:
• Enkausztika, hidegen felvitt festékanyag+forró 

eszközzel égetés = tartósság, mély színek 
• Temperafestészet, alap gipsz + kötőanyag (tej) = 

élénk, világos színhatás, áttetsző jelleg



Ismertebb festők

• 5. szd két legismertebb festője Polügnótosz és 
Mikón 

• Polügnótosz: először árnyékol, alakok több szinten, 
térbeliség, háttér: növények, állatok

• nagy hangsúlyt az érzelmek kifejezésén (beállítások, 
gesztusok)



https://www.youtube.com/watch?v=tYBlAon683s

https://www.youtube.com/watch?v=tYBlAon683s


Hellénisztikus festészet és mozaik

• Alkotások és jellemzőik
• Eredeti festmény kevés 
• Perifériákról, pl. a Kazanlak (Bulgária), thrák 

fejedelmi sír mennyezete
• pompeji mozaik másolat: Philoxenosz festménye: 

Nagy Sándor és III. Dareiosz csatája















Philoxenos: Nagy Sándor és Darius harca





Mozaik

• A Kr.e. 2.szd, mozaikkészítés:
• Eddig dekoráció
• Később kifejezőerő, mint a festészet
• hellenisztikus világ mozaikjai: Pompeji, Délosz, 

Pergamon, Pella



Perszeusz megszabadítja Andromédát



Polygnotos 

Polygnotos az első görög képíró, ki nagy hírnév (I.e. 475-455, Athén, Delphoi, Plataia) , 
Mikón munkatársa
Falfestészet: történeti témák, görög nép története, mondák
két falkép Delfiben:Trója pusztulása és a görögök hazaindulása, Odysseus az alvilágban 
történeti alakok sorban egymás fölött, könnyen áttekinthető, 
alakok egy szin, de az jellemző
nők arca piros, száj és a szem természethű, ruharedők - mozdulat
Enkausztika technika, csak 4 alapszín, , vázafestészet



Agatharcos, Apollodoros

 ie. V. szd. Agatharcos szamoszi és Apollodoros 
athéni festő
Agatharcoa Athénben: díszletek Aischlos egy 
színdarabjához, könyv a díszletfestésről 
Apollodorost árnyékfestőnek nevezik; háttér távlata 
által az ábrázolást összefoglalta és egységesebbé 
tette.
Árnyékfestés: sötétebb és világosabb színek  
árnyék hatása
Plinius: “festményei lekötötték a figyelmet, 
mindazáltal csak kapus volt, ki az utódok számára 
a képírás kapuit fölnyitotta” 



Apollodorosz



Zeuxisz és Parrhasziosz, a versengők

Zeuxisz alakjai szépek, de nincs karakterük (Arisztotelész)
Krotóni Heléna, szép, de kifejezéstelen nő, ikonszerű portré
Rózsakoszorús erósz, Kentaurcsalád, Kígyókat fojtogató Héraklész

Parrhasziosz: alakok arca és tartása kifejezőbb, karakterisztikusabb
Hangsúlyos körvonalak, érzelmek, lelkiállapotok bemutatása

"Parrhasziosz a hagyomány szerint versenyre kelt Zeuxisszal.Mikor az kitette a 
szőlőfürtöket ábrázoló festményét ,olyan sikere volt,hogy a madarak rászálltak a 
jelenetre.Parrhasziosz erre olyan élethűen festett függönyt állított ki,hogy Zeuxisz,akit a 
madarak ítélete mérhetetlen büszkeséggel töltött el,követelte,hogy húzza már félre a 
függönyt és mutassa meg, mit festett." (Plinius)



Victor Mottez: Zeuxis kiválasztja modelljét, 1858





Apellész

ie. 4. szd, szikioni iskola tanítványa, “báj, bűvös 
vonzóerő”
makedoniai Fülöp, majd Nagy Sándor udvari festője, 
arcképek kizárólagos készítője

Tengerből kiemelkedő Aphrodite (Aphrodité 
Anadüomené)

 



Giovanni Battista Tiepolo: Nagy Sándor Apellész műtermében



Apellész

Apellész:  Pompei falfestmény, Venus Anadyomene



Tiziano: Venus Anadyomene, 1520



William-Adolphe Bouguereau:
Vénusz születése, 1879



Alexandre Cabanel: Vénusz születése, 1863



Sandro Botticelli: Vénusz születése, 1486



Nulla dies sine linea

(lat.) a. m. 
egy nap se múljék el vonás nélkül; 

az id. Plinius szerint (Nat. Hist. 35, 
36, 12) Apelles, Nagy Sándor 
udvari festője szokta ezt mondani 
abban az értelemben, hogy 
minden napnak meglegyen a 
dolga.



Aetión

Nagy Sándor és Roxané esküvője, 
Aldobrandini nász, másolat



Timomachos

tájképfestészet megalapítója, 
alsóbb rendű műfaj



Búvár sírja, Phaestum













https://www.youtube.com/watch?v=n7dzyzvXPeQ

https://www.youtube.com/watch?v=n7dzyzvXPeQ














 Ismeretlen alkotó: Portré Pompeiből, ie. 1. szd.



Zeugma = Seleucia

http://www.boredpanda.com/ancient-greek-mosaic-excavation-zeugma/

http://www.boredpanda.com/ancient-greek-mosaic-excavation-zeugma/


https://www.youtube.com/watch?v=p0x8HCpMULs
Mozaik rövid története, 2:43

https://www.youtube.com/watch?v=p0x8HCpMULs


https://www.youtube.com/watch?v=QUJ7PHCNOVs

https://www.youtube.com/watch?v=QUJ7PHCNOVs


























Thalia



Múzsák

Kalliopé: az epikus költészet, a filozófia és a tudományok
Terpszikhoré: a tánc, Thaleia (Thália): a komédia, a színház
Melpomené: a tragédia, a dráma és a gyászének, Polühümnia: a himnikus költészet
Euterpé: a lírai verselés és a zene, Erató: a szerelmi költészet és a dalok
Kleió: a történetírás, Uránia: a csillagászat és az asztrológia múzsája.
Platón tisztelete és elismerése jeléül a leszboszi költőnőt, Szapphót nevezte a „tizedik 
múzsának”.
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