
Gyűjteményünk egyik legtöbbet kiállított és leglátványosabb szecesz-
sziós könyve egy anglikán szertartáskönyv, amely múzeumunk 1902-es
brit iparművészeti kiállításán szerepelt, onnan pedig vásárlás úján került
be a gyűjteménybe. 

A kötés a Bath városában működő könyvkötő, Cedric Chivers (1853–1929)
nevéhez fűződő vellucent (az áttetsző pergamenre utaló vellum és
translucent szavakból) technika egyik különösen karakteres példája.
Ennek lényege, hogy az akvarellel festett színes díszítés a kötést borító,
a speciális kezelés révén csaknem átlátszó, pergamen alatt található.
Kötetünk esetében az akvarellfestés Herbert Granville Fell (1872–1951)
festőművész munkája.

A 19. század végéig készült bőrkötések hagyományos színvilágához
képest újszerűnek ható, friss, pasztellszínű, finom árnyalatok és külön-
leges felülethatások jellemzik ezt a kötést, amelynek alapszíne barnás-
sárgás, tábláinak domináns felülete pedig kékes-lilás-mályvaszínű, már-
ványos hatású. Egyes díszítményeket a pergamen felületén alkalmazott
hagyományos kézi aranyozás emel ki; a kötés további különleges,
ékszerszerű dísze a gyöngyházberakás.
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Ajánlott korosztály: 8–12 év
Tantárgyak: hittan, vizuális
kultúra



E heti műtárgyunk egy különleges könyv. Ezt a különleges borítást, amely a könyvet valódi műalkotássá teszi, Cedric Chivers
könyvkötő készítette, a rajta szereplő vízfestmények pedig Herbert Granville Fell alkotásai. Mindkét angol művész a század-
forduló (vagyis az 1900 körüli évek) jellegzetes szecessziós stílusában alkotott. A szecesszió szó latin eredetű, és kivonulást
jelent, vagyis többek között azt, hogy a művészek a természet szépségeit igyekeznek visszaadni alkotásaikon.

Ha alaposan megnézed Cedric Chivers díszes könyvkötéseit, nem lesz nehéz kitalálnod, melyek a szecesszió jellegzetes
díszítőmotívumai, és melyek nem tartoznak ehhez a stílushoz.

Az alábbiak közül húzd alá a kakukktojásokat!
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virágok: tulipán, nefelejcs

szívek

növények és indák

oszlopok

pillangók

pávatoll

kockák és karikák

szfinx

kecses nőalakok

erős férfiak

tündérek
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