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Alois Schenefelder



  

Menetrend
litográfia:

csiszolás (polírozás)
savanyítás (timsó, ecetsav, vizes lemosás)
rajzolás (tus, kréta)
gumizás (talkum, híggumi)
eccelés (vékony rajznál kevéssé. Csak nem rajzolt felületre 
önteni!)
vizes lemosás (eccelés után kötelező)
gumizás (nem száraz, de letörölt kő)
szárítás (víz már ne érje)
kimosás (száraz vagy vizes tinktúra+benzin), textillel szárazra 
törlés, megszárítás
festékezés gumihengerrel
gumihengerrel víz alatt kimosni
gumizás (lehet vizes a kő, de nem nagyon), eccelés, vizes 
kimosás, megszárítás
ismét gumizás, ha eccelés történt. Ezek után lehet a)nyomtatni, 
b)eltenni a követ
(forrás: Szabó István, Vác)



  

Carl Nebel: Tortillakészítő asszony, 
1836



  

Théodore Gericault

Théodore Gericault (1791–1824) Boxolók, 1818, lito, 38.5 x 45 
cm

1810 december 10, Tom Molineaux-tom Cribb boxmérkőzés,

erről  (Brian Phillips: A Fighter Abroad)

Az első igazi legendás mérkőzés Angliában zajlott a nehézsúlyú világbajnoki címért. Az egykori teherhordó és szénégető, Tom Cribb 1809. február 1-én lett „Anglia 
bajnoka”. 1810. december 10-én az Essex grófsági Copthall-Commonban ő és az amerikai Tom Molineauxmérkőzött a világbajnoki címért. Maga a mérkőzés jelentős 
Molineaux-fölény jegyében telt el. Cribb a 28. menetben egy leütés után mozdulatlanul maradt a földön. A bíró háromszor számolt rá. Cribb meg sem mozdult, segédei  
azzal vádolták meg Molineaux-ot, hogy ólomgolyókat rejtett az öklébe.  Molineaux a téli hidegben kegyetlenül fázni kezdett, ellenfele Cribb viszont időközben magához 
tért. A bíró újra szabad utat engedett a küzdelemnek. A felháborodott tömeg vad fenyegetései és szidalmai végül annyira kikészítették Molineaux-ot, hogy a 33. 
menetben feladta a harcot. A visszavágót a legnagyobb bokszszenzációként tartják nyilván, amit valaha is megélt Nagy-Britannia. A mérkőzést megelőzően egy nemesi 
pártfogó Cribbet negyedévre egy hallatlanul kemény edzőtáborba "dugta". 1811. szeptember 28-án "A mérkőzés előestéjén lehetetlen volt húszmérföldnyi körzetben 
ágyat kapni, bármennyit kínáltak is érte. Utódaink aligha fogják elhinni, hogy London több városrészében felkelések törtek ki csak azért, mert a nép még nem értesült a 
mérkőzés kimeneteléről." A mérkőzés brutális küzdelmet hozott, az ellenfelek egy viszonylag „rövid” 11 menetes csatában a végkimerülésig ütlegelték egymást. Végül 
Molineaux óvatosságból ismét feladta, Cribbet pedig nemzeti hősként ünnepelték.

http://www.grantland.com/story/_/id/7476455/brian-phillips-boxing-career-freed-american-slave-tom-molineaux


  

Théodore Gericault 



  

Eugene Delacroix
Eugène Delacroix: Royal Tiger, 1829, 
Lito



  

Eugène Delacroix: Mephisto repül, 1830

és “FAUST” DE GOETHE: FAUST ET MÉPHISTO DANS LES MONTAGNES DU HARZ: “NOUS SOMMES ENCORE LOIN…”; 
1828



  

Honore Daumier



  

Honore Daumier: Fotográfia, 
1856



  

Honore Daumier: “Ingrate patrie, tu n’auras pas mon 
oeuvre!” (Ungrateful country, you shall not have my 
work!) in 1840.



  Odilon 
Redon

Rodolphe 
Bresdin



  

Paul Gavarni



  

Paul Gavarni (1804-1866): A Goncourt fívérek portréja, 
é,n., Karnevál sorozatból egy kép, 1840 körül, 25 
litho Gavarni was the pseudonym of Paul Sulpice 
Guillaume Chevalier (1804–66) a prolific French 
caricaturist and lithographer.



  

Grandville
J. J. Grandville-ről: fantastic jj, “Jean Ignace Isidore Gérard (1803-1847), known by his pseudonym J.J. Grandville”

http://nydamprintsblackandwhite.blogspot.hu/2012/06/fantastic-jj-grandville.html


  



  



  

Adolph von Menzel



  

Toulouse-Lautrec



  

http://www.youtube.com/watch?v=T8b3u3KRTxI

http://www.youtube.com/watch?v=T8b3u3KRTxI


  

Odilon Redon



  



  

Edward Munch



  

Francisco Goya



  

Pierre 
Bonnard



  



  

Pierre Bonnard (1867–1947) From the series Quelques aspects de la vie de Paris, 1899. 4szín nyomat (27 x 35.5 cm)



  

Marc Chagall (1887-1985)



  

L'artiste II (M. 929). Original color lithograph, 1978. 50 signed & numbered 
impressions



  

Edouard Manet



  



  

Édouard 
Manet,



  

Kártyák

http://www.wopc.co.uk/peru/fabbri/index.htm
l

http://www.wopc.co.uk/peru/fabbri/index.html
http://www.wopc.co.uk/peru/fabbri/index.html


  

Számolócédulák



  

„Azért született a világra, hogy mosolygó, színes arcával mindenkit meghódítson, akinek 
egyszer a keze ügyébe kerül, vagy akinek pillantása reá esik, de örökösen csak a hátát 
mutogatja, a hátát, amin ott van a számla, amit fizetni kell… ”



  



  

'Self Portrait', MC Escher, lithograph, 
1948 



   "Hand with Reflecting Sphere". Also known as Self-Portrait in Spherical Mirror (lithograph, 
1935)



  

Edvard Munch, Self-Portrait with Skeleton Arm (a lithograph), 
1895

Käthe Kollwitz. Selbstbildnis (Self-Portrait),1934. 
Lithograph on buff wove paper. Purchased. Käthe 
Kollwitz (1867 – 1945)



  



  

Betty Musgrove: Mutated Lithograph Portraits. Using the Photobooth 
application on Mac computers as a reference starting point, I created 
this series of lithographs.

Picasso Pablo : Original signed lithograph : Face

1928, Original lithograph, signed in pencil, 
representing the portrait of Marie-Therese 
Walter, issued as frontispiece for the 
monography "Picasso" by André Level, G. Crès 
& Cie Publisher, Paris. Sold with the book. Title : 
Visage. 200 signed and numbered copies, 
Japanese paper, 14,2 x 20,4 cm , 19 x 26,6 cm



  

Andy Warhol - "Silver Self Portrait" Offset 
Lithograph 1967. Prints & Photographs. 
Product 8/77



  

Andy Warhol (American, 1928–1987)LOT ID: 89017Ten Portraits Of Jews Of The Twentieth Century (Set of 10 signed 
cards), 1980

Offset lithograph7 х 5.5 in. (17.78 x 13.97 cm.)Signed, on left edge of each card in gold marker.



  



  



  

http://www.youtube.com/watch?v=VKTT-sy0aLg

Groucho, Harpo, Chico Marx, password scene: 
http://www.youtube.com/watch?v=p0Gwe5gKgjo

http://www.youtube.com/watch?v=VKTT-sy0aLg
http://www.youtube.com/watch?v=p0Gwe5gKgjo


  



  Angela M. Ruo: Self Portrait, 
2001. Lithograph

Lisa Wilkens: Myself, 2011; lithograph on 
paper, 84 x 60 cm



  

Lithograph - Francis Bacon - Portrait de John Edwards

Bernard Buffet (1928-1999) - 
Clown



  

(#182) Chuck close (né en 1940) self-portrait, 1999 lithograph 100 x 75 cm (39 
x.

El Fireboy y El Mingo - Gilbert "Magú" Luján. Color lithograph on paper. 1988. 30 x 44 in

Cuevas Jose Luis : Original signed lithograph : 
Portrait, 1980



  

WOW! This is the rarest WSS (White Space Suit) moonwalker portrait. This is 
the only one we've ever seen, signed or not. It is an official NASA litho. 
Unpersonalized. Flawless.

Irwin's autograph is not particularly rare, though he was the first moonwalker to 
pass, in 1991. Rumor has it he didn't like this portrait, though he used it on his 
brochures for High Flight.

U.S. President Abraham Lincoln is a composite of Lincoln’s head and the 
Southern politician John Calhoun’s body. Cca 1860

http://www.fourandsix.com/photo-tampering-history/

http://www.fourandsix.com/photo-tampering-history/


  

Ash Marlene Hane: Conditions. 
Polyester lithography plate 

Lithograph self-portrait by Marilyn Manson
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