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Bevezető

BEVEZETŐ
Ebben az ingyenes e-könyvben Anna Razumovskaya az Orosz származású Kanadában
élő kortárs festőművésznőt szeretném bemutatni.
A kiadvány elsősorban az
alkotásainak Albumszerű bemutatására törekedik.
Így az e-könyv első részében az alkotásokat mutatom be, míg a könyv 2. felében magát
a festőnőt és festőtechnikáját ismertetem röviden.
Az ingyenes e-könyvet ajánlom minden alkotó, festő, rajzoló és a művészetet,
festészetet szerető embernek.
Ennek az ingyenes e-könyvnek a kiadását első ingyenes kiadványom, az “Odd Nerdrum
az élő géniusz” c. e-könyvem rendkívüli sikere ösztönözte, amelyet a megjelenést
követő első hónapban több mint 700-an töltöttek le és olvastak el. Ajánlom hát
ennek az Odd Nerdrumról szoló, szintén ingyenes e-könyvemnek is az elolvasásá, a
jelenlegi kiadvány mellett.
Jó szórakozást kívánok a gyönyörű képek nézegetéséhez!

Ajánlás
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Nőalakok

NŐALAKOK
Anna Razumovskaya festészetében talán a legfontosabbak azok a nőalakok melyek
ábrázolásáról talán a legismertebb. Anna nőalakjai különlegesen megkapóak, szépek. A
bőrtónusai a realista és az impresszionista mesterek színeinek sajátos ötvözetéből
készíti.
Alakjai abszolút realista ábrázolások, de pl. a ruházat és a háttér ábrázolásában
expresszív és absztrakt közeli módszereket alkalmaz. Ettől a figuák szinte a valóságban
is mozgásba lendülnek a képein. Ettől a sajátos technikai sokoldalúságtól válnak képei
olyan különlegessé.
A képein ábrázolt nőalakok a megtekintése, a divat, exkluzivitás, romantika és szépség
fogalmakat asszociálja az alkotások szemlélőben.
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lilac dream
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Csendéletek

CSENDÉLETEK
A csendéletei a portrékhoz hasonlóan legtöbbször négyzetes formátumban kerülnek
bemutatásra. A csendéletek többnyire virágcsendéletek, melyeket jól azonosíthatóan a
jellegzetes Anna Razumovskayás színvilággal festi meg, ahogyan a legtöbb egyéb témáit
is.
A kép legnagyobb részét kitöltő csendélet ábrázolásokon talán a leghangsúlyosabbak
az absztrakt és expresszív jegyek.
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hold this moment
2.

1

Portrék

PORTRÉK
Anna portréfestészetének egyik legizgalmasabb eleme az anyagok változatossága
amelyeket a portrék létrehozásához használ.
Érdekessége, hogy leginkább négyzet alakúak a portréi, és szokatlanul közeliek, nem a
konvencionális portrébeállítások szerint komponál. A portré arcok gyakran az egész
kép területét betöltik, és olykor csak az arc egy része látható.
Kissé illusztratívak ezek az ábrázolások.
Az anyaghasználatot tekintve gyakran vegyes technikát alkalmaz. Részben fest
portrékat olajjal is, de legtöbb ilyen festményét egy sajátos technikával festi, melynek
lényege, hogy szénnel és tussal rajzol vonalakat és kevés tónust is, a kép többi részét
pedig gyakran szépiával és vagy akvarellel színezi.
Az is előfordul, hogy ebbe a szén/akvarell vegyes technikába húz bele akrillal vagy
olajjal is.
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Anna Razumovskaya

ANNA
RAZUMOVSKAYA
A Kanadában élő Orosz származású festőművésznő, Anna Razumovskaya, a kortárs
művészeti világ egyik világszerte ismert alakja.
A reprezentatív festészet híve, alkotásai a realizmus talajáról kiindulva tartalmazzák a
modern festészet elemeit is.
Azon kevés művészek egyike, akik sikeresen ötvözték a modern és a klasszikus
elemeket festészetükben. Mindezt úgy, hogy egyszerre hoztak létre értelmezhető,
esztétikus alkotásokat és művészeti értéket egyaránt.

Anna Razumovskaya a Szovjetunióban született a hidegháború idején.
1991-ben diplomázott az Orosz Állami Művészeti Egyetemen, ahol kiváló
fokozattal tett vizsgát. Ezt követően Németországban, Belgiumban és
Hollandiában folytatta tanulmányait. Végül Kanadában telepedet le, ahol a
mai napíg él és alkot.
Az első önálló kiállítását New Yorkban rendezték, majd ezt követően
Párizs, Torontó Amszterdam Antwerpen és Berlin következett.
Napjainkra már nemzetközi szinten is az egyik legismertebb művésznek
számít. Anyja a divat területén tevékenykédet, így Anna korán belecsöppent
a divat világába, már amennyire ez a peresztrojka előtti Szovjetunióban
lehetséges volt. Anyja hatása a divat iránti kifinomult érzékenység, amely a
mai napíg érzékelhető munkáin is.

Alkotásait akril és olajfestéssel hozza létre. Művei központi témáit
legtöbbször a nő jelenti. Nőalakjai a vásznon romantikus hangulatot
árasztanak, ugyanakkor körül lengi őket a finom, nőies provokáció és a
titokzatos ígéret fátyla.
Bravúrosan keveri a régi mesterekre jellemző realista ábrázolást a modern
művészet, absztrakt és expresszív ábrázolási módszereivel, műveiben ez a
két véglet harmonikus összhangba kerül egymással.
Ugyanakkor lendületes, expresszív ecsetkezelése, a festményeknek erőteljes
dinamikát ad, életre keltve vele az egyébként olykor szinte szoborszerű
ábrázolásait, így hozva már-már mozgásba a képen szereplő figurákat.
Alakjai a képeken gyakran tánc, vagy éppen zenélés közben láthatóak. Olykor
szinte mitologikus érzést keltve, mintha múzsákat ábrázolna vagy éppen a 3
gráciát. Míg az emberalakok, bőrtónusa a klasszikus realista és az
impresszionista színvilág határmezsgyéjén egyensúlyozik, addig a ruhákon és
a háttéren drámai kontrasztokat hozz létre. Gyakran már-már túlzottan
erőteljes és intenzív, vibráló színekkel. Leggyakrabban vörös, sárga és kék
színeket használ. Ezek a dinamikus. intenzív színek varázslatos harmóniába
keverednek a kép más részein található semleges és pasztell színekkel.
A képek textúrája is igen változatos, míg olykor egészen vékony, már-már
lazúros rétegeket láthatunk a kép egyes részein. Addig máshol egészen
erőteljes, tapintható, pasztózus textúrákat visz fel a festmény felszínére.
Anna Razumovskaya megtestesíti a sikeres nő, és a sikeres művész eszményi
képét, aki nőként képes helyt állni két olyan világban is, ahol jellemzően a
férfiaknak jut vezető szerep. Hiszen Anna mind a művészeti, mind pedig az
üzleti életben is kiemelkedően, az élvonalban képes teljesíteni.
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Lorem ipsum

ANNA
FESTÉSZETI
TECHNIKÁJA
Anna méltán vált népszerűvé, reprezentatív festészetével. A világ főleg a figurális egész
alakos emberábrázolásairól ismeri őt, amely képein többnyire nőalakok láthatóak,
gyakran valamilyen nagy estélyi ruhában. Esetleg félaktok akiknek, olykor egy-egy
hangszer pl. hegedű, nagybőgő stb. van a kezükben.
Az általa kialakított festészetet romantikus realizmusnak hívja. Ez abban nyilvánul meg,
hogy az emberábrázolások realisztikusak, ugyanakkor a témaválasztás és az
ábrázolásmód a romantika irányába mozdítja el a képeit. Emellett meg kell említeni,
hogy olyan modern festészetre utaló elemeket is alkalmaz amelyek szerint absztrakt,
vagy expresszív jegyek is fellelhetők alkotásain.

Az absztrakt és az expresszív jegyek főleg a képek hátterének, vagy a
ruhák megfestésének módjában láthatóak.
Emellett van még egy izgalmas momentuma ezeknek a képeknek. Az
emberi bőr tónusok ábrázolásában láthatóak olyan színhasználati
megoldások is, amelyeket leggyakrabban az impresszionistáktól láthattunk.
Tehát mint látható igen összetett a művésznő festészete, talán ettől is
olyan izgalmasak képei.
S, ha már összetettségről beszélünk akkor ehhez további adalék, hogy nem
csak olajjal fest, hanem gyakoriak a szén és tus rajzok is munkái között,
továbbá az akvarell és különböző vegyes technikák is jelen vannak
művészetében.
Ráadásul témái sem korlátozódnak csak a nő alakok festésére, hiszen
ismertek különleges virágcsendéletei és portréfestményei is.
Az anyaghasználatot tekintve gyakran vegyes technikát alkalmaz. Részben
fest portrékat olajjal is, de legtöbb ilyen festményét egy sajátos technikával
festi, melynek lényege, hogy szénnel és tussal rajzol vonalakat és kevés
tónust is, a kép többi részét pedig gyakran szépiával és vagy akvarellel
színezi.
Az is előfordul, hogy ebbe a szén/akvarell vegyes technikába húz bele
akrillal vagy olajjal is.
Anna festészetében találkozik a finom nőiesség és a művészi gondolat a
magas szintű szakmai felkészültséggel. Ezáltal létrejön egy különleges
keverék mely a művészetének lényegét adja. Ez az egyedi szubsztancia az
ami meghatározza e remekművek létrejöttének hátterét.
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A szerző

A SZERZŐ
Köszönöm, hogy kézbe vetted ezt a kis kiadványt, remélem érdekes és hasznos
információval gazdagodtál általa. Igyekszem a jövőben is hasonló, lehetőleg
terjedelmesebb kiadványokkal színesíteni a hazai művészeti szakirodalmat.
Elkötelezett híve vagyok a hazai művészek, alkotók közti párbeszéd kialakításának
fontosságában és a festészeti tudás népszerűsítésében. Bízom benne, hogy minél
többen követik a példámat a jövőben. A tudás megosztása mellett a régi mesterek
anyag használatának, technikai tudásának kutatása a másik terület ami folyamatosan
foglalkoztat. Innen nézve talán már érthető is, hogy ezt az e-könyvet megelőzően
miért pont Odd Nerdrumot választottam az első ismeretterjesztő kötetem
témájaként.
Szeretettel ajánlom hát legújabb kiadványomat is a kedves olvasóknak!
Nagy Krisztián - KINVA

Nagy Krisztián - KINVA
Rajzolással és festészettel gyermekkora óta foglalkozik, első mestere Saáry
Zoltán Kaposvári festőművész volt, akitől a szkma alapjait megtanulta.
2007 óta kizárólag a festészetből él, művei megtalálhatóak hazai és külföldi
privát és közgyűjteményekben egyaránt. Több hazai és külföldi Galéria is
gondozza alkotásainak értékesítést.
A festészet oktatásával 2008 -óta foglalkozik élő festőkurzusokat és évente
több alkalommal megrendezésre kerülő alkotótáborokat is vezet.
2014 ben Magyarországon elsőként kezdte el a rajz és a festészet online
oktatását, napjainkra már több mint 20 online tanfolyam tananyagát hozta
létre, melyek folyamatosan elérhetőek a festészet tanulni kívánó laikusok,
hobbi és profi festők számára egyaránt.
A 20-nál is több tananyag a együtt, gyakorlatban több mint 10 szakkönyvnyi
tananyagot tesz ki, nyomtatva kb. 5-6000 A/5-ös oldal terjedelemben. Emellett
több ezer képpel van gazdagon illusztrálva ez a tananyagmennyiség.
A tananyagok hatékonyabb elsajátítása érdekében 100-nál is több oktató
videó található ebben az irdatlan méretű tudásanyagban. ezek a videók mind,
egytől egyíg egy-egy kép festését demonstrálják elejétől a végéig. A tananyag
együttesen gyakorlatilag lefedi a festészet teljes szegmensét, a rajz tanulástól
kezdve a régi mesterek és a kortárs modern művészek technikáit is oktatja.
Megtalálhatóak a tananyagokban a színkeverés elmélete, a színharmónia és a
színtan, a perspektíva és kompozíciós ismeretek, az alapvető anatómiai
arányok az emberi test ábrázolásánál, a portré, akt, emberalak, tájkép és
csendéletfestés titkai egyaránt.
Az oktatásokon nagy hangsúlyt kap a festészet anyagainak a megismerése is,
mellyel kapcsolatosan hazánkban különösen kevés információ elérhető pedig
az alkotóknak a hatékonyabb munkavégzéshez nagy szükségük lenne ezen
ismeretekre is.
A festészeten kívül rengeteget kutatja a régi mesterek technikáinak és
anyaghasználatának titkait is. Gyakran kísérletezik a festékek, festőszerek és
egyéb anyagok házilagos előállításával, kipróbálva olyan recepteket melyeket a
régi idők mestereinek, pl. Rembrandtnak vagy éppen Velázqueznek
tanúsítanak.

A KINVA ART AKADÉMIA
online elérhető festészeti oktatóanyagai és a
KINVA ART Festőművész Blog
ingyenes tudásanyagai az
https://onlinefestotanfolyamok.com
címen érhetőek el!

A festészet anyagaival kapcsolatosan egyedülálló tudásanyagot halmozott fel,
melyet különböző tananyagaiban és nyilvános blogjában is publikált.
Az egy évtizedes oktatói munka hatására komoly tapasztalattal bír a festészet
oktatásával kapcsolatban, saját fejlesztésű oktatási módszerét mára több száz
felnőt tanítvány alkalmazza sikeresen a saját fejlődése érdekében.
Az oktatás mellett szakíróként is tevékenykedik, a KINVA ART Festőművész
Blogon igyekszik minél több hazánkban máshol nem hozzáférhető információt
leközölni a festészettel kapcsolatosan. Ezzel is gazdagítva hazánk egyébként
szegényes, festészettel kapcsolatos, nyilvánosan is hozzáférhető szakirodalmát.
Víziója, hogy a hazai alkotók között Nyugati mintára létrejön egy online és
offline párbeszéd, pl. közösségek, blogok, fórumok formájában, ahol az alkotók
egymással megosztják tapasztalataikat melyek előbbre viszik szakmai tudásukat.
A tudás gyarapítása érdekében ajánlom az https://
onlinefestotanfolyamok.com oldal megtekintését!
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Odd Nerdrum Az Élő Géniusz

ODD NERDRUM
KÖNYV
A könyvben már utaltam rá, hogy jelen kiadványt megelőzően nemrég megjelent első
kiadványom “Odd Nerdrum Az Élő Géniusz” címen.
A kiadvány ehhez az albumhoz hasonlóan ingyenesen bárki számára letölthető e-book
formátumban jelent meg, és Odd Nerdrum a Norvég Festőóriás munkásságát mutatja
be.
Ha még nem olvastad volna a könyvet akkor az alábbi linkre kattintva szabadon
letöltheted!
Gyarapítsd a könyvtáradat! Töltsd le az ingyenes e-könyvet! Kattints ide a letöltéshez!
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Anna Razumovskaya Online
Festőtanfolyam

2017. Május 16.-án indul Magyarországon
először a Romantikus Nőalakok festése
Anna Razumovskaya stílusban Online
Festőtanfolyam!

Használd a vásárláshoz a fenti
kedvezménykuponodat, amellyel a 2017.
05. 16. -íg tartó akciós áron felül, további
2000,- Ft vásárlási kedvezményt kapsz!

Ettől az időponttól kezdve a tanfolyam
folyamatosan elérhető lesz!

kuponkód: 1111

Szeretettel várlak téged is az online
festőtanfolyamon!
Az online festőtanfolyamot kényelmesen
otthonodban végezheted az internet
segítségével saját időbeosztásod szerint, a
saját tempódban!

Használd a kuponkódot
és Csatlakozz a
Ta n f o l y a m h o z m o s t !
KATTINTS IDE!

