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Vonal 

A vonal egy pont útja a képmezőn. Lehet vékony, vastag, 
egyenes, görbe, lehet valós vagy látszólagos vonal.

Edvard Munch - Sikoly

Jackson Pollock - No. 14, 1948

Őskori barlangfestmény - Lascaux, Franciao. i.e. 15000 körül

Picasso - Háború és béke, 1952

Rippl-Rónai József grafikája, 1899



Az alak vagy folt két dimenziós kiterjedésű. Megjelenhet kontúrjával(vonal) 
vagy anélkül, lehet geometrikus vagy organikus jellegű. 

Alak

Henri Matisse - Blue Nude (I), 1952

Henri Matisse - Icarus 
(1946)

Kazimir Malevics - Szuprematista kompozíció 1915



Egy színt három tulajdonság határoz meg: színezet, színérték, színerősség. 
A színezet a szín neve. A színérték a szín világossága vagy sötétsége 
(feketével vagy fehérrel keverése). A színerősség a szín minőségét, 
tisztaságát és világítóerejét jelenti.

Joan Miró - Táncos, 1925 

Szín

Henri Matisse A vörös desszert 1908



Az árnyalat a sötétség és a világosság fokozatát jelenti. A legsöté-
tebb fekete és a legvilágosabb fehér közötti skála. Lehet színérték vagy 
fekete-fehér tónus. 

Misztérium-villa falfestménye, Pompeji i.e. I. sz.

Árnyalat

Picasso - Guernica, 1937 Leonardo da Vinci Szent Anna 
harmadmagával, vázlat, 1499



Minden fizikai dolog felületi jellemzője, mely a valóságban látható, 
tapintható. A két dimenziós képmezőben a fentebb felsorolt eszközökkel 
megjeleníthető. 

Albrecht Dürer - Mezei nyúl, 1502

Textúra (illúzió)/Felület

Padlómozaik
részlete, 
i.e. I. sz. 
Pompei

Gustav Klimt - A csók, 1909

Jasper Johns - Zászló, 1954-55



A forma három dimenziós kiterjedésű. A két dimenziós képmezőben a vonal-
alak-szín-árnyalat segítségével megjeleníthető. 

Paul Cézanne - Csendélet 
korsóval és gyümölcsökkel, 
1887-1895

Forma (illúzió)

Peter Paul Rubens - Nicolaas 
Rubens korall nyaklánccal, 
1619

René Magritte - A képek árulása (Ez nem pipa.), 1929



A tér a képmezőben az a látszólagos vagy valódi távolság, ami a 
képelemek között van. 

Bortnyik Sándor - 
Zöld szamár, 1924

Tér (illúzió)

Caspar David Friedriech - Vándor a 
ködtenger felett, 1818

Joan Miró - Arlequin karneválja, 1924René Magritte - The blank 
signature, 1965



Egyensúly

Egyensúly akkor áll elő, amikor a képelemeket úgy rendezzük el, hogy a 
képmezőben a súlyuk vagy erejük kiegyenlítődjön.

Albrecht Dürer - Krisztus a kereszten, 1497

Albrecht Dürer - 
Ádám és Éva, 1504

Leonardo da vinci - Az utolsó vacsora, 1495

Sandro Boticelli - Vénusz születése 1485



Aránynak nevezzük a képelemek egymáshoz való viszonyát 
(méret, mennyiség).

Csontváry Kosztka Tivadar - Zarándoklás a cédrusokhoz 
Libanonban, 1907

Arány

René Magritte Memory of a journey, 1955

René Magritte Personal values, 1952



Az eszközhasználat, a képelemek elrendezése lendület, mozgás hatását 
kelti.

Edvard Munch Sikoly 1957

Dinamika

Marcel Duchamp - Lépcsőn lemenő akt 
1912

Matisse -A tánc, 1910

Roy Lichtenstein - In the car, 1963



Ritmus, ismétlés

Az eszközök (vonal, alak, stb.) valamely szabály szerinti ismétlése 
ritmust, mintát hoz létre.

Andy Warhol Szabadság-szobor, 1962

Katsushika Hokusai - Darvak

Knósszoszi palota falfreskója 
i.e. XVI. sz. Kréta szigete

San Apollinare in Classe mozaikja VI. sz. Ravenna



A hangsúly a képelemek közötti különbségen van, a különbséget a képalkotó 
eszközök segítségével hozzuk létre.

Eduard Manet - Reggeli a szabadban, 1863

Kontraszt/kiemelés

Egry József 
Napfelkelte 

1940

Paul Gauguin
Bretoni 

kálvária 1889



A képelemek összessége egységes hatást kelt.

Hokusai - The great wave of Kanagawa, 1831

Harmónia

Keith Haring - The marriage of heaven and 
hell, 1984

Leonardo da Vinci - Mona Lisa, 1504



Fontos szerepet játszik, hogy az ábrázolt elemeket honnan szemléljük 
(nézőpont), mennyit látunk belőle (képkivágás), min nyugszik meg 
tekintetünk (fókusz).

Andrea Mantegna - Ceiling of 
the camera picta or camera 
degli sposi, 1470

Nézőpont

Andrea Mantegna - Halott Krisztus 
1478

Raffaello - Az athéni iskola, 1509-1511, 
Stanza della Segnatura, Vatikán



EGyENSúLyVoNAL 

Egyensúly akkor áll elő, amikor a képelemeket úgy 
rendezzük el, hogy a képmezőben a súlyuk vagy 
erejük kiegyenlítődjön.

Aránynak nevezzük a képelemek egymáshoz való 
viszonyát (méret, mennyiség).

Az eszközhasználat, a képelemek elrendezése 
lendület, mozgás hatását kelti.

Az alak vagy folt két dimenziós kiterjedésű. Megjelenhet 
kontúrjával(vonal) vagy anélkül, lehet geometrikus vagy 
organikus jellegű. 

A vonal egy pont útja a képmezőn. Lehet vékony, vastag, 
egyenes, görbe, lehet valós vagy látszólagos vonal.

Egy színt három tulajdonság határoz meg: 
színezet, színérték, színerősség. 

Az árnyalat a sötétség és a világosság fokozatát 
jelenti. A legsötétebb fekete és a legvilágosabb fehér 
közötti skála. Lehet színérték vagy fekete-fehér tónus. 

Minden fizikai dolog felületi jellemzője, mely a 
valóságban látható, tapintható. A két dimenziós képmezőben 
a fentebb felsorolt eszközökkel megjeleníthető. 

A forma három dimenziós kiterjedésű. A két dimenziós
képmezőben a vonal-alak-szín-árnyalat segítségével 
megjeleníthető. 

A tér a képmezőben az a látszólagos vagy valódi 
távolság, ami a képelemek között van. 

ALAK

SZíN

ÁRNyALAT

TEXTúRA

FoRMA

Tér

ArÁNy

DINAMIKA

rITMuS
ISMÉTLÉS

Az eszközök (vonal, alak, stb.) valamely szabály 
szerinti ismétlése ritmust, mintát hoz létre.

A hangsúly a képelemek közötti különbségen van, 
a különbséget a képalkotó eszközök segítségével 
hozzuk létre.

KoNTrASZT
KIEMELÉS

A képelemek összessége egységes hatást kelt.

HArMóNIA

Az ábrázolt elemeket honnan szemléljük (nézőpont), 
mennyit látunk belőle (képkivágás), min nyugszik 
meg tekintetünk (fókusz).

NÉZŐPoNT
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név, osztály


