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KEPES GYÖRGY és VICTOR VASARELY (Vásárhelyi Viktor) 

(Elérhető maximális összpontszám: 20) 

 

1) E két művész – bár életük nagy részében külföldön éltek –, a magyar művészet legjelentősebbjei közé tartozik. 

Életútjuk természetesen különbözött egymástól, másféle megközelítésben, stílusban, műfajban alkottak, de találhatók 

mindkettőjükre egyaránt jellemző tények, események. Válassza ki az állítások közül, melyek jellemzők Kepes 

Györgyre, melyek Victor Vasarelyre, és írja a megfelelő betűjelet a táblázatba! Ugyanaz az állítás vonatkozhat 

mindkettőjükre. Figyeljen arra, hogy nem mindegyik állítás igaz. 

(Elérhető 12 x 1/2 = 6 pont) 

 

A) Ars poétikáját így foglalta össze: „...nem elmenekülni az élettől - még attól a vibráló élettől sem, melyet a modern 

civilizációra jellemző új energiaforrások hoztak létre -, hanem élvezni az életet a maga valódi mélységében.” 

B) Rövid ideig a Bauhaus oktatója volt. 

C) Mestere volt Csók István. 

D) Vizuális művészettel foglalkozó kutatócsoportot szervezett. 

E) 154 eredeti szitanyomatot küldött a Szaljut–7-en a világűrbe. 

F) Bortnyik Sándor műhelyében tanult. 

G) 1979-ben jelent meg „A világ új képe a művészetben és a tudományban” c. könyve hazánkban. 

H) Alkalmazott grafikusként is dolgozott. 

I) Kassák Lajossal közösen rendezett kiállítást. 

J) „Planetáris folklór” néven hozta nyilvánosságra elméletét. 

K) Ready made alkotásaiban előre gyártott kész tömegtermékeket használt fel. 

L) A bostoni kikötő számára tervezett alkotást. 

 

Kepes György  Victor Vasarely  

  

 

PONTSZÁM 

 

 

2) Kepes György ismert fotóit látja az alábbi képeken, melyekről egy-egy jellemző, egyedi részletet fehér folttal 

kitakartunk. Melyek ezek? Válaszoljon a képek alatt feltett kérdésekre! 

(Elérhető 3 pont) 

   

Milyen mértani formában 

helyezkednek el a lenti fényforrások? 

 

 

………………………………………. 

Mi takarja a képen látható nő jobb 

szemét, arcát? 

 

 

…………………………………….. 

Milyen virágot takar a fenti folt? 

 

 

 

……………………………………… 

 

PONTSZÁM 

 

 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szerigr%C3%A1fia&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szaljut%E2%80%937
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1g%C5%B1r
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3) Mindkettőjüknek van Magyarországon állandó kiállítása. Adja meg annak a két vidéki városnak a nevét, ahol 

Kepes- illetve Vasarely- gyűjtemény található! 

Elérhető 2 x 1/2 = 1 pont 

 

……………………………………………………………        …………….………………….…….………………….. 

PONTSZÁM 

  
 

4) Az 1968-as „Vonal Ksz” című Vasarely kép már egyértelműen annak az irányzatnak, stílusnak a jegyeit mutatja, 

mely nagyrészt hozzá fűződik. Adja meg ennek az irányzatnak a nevét! 

Elérhető 1 pont 

 

………………………………………………………………………………………………  

 

PONTSZÁM 

 

5) A következő izmus ismerete elengedhetetlen mindkét művész alkotásainak elemzéséhez.  

Fogalmazza meg röviden ennek az izmusnak jellemzőit! Nevezzen meg három olyan jelentős magyar és/vagy 

külföldi művészt – a feladatban szereplőkön kívül –, akik ebben az izmusban (is) alkottak. (Folytathatja a 

következő oldalon.) 

(Elérhető 5 pont) 

KONSTRUKTIVIZMUS: 

 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………..….. 

 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………..….. 

 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………..….. 

 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………..….. 

 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………..….. 

 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………..….. 

 

……………………………………………………………………………………………….………………….…….………………….. 

 

 



Rajz és vizuális kultúra       Művészettörténeti teszt 

 

OKTV 2014/2015 4 döntő forduló 
 

 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………..….. 

 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………..….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….…  

PONTSZÁM 

 

6) Victor Vasarely egyik leghíresebb képe a Zebrák, amelyből több változatot is alkotott. Ezen, a körvonalával 

felidézett képen két zebra található. Válassza el őket, és rajzolja meg mindkét állat körvonalát! (A csíkokat nem 

kell megrajzolni.) 

 (Elérhető 4 pont) 

 

 
 

 

PONTSZÁM 

ÖSSZPONTSZÁM 

 

 

 

 

 


