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Készítette: Vigh Marcell
a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tanulója

Életrajz
1907-ben Budapesten született

Kossuth-díjas festő, grafikus művész

Képzőművészeti 
Főiskolán végzett

Európai, Kínai 
fametszés 

tanulmányozója, 
népszerűsítője

1937 – kiállító művész
1955 – Munkácsy díj
1956 – Kossuth díj
Színes fametszet 

készítés legnagyobb 
mestere.

1992-ben New Yorkban halt meg

Tanulmányútja
� Norvégia

� Svédország

� Dánia

� Hollandia

� Kína

’56 hatása
� Svájcban tartózkodik a forradalmak idején

� Nem tud hazajönni

Amerika, New York

Grafikai sokszorosító eljárások

Magasnyomásos 
sokszorosítás Mélynyomásos 

sokszorosítás

Fametszettel 

történő 

sokszorosítás

Fametszet
� Xilográfia

� Ókor óta ismert sokszorosító eljárás

� Véséssel készített fadúcok

� Lényege : egyszerű mindennapi eszközök segítségével 
sokszorosítás ( véső, kalapács, nyomdai henger)
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Technika

� Az általában 2,4 cm vastag 
fadúc az egyik oldalán simára van csiszolva

� lapdúc-metszés
� a fa rostjainak irányát
� rövid pengéjű metszőkéseket
� V alakban összefutó vágás

� harántdúc-vésés vagy favésés
� keresztirányú metszet, bütüfelület
� puszpángfa
� fém- és csontvésnökök
� lemez síkjával bezárt szöge

� A nyomtatásnál a dúc nyomófelületére festéket hengerelnek, a papírt 
ráfektetik, erre még egy papírt helyeznek, utána vagy présben, vagy 
gumihengerrel végzik a festék átnyomását. Többszínű nyomtatás 
esetén színenként külön dúcot kell készíteni. Minden szín nyomtatása 
után meg kell várni a festék száradási idejét a következő nyomtatásával.

Története
� A fametszetet már az ókorban is ismerték

� a kínaiak már a 9. században

� Európában biztonsággal csak a 14. században 

� 15. században magas művészi színvonalra emelkedett

� legrégibb dátummal ellátott fametszet 1423-ból való

� első fametszettel nyomtatott könyvet 1461-ben Pfister adta ki

� Ars moriendi

� Biblia pauperum

� Boner-féle mesekönyv

� egynéhány Blockbuch

� Albrecht Dürer - Nürnberg

� Dürer követői:

� Hans Baldung Grien

� Leonhard Schäufelein

� Hans Springinsklee

� Peter Flötner és Barthel Beham, Hans Sebald Beham - rézmetszet

� Hans Burgkmair - Miksa császár művésze

� Albrecht Altdorfer

� Lucas Cranach

� Strasbourgban és Bázelben virágzott a fametszet

� Virgil Solis, Jost Amman és Tobias Stimmer - minőség romlik

� A német fametszet elterjedt egész Európában és megtermékenyítette 
a németalföldi, olasz és francia művészeket. 

� A 16. század vége felé a fametszetet kevesebben művelték – rézkarc

� 18. században új életre kelt

� 19. század elején is nagyon el volt terjedve.

� Sok között csak a Menzel rajzai után készült fametszeteket említjük meg:Geschichte Friedrichs
des Grossen, Franciaországban pedig a Daumier és Gavarni rajzai után készült metszetek voltak 
kiválóak.

� A keleti népek közül a japánok fametszete külön helyet foglal el, és erősen nemzeti jellegű színes 
fametszeteik bámulatos szépségeket tárnak fel. Legnevezetesebb japán mesterek Hokuszai, Kitagava
Utamaro, Utagava Hirosige és Tósúszai Saraku.

Albrecht Dürer

Művészete
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Domján József műveiből világszerte több múzeumi 
kiállítás látogatható.

Legjelentősebbek:

- New York-i Metropolitan Múzeum

- londoni Victoria és Albert Múzeum

- Magyar Nemzeti Galéria

Életének legjelentősebb műveit 1979 óta állandó 
kiállításként Sárospatakon látogathatjuk meg.

Forrás:
� http://domjanart.hu/eletrajz/

� http://hu.wikipedia.org/wiki/Domj%C3%A1n_J%C3%
B3zsef

� http://hu.wikipedia.org/wiki/Fametszet

� Képek:
� Sárospataki Képtárban készített képeim


