
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

méretek – az elemek egymáshoz viszonyított nagysága

A perspektíva, ami az ábrázolt tárgyak egymáshoz képest 

mutatott megjelenítésével mélységet, távolságot visz a 

képbe



A színek világa:



Komplementer (kiegészítő) színek:



Az olasz reneszánsz
(jelentése: újjászületés – a középkor végének szabadabb szellemi irányzata, a 
művészetekben pl. a szentképek glóriás, idealisztikus ábrázolása helyett hús-

vér emberek jelennek meg, és több vizuális eszközt is felhasználnak a 
művészek)

A stílusváltás reneszánszhoz köthető jellegzetességei:

Sfumato (olasz szó, jelentése magyarul: füstös, fátyolos) a reneszánsz 

festési módnak azt a technikáját jelöli, amely kerüli a lágy és éles 

részleteket, észrevétlenül vezet át a sötét árnyalatokból a világos 

árnyalatokba, vagy a világosból a sötétbe, azaz feloldja a kontúrokat, 

párás lágyságú festői előadást tesz lehetővé.

Chiaroscuro (= fény és árnyék): a fényviszonyok és hatásaik ábrázolása 

a festészetben.

Perspektíva: A pespektíva szabályainak megfelelően szerkesztett képen 

megkülönböztethető a részletek távolsága (távlat), a kép mélysége.

A tárgyak térbeliségének  érzékeltetése.



Domenico Ghirlandaio 1449 – 1494,  (freskó 330 × 450 cm) „Zakariás leírja fia nevét”



Domenico Ghirlandaio : Utolsó vacsora (1480)



Raffaello (1483-1520)

Sixtusi madonna

(1512)



Raffaello 

Krisztus 

színeváltozása 

(1520)



Tiziano Vecellio (1488-1576) Ecce homo 1543



Tiziano :

Ecce homo 

1565 - 1570



Tiziano : Emmausi vacsora 1535



1452-1519

Leonardo da Vinci



Az olasz polihisztor kiváló festő, szobrász, zenész, matematikus, mérnök, 

feltaláló, anatómus, geológus, térképész, botanikus, és író is volt.
Egyes vélemények szerint akár ő is lehetett minden idők legműveltebb embere



Mintegy 13000 vázlatokkal és jegyzetekkel teli oldalt hagyott az utókorra



Anatómiai rajzai

„Az emberi test a tökéletes alkotó által készített, csodálatra méltó eszköz.”



- Ha szükséges, ágyúkat, mozsárágyúkat, és egyéb lövegeket készítek, a szokásos vagy 
a szokásostól eltérő formában.
A legkülönbözőbb körülményekhez alkalmazkodva, végtelen számú különböző 
támadó vagy védekező fegyvert készítek.
- Béke idején, pedig az Ön teljes megelégedésére, építészként köz- és 
magánépítményeket tervezek, valamint vízvezetékeket.
- Ezen kívül szobrokat készítek márványból, bronzból vagy agyagból és festek is, 
ebben bárkivel felveszem a versenyt.
Amennyiben a fenti állításaim bármelyikének valóságtartalmában vagy 
kivitelezhetőségében kételkedni lenne oka bárkinek, úgy felajánlom egy 
próbaépítmény elkészítését az Ön parkjában, vagy Őfelséged által javasolt bármely 
egyéb helyen. 
Őszinte alázattal és tisztelettel, Leonardo Da Vinci”

„- Képes vagyok bármilyen erődítmény lerombolására, még 
akkor is, ha a magassága vagy a falak erőssége miatt nem 
ágyúzható, még akkor is, ha kősziklára építették.
- Olyan ágyút tudok készíteni, ami kényelmesen és könnyen 
szállítható, és amely kis köveket záporozva lő ki...
- Ha a csata a tengeren történne, meg tudom védeni a hajókat a 
legerősebb ágyúk tüzétől is, valamint támadáshoz is képes 
vagyok fegyvereket készíteni.



Óraszerkezet Leonardo tervei alapján

„Automobil” makettje



Leonardo által tervezett tank és 

makettje



Toszkánai völgy térképe



„Az akadályok nem győzhetnek le; minden akadály azért van, hogy legyőzzük.”

Vízkiemelő rendszerek



„Ha egyszer megízlelted a repülést, utána 
úgy fogsz járni a földön, hogy szemed az 
eget fürkészi, mert ott voltál fent és oda 
vágysz vissza.”

Repülő szerkezetek tervei és makettjei



Színpadi díszleteket, jelmezeket, jeleneteket , valamint ruhát, táskát is tervezett.



Leonardo da Vinci, a reneszánsz mester eredeti tervei alapján 2012-ben 

készítette el, Slawomir Zubrzycki lengyel zongoraművész és hangszerkészítő 

a billentyűs és vonós hangszer ötvözetét, a viola organistát .



L. Sforza lovas-szobrának 
makettje, Budapest, 
Szépművészeti Múzeum



„A természet alkotásainak valódi megértése vezet afelé, hogy megértsük mindeme 
csodálatos dolgok alkotóját, s imádjuk ezt a hatalmas feltalálót.”

„A becsvágyóknak, akik sosem elégszenek meg az élet áldásával és a világ 

szépségeivel, az a kényszerű büntetésük, hogy sosem érthetik meg az életet 

és érzéketlenek maradnak a mindenség javaival és szépségével szemben.”



Mona Lisa

„Egy alakot annak alapján 

rajzolunk meg, hogy mi zajlik 

le a lelkében.”



Sziklás Madonna



Salvator Mundi

„Ahol több az érzés, több a 
szenvedés is.”



Vázlatok az utolsó vacsorához



Utolsó vacsora, 1495–1498

Milano, Santa Maria delle Grazie kolostor refektóriumának falán 

460cm x 880cm méretű freskó



Mikor pedig beesteledett, letelepedett a tizenkettővel, És amikor ettek, 

mondta: Bizony mondom néktek, ti közületek egy elárul engem. És felettébb 

megszomorodva, kezdték mindannyian mondani néki: Én vagyok-é az, 

Uram?



Giovanni Pietro Rizzoli 1520-ban festett másolata Leonardo 

freskójáról(770 × 298 cm) A restaurálás során segített egyes részletek 

helyreállításában





Bertalan, ifjabb Jakab, András,  - Júdás, Péter, János  - Jézus -

Tamás, idősebb Jakab, Fülöp,  - Máté, Tádé, Simon



"…mindegyikük arcán látszik a szeretet, a félelem és a felháborodás, 
illetve a fájdalom, hogy képtelenek kitalálni, mi van Krisztus 
lelkében.". Vasary





Egy pedig az ő tanítványai közül a Jézus kebelén nyugszik, akit szeret Jézus. Int 

azért ennek Simon Péter, hogy tudakozza meg, ki az, akiről szól? Az pedig a Jézus 

kebelére hajolván, mondta néki: Uram, ki az? Felelt Jézus: Az, akinek én a 

bemártott falatot adom. 



Más művészek 

képei János 

apostolról

(Da Vinci kód?)

Domenico Ghirlandaio

Rubens
Piero di Lorenzo







És bemártván a falatot, adta Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának.



Csak egy nyugodt. Nagy, sötétkék szemében

Mély tengerek derűs békéje él benn.

Az ajka asztali áldást rebeg,

S megszegi az utolsó kenyeret! 

(Juhász Gy. Utolsó vacsora)



„Miként egy jól töltött nap 
után boldog álom következik, 
úgy a jól eltöltött élet után 
boldog halál vár.”

Leonardo da Vinci sírja  
Franciaországban, Ambois-i
királyi kastély  Saint Hubert 
kápolnájában található.


