
  

A műalkotás értelmezése



  



  



  

A mű megismerése

● 1. Személyes benyomások

Milyen a hangulata?

Milyen érzéseket vált ki a nézőből?



  

A mű megismerése

● 2. Az alkotás adatai

Alkotó neve, mű címe, a keletkezés ideje, a 
mű mérete, anyaga, technikája

Hol található?

Milyen az állapota? (sérült, hiányos, restaurált, 
másolat)



  

A mű megismerése

● 3. A mű témája

Kik a szereplők?

Hol játszódik?

Miről szól?

Milyen a szereplők kapcsolata egymással?



  

A mű megismerése

● 4. Az ábrázolás módja

valósághű (realista)

valóságnál szebb (idealista)

egyszerűsített (stilizált)

valóságos formák nélküli (nonfiguratív, absztrakt)

organikus, vagy geometrikus

síkábrázolás, vagy illúziót keltő térábrázolás



  



  



  

A mű megismerése

● 5. A kompozíció

személyek és tárgyak elrendezése

Kompozíciós szerkezet:

szimmetrikus, aszimmetrikus, középpontos, 
átlós, háromszög, (gúla), frontális, dinamikus, 
kontraposzt, aranymetszés szerinti

Összhang a tartalom és a forma között



  

A mű megismerése

● 6. Színek

uralkodó szín

színhangulat, színritmus

kontraszt

színfoltok nagysága és elrendezése

színszimbolika

színek térhatása



  

A mű megismerése

● 7. Stílusok

faktúra (felületkezelés módja)

jellegzetes színhasználat

egyéni kompozíció

jellegzetes karakterek

újszerű ötletek



  

A mű megismerése

● 8. összehasonlítás

más műalkotásokkal:

azonos a téma

azonos a kompozíció

hasonlóságok és különbségek



  

Matthias Grünewald: Isenheimi oltár, (részlet), 1512 és 1516 között

Paul Gauguin: Sárga Krisztus (1889)



  

A mű megismerése

● 9. összefoglalás

első benyomás és elemzés

összhatás



  

Rendezettség



  



  



  



  



  

Rendszerezés



  

Az állatok lehetnek:

1. a Császár birtokát 
képezők



  

Az állatok lehetnek:

1. a Császár birtokát 
képezők

2. bebalzsamozottak



  

Az állatok lehetnek:

1. a Császár birtokát 
képezők

2. bebalzsamozottak 3. a megszelidítettek



  

Az állatok lehetnek:

1. a Császár birtokát 
képezők

2. bebalzsamozottak 3. a megszelidítettek

4. szopós malacok



  

Az állatok lehetnek:

1. a Császár birtokát 
képezők

2. bebalzsamozottak 3. a megszelidítettek

4. szopós malacok 5. szirének



  

Az állatok lehetnek:

1. a Császár birtokát 
képezők

2. bebalzsamozottak 3. a megszelidítettek

4. szopós malacok 5. szirének 6. mesebeliek
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7. a szabadban futkározó 
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Az állatok lehetnek:
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mintha csak megvesztek 
volna



  

Az állatok lehetnek:

1. a Császár birtokát 
képezők

2. bebalzsamozottak 3. a megszelidítettek

4. szopós malacok 5. szirének 6. mesebeliek

7. a szabadban futkározó 
kutyák

8. az ezen osztályozásban 
foglalt állatok

9. amelyek rohangálnak, 
mintha csak megvesztek 
volna

10. a 
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11. amelyeket roppant 
finom teveszőr ecsettel 
festettek



  

Az állatok lehetnek:

1. a Császár birtokát 
képezők

2. bebalzsamozottak 3. a megszelidítettek

4. szopós malacok 5. szirének 6. mesebeliek

7. a szabadban futkározó 
kutyák

8. az ezen osztályozásban 
foglalt állatok

9. amelyek rohangálnak, 
mintha csak megvesztek 
volna

10. a 
megszámlálhatatlanok

11. amelyeket roppant 
finom teveszőr ecsettel 
festettek

12. stb



  

Az állatok lehetnek:

1. a Császár birtokát 
képezők

2. bebalzsamozottak 3. a megszelidítettek

4. szopós malacok 5. szirének 6. mesebeliek

7. a szabadban futkározó 
kutyák

8. az ezen osztályozásban 
foglalt állatok

9. amelyek rohangálnak, 
mintha csak megvesztek 
volna

10. a 
megszámlálhatatlanok

11. amelyeket roppant 
finom teveszőr ecsettel 
festettek

12. stb
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Az állatok lehetnek:

1. a Császár birtokát 
képezők

2. bebalzsamozottak 3. a megszelidítettek

4. szopós malacok 5. szirének 6. mesebeliek

7. a szabadban futkározó 
kutyák

8. az ezen osztályozásban 
foglalt állatok

9. amelyek rohangálnak, 
mintha csak megvesztek 
volna

10. a 
megszámlálhatatlanok

11. amelyeket roppant 
finom teveszőr ecsettel 
festettek

12. stb

13. amelyek az imént 
törték el a korsót

14. amelyek távolról 
legyeknek látszanak
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