
Az absztrakt művészet az ábrázolás mozzanatait a műből és a művészi mun-
kából kiküszöbölő, hagyományos, természetelvű művészettel szembehelyez-
kedő, természeti motívumokra még csak nem is utaló képzőmûvészeti irány-
zatok gyűjtőneve. A szakirodalom viszont inkább a nonfiguratív, abszolút vagy 
konkrét művészet megnevezéseket kedveli. Ezek jobban kifejezik az autonóm 
művészeti formák létrehozásának folyamatát. A nonfiguratív művészet logikus 
következménye a klasszikus modernség késői és az avantgárd korai szakaszá-
nak, amikor a művészi problémák az ábrázolásnak csupán egy-egy részletére 
koncentráltak. Valójában két nagy csoport különül el: az egyik pusztán a szí-
nekre és azok esztétikai hatására, a zeneiségre koncentráló lírai vagy roman-
tikus absztrakció, a másikat pedig a különböző konstruktivista irányok alkot-
ják. Hatása jóformán felmérhetetlen: forradalmasította az iparművészetet, ha-
tott a modern építészet formanyelvére, kitágította a képzőművészet eszköz- és 
formatárát, új utakat nyitott a műalkotások értelmezésében. Ugyanakkor teret 
nyitott a képkereskedelmi spekulációknak, illetve a dilettantizmusnak is.

KALENDÁRIUM

Az absztrakt művészet fogalma

November 12., csütörtök
Az évből 317 nap telt el, hátravan 
még 49.

Névnap: Jónás
Egyéb névnapok: Emil, Emília, Jo -
zafát, Keresztély, Krisztián, Levente, 
Renáta, Renátó, Szilvánusz, Tihamér

Katolikus naptár: Szent Jozafát, 
Jónás, Renátó
Református naptár: Jónás
Unitárius naptár: Emília
Evangélikus naptár: Jónás, Renátó
Zsidó naptár: Hesván hónap 
25. napja

A Jónás héber származású férfi név, 
jelentése: galamb. A személynév el-
sősorban az északi országokban köz-
kedvelt. Jónás könyve egyike a Biblia 
prófétai könyveinek, központi alakja 
mind a zsidó, mind a keresztény ká-
nonban a kispróféták közé tartozik. 
Az egyik leginkább ismert bibliai 
történet, hála a számtalan, zömmel 
humoros, illetve a gyermekek köré-
ben is népszerű feldolgozásának. Az 
isten elhívása elől menekülő, majd 
saját igaza érdekében még istennel 
is perlekedö próféta története. A ke-
reszténységben az írásnak krisztoló-
giai jelentősége van.

Demi Moore
Az Aranyglóbusz díjra jelölt amerikai 
színésznő az új-mexikói Roswell-
ben született 1962. november 
11-én.  Tizenöt évesen Kali-
forniába költözött, majd 
a Los Angeles-i Fairfax 
iskolában végezte ta-
nulmányait. Egy évvel 
később modellkedni 
kezdett, aztán kisebb 
drogproblémái akad-
tak. 1980-ban megis-
merte Freddy Moore ze-
nészt, aki feleségül vet-
te; ám házasságuk csak 
négy évig tartott. Karrierje 
1981-ben indult, amikor mellék-
szerepet vállalt a Küzdelem a sikerért 
című fi lmdrámában. Első komoly ala-
kítását a Fotós szerelem (1984) című vígjátékban nyújtotta, ettől fogva egyre több 
főhőst formált meg. 1987-ben feleségül ment Bruce Willis színészhez, akitől három 
gyereke (Rumer, Scout, Talulah) született. A nagy áttörést a Ghost című dráma hozta 

számára 1990-ben, melyért Aranyglóbusz díjra jelöl-
ték. Ezután olyan sikerprodukciókban játszott, mint 
az Egy becsületbeli ügy, Tisztességtelen ajánlat, 
Zaklatás, Sztriptíz, Az esküdt, G. I. Jane és Ha a falak 
beszélni tudnának, utóbbiért ismét Aranyglóbuszra 
jelölték. A 2000-es évektől főleg mellékszerepekben 
bukkant fel. Az 1980-as években Emilio Estevez szí-
nész jegyese volt. 2005 és 2013 közt pedig a nála 15 
évvel fi atalabb Ashton Kutcher színész házastársa.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Rendkívül fontos döntés elé állítják. En-
nek meghozatala befolyásolhatja a ma-
gánéletét is. Ha szükségesnek érzi, kér-
jen egy kis gondolkodási időt!

Az elmúlt időszakban alkalmazott meg-
oldások nem hoztak eredményeket Ön-
nek. Kérje ki a kollégái javaslatait, majd 
dolgozzon ki új módszereket!

A mai napon olyan előnyös lehetőség ke-
rül az útjába, amellyel új irányba terelhe-
ti a céljait. Hagyatkozzék a megérzéseire, 
és bátran kockáztasson!

Kommunikációs készségének köszönhe-
tően könnyedén megtalálja a közös han-
got a környezetében élőkkel. Legyen nyi-
tott az új ismeretségekre is!

Olyan torlaszokba ütközik, melyek le las-
sítják a feladatait. A fontosabb munká-
latait függessze fel mindaddig, míg meg 
nem találja a helyes utat!

Munkahelyén kamatoztassa a kreatív 
adottságait, és ne féljen letérni a meg-
szokott útról! Tevékenysége során csak a 
lényegre koncentráljon!

Hamarosan pontot tehet azon ügyei vé-
gére, amelyek rengeteg energiáját emész-
tették fel. Az elért sikerek erőt adnak 
majd Önnek a folytatáshoz.

Őrizze meg az optimizmusát, ugyanis szá-
mos megpróbáltatás vár Önre. Minden 
lépését fontolja meg, és folyamodjék az 
egyszerű megoldásokhoz!

Kissé magasra tette a mércét önmaga 
előtt, így az ötletei kivitelezéséhez most 
nagy szüksége lesz segítőtársakra is. Le-
gyen nyitott a javaslatokra!

Szánjon több időt az ügyeire, és erősítse 
meg a bizalmasabb kapcsolatait! Mind-
emellett igyekezzék tisztázni a mélyben 
húzódó nézeteltéréseket is!

Szellemileg rendkívül éber, ezért időzít-
se mára a halogatott tárgyalásait! Legyen 
kezdeményező, és szükség esetén kös-
sön kompromisszumokat!

Meglepő történések teszik mozgalmassá 
a napját, egyes ügyeiben pedig komoly 
lépéselőnyre tehet szert. Éljen a sors ál-
tal felkínált lehetőségekkel!

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.

FEKETE HUMOR  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
2° / 8°

Kolozsvár
4° / 8°

Marosvásárhely
4° / 9°

Nagyvárad
8° / 1 1°

Sepsiszentgyörgy
4° / 8°

Szatmárnémeti
6° / 9°

Temesvár
7° / 10°

 » A Ha a falak be-
szélni tudnának és 
a Ghost című fi lm-
ben nyújtott alakí-
tásáért Aranygló-
busz díjra jelölték.

Szolgáltatás2020. november 12.
csütörtök10

Két férfi  beszélget:
– Képzeld, tegnap elhagyott a feleségem. 
Azóta se aludni, se enni nem tudok.
– Ennyire megviselt a dolog?
– Dehogy! Csak az a cafk a magával vitte 
az ágyat meg a hűtőszekrényt!

Egy kubai iskolában történelemórán hí-
res emberekről tanulnak a gyerekek.
– Miről volt híres Kolumbusz Kristóf? – 
kérdi a tanárnő.
– Ő volt az első ember, aki vízum nél-
kül jutott el Amerikába…

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. novem-
ber 22-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

november
12/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Egy falusi ember árulja az autóját a 
piacon. Odamegy hozzá egy vevő, és 
megkérdi:
– Mennyit fogyaszt ez az autó városban?
Mire az eladó:
– ... (Poén a rejtvényben.)

Piacon

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.

SUDOKU
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