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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév 

Rajz és vizuális kultúra - Döntő 
MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP / Kortársaink Földi Péter és Pauer Gyula 

JAVÍTÓKULCS 
 

A FELADATOKÉRT ÖSSZESEN KAPHATÓ: 20 PONT 
 
1) E két művész a kortárs magyar művészet legjelentősebbje közé tartozik. Két különböző megközelítésben, stílusban, 
műfajban alkotnak, életútjuk természetesen nagyban különbözik egymástól, bár találhatók mindkettőjükre egyaránt 
jellemző tények, események. Válassza ki az állítások közül, melyek jellemzők Földi Péterre és melyek a Pauer 
Gyulára és írja a megfelelő betűjelet a táblázatba! Ugyanaz az állítás vonatkozhat mindkettőjükre. 
                                                                                                                                                      (Adható 12 x 1/2 = 6 pont) 
 
A) Jelképző erőt fedezett fel a gyermekrajzokban is, melyekkel a tanítás révén közvetlen közelségbe került. 
B) Művészetének alapproblémáit és témáit tágabb értelemben mind a mai napig meghatározzák a 60-as évek első 
felében elsajátított mesterségbeli fogások, többek között a gipsz-használat.  
C) Művei a "neoprimitív" festészet tisztaságát követik. 
D) 1983-1984-as műve a Nyitva van az aranykapu. 
E) Matematika-rajz szakon végzett az Egri Tanárképző Főiskolán. 
F) A hivatalos művészetpolitika által tiltott művész volt az 1970-es években.  
G) Harmadik nagyatádi alkotása a Maya című szobor volt. 
H) Kossuth-díjas. 
I) Film- és Színházművészeti Főiskolán tanított. 
J) Színhasználata kapcsolódik Csontváry Kosztka Tivadar színvilágához. 
K) Barátaival közösen alkották meg egy fiktív művész és tájképfestő alakját és életművét. 
 
Földi Péter Pauer Gyula 

A, C, D, E, H, J B, F, G, H, I, K 
 

 
 
2) A következő két fogalom ismerete elengedhetetlen Földi vagy Pauer alkotásainak elemzéséhez. Fogalmazza meg 
röviden jelentésüket!  

(Adható 4 pont) 
KIEGÉSZÍTŐ (komplementer) SZÍNEK:  
A spektrum azon színei, melyek az összeadó színkeveréssel fehéret adnak. Magyarázata, hogy a kiegészítő 
(komplementer) színek egymást mindig a teljes színrendszerré egészítik ki. A színkörökben ezek az egymással 
szemben elhelyezkedő színek. Ilyen pl. a hatos színkörben a kék és narancs, ahol a kék az egyik alapszín, a narancs 
pedig a másik két alapszín keveréke (vagy a vörös és zöld, sárga és lila). Ugyanígy komplementer színpár a tizenkettes 
színkörben egymással szemben levő vörösesnarancs és zöldeskék.  
 
KONCEPTUÁLIS MŰVÉSZET (koncept art):                                                                                                        
A kifejezés 'fogalmi, eszmei művészetet' jelent. A koncept art-ban a gondolat, ötlet kerül előtérbe, amelyet a művész 
szabadon választott eszközrendszerrel fejez ki (írás, rajz, tárgyak, fotó stb.). A művek gyakran filozofikus tartalmúak, s 
a jelenségek értelmezésére, a kommunikáció lehetőségeire, a művészi alkotás mibenlétére kérdeznek rá. Jelentős 
alkotói: Joseph Kossuth, Sol LeWitt, Magyarországon Erdély Miklós, Szentjóby Tamás. 
 
 
3) Adja meg a következő oldalon Pauer Gyula és Földi Péter két-két olyan jelentős alkotásának címét, amely nem 
szerepel sehol a feladatlapon!  

 (Adható 4 pont) 
A megoldásban a művek címe 1 -1 pontot ér.  
 
 
4)  Elemezze és hasonlítsa össze az alábbi két alkotást tartalmi és formai szempontból! 

                                                                                                                                                               (Adható: 6 pont) 
FÖLDI PÉTER: HAJLÉKTALAN 
(2003-2004. olaj, vászon, farost 118,5x149,5 cm) 

 
PAUER GYULA: NAGY PSZEUDO KOCKA  
(1971. Alumínium, alufólia, tűzzománc, 24,5x24,5x29,5 cm 
Pécs, Janus Pannonius Múzeum) 

 

Oktatási  Hivata l  
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A megoldásban az alábbi szöveg gondolataiért, elsősorban kiemelt szavaiért, megállapításaiért kapható pont. (A 
kiemelt fogalmak, állítások, s a rájuk hasonlító gondolatok ½ - ½  pontot érnek. További helytálló, egyéni, sajátos, 
megközelítések hangsúlyozottan számítanak.) 
 

 
 
FÖLDI PÉTER Hajléktalan c. műve olajfestmény. Figurális alkotás, melynek „naiv, neoprimitív” stílusa egyéni, csak 
Földire jellemző. Ez a képe az emberi nyomorúságról szól, konkrétan a nálunk is tapasztalható szegénységről. A 
hatalmas papírdobozba bevackolódó hajléktalan töppedt alakja, aránytalanul nagy kezeivel megtámaszkodik az 
anyaföldön. A groteszk, abszurd, ironikus megjelenítés egyszerre megrázó és ugyanakkor távolságtartó. Kerüli a politikai 
felhangokat. Földi sajátosan torzítja az arányokat ettől lesz a figura esendő, viszont a tompított színek között felvillanó 
tiszta színek (mennyiségi kontraszt) emelkedetté teszik a jelenséget.  
Itt is a főszereplőre koncentrál, a dekoratív kompozíción a képmezőt egy kiemelt figura uralja, a háttér mindössze jól 
megválasztott homogén színfelület. A kocka ábrázolása bár perspektivikus, a kontúrok és a színhasználat miatt a kép 
síkszerű. Eszünkbe juthat a népművészet világa. 
 
PAUER Gyula Nagy pszeudó kockája koncept mű, egy pszeudó plasztika. A szabályos kocka felületén 
nyomdai/fotóeljárással horpadásokat, gyűrődéseket hoz létre. Az egyszerű geometrikus forma felületére egy másik, 
kevésbé egyszerű plasztika képét vetíti. A Pszeudo a minimal [vagyis: egyszerű geometrikus formára redukált] szobor 
egyszerű formái elé egy másik bonyolult szobor felületét hazudja, s tulajdonképpen két szoborról ad egyszerre képet. A 
pszeudo szobor így egy tárgyon egyszerre jeleníti meg a létezőt és a látszatot, az anyagit és az anyagtalant. 
A mű végül is a következő szobrászati témákat tartalmazza: 1. A plasztika meglétét. 2. A plasztika hiányát. 3. A pszeudo 
jellegű megközelítést, a tárgy manipuláltságát.  
Tulajdonképpen mindenféle hazugságot. Azonban olyan hazugságot, ahol nem jónak hazudnak valami rosszat, hanem 
fordítva, a jót hazudják rossznak. 
 
 
Összehasonlítás 
 

Tartalmi jegyek Formai jegyek 

hasonlóságok különbségek hasonlóságok különbségek 

mindkettő a csalásról, 
képmutatásról szól  
(hamis kocka  -  korunk hamis 
gazdagsága)   

festmény - plasztika,  
koncept – figurális, 
szociális tartalom -
művészetfilozófiai tartalom 
 

mindkettőn kocka 
szerepel 

műfaj, technika, színvilág, 
ábrázolásmód 

 
 


