
A festészet a művészet egyik legfontosabb ága, amelyet az emberiség leg-
alább hatszor régebbről ismer, mint az írást. A legősibb festmények körül-
belül harminckétezer évesek, és a franciaországi Chauvet-barlangban talál-
hatók. Az ókori festészet történetében legfontosabb szerepet az egyiptomi-
ak, rómaiak, görögök, asszírok, illetve az etruszkok játszottak. A művészeti 
ágazat legrégibb emlékeire egyiptomi sírkamrákban bukkantak, ezek főként 
a köznapi élet foglalatosságait ábrázolták: vadászatot, földművelést stb. Az 
asszír festészetből emlékül csupán keramikai festmények töredékei kerültek 
elő, a görög festészet alkotásai pedig alighanem az idők során elpusztultak. 
A festészet második nagy korszaka a keresztény vallással kezdődött el, és 
megszakítás nélkül tart napjainkig. Fejlődésének állomásai közül a legfonto-
sabb: az első századi ókeresztény festészet, az ötödik századtól kezdődő bi-
zánci festészet (amelynek hagyományai mindmáig élnek a görögkeleti egyházi 
festészetben), a középkori festészet (amely Európa nyugati országaiban indult 
a kilencedik században), valamint a tizenötödik századi reneszánsz festészet.

KALENDÁRIUM

A festészet története

Február 6., csütörtök
Az évből 37 nap telt el, hátravan 
még 329.

Névnapok: Dóra, Dorottya
Egyéb névnapok: Amanda, Ámor, 
Dorka, Kasszandra, Réka, Szilvánusz, 
Titusz, Tódor

Katolikus naptár: Miki Szt. Pál és 
társai vértanúk, Szt. Dorottya, Dóra
Református naptár: Dorottya
Unitárius naptár: Dorottya
Evangélikus naptár: Dorottya, 
Dóra
Zsidó naptár: Svát hónap 11. napja

A Dorottya női név a görög eredetű 
Dorotheosz magyarosított alakformá-
ja, jelentése: Isten ajándéka. A Dóra 
női név a latin Theodora és Dorottya 
nevek önállósult becézett változatá-
ból keletkezett. Rokon nevek: Dorka, 
Dorina, Dorisz. Dorothy Dandridge 
(1922–1965) amerikai színésznő és 
énekesnő volt, akit a Carmen Jones 
(1954) című dráma főszerepéért (af-
roamerikai elsőként) Oscar-díjra je-
löltek. A Porgy és Bess (1959) című 
vígjátékban nyújtott teljesítményéért 
Aranyglóbusz díjra jelölték. 1983-ban 
csillagot kapott a hollywoodi híres-
ségek sétányán.

Scarlett Johansson
Az Oscar-díjra jelölt amerikai színész-
nő, énekesnő New Yorkban szü-
letett 1984. november 22-én.
Édesapja, Karsten Johans-
son dán építész, anyja,
Melanie Sloan pedig
lengyel zsidó család-
ból származó színész-
nő. Scarlett nyolcéve-
sen játszott először 
tévében a Late Night 
with Conan O’Brian 
című show-ban, majd 
1994-ben fellépett egy 
Broadway-darabban. Et-
től kezdve főként kisebb ti-
nédzserszerepekben volt látha-
tó. A nagy áttörés 2003-ban követ-
kezett be számára, amikor megformálta 
a Leány gyöngy fülbevalóval című dráma főhősét, melyért Aranyglóbusz-díjra jelöl-
ték. 2004-ben ismét Golden Globe-ra jelölték a Bobby Long  című fi lmben nyújtott 
alakításáért. Ezután felkapott színésznővé vált, és több neves rendezővel (Woody 

Allen, Brian De Palma, Christopher Nolan) dolgozott 
együtt, és olyan sikerfi lmekben volt látható, mint a 
Match Point, Füles, A tökéletes trükk, Vicky Cristina 
Barcelona. Emellett ő testesítette meg a Fekete Özve-
gyet a Bosszúállók-fi lmekben. Az idei Oscar-gálán 
két kategóriában esélyes a szobor elnyerésére: a 
Jojo Rabbit mellékszerepéért és a Házassági történet 
főszerepéért. 2008 és 2011 közt Ryan Reynolds szí-
nész felesége volt, 2014 és 2017 között pedig Romain 
Dauriac újságíró hitvese, utóbbitól lánya született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Maradjon mindenben körültekintő, okul-
jon a korábban elkövetett hibáiból! Ez al-
kalommal kizárólag következetes lépé-
sekkel érhet el eredményeket.

Néhány váratlan fejlemény kizökkenti 
nyugodt ritmusából. Szüksége lesz a dip-
lomáciai adottságára, hogy átvészelje a 
kényesebb pillanatokat.

Tartsa kordában az indulatait, ne enged-
jen szabad teret az idegességnek! Vegye 
figyelembe mindenki véleményét, azon-
ban álljon ki az elvei mellett!

Megterhelő napra készülhet, így az élet 
több területén is helyt kell állnia. Pró-
bálja meg kizárni a negatív hatásokat, és 
cselekedjék következetesen!

Tárgyalásai során őrizze meg az önbizal-
mát, valamint válassza mindig a legegy-
szerűbb megoldásokat! Ragadjon meg 
minden előnyös lehetőséget!

Ezúttal egy olyan lehetőséget ragadhat 
meg, amely új irányba terelheti a céljait. 
Hagyatkozzék a megérzéseire, de fogad-
ja meg mások tanácsait!

Túlságosan magasra teszi a mércét ma-
ga előtt, így a tervei kivitelezéséhez most 
nagy szüksége lesz segítőtársakra is. Le-
gyen nyitott a javaslatokra!

Ezúttal egy fontos ügyben kell állást fog-
lalnia. Bár figyelembe vett minden körül-
ményt, nem látja a megoldást. Jobban te-
szi, ha az ösztöneire hallgat!

Bár az elmúlt időben nem minden ala-
kult a tervei szerint, még nem veszett el 
az optimizmusa. Hogyha sikerekre vá-
gyik, dolgozzék ki új módszereket!

A mai napon nem képes közös nézőpont-
ra jutni a környezetében élőkkel. Rend-
szerezze a munkáit, készítsen ütemter-
vet, és annak mentén haladjon!

Olyan akadályokba ütközik, amelyek las-
sítják a munkáját. Fontosabb feladatait 
függessze fel mindaddig, míg meg nem 
találja a helyes utat!

Ne tegyen semmilyen figyelemfelkeltő dol-
got, ugyanis könnyen a kritikák kereszttü-
zébe kerülhet! Őrizze meg a higgadtságát, 
maradjon a háttérben!

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.

FELSZERELTSÉG  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–4° / 0°

Kolozsvár
–2° / 1°

Marosvásárhely
–2° / 0°

Nagyvárad
–1° / 3°

Sepsiszentgyörgy
–4° / –1°

Szatmárnémeti
1° / 3°

Temesvár
0° / 4°

 » Az idei Oscar-gá-
lán két kategóriá-
ban esélyes a nye-
résre: a Jojo Rabbit 
mellékszerepéért 
és a Házassági tör-
ténet főszerepéért.
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A bolondok könyvtárosdit játszanak:
– Megjött az időutazásról szóló könyv?
– Sajnos csak tegnap fogjuk megkapni.
– Remélem, úgy lesz, mert holnapután, 
amikor itt jártam, ugyanezt mondtad.

Két szú beszélget:
– Mondja, nem akar átjönni maga is eb-
be a remek bükkbe?
– Sajnos nem lehet, ugyanis a feleségem 
cserben hagyott.

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. február 
16-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

február
6/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A férfi hazakíséri a nőt, akinek egész 
este udvarolt.
– Most menj – mondja a nő –, a férjem 
minden pillanatban itt lehet!
– Éppen azért maradnék.
– Meg vagy őrülve?
– Miért? A férjed minden pillanatban itt 
lehet, ... (Poén a rejtvényben.)

Jó oka van!

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlop-
ban megtalálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, illetve a 9 kis 
négyzetben (blokkban) is szerepel-
jen az összes szám 1-től 9-ig.
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