
Görög művészet

Szobrászat



• Orientalizáló korszak: keleti nagyszobrászat 
utánzás, átértelmezés - >  európai szobrászat



változás

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



• A hagyomány 
Daidalosznak tulajdonítja 
ezt az új technikát, 
melyből egyenes 
vonalban nőtt ki az 
archaikus 
nagyszobrászat. 

Daedalus, Charles Grafly (3.12.1862 - 5.5. 1929)



jellemzők

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



Archaikus szobrászat

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



szobrásziskolák

• Khiosz szigetén dolgozó, négy nemzedéken át 
nyomon követhető szobrászcsalád (id. Plinius)

• Kr.e. 6-5. szd fordulójának legjelentősebb 
szobrásza Anténór volt, aki megformálta a az 
egyik Peiszisztratosz-fiút megölő 
Zsarnokölőket. (Ez a szobor nem maradt fönn, 
a ma ismert csoport a művész két 
tanítványának alkotása.)



A szunioni kurosz-szobor Auxerre-istennő







Szunioni ifjú







A klasszikus szobrászat alapelvei: ponderáció 
és kontraposzt

• archaikus nagyszobrászat -> új stílus
• szigorú stílus: eltűnik az archaikus mosoly, 

szigorú szerkesztettség, egyszerű, de feszes 
megfogalmazás, letisztult kifejezés

• két új fogalom (európai szobrászat alapja lesz)



• Ponderáció = mérlegelés, kiegyensúlyozás
a test különböző részeinek eltérően mozgó 
tagjainak harmonikus egyensúlyban való 
feloldódása



• Kontraposzt  = ellentét
ponderáció 
következetes
megvalósítása





Ponderácó és kontraposzt

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



Klasszikus és későklasszikus szobrászok

• Anténór készítette el a türannoszt meggyilkoló 
Harmodiosznak és Arisztogeitónnak emléket 
állító Zsarnokölőket. A szobrot a perzsák Athén 
megszállásakor elhurcolták. Pótlására a mester 
két tanítványa, Kritiosz és Nésziotész 
vállalkozott. Az általuk készített szoborcsoport 
elpusztult, és római másolatok alapján csak a 
főalakok rekonstruálhatók. 





Klasszikus és későklasszikus szobrászok

• Pheidiasz (I.e.500-430)
• Kr.e. 460-450: Előharcos Athéné (Athéné 

Promakhosz), bronz, 10 m (Akropolisz) (görög 
győzelem a perzsák felett)





Klasszikus és későklasszikus szobrászok

• Sáskaölő Apollón, Lémnoszi Athéné (római 
márvány másolat)

• 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

• Pheidiasz után tanítványa, Alkamenész lett 
Athén vezető szobrásza



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)



• Dárdavivő

A Dárdavivő másik márvány másolatának 
torzója a Szépművészeti Múzeumban.



Sebesült amazón



Klasszikus és későklasszikus szobrászok

• Mürón (nemcsak Athén)
• Diszkoszvető (tökéletes ponderáció)

ellentétes mozdulatok, a test feszessége
• Athéné és Marszüasz (istennő+szatír)









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

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


• Athéné és Marszüasz



• Athéné és Marszüasz



Klasszikus és későklasszikus szobrászok

• Olümpia-mester: szigorú stílus
• olümpiai Zeusz-templom oromcsoportjai, 

metopéi
• tökéletes szerkesztettség, éles körvonalak, 

kifejező jellemábrázolás







Klasszikus és későklasszikus szobrászok

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

idillikus ábrázolás
• Gyíkölő Apollón, Pihenő szatír másolatban



• Knidoszi Aphrodité







• Szkopasz
• Mauszólosz király halikarnasszoszi 

síremlékének díszítése
• indulatok, nyugtalanság, mozgalmasság 
• Vágy, Táncoló Bakkhánsnő (másolatban)









• Lüszipposz (későklasszikus)
• Beállítások, többnézetű szobrok (mint majd a 

hellénizmusban)





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.



• 5. szd vége: változás: győzelem, győztes 
személye 

• Uralkodó, pl Mauszoleion díszei közt Mausolos 
portrészobra  

• Filozófusportrék: Szilanión (egyéniség,  
idealizálás is)



Statue Maussollos



Szókratész



Hellénisztikus szobrászat

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

változata, utóbbi alakult ki előbb
• Lüszipposz (Kr.e. 390-310) felfokozott 

ábrázolásának ellenhatásaként



Centripetális szerkesztés

• Lüszipposz: időtlenné tett mozgás, 
szenvedélyesség, zaklatottság, illetve fáradtság 

• Nagy Sándor szobra: emberfölötti
• Tarentumi Héraklész: megfáradt hős pihen





Centripetális szerkesztés

• Leokharész:
Belvedere-i Apollón



Centripetális szerkesztés

• felfokozottsággal szembefordul
• Polüeuktosz: Démoszthenész (Kr.e. 280. k.)

lefelé néző tekintet, összekulcsolt kezek, 
kijózanodás, elfordulás

• tekintet, mozdulatok, ruharedők egy 
csomópontba futnak össze





Centripetális szerkesztés

• Tanagra-figurák
• Budapest-táncosnő, (Szépművészeti Múzeum)

(Kr.e. 3. század) befelé forduló mozgalmasság





Centripetális szerkesztés

• Doidalszasz Kuporgó Aphrodité (másolat)
• guggoló nőalak, szemérmes testhelyzet, zárt 

körvonalba komponáltság







Crouching Venus engraved by Marcantonio Raimondi, 1505-06



Centrifugális szerkesztés

• Cél: zárt térből való kitörés
• szoborkompozíció irányából való kitekintés, a 

fej kiemelése 
• pl. I. Attalosz Galata-emlékművén a kelta vezér 

öngyilkossága (Kr.e. 3. század vége), vagy 
Menelaosz Patroklosz tetemével (az ún. 
Pasquino-csoport, Kr.e. 2. század közepe). 

• újítás: többnézetűség, körbejárhatóság. 



Centrifugális szerkesztés

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







Centrifugális szerkesztés

• alvó szatír alakja („Barberini faun”, Kr.e. 200 
k.): a részegen pihenő alak feje és végtagjai 
egytől egyig más-más irányba mutatnak.







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.







Tükhé-alakok

• új témák:  Tükhé istennő (városvédő)
• Eutükhidész: Antiokhiai Tükhé (i.e. 3. szd 

eleje), lábánál férfialak (Orontész folyó)





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).





Domborműszobrászat

Nagy Sándor-szarkofág: mozgalmasság 
(hellenizmus) alakok több szinten (makedónok-
perzsák harca, oroszlánvadászat)

• II. Eumenész pergamoni oltár, király győzelme a 
gallok fölött (Kr.e. 184) lépcsős pódium, 
domborműszalag, külső frízen istenek gigászok 
harca, barbárok elleni győztes küzdelem 
(szenvedélyes, zsúfolt, tiszta kompozíció), belső 
frízen Pergamon alapítása (térbeliség)





 Eumenes II.





Hecate fights against Clytius (left); Artemis against Otos (right)



Athena and Nike fight Alkyoneus (left), Gaia rises up from the ground (right)



Rhea/Cybele riding on a lion, Andrasteia



Nereus, Doris, a Giant, Oceanus



The three Moirai club Giants Agrios and Thoas to death



Portrészobrászat, hellenisztikus

• Láttuk, hogy a késő klasszikus korban már megjelenik az 
egyéniség megformálásának igénye. Ez a jelenség Nagy Sándor 
hódításaival, egy, az egész hellén és közel-keleti térség 
történetét döntően befolyásoló uralkodó fellépésével a 
társadalomban is elfogadottá vált. Ezt a megnövekedett igényt 
megerősítette a keleti, istenek által kinevezett egyeduralkodói 
elképzelés is. Ennek következtében a hellenisztikus utódállamok 
királyai nemcsak a vallásos tiszteletet követelték meg, hanem 
meg is kívánták örökíttetni magukat, hogy képmásaik életükben 
és haláluk után is elérhető legyen alattvalóik számára. Ezt az 
igényt a szobrok mellett elsősorban az egyes udvarokban vert 
pénzek valósíthatták meg. 



• Nagy Sándor képmása pénzérmén (Lüszipposz 
stílus) 

• Uralkodóportré: egyéniség + emberfelettiség,  
idealizálás

• Filozófusok, költők: szellemi erő 
• Magánportré: személyiség hűen -> római 

portrészobrászat



Kisplasztika, hellénisztikus

• Tanagra-figurák és torz alakok
• boiótiai Tanagra városában kisméretű szobrok, 

hajladozó nőalakok, ruházatuk redőzete mint 
hellenisztikus nagy szobrászat 

• Népszerűség, helyi utánzatok
• szokatlan témák: öregek, gyerekek, 

torzszülöttek (fej)



Egy Tanagra-figura
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