
A Biblia és a 
képzőművészet



A festmények  elemzésének szempontjai:

• A műelemzés legelső és legfontosabb lépése, hogy pontosan  

megfogalmazzuk, hogy mit látunk az alkotáson.

(Bibliai témáknál szükséges az ábrázolt jelenettel összefüggő 

bibliai leírás alapos ismerete, és annak kifejtése, hogy 

mennyire tudta a művész kifejezni a lényeget.)

• Azután meg kell vizsgálnunk, hogy a megjelenített formákat 

hogyan ábrázolja a művész. 

• Ehhez nyújtanak segítséget a kifejezési eszközök, amelyek 

azonosak a vizuális nyelvtan „ABC”-jével. 

Ennek alapelemei: a tér, a forma és a szín



A kompozíció során alkalmazható vizuális 

elemek:

vonalak – a szem mozgását vezető vagy behatároló elemek vagy 

elemcsoportok

alakzatok – geometriai vagy szerves élek által meghatározott területek

fényértékek – a sötétebb és világosabb fények erőssége, kontrasztja

textúrák – a felszín anyagminősége, ami egyfajta tapintási illúziót közvetít

színek – árnyalata és intenzitása

irányok – függőleges, vízszintes vagy átlós, középpontba helyezés

méretek – az elemek egymáshoz viszonyított nagysága

A perspektíva, ami az ábrázolt tárgyak egymáshoz képest mutatott 

megjelenítésével mélységet, távolságot visz a képbe



Alap-színek:

A színek világa





Komplementer (kiegészítő) színek:



Rézmetszet

a tékozló fiúról



Rézmetszet

a tékozló fiúról, 

nyomat



Rajz, rézkarc, fametszet 
elemzése: 

A vonalak, árnyalatok és a 
kompozíció határozza meg a 
mondanivalót

Rembrandt: Az imádkozó Dávid 
király (rézkarc)



Rembrandt: Dávid hárfázik Saul király előtt

Festmény:

Színek, 
fények, 
kompozíció,



Szobor:

Térbeli elhelyezés, 
kompozíció,
technika, arányok



Rembrandt: Péter tagadása



Bibliai részlet: 

És meglátván őt egy szolgálóleány, amint a világosságnál ült, szemeit 
reá vetve, mondta: Ez is ővele volt!
Ő pedig megtagadta őt, mondván: Asszony, nem ismerem őt!
És egy kevéssel azután más látván őt, mondta: Te is azok közül való 
vagy! Péter pedig mondta: Ember, nem vagyok!
És úgy egy óra múlva másvalaki erősítette, mondván: Bizony ez is vele 
volt: mert Galileából való is.
Mondta pedig Péter: Ember, nem tudom, mit mondasz! És azonnal, 
mikor ő még beszélt, megszólalt a kakas.
És hátra fordulva az Úr, tekintett Péterre. És megemlékezék Péter az Úr 
szaváról, amint néki mondta: Mielőtt a kakas szól, háromszor 
megtagadsz engem.
És kimenvén Péter, keservesen sírt.

Luk 22,56-62



Színek

Fényhatás

Forma (középre helyezés)

Jézus hátrafordul és 
Péterre tekint


