


 Budapesten született 1873-ban,  
majd  1940-ben hunyt el 

 magyar festő és grafikus, a 
magyar avantgárd egyik 
tehetséges képviselője. 

 

 Mi az avantrgárd??? 

Előőrs, azoknak a XX. századi 

művészeti irányzatoknak a neve, 

amelyek a művészi forma gyökeres 

megújítására törekedtek, ugyanakkor 

az élet megújítását is hirdették. 

 



 Kőfaragó családból származott 

 Anyja: Kelndorfer Mária-

szülés szövődményeibe belehalt. 

 Anyja korai halála után a Duna 

melletti Nyergesújfalun 

nevelkedett nagyszüleinél.  

 

 



 Tanulmányait az Iparművészeti Iskolában kezdte.  

 1892-től Münchenben Hollósy Simonnál,  

 1893–1895-ben Párizsban a Julian Akadámián tanult.  

 1896-ban hazatért és három évig a Benczúr Gyula mesteriskolájának növendéke lett.  

 1901 elején felvették a Reform szabadkőműves páholyba 

 1907-ben alapítója lett a Nyolcak csoportjának.  

 1919-ben a Tanácsköztársaság művészetpolitikai, és a képzőművészeti szabadiskola 

vezetője volt.  

 A bukás után Berlinbe emigrált, ahol 1926-ig élt, majd visszatért Budapestre,  

de ideje nagy részét Nyergesújfalun töltötte.  

 Gyakori vendég volt a Szolnoki Művésztelepen is.  

 A Képzőművészek Új Társasága (KUT) művésztanácsának elnöke volt. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Holl%C3%B3sy_Simon
http://hu.wikipedia.org/wiki/Julian_Akad%C3%A9mia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyolcak
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tan%C3%A1csk%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Berlin
http://hu.wikipedia.org/wiki/1926
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyerges%C3%BAjfalu
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szolnoki_M%C5%B1v%C3%A9sztelep
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%9AT_(k%C3%A9pz%C5%91m%C5%B1v%C3%A9szet)


 A modern festői törekvések egyik fő képviselője. 

 Pályafutásának kezdetén még naturalista képeket festett. 

 Korai műveiben még a színek harmóniáján van a fő hangsúly.  

 Hamarosan megjelennek  

művein a rajzos elemek,  

a tömör formák, az erőteljes  

színek. 

Milyen a naturalista festmény??? 

Olyan festmény, amely az egészen  

valósághű, aprólékos részletekre  

kiterjedő ábrázolásra törekszik. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADn


 Az első világháború ideje alatt visszatért  

a líraibb képekhez, ahol közeledett 

az expresszionista stílushoz. 

 Grafikai munkássága is igen jelentős.  

 Erőssége volt a figurális kompozíció,  

portrék, aktok,  állatok ábrázolása. 

 Legtöbb alkotását a Magyar Nemzeti Galéria  

őrzi, de vannak művei  

a Deák Gyűjteményben Székesfehérvárott s a Janus Pannonius 

Múzeumban Pécsett, továbbá magántulajdonban. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Els%C5%91_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/Expresszionizmus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Grafika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Arck%C3%A9p
http://hu.wikipedia.org/wiki/Akt
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llatok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Nemzeti_Gal%C3%A9ria
http://hu.wikipedia.org/wiki/De%C3%A1k_Gy%C5%B1jtem%C3%A9ny_-_V%C3%A1rosi_K%C3%A9pt%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janus_Pannonius_M%C3%BAzeum
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janus_Pannonius_M%C3%BAzeum
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9cs


Agitátor (1897) 

Hajóvontatók (1897) 

Szilvaszedők (1901) 

Lovasok a vízparton (1910) 

Zivatar (1919) 

Szép Heléna elrablása (1933) 

Sírbatétel (1934) 

 



Ha jól megnézed  
az egymásra 
torlódó, egymást 
metsző 

ecsetvonásokat, 
úgy érzed, mintha 
most készülne – 
hopp már el is 
készült! – a mű, 
lám: él és lélegzik, 
egyszerre modern 

és hagyományos. 

 Mi az első benyomásod erről a képről? 



 „Kernstok embernek és művésznek 
egyformán a huszadik század gyermeke 

volt... Olyan dinamikus erő,  
serkentő hatás áradt belőle, amely  

– Rippl-Rónai mellett – 
egy vajúdó korszak felejthetetlen 

mesterévé avatja.” 
 

Kassák Lajos 




