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Vannak olyan rendkívüli helyzetek, amikor korlátozódik a teljes arc 

láthatósága, és az arcunk egy részét el kell fedni. Valójában ekkor 

döbbenünk rá arra, hogy mennyire szükséges a kapcsolatteremtésben a 

szem és a tekintet mellett, a teljes arc megmutatása.

"Azért festem magamat, 
mert oly gyakran vagyok 
egyedül, s magamat 
ismerem a legjobban”. 
Frida Kahlo
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Szelfi
Ma már megszokott a szelfi kép készítése, 

amely önmagunk kifejezésének egyik 

eszköze. Olyan világban élünk, ahol a 

modern technikának köszönhetően, pár 

kattintással a világhálón megosztva 

találjuk magunkat. Tükörképünk a látható 

tulajdonságaink mellett a láthatatlan 

énünkből is képes jellemvonásokat 

felvillantani. 

De mikor kezdődött az arc ábrázolása? 

Bár az arc ábrázolásának előképével már az antik művészetben is 

találkozhattunk, újbóli felfedezése a reneszánsz idejére tehető. 

Ekkortól tekinthetjük a portré ábrázolást, mint önálló megjelenő műfajt a 

képzőművészetben. A vallásos képek szereplőjeként maga a művész is 

gyakran megtalálható volt ezeken a képeken. Innentől kezdve a királyi és 

fejedelmi udvarok mindent megtettek annak érdekében, hogy 

megnyerjék a művészeket az uralkodó portréjának elkészítésére. 

A későbbi évszázadokban egyre népszerűbb műfaj a magyar 

művészettörténetben csak a 17. században jelent meg.

Oscar Wilde

„Minden kép, melyet érzéssel festettek, 

a festő arcképe, nem a modellé.”

„Az ember legkevésbé önmaga, 

ha saját személyében beszél. 

Adjatok neki álarcot, és az igazat fogja mondani.”

Fülep Lajos

„Az igazi arcképfestőnek a modell anyag, matéria, 

mellyel akarva, nem akarva sem tud egyebet csinálni, 

mint hogy újra megalkot belőle valakit – saját képére 

és hasonlatosságára.” 
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1. Feladat

Az alábbi mindkét Gábor Jenő által festett portré az 1920-as 

évek első felében készült, melyeket a pécsi Janus Pannonius 

Múzeum őriz. Mit sugallnak, miről beszélnek az arcok? 

Ki milyen lehet? Hogyan rendeznéd a képek alatti  szavakat az 

üres képkeretekbe?

A táblázatban hagytunk 

néhány üres helyet, 

ahová saját egyéni 

meglátásaidat írhatod.

Gábor Jenő (1893-1968): 

Női portré (Klein Márta), 1924

Gábor Jenő (1893-1968): 

Önarckép, 1921

NŐI PORTRÉ FÉRFI PORTRÉ KÖZÖS

 

okos céltudatos szigorú barátságtalan

hideg tekintetű dacos álmodozó szomorú

 

eltökélt

törtető öntudatos szelíd családközpontú

halk szavú nyakas törékeny  markáns

kopaszodó hódító dús hajú talányos

rendezett

 

magabiztos zárkózott

 

kiegyensúlyozott

gyanakvó bizalmatlan cserfes határozott



FELADATOK-2

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

2. Feladat

2.1. Mi az, ami segített a döntésed, a választásod

      meghozatalánál? Húzd alá a válaszod/válaszaid!

2.2. Mi az, ami egyáltalán nem volt lényeges a fentiek közül?

       Ezeket karikázd be!

a kép  hangulata, a kép elkészítésének technikája

a tetszetősség, ami az első pillanatban megragadott

 
a portré, a kép háttere

az arckifejezés, arcvonások, a tekintet 

irányulása, a száj vonala, a testtartás

a személy ruházata

a színek használata

ismertem, vagy láttam már hasonló arcokat

a festő személye

2.3. Mi a jelentősége annak, hogy a hideg tónusú férfi portrénak meleg

       színekkel van festve a háttere, a hölgynél pedig éppen fordítva?

2.4. Szeretnél-e olyan lenni, amilyennek a képeken 

       megjelenő modelleket látod? Miért?

2.5. Mit kérdeznél tőle/tőlük? 



FELADATOK-3
3. Feladat

Tanulmányozd az alábbi képet, a színeit, a hangulatát. 

Más színek használatával módosítható, vagy megváltoztatható 

a sapkás önarckép. Te milyennek szeretnéd látni? Próbáld ki, 

alakítsd át, változtasd meg!

4. Feladat

Mit gondolsz, hogy a festő milyen színekből keverte ki a sapka színét?

LINK AZ IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSHOZ

Gyarmathy Tihamér (1915-2005): 

Sapkás önarckép, 1935

https://bibliamuzeum.com/portre-kiallitas/
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