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BEVEZETÉS
Feladtomnak két szabadon választott mővészeti album összehasonlító elemzését kaptam. Élve
eme lehetıséggel, dolgozatom témájául szívemnek két, igen kedves mővészt választottam.
Egyikıjük Claude Oscar MONET (1840-1926) francia impresszionista festı, a másik jeles
mővész pedig REMBRANDT Harmenszoon van Rijn (1606-1669), aki a világ egyik legismertebb
festıje, valamint a XVII. század legjelentısebb holland mővésze volt.

A MŐVÉSZETI ALBUMOK ADATAI
1. ALBUM

HAJNAL Gabriella (szerk.), MONET.
Világhíres festık sorozat, Kossuth Kiadó 2010, 80 p.

2. ALBUM

CLAUDIO Pesco (szerz.), KÉZDY Beatrix (ford.),
REMBRANDT és Hollandia a XVII. században.
A mővészet mesterei sorozat, Ciceró Kiadó 1996, 64 p.

AZ ALBUMOK FORMAI JEGYEI
A BORÍTÓ ÉS A GERINC
A MONET címő album a Világhíres festık sorozat 8. köteteként jelent meg a Kossuth Kiadó és a
Metropol Könyvtár gondozásában 2010-ben.
Borító:

ragasztott, kemény papírkötés

Formátuma:

egyedi formátum: 240 x 250 mm

Oldalszám:

80 p
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A borítón, a cím alatt Monet egyik 1872-ben készült munkája látható, melynek címe Impresszió,
a felkelı nap. Érdekessége, hogy az impresszionizmus irányzata errıl a képrıl kapta nevét.

Az album hátsó tábláján pedig a mővész Argenteuil-i pipacsmezı (1973) címő alkotása kapott
helyet. Fülszöveg a hátsó borítón sem szerepel. A könyv gerincén, a címen kívül a Kossuth Kiadó
és a Metropol Könyvtár logója, valamint a sorozat kötetének száma látható.

3

REMBRANDT és Hollandia a XVII. században címő album, A mővészet mesterei sorozat keretei
között jelent meg, melyet a Ciceró Kiadó adott ki 1996-ban.
Borító:

ragasztott, kemény papírkötés

Formátuma:

egyedi formátum: 360 x 270 mm

Oldalszám:

64 p

A borító ragasztott, kemény papírkötés, formátumát tekintve szintén egyedi mérető, 360 x 270
mm. Emiatt az asztalnál lapozgatós olvasmányok közé tartozik.
A borítót Rembrandt festményeinek részletei szegélyezik, középen pedig egy, a rézmetszetek
sokszorosítását bemutató illusztráció látható.

A hátsó borítón a sorozat adott kötetérıl olvashatunk pár gondolatot pontokba szedve, valamint
magáról a sorozatról és céljáról tudhatunk meg hasznos információkat. Innen szintén
megtudhatjuk, hogy a sorozatnak eddig mely kötetei jelentek meg.

4

A gerincen a sorozat címét, a könyv címét, a szerzı nevét, valamint a Kiadó logóját tőntették fel.
Viszont – ellentétben a MONET albummal – itt nem szerepel egy igen hasznos információ,
mégpedig az, hogy az album hanyadik tagja a sorozatnak.

CÍMNEGYED
Az albumokat lapozva a címnegyedet mindkét esetben a 4. oldalon találhatjuk meg. A címnegyed
a szokásos információkat tartalmazza, a MONET album esetében, ezen felül még a Nyomda- és
Papíripari Szövetség logója is szerepel, ezzel is jelezvén, hogy az albumot magyar nyomdában
nyomtatták. Szennycímoldalt mindkét kiadvány tartalmaz, viszont sorozatcímoldalt egyik
kiadványban sem találhatunk. A REMBRANDT kiadvány címoldalán találhatjuk meg a
sorozatcímet és az album címét, majd a lap alján az író és az illusztrátor neve szerepel.

TARTALOMJEGYZÉK
A REMBRANDT album esetében a tartalomjegyzéket a fıszöveget megelızı páratlan oldalon
találhatjuk. Formáját tekintve nem a hagyományos tartalomjegyzék küllemet követi, hanem igen
látványos kép tárul elénk. Nemcsak látványos, hanem áttekinthetı is.
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A MONET albumban tartalomjegyzéket nem találhatunk, de nem is indokolt, hiszen a szöveg
maga is folytatólagos, fejezetek a kiadványban nem szerepelnek.

A FİSZÖVEG

A REMBRANDT album szerkezetét tekintve nem a hagyományos albumokat követi. Azon felül,
hogy a mővész fıbb mőveit sorakoztatja fel, részletes leírást ad a XVII. századi Hollandia
mővészetérıl, kereskedelmérıl, építészetérıl és történelmérıl. Mindezt azért, hogy az olvasó
nagyobb rálátást kapjon arra a századra, amikor Rembrandt élt és alkotott.

A fejezetek címeit jóval nagyobb betőmérettel szedték, mint a fıszöveget. Tördelését tekintve is
nagyon érdekes az album: az illusztrációk és képek a szövegek között, illetve a szöveg mellett is
elhelyezkednek. Rembrandt festményeinek címét és a képekrıl szóló magyarázatokat, valamint a
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keletkezésükrıl szóló információt közvetlenül a képek mellett olvashatunk. Az illusztrációkból,
képekbıl fekete-fehér és színes egyaránt szerepel az albumban.
A MONET albumban a szöveg folytatólagos, tehát fejezetcímek egyáltalán nem találhatók. A
mővész festményei a kiadványban a legkülönbözıbb méretben szerepelnek: vagy egy oldalt
töltenek ki, vagy pedig fél oldalt, de az is elıfordul, hogy két oldalon láthatunk egy képet.
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A festmények mellett címük, keletkezésük dátuma illetve méretük található. Itt tudhatjuk meg azt
is, hogy az adott festmény melyik múzeumban, galériában tekinthetı meg.

FİSZÖVEGET KÖVETİ JÁRULÉKOS RÉSZEK
A REMBRANDT albumban a fıszöveg után a mővész életrajzát találjuk meg. Ezt követi
azoknak a múzeumoknak a jegyzéke, ahol Rembrandt mővei megtekinthetık szerte a világon.
Mindezek után a kötetben található képek jegyzékérıl találhatunk útmutatót, és végül az albumot
a mutató zárja.
A MONET albumban a fıszöveg után a festı életrajzát olvashatjuk, majd a képek jegyzéke
következik.
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ÖSSZEGZÉS
Véleményem szerint a REMBRANDT album igazán különleges darab, mind szövegtördelési,
mind pedig szerkezeti szempontból. Nagyon tetszik, hogy nem csak a mővészt, hanem a kort is
bemutatja, amelyben élt. A könyv formátuma miatt kicsit nehezen kezelhetı, de mindezt
feledtetik a gyönyörő illusztrációk, képek és az izgalmas szövegelhelyezés. Az ember szó szerint
barangolhat a könyvben, hiszen minden szegletében talál valami izgalmas információt.
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Ezzel ellentétben a MONET album hagyományos struktúrát követ. Ez egyaránt igaz a szöveg
tördelésére, valamint a képek elhelyezésére is. Hiányolom, hogy a könyvben nincsenek fejezetek,
hanem a szöveg folyamatos egyveleget alkot, ezzel megnehezítve az olvasást és a könyvben való
eligazodást.
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