A barokk
1. Az alábbi táblázat összefoglalja az eddig megtanult stílusokat. Egészítsd ki a
táblázat hiányzó részeit!
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2. Az alábbiakban egy táblázatot találsz, amelyben a neked tetsző barokk
alkotásokat gyűjtheted össze. Keress az interneten barokk alkotókat és
műalkotásokat, majd töltsd ki a táblázatot!
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3. Az alábbiakban barokk épületeket, szobrokat, festményeket látsz. Vizsgáld meg
őket, és gyűjts 10 jellemző barokk stílusjegyet!
-
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a mozgás ábrázolása
dinamizmus
monumentalizmus
díszítettség
fény-árnyék ellentét
hullámzó, csavarodó formák
a valóság elemeinek pontos ábrázolása
több nézőpont
pompa
meghökkentés

4. A barokk színház világát is a pompás dekorációk, a gazdag díszletezés, a
praktikus színházi gépezetek és ragyogó jelmezek uralták. Ekkor jelent meg
először a perspektivikus színház is. Tekints meg egy barokk kort idéző
előadást, melyet 2009-ben a gödöllői királyi kastély barokk színháztermében
mutattak be!
Mi jellemzi a díszletezést, a jelmezeket, a színészi játékot?
A barokk színház is elsősorban túldíszítettségéről ismerhető fel. Az aranyozott
díszletek, a monumentális, látványos jelmezek meghökkentőek. A színészi játék
igen erőteljes, nagy gesztusok jellemzik. A pompa, a díszítettség uralja az
egész előadást. Már több technikai megoldást is alkalmaznak: megjelent a
süllyesztő és a forgószínpad is.

5.

A barokkhoz szorosan kapcsolódik az ellenreformáció fogalma. Nézz utána, mit
jelent ez a kifejezés! Készíts vázlatot róla az alábbi sablon felhasználásával!
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a tridenti zsinat:
1545-1563 meghirdette a
katolikus
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reformját
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