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PORTRÉ

Luc Besson
Napjaink egyik legismertebb
francia filmalkotója 1959-ben
született Párizsban. Szülei
búvárok voltak, így gyermekkorában beutazta
a világot. Bár korábban tengerbiológus
szeretett volna lenni,
végül a filmezés mellett döntött. Rendezőként már a legelső
filmjével berobbant a
köztudatba; 24 évesen
leforgatta az Élethalálharc (1983) című, alacsony
költségvetésű némafi lmjét.
A sikeres produkció megnyitotta
az ajtókat számára, a következő fi lmalkotások – Metró (1985), A nagy kékség (1988) – már nagy költségvetéssel, valamint
ismert sztárok közreműködésével készültek: Az 1990-es évek eleji filmjeivel (Nikita, 1990, Léon, a profi, 1994) már a kommersz felé fordult. 1997-ben megkapta Az
ötödik elem (1997) rendezői székét, és az első hollywoodi szuperprodukciójával pedig
nem is okozott csalódást. Ugyanezen évben
producerként BAFTA-díjat nyert a Gary Oldman által rendezett Éhkoppon (1997) című
Producerként 1997-ben drámáért. Az ezredforduló után háttérbe
BAFTA-díjat nyert a Ga ry vonult, elsősorban az írás és a produceri
Oldman által rendezett munkák kötötték le. Ő írta többek között
a Taxi (1998), A szállító (2002), Elrabolva
Éhkoppon című film- (2008) és Vérmesék (2013) című sikerfilmek
drámáért.
forgatókönyveit.

SUDOKU
A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hiányzó számokat, hogy mind
a 9 sorban és 9 oszlopban megtalálható legyen 1-től 9-ig minden egyes szám, illetve a 9 kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.
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A magyar festészet története
A magyar festészet a templomok építésével együtt jelent meg a korai Árpád-korban (11. század). A festészetet elsősorban Itália és Bizánc műhelyeitől hozták be az ómagyar korban. A 14. századi freskóknak nagy
része Erdélyben, Felvidéken, valamint a Dunántúlon maradt meg. Erdélyben gyakoriak voltak a Szent László-ábrázolások, amely témát
Felvidéken is kedvelték. Ebben az időszakban Aquila János volt a kor
közismert mestere. A 15. század végén fejlődésnek indult a táblaképfestészet, mely idővel kiszorította a falfestészetet. Ettől fogva a freskók
inkább polgári, főúri környezetben maradtak fenn, a bibliai témákat fokozatosan világi témák váltották fel. A 16. század törekvéseiről ad számot a gyulafehérvári székesegyház freskótöredéke, a Vincentius pictor
által festett vízaknai freskó. A 17. században főként a történelmi festészet témája dominált. A megjelenő klasszicizmus a 19. századra háttérbe szorította a barokk stílust. A 20. századtól egyre erősebb lett a francia orientáció. A fauvizmus és kubizmus elvei átkerültek a magyar festészetbe is, majd a német expresszionizmus éreztette hatását.

278 éve

Megszületett Dugonics András, az
első magyar regény, az Etelka írója.

189 éve
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Charles Strite amerikai feltaláló szabadalmaztatta a kenyérpirítót.

151 éve

Alaszka az Amerikai Egyesült Államok birtokává vált.
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Megszűnt a magyar jobbágyok szabadsága.
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92 éve

5

1

5

504 éve

6

7

Paul McCartney először lépett színpadra a Quarrymen zenekarban a liverpooli Ney Clubmoor Hallban.

54 éve

97 éve
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61 éve

124 éve

Elhunyt Feleki Kamill színművész.
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Világra jött Kulcsár Győző, a nemzet sportolója, négyszeres olimpiai
bajnok vívó, edző, sportvezető.

355 éve

Megszületett Déry Tibor Kossuth- és
Baumgarten-díjas író, költő.
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78 éve

Világra jött Harrer Pál, aki Buda,
Pest, illetve Óbuda egyesítése előtt
Óbuda első és egyetlen polgármestere volt.

25 éve

4
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Saint Louisban megszületett Chuck
Berry amerikai zenész.

Megszületett Savoyai Jenő herceg, a
német-római császári hadsereg tábornoka, hadvezér.
Japánban megnyitották a világ első szupersebességű vasútját, a Tokaidót.

62 éve

Prágában világra jött Martina Navratilova cseh teniszezőnő.

241 éve

Megszületett Heinrich von Kleist
(Kohl haas Mihály) német író, költő.

147 éve

Meghalt Charles Babbage brit matematikus és feltaláló, aki az első mechanikus számológépet építette.

96 éve

Megalakult a BBC (British Broadcasting Corporation).
FORRÁS: EZENANAPON.HU

Kos

márc. 21. – ápr. 20.

Elemezze ki az eddigi teljesítményeit, mert csak így tud majd továbblépni!
Most lehetősége adódik arra is, hogy
tisztázzon bizonyos félreértéseket.

%

Bika

ápr. 21. – máj. 20.

Ne kapkodja el a fontos döntéseket még
akkor sem, ha gyors válaszokat várnak
Öntől! Magánéletében hamarosan váratlan fordulatokra számíthat.

&

Ikrek

máj. 21. – jún. 21.

Nehezen hajlik a kompromisszumokra,
emiatt pedig hátrányos helyzetbe kerülhet. Találja meg a középutat, csak így
számíthat mások segítségére!

'

Rák

jún. 22. – júl. 23.

Megbeszélései során kisebb bonyodalmak jelentkezhetnek, ezért maradjon
diplomatikus! Kerülje a vitákat, és ne
zárkózzék el a felelősségvállalástól!

(

Oroszlán

júl. 24. – aug. 23.

Fordítson több időt a kapcsolataira, de
ne hanyagolja el a kötelezettségeit! Kellemes élményekben lehet része, hogyha
felélénkíti régebbi viszonyait.

.

Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Őrizze meg az optimizmusát, és tartsa
távol magát a negatív gondolatoktól! Az
elvárásoknak maximálisan tegyen eleget, ámde ne hajtsa túl magát!
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A Lukács férfinév a latin Lucasból
alakult, jelentése: Lucania tar tomány ból való férfi. Lucas Cranach
(1472–1553) német festő és grafi kus
három szász fejedelem udvari festője volt, valamint a szász festészeti
iskola megalapítója. Arcképeivel és
rézmetszeteivel hírnevet szerzett, a
reformáció idején hazájában „a né met festő” titulussal illették. Leg ismertebb alkotásai: Kálvária (1503),
A pihenő szent család (1504), Vé nusz
(1529). Hivatalos és udvari kép másain kívül nagy jelentőségűek a polgárokról készült portréi. Megfestette
többek között Luther Márton szü le inek a képmását.

TUDÁSTÁR
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Katolikus naptár: Szent Lukács
evangélista, Szent Jusztusz
Református naptár: Lukács
Unitárius naptár: Lukács
Evangélikus naptár: Lukács,
Ambrus
Zsidó naptár: Hesván hónap
9. napja

Meghalt Thomas Alva Edison amerikai feltaláló például a villanykörte
és a gramofon megalkotója.
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Névnap: Lukács
Egyéb névnapok: Ambrus,
Jusztusz

87 éve
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Október 18., csütörtök
Az évből 291 nap telt el, hátravan
még 74.
A magyar festészet napja

E Z E N A NAP O N
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Mérleg

szept. 24. – okt. 23.

Feszült Ön körül a légkör, ámde ennek az
okát ne másban keresse! Inkább gondolkodjék el, hogyan tudná megteremteni
az egyensúlyt önmagában.



Skorpió

okt. 24. – nov. 22.

Üzleti ügyeiben megfontoltan döntsön,
mert fennáll a veszélye annak, hogy kihasználják Önt. Arra ügyeljen, nehogy a
félreértések áldozatává váljék!

,

Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Bár tele van energiával, mégsem tudja
véglegesíteni feladatait. Közelítse meg
más szemszögből a céljait, szükség esetén pedig módosítson rajtuk!



Bak

dec. 22. – jan. 20.

Ne engedje, hogy felgyűljenek a tennivalói! Rangsorolja a tevékenységeit, és elsősorban azokkal foglalkozzék, amelyek
könnyedén befejezhetők!



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Megterhelő pillanatok várnak ma Önre
fizikailag és szellemileg egyaránt. Ossza
be az energiáját, és vonja be a környezetében élőket is a terveibe!



Halak

febr. 20. – márc. 20.

A mai napon mindenre kiterjed a figyelme, ezért lehetőleg olyan munkákat vállaljon, amelyek nagy precizitást, illetve
komoly odafigyelést igényelnek.

