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FELFEDEZŐ-LAP 3

A világháborúk előtt kevés volt a női alkotóművész. Nem volt megszokott 

az, hogy a nők továbbtanulhassanak. Így általában otthon kellett 

maradniuk, a háztartást vezették, a gyerekeket nevelték.

Mára már megváltozott a helyzet. A férfiakhoz hasonlóan a nők is 

betölthetnek olyan munkaköröket, amelyek a múlt század elején még 

elképzelhetetlenek voltak.

A kiállításunk azon magyar művészek munkáiból mutat be válogatást, 

akik nőként hoztak létre maradandó alkotásokat a 20. század első 

évtizedeiben.

Anna Margit: Rémület, é.n.

Szent István Király Múzeum, 

Székesfehérvár



Munch festményét a filmművészet is felhasználta a 

thriller/horror műfajában. (Sikoly című filmek 1-4.)

BUDAPEST 1092, Ráday utca 28. • www.bibliamuzeum.com • 061-218-0266/161-es mellék, 061-476-3209, 0630-441-9642

ÉRDEKESSÉGEK-1
Edvard Munch norvég festő a 

naplójában leírta a Sikoly című kép 

megalkotásának körülményeit: 

„Egy este épp egy gyalogúton 

sétáltam(…) Fáradtnak és betegnek 

éreztem magam. …elnéztem a fjord 

fölött – a Nap éppen lemenőben 

volt, amikor az ég vérvörössé 

változott. Úgy éreztem, hogy egy 

sikoly préselődik ki a tájból… 

Megfestettem a képet és a vérvörös 

felhőket. A színek szinte sikoltottak. 

Ez vált a Sikoly-lyá.” 

A kiállításban látható műalkotást Anna Margit 

készítette el.  A Rémület című kép felidézi 

Munch festményének hangulatát.

Munch: Sikoly, 1893

Nasjonalmuseet for kunst, 

arkitektur og design, Oslo

Anna Margit: Rémület, é.n

Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
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ÉRDEKESSÉGEK-2

Kövesházi Kalmár Elza: 

Táncosnő, é.n.

Magángyűjtemény

é.n.: a festmények címét követő é.n. azt jelenti, hogy 

évszám nélküli az alkotás, nem ismerjük 

keletkezésének idejét.

Kövesházi Kalmár Elza Táncosnő szobra 

Isadora Duncan amerikai táncművészről 

készült.

Isadora Duncan
(San Francisco, 1877. május 26. – Nizza, 1927. szeptember 14.) 

amerikai táncosnőt a táncművészet megújítójának, 

a modern táncművészet egyik megalapítójának tartják. 

Szakított a klasszikus balett hagyományaival, a szokásoktól eltérően 

klasszikus zenére táncolt, mozdulatait a „természetesség jegyében” 

ókori görög mintára alkotta meg.



FELADATOK-1
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Gedő Ilka: Bólogatós művirág, 1971-1972 

Magángyűjtemény

1. Feladat: 

 A magyar nyelv rendkívül gazdag olyan szókapcsolatokban, amelyekkel

 a színeket érzékeltetjük. Ilyen például a csokoládébarna, hófehér stb.

 Milyen színeket kifejező, különleges szókapcsolatokat tudnál alkotni a

 festményt látva?

2. Feladat: 

 A Bólogatós művirág című festmény olyan történelmi korban

 keletkezett, amikor ilyen sajátos szótársításba rejtették az

 alkotók a ki nem mondható gondolataikat. Te hogyan értelmezed?



ם 
ִרי
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FELADATOK-2

Kövesházi Kalmár Elza: Eszter Ahasvérus előtt, 1908

Magángyűjtemény

Ahasvérus perzsa király idejében (Kr.e. 450 körül) Hámán, a király egyik 

főembere tervet szőtt az ott élő zsidóság kiirtására. A király felesége, 

Eszter, aki zsidó származású volt, életét is kockáztatva bátran közbenjárt 

népéért, így meghiúsult a gonosz terv.

„Meghagyta nekik, hogy ünnepeljék meg minden évben Adar hónap 

tizennegyedik és tizenötödik napját, mert ezek azok a napok, 

amelyeken a zsidók megszabadultak ellenségeiktől, s ez az a hónap, 

amikor szomorúságuk örömre, gyászuk pedig ünnepnapra változott. 

Üljék meg ezeket a napokat vidám lakomákkal, küldjenek egymásnak 

kóstolót, s adjanak ajándékot a szegényeknek.” (Eszter 9,21-22) 

Melyik zsidó ünnepre utalnak a részletek? Hogyan ünneplik?

Hanuka          Pészah          Purim          Rós ha-sána
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