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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny  2012/2013. tanév 

Művészettörténet- 2. forduló 

Javítási útmutató 

 

„A” FELADATLAP 

 

I. feladat 

Írja a képek alá a kért adatokat!  (11 pont) 

 

A,  John Flaxman: Nelson admirális síremléke, London (Szent Pál székesegyház) 

B,  Pierre Vignon: La Madeleine-templom (A Dicsőség temploma), Párizs 

C, Caspar David Friedrich: Vándor a ködtenger felett 

D, Charles Barry, Augustus Welby Pugin: A londoni Parlament (és/vagy Westminster 

palota) 

 

II. feladat 

1. Azonosítsa a művet (alkotó, cím, város)!  (3 pont) 

Antonio Canova: Mária Krisztina főhercegnő síremléke, Bécs 

 

2. Mikor készült és melyik templomban található  a műalkotás? (2 pont) 

 1798-1805;/ 18-19. szd. fordulója;  Augustinerkirche 

 

3. Mutassa be a művet (a mű témáját, az allegorikus figurákat)! (12 pont) 

 klasszicista fali síremlék  

 több ókori művészeti hatás: egyiptomi, görög-hellenisztikus, római 

 falnak döntött piramis (síremlék ősi formája) 

 nem az elhunyt személy magasztalása a hangsúlyos, hanem a halál fölötti elmélkedés 

 a kapu fölött a Boldogság tartja Mária Krisztina portréját, melyet az ősi 

halhatatlanság- szimbólum, a farkába harapó kígyó keretez 

 a Gyász/Halál géniusza az Állhatatosság/Erő oroszlánjára támaszkodik 

 a Könyörületesség/Kegyelet alakja a hamvak urnáját viszi a sírkamrába, őt a 

Jótékonyságot megjelenítő alakok követik 
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 más értelmezésben: az élethű gyászoló figurák követik a halottat a sírig 

 bal szélen: gyermek, fiatal nő, idős férfi – három életkor allegória 

 egyéb értékelhető válaszelemek 

4. Soroljon fel két további síremléket az alkotótól! (max. 2 pont) 

 XIV. Kelemen pápa síremléke,  

 XIII. Kelemen pápa síremléke,  

 Giovanni Volpato síremléke,  

 Stuart-síremlék,  

 Vittorio Alfieri síremléke 

5. Nevezzen meg a fentieken kívül legalább két jelentős szobrászt ebből a 

korszakból! (max. 2 pont) 

 Jean Antoine Houdon 

 Bertel Thorvaldsen 

 Thomas Bankset 

 Johann Gottfried Schadow 

 Egyéb elfogadható válaszelem 

 

III. feladat 

1. Azonosítsa az épületet (alkotó, az épület neve, város)!  (3 pont) 

Karl Friedrich Schinkel: Altes Museum, Berlin  

 

   2. Mutassa be a klasszicista építészet jellegzetességeit az alaprajz és a főhomlokzatról 

készült fotó segítségével!  Vesse össze az alaprajzot az épület funkciójával! (12 pont)  

 

 terv elkészítése: 1822-ben 

 angliai tanulmányút: kiindulópont Robert Smirke British Museum, London  

 a tanulmányút során vázlatkönyvet vezetett (British Museumról, gyárvárosokról) 

 funkció – új igények: szobortár, múzeum 

 alaprajz: két udvar köré csoportosított téglány alakzat, a középső szárnyban hatalmas 

rotunda (Pantheon által ihletett kupola fedi), a körbefutó szárnyakat oszlopsorok 

osztják háromhajósra  

 alaprajz a megvilágítás miatt előnyös, az oszlopok viszont zavaróak 

homlokzaton végigfutó antikizáló jón oszlopok, erőteljes vízszintes lezárás
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3. Soroljon fel az adott korból az eddigieken kívül további három jelentős európai 

épületet! (3 pont) 

 Párizs: Odeon színház, Étoile diadalív, Panteon 

 München: Régi Képtár (Alte Pinakothek) és a Szobortár (Glüptothek)  

 Regensburg: Walhalla 

 Berlin: Neue Wache őrségépülete (ma Hősök emlékműve), Építészeti Akadémia 

 London: British Museum 

 Brighton: Királyi nyaraló 

 

IV. feladat 

Azonosítsa a műveket (alkotó, cím)!    

Mutassa be egy-két mondatban a festmények történelmi hátterét! (3x4=12 pont) 

a. Francisco de Goya y Lucientes: A felkelők kivégzése 1808. május 3-án 

1808. május 3-án a Murat tábornok katonai parancsnoksága alatt álló francia csapatok 

kivégzik a felkelő madridi hazafiakat. 

      b.  Pietro Benvenuti: A szászok eskütétele Napóleonnak 

A francia és porosz- szász seregek közötti 1806-os jénai csata után a szászok megadták 

magukat. 

      c. Eugène Delacroix: Khioszi mészárlás 

A görögök törökök elleni függetlenségi harcai 1821-ben kezdődtek. 1822-ben folytak; a 

törökök húszezer görögöt mészároltak le Khioszban. 

 

V. feladat 

1. Azonosítsa a művet!  (alkotó, cím, évszám)  (3 pont) 

 

Jacques-Louis David: Horatiusok esküje, 1784-85 

 

2. A kép segítségével mutassa be a mű stílusának jellegzetességeit, történelmi hátterét! 

Térjen ki a művész további műveire is! (15 pont) 

 

 klasszicista  

 David F. Boucher és J. Vien tanítványa volt 

 1781-től  antikizálás: 1774 római ösztöndíj, Winckelmann is hat rá 

 téma forrása: Livius, de az ábrázolt pillanatnak nincs írott forrása 
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 témaválasztás oka: az adott történelmi helyzetben David a legfontosabbnak a 

patriotizmust tartja  

 hősi önfeláldozás a köz javára  

 erkölcsi mintakép 

 formatisztaság, világos, áttekinthető kompozíció 

 alakok szobrászi csoportosítása, szigorú, lineáris elhelyezésük a térben, a kép síkjával 

párhuzamosan – római lapos-domborművek hatása 

 David mintaképe: Poussin 

 akadémista elmélet: az alakok csoportjait formailag szembe kell állítani, a kontrasztot 

a kifejezés terén is fokozni kell 

 később is fest történelmi tárgyú képeket, amelyek e műfaj buktatóit éreztetik: 

életközeli – artisztikus, sokféle –jellegzetes, tartalom – ábrázolás, valóság – történelmi 

hitelesség ellentmondásai 

 a francia forradalom ünnepei számára készített dekorációin ezeknek a buktatóknak 

nyoma sincs 

 1792-ben a Konvent tagja lett, Robespierre bukás után börtönbe kerül, ott készít 

vázlatokat a Szabin nőkhöz (1799) 

 A Labdaházi eskü, Marat halála,  

 Napóleon udvari festője, hatalmi reprezentáció: Napóleon megkoronázása, Napóleon 

átkel a Szent Bernát-hágón, Napóleon Jaffában meglátogatja a pestisben szenvedőket 
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„B” FELADATLAP 

 

1. Adja meg a művek adatait (alkotó, cím)! 6 pont 

 

John Constable: A dedhami völgy 

 

John Constable: Tanulmány az Ugró lóhoz 

 

William Turner: Gázló a patakon 

 

William Turner: A Fighting Temeraire a felrobbantása előtt 

 

2. A képek segítségével mutassa be az angol romantikus tájképfestészetet! (14 pont) 

 

Az angol tájképfestészet előzménye: a 17. századi holland tájképfestészet, a valós tárgyak 

aprólékos elemzése. 

1801-ben John Crome Norwich-ban alapított iskolát, évente rendeztek kiállítást a 

növendékeknek.  

1824-ben Angolok Szalonja Párizsban, Constable, Bonington és Fielding kiállít.  

Bonington a Louvre-ban másolta a flamand festők műveit, Constable-re Ruysdael és 

Hobbema képei hatottak.  

Az angol festők „útinaplókban” gyűjtötték össze a természet által sugallt benyomásokat. 

 

John Constable 

 Suffolk grófságból származott, ehhez a nyugodt tájhoz kötődött. Londonba költözött, 

de gyakran járt vissza ide festeni.  

 „A dedhami völgy” (1802) a természet közvetlen tanulmányozása. Templom az erdő- 

fedte hegyoldalban, mint Claude Lorrain festményein.  

 Természet utáni vázlatok olaj technikával. 

 Csónakkészítő Flatford Millben (1814): vázlat és véglegesen megfestett alkotás 

egyesítése. 

 Szénásszekér (1821) Számos természet után készült tanulmány és egy valós méretű 

vázlat előzte meg a művet. Valós helyszín, de módosította a folyó alakját, valamint a 
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gátak méretét, hogy a jelenet levegősebbé váljon. Célja nem az, hogy a helyszínről 

pontos ábrázolást adjon, hanem hogy érzékeltesse a nap egy különleges pillanatának 

közvetlenségét.  

 1820-as évek elején kezdi el a felhők tanulmányozását különböző időjárási 

viszonyokban. 

 Gyakran borús hangulatot fest, felhős nyári napot, felhőktől megzavart naplementét. 

Késői képein festőkéssel (spatulyával) kente szét a festéket, és egyre több fehér 

ecsetvonás jelent meg a felületen („Constable-féle hó”) 

 „Tanulmány az Ugró ló-hoz” (1824): Constable szerint egy tanulmány önmagában is 

teljes értékű mű. Ha a tanulmányt összevetjük az elkészült változattal: kisebb 

változások a térbeli melység érzékeltetése miatt.  

 Fényhatások hangsúlya, kevés szín, de egy színnek sok árnyalatát használja. 

 Constable kezdetben sok kritikát kapott, az 1824-es párizsi Szalonon már aranyérmet 

nyert. 

 További művei: Salisburyi székesegyházról festett képei, Stonehenge 1835  

 Egyéb értékelhető válaszelem 

 

 

William Turner 

 A Királyi Akadémián végzett. 

 Poussin klasszikus tájértelmezése és Tiziano lendületes ecsetkezelése hatott rá.  

 Festményein fokozatosan távolodik el a világ valós alkotóelemeitől. 

 Akvarell- és olajtechnikával is festett.  

 Halászok a tengeren: a tenger hullámain hánykolódó ember gyakori téma 

festészetében 

 1802-ben megkötik az amiens-i békét (Franciao., Anglia), ezt követően elutazott 

Angliából.  

 Az alpesi táj hatott rá leginkább: Hóvihar. Hannibál és serege átkel az Alpokon.  

 A történelmi téma csak ürügy, a hangsúly a természet rombolója erején van, az ember 

a természet erőitől függ.  

 A klasszikus perspektíva szabályai helyett, a térérzetet a meleg és telített színek, 

valamint a lendületes ecsetkezelés keltik.  
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 1800-as évek elején Claude Lorrain, klasszicizáló tájképei hatnak rá: Gázló a patakon 

című képének kompozíciója, a háttérben futó híd. A fény a távolban feloldódik, 

elmosódottá válik.  

 A Didó megépíti Karthagót, és a A karthagói birodalom hanyatlása című műveket az 

államra szerette volna hagyni, azzal a kikötéssel, hogy Lorrain képei mellé állítsák ki.  

 Metszettei aránylag széles közönségréteghez jutottak el. 

 Napóleon bukása után a Rajna-vidéket járja be, később Itáliát; Velence visszatérő 

témája lett.  

 Az 1820-as évek közepétől – fokozatosan eltávolodva a tények ábrázolásától – a 

színárnyalatok különféle variációit kutatta. A formák körvonalai elmosódnak.  

 Hóvihar Val d’Aostában című képét 1837-ben mutatta be, amelyet a közönség erősen 

bírált. John Ruskin védelmezte a festményt. 

 Késői képei: A Fighting Temeraire a felrobbantása előtt (1838) /A hajónak Nelson 

volt az admirálisa, 1805-ben harcolt Trafalgarnál Napóleon ellen/.  

 A lemenő Nap által beragyogott égbolt; A körvonalak itt is elmosódnak, a fényeken és 

a színeken van a hangsúly.  

 Eső, gőz, sebesség; Fény és szín  

 (Goethe elmélete): Az áradást követő reggel – Goethe színtanának hatása. 

 Az impresszionizmus előfutárának tartják. 

 Egyéb értékelhető válaszelem 


