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Oktató neve:

Chilf Mária

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Diplomaterv készítés
(FEM-DIPK01)
Festő tanszék
10 kredit
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Csütörtök: 12:30-14:00

Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A diplomamunka és szakdolgozat előkészítéseként, a hallgató
alkotómunkájához kapcsolódó témák, elméleti kérdések, referenciák
vizsgálata, kutatása és írásbeli artikulálása.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Írás-gyakorlatok: saját gyakorlat reflektált, kritikai számbavétele,
referenciák kutatása. Összehasonlító elemzések írása.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Saját témájához kapcsolódó alkotók tanulmányozása, kritikai írás
megfogalmazása. Korábbi diplomadolgozatok kritikai vizsgálata.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

Erdődy József Attila

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Digitális gyakorlatok a festészetben
FEM-DIFE01
Festő tanszék
4 kredit

Helyszín:

Jelenléti oktatás esetén IM Számítógépterem és/vagy
Epreskert 2/6, 2/2/p
Digitális oktatás esetén. offline és online platformok
(Teams, GoogleDrive)
A Digitális Gyakorlatok tantárgy (alcíme, Nemcsak csendes
állóképben gondolkodunk), a festészeti műfajt is egyre kiszélesítő

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

2021/22 tanév, I. őszi szemeszter
Kedd 16:00-17:30 és 18.00-19.30 (?)
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Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

vizuális művészeti technikákat hozza közelebb a festő hallgatókhoz.
Ezek sokáig a hagyományos festészet perifériáján jelentek meg. Itt
megpróbáljuk lefedni azokat a technikai médiumok nyújtotta
megoldásokat, melyek a festészetre is hatással vannak illetve szolgálni
tudják azt. Nagyvonalakban, az első félévben a digitális szövegtől és a
digitális képrögzítésektől a pixelgrafikus képfeldolgozásokon át a
digitális rajzolásig, festésig és prezentációig terjed, majd a tematika
tovább szélesedik a következő félévben. A szükséges szoftverismeret
elsajátítása során feladatokat kell elvégezni és kihasználva az ismeretek
előnyeit tematikus projektek mentén elvégzett egyéni és/vagy kollektív
kísérletekben és művekben lehet kamatoztatni az ismereteket és
tapasztalatokat. A kurzus a második félévben az állóképek megoldásaival
felvértezve az alapvető mozgóképes megoldásokkal ismerteti meg a
hallgatókat. A kurzus tehát az ilyen módon generált álló és/vagy
mozgóképek világára reflektál, a szükséges képrögzítési lehetőségek és
szoftverismeret elsajátításával kihasználva azok előnyeit. Tematikus
feladatok és projektek mentén elvégzett egyéni és kollektív
kísérletekben és művekben kamatoztatva az ismereteket és
tapasztalatokat.
A szoftverismereti kérdések mentén és azokon túl, az aktuális témaprojektek és feladatok mentén egyéni és kollektív kísérletekben is részt
kell vennie a hallgatónak. Ezekből kiindulva saját művekben
kamatoztathatják az ismereteket és tapasztalatokat.
Az állókép és mozgókép csoportosításon túl vannak egyéb
lehetőségek, melyekkel tovább tagolható a digitális gyakorlatok
tematikája. A digitális szövegek olykor szigorú szerkesztési rendjének
eredményeit is lehet vizuális értékű alkotásokba konvertálni, így a
gyakorlatban is megvizsgáljuk a betű/szöveg/kép viszonyát. Ugyanígy,
az állóképeken belül a pixelgrafikus és vektorgrafikus képszerkesztés
(retusálás, fényelés, színezés, stb.) képgenerálás (rajzolás, festés)
különböző módozatai más-más előnyökkel rendelkeznek és ezeket a
technikákat az adott művészeti ötlet szerint választhatja meg az alkotó
(a Hallgató). Mindezekhez elengedhetetlenül szükségesek a digitális
képrögzítéssel kapcsolatos gyakorlatok és kísérletek is, legyen az álló
vagy mozgókép. Ezekben a képrögzítési kísérletekben a hallgató
egyszerre ismerheti meg a kollektív alkotói munkahelyzet különböző
pozícióit is. Az első félévben tehát, több feladatot elvégezve az állóképek
világát vizsgáljuk a képfeldolgozástól a képgeneráláson át az egyéni és
kollektív prezentáció-készítésig (pl. portfolió).
A második félévben viszont az idő- és hang-faktorral is bővül a paletta,
alapvető mozgóképes kérdésekkel és lehetőségekkel kell számolniuk a
szobrász hallgatóknak. A mozgóképes világban is többféle módon
lehet kezelni a különböző kép-szekvenciákat, ráadásul itt az időfaktor
mellé a hang, azaz a hangok rögzítése és szerkesztése is társul
szükségszerüen. Azonban először a mozgóképrögzítéssel kapcsolatos
feltételeket és környezetet tisztázzuk, majd a szerkesztési, vágási,
fényelési, színezési, utóeffekt lehetőségeket. A hallgatók végül az
elsajátított megoldásokat egy-egy videófilm, fotó illetve videoanimáció, stop-motion, stb. formájában kamatoztathatják.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

1 félév
Digitális szöveg generálás és szerkesztés
Digitális képrögzítés, képfeldolgozás, szerkesztés
Fényelés, színezés
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Pixelgrafikus kép generálás, szerkesztés, rajzolás, festés
Vektorgrafikus objektum kezelés
Vektorgrafikus kép generálás, szerkesztés, rajzolás, festés
Kiadványszerkesztés alapok, megoldások
Digitális művészeti prezentációk készítése
Egyéni és kollektív digitális portfolió készítés

(A félév váltáskor a témák/projektek időbeli +/- csúszása
lehetséges!)
2. félév
Mozgókép rögzítés
Videó digitalizálás
Vágási gyakorlatok
Transition és effekt gyakorlatok
Utóeffekt gyakorlatok
Hang rögzítési és szerkesztés gyakorlatok
Animációs gyakorlatok
Stop motion és videó-animáció
Digitális 2D animáció
Off és online lehetőségek
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Az értékelés az órai jelenlét és aktivitás, az adott félévben elvégzett
feladatok száma és minősége, illetve a félévi vizsga teljesítménye
alapján történik.
Követelmények: órai jelenlét és aktivitás, vizuális dokumentációk,
prezentációk vagy egyéb projekt munka elkészítése, feladatok
elvégzése (pl. képrögzítés/szerkesztés, digitális rajzolás és festés
fotódokumentáció, prezentáció, stb.) a határidők betartásával.
Hardver és szoftver ismereti leírások és tájékoztatók

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

max. 10(+2-3) fő

Oktató neve:

Erdődy József Attila

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Digitális gyakorlatok szobrászoknak
FEM-DISZ01
Festő tanszék
3 kredit

Helyszín:

jelenléti oktatás esetén IM Számítógépterem és/vagy
Epreskert 2/6, 2/2/p termek
Digitális oktatás esetén offline és online platformok
(Teams, GoogleDrive)

2020/21 tanév, I. őszi szemeszter
hétfőn 16.00-17.30
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Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A Digitális Gyakorlatok kurzus (alcíme: Nemcsak csendes,
színtelen és mozdulatlan tárgyakban gondolkodunk) az utóbbi
évtizedekben a szobrászati műfajt is egyre kiszélesítő olyan vizuális
művészeti technikákat hozza közelebb, melyek sokáig a szobrászat
hagyományos médiumán kívül vagy csak annak perifériáján mozogtak.
Itt megpróbáljuk lefedni azokat a technikai médiumok nyújtotta
megoldásokat, melyek hatással lehetnek, vagy kapcsolódhatnak a
szobrászathoz, illetve szolgálhatják azt. A Digitális Gyakorlatok az első
félévben az állóképek világával foglalkozik, majd az állóképek
megoldásaival felvértezve a második félévben az alapvető
mozgóképes megoldásokkal ismerteti meg a hallgatókat. A kurzus
tehát az ilyen módon generált álló és/vagy mozgóképek világára
reflektál, a szükséges képrögzítési lehetőségek és szoftverismeret
elsajátításával kihasználva azok előnyeit. Tematikus feladatok és
projektek mentén elvégzett egyéni és kollektív kísérletekben és
művekben kamatoztatva az ismereteket és tapasztalatokat.
A Digitális Gyakorlatok kurzus igyekszik lefedni azokat az alapvető
digitális, vizuális adatképzési, képszerkesztési lehetőségeket, amelyek
valamilyen módon, szorosabb vagy tágabb kapcsolatban állhatnak a
szobrászattal is.
A kurzus a szobrászat statikus tulajdonságaihoz közelebbi digitális
állóképek világával foglalkozik először, majd a mozgókép
dinamikájával, ebből a statikus helyzetből kimozdulva az időfaktor
megjelenésével lényegesen tágabb körben szemléli a vizuális
művészeteket, így a szobrászatot is. A kurzus alcíme, „Nemcsak

csendes, színtelen és mozdulatlan tárgyakban gondolkodunk”
éppen ezeknek a műfaji határoknak a viszonylagosságára reflektál,
hiszen a szobrászművész alkotói szabadsága is rend szerint
megköveteli ma már ezt a tágabb szemléletet.

A szoftverismereti kérdések mentén és azokon túl, az aktuális témaprojektek és feladatok mentén egyéni és kollektív kísérletekben is részt
kell vennie a hallgatónak. Ezekből kiindulva saját művekben
kamatoztathatják az ismereteket és tapasztalatokat.
Az állókép és mozgókép csoportosításon túl vannak egyéb
lehetőségek, melyekkel tovább tagolható a digitális gyakorlatok
tematikája. A digitális szövegek olykor szigorú szerkesztési rendjének
eredményeit is lehet vizuális értékű alkotásokba konvertálni, így a
gyakorlatban is megvizsgáljuk a betű/szöveg/kép viszonyát. Ugyanígy,
az állóképeken belül a pixelgrafikus és vektorgrafikus képszerkesztés
(retusálás, fényelés, színezés, stb.) képgenerálás (rajzolás, festés)
különböző módozatai más-más előnyökkel rendelkeznek és ezeket a
technikákat az adott művészeti ötlet szerint választhatja meg az alkotó
(a Hallgató). Mindezekhez elengedhetetlenül szükségesek a digitális
képrögzítéssel kapcsolatos gyakorlatok és kísérletek is, legyen az álló
vagy mozgókép. Ezekben a képrögzítési kísérletekben a hallgató
egyszerre ismerheti meg a kollektív alkotói munkahelyzet különböző
pozícióit is. Az első félévben tehát, több feladatot elvégezve az
állóképek világát vizsgáljuk a képfeldolgozástól a képgeneráláson át az
egyéni és kollektív prezentáció-készítésig (pl. portfolió).
A második félévben viszont az idő- és hang-faktorral is bővül a
paletta, alapvető mozgóképes kérdésekkel és lehetőségekkel kell
számolniuk a szobrász hallgatóknak. A mozgóképes világban is
többféle módon lehet kezelni a különböző kép-szekvenciákat, ráadásul
itt az időfaktor mellé a hang, azaz a hangok rögzítése és szerkesztése is
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társul szükségszerüen. Azonban először a mozgóképrögzítéssel
kapcsolatos feltételeket és környezetet tisztázzuk, majd a szerkesztési,
vágási, fényelési, színezési, utóeffekt lehetőségeket. A hallgatók végül
az elsajátított megoldásokat egy-egy videófilm, fotó illetve videoanimáció, stop-motion, stb. formájában kamatoztathatják.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

1 félév
Digitális szöveg generálás és szerkesztés
Digitális képrögzítés, képfeldolgozás, szerkesztés
Fényelés, színezés
Pixelgrafikus kép generálás, szerkesztés, rajzolás, festés
Vektorgrafikus objektum kezelés
Vektorgrafikus kép generálás, szerkesztés, rajzolás, festés
Kiadványszerkesztés alapok, megoldások
Digitális művészeti prezentációk készítése
Egyéni és kollektív digitális portfolió készítés

(A félév váltáskor a témák/projektek időbeli +/- csúszása
lehetséges!)
2. félév
Mozgókép rögzítés
Videó digitalizálás
Vágási gyakorlatok
Transition és effekt gyakorlatok
Utóeffekt gyakorlatok
Hang rögzítési és szerkesztés gyakorlatok
Animációs gyakorlatok
Stop motion és videó-animáció
Digitális 2D animáció
Off és online lehetőségek
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Az értékelés az órai jelenlét és aktivitás, az adott félévben elvégzett
feladatok száma és minősége, illetve a félévi vizsga teljesítménye
alapján történik.
Követelmények: órai jelenlét és aktivitás, vizuális/audiovizuális
munkák, dokumentációk, prezentációk vagy egyéb projekt munka
elkészítése, feladatok elvégzése (pl. kép/videó/hang
rögzítés/szerkesztés, digitális rajzolás és festés, animálás, fotó- és
videó dokumentáció, prezentáció, stb.) a határidők betartásával.
Hardver és szoftver ismereti leírások és tájékoztatók

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

max 10(+2-3) fő

Oktató neve:

Erdődy József Attila

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:

Színtan 1
FEM-SZIN01
Festő tanszék
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A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

5 kredit

Helyszín:

Jelenléti oktatás esetén Epreskert, 2/6 Stúdió és 2/2/P
alagsori műterem
Digitális oktatás esetén off és online platformokon (Teams,
GoogleDrive)

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Színtan kurzusunk a szín- és fényorientált vizuális kultúrtörténet
elméleti és természetesen gyakorlati irányba mutató kapuit igyekszik
kinyitni a hallgatók számára. A különböző korok és meghatározó
személyiségek, az ezekhez kötődő elméletek, színrendszerek és
modellek mentén, különböző (lineáris, hálózati és analógiás) módokon
tekintjük át az ember kultúrtörténetében a színtan szempontjából
releváns eseteket. Mindez kb. 45 ezer évet ölel át. Az első félévben az
első 44 ezer évet tekintjük át, tehát az őskortól a koraközépkorig. A
második félévben a mozgalmasabb maradék 1000 év kerül terítékre.
Az elmélet mellett hol egyszerűbb, hol összetettebb gyakorlati jellegű
kísérleteket kell elvégezni, ahol a hallgatónak saját egyéni kreativitására
kell támaszkodnia. Itt számos hagyományos vagy attól eltérő technika,
illetve anyaghasználat játszhat fontos szerepet, a ceruzától és
festékektől, a színes fóliákon, a természetes vagy mesterséges
anyagokon át a fényig vagy épp a digitális képalkotási megoldásokig.
A színek és a fény elmélete és gyakorlata, a vizuális művészetek
kihagyhatatlanul fontos pilléreként erősíti meg a kortárs festészeti
attitűdöt. A Színtan kurzus értelemszerűen a színekkel, illetve ennek
örvén természetesen a fénnyel, illetve ezek tulajdonságaival
foglalkozik. Ezen belül elméleti és gyakorlati oldalról is rávilágítunk
bizonyos kérdésekre, illetve téma-orientált feladatokat kell elvégezni.
Részben történeti megközelítéssel számba vesszük azokat a
kultúrtörténeti pontokat, melyek a színtan szempontjából fontosak,
igen nagy időt ívelve át az őskortól az antik kultúrán, középkoron és
számos elméleti és gyakorlati paradigmaváltáson át a XX. századi
virtuális színképekig. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 40-45 ezer évet
próbálunk befogni ebbe a témakörbe. Az első félévben az első 44 ezer év
kerül vizsgálatra, tehát az őskortól, az antikvitáson át a középkorig. (A

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

2021/22 tanév, I. őszi szemeszter
Hétfő 12:30-14:00 és 14:15-15:45

félév váltáskor a témák/projektek időbeli +/- csúszása
lehetséges!)

Aztán a második félévben a középkortól, a reneszánszon át
Newtonig, majd Goethétől a XX. századig vizsgáljuk a színeket és a
fényeket. Többek között Arisztotelész és Platón, Alexandriai Philón és
Szent Benedek, Szent Bernát és Suger apát, Grosseteste, Bacon és
Alhazen, Leonardo és Alberti, Forsius és Aquilonius, Fludd és
Kircher, Newton és Goethe, Chevreul és Munsel, Young és
Helmholtz stb., néhány fontosabb név, akiknek az elméleti vagy
gyakorlati eredményeiről szó lesz. Ezen is látszik, hogy néha a
művészettől látszólag távoli tudományos területekre is el kell
kalandoznunk. A személyek mellett helyszíneket, épületeket, művészeti
technikákat is fel lehetne itt sorolni. Bár szinte lehetetlenség, de
igyekszünk, amennyire csak lehet teljes képet nyerni ezekről a
kultúrtörténeti pontokról vagy témákról.
A gyakorlati órákon az esetek nagy részében, a fenti kultúrtörténeti
pillanatokra készítünk bizonyos vizuális kísérleti reakciókat, illetve
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Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

mindezek mellett színlátási és színkeverési kísérletekben is részt kell
vegyenek a hallgatók.
Ezek a gyakorlati feladatok hol egyszerűbbek, hol összetettebbek. A
feladatok megbeszélése után a hallgatónak minden esetben saját egyéni
kreativitására kell támaszkodnia, melynek ereje meghatározhatja az
elvégzett munka minőségét, értékét. A téma-orientált kísérleti
tevékenységben számos hagyományos vagy attól eltérő megvalósítási
megoldások, illetve az egyéni anyaghasználat is fontos szerepet
játszhat, a ceruzától és festékektől, a színes fóliákon, a természetes
vagy mesterséges anyagokon át a fényig vagy épp a digitális képalkotási
megoldásokig.
jegyzet készítés
anyaggyűjtés
anyag feldolgozás
szubjektív szín/fény-megfigyelések
színkeverés (anyagkeverés)
rajzi és/vagy festészeti munka
fotó dokumentáció
vizuális beszámoló készítés
prezentáció
a határidők betartása
Az értékelés az órai jelenlét és aktivitás, az adott félévben elvégzett
feladatok száma és minősége, illetve a félévi vizsga teljesítménye
alapján történik.
Követelmények: órai jelenlét és aktivitás, egyéni vagy kollektív
gyakorlati feladatok elvégzése, fotó dokumentációk, a határidők
betartásával.
Kötelező:
Albers, Josef - Színek kölcsönhatása, Budapest, Magyar
Képzőművészeti Egyetem, 2006
Diderot - Levél a vakokról, azoknak, akik látnak, Budapest,
Fejér-Glattner nyomda, 1914
Goethe, J. W. - Színtan, Budapest, Corvina kiadó, 1983
Itten, Johannes - A színek művészete, Budapest, Corvina kiadó,
1970
Newton, Isaac - A Principiából és az Optikából, Levelek Richard
Bentleyhez, Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1981
Newton, Isaac - A világ rendszeréről és egyéb írások, Magyar
Helikon,
1977
Színtanok, Enigma, 2003, X. évfolyam 35. szám
Phaidrosz, Platón összes művei, Európa könyvkiadó, 1984
Runge, Philip Otto - Színgömb, Enigma, 2003, X. évfolyam 35.
szám
Scaligero, Massimo - A fény, Jáspis kiadó, 1994
Simonyi Károly - A fizika kultúrtörténete, Akadémiai kiadó, 2011
Steiner, Rudolf - A színek a fény tettei, Jáspis kiadó, 1996

Ajánlott:
Baur, Ludwig, Die Philosophischen Werke des Robert Grosseteste, Bischofs
von Lincoln, Aschendorff, Münster i. w., 1917
Belting, Hans - Kép és Árnyék, Budapest, Kijárat kiadó, 2004
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Chevreul, M.E, The Principles of Harmony and Contrast of
Colours, Longman, London, 1855
Fludd, Robert, Medicina Catholica, Frankfurt, 1629
Gage, John - Color and Culture, Thames and Hudson, London,
1995
Gage, John - Color and Meaning, Thames and Hudson, London,
2000
Silvestrini, Narciso - Idee Farbe, Zürich, Baumann & Stromer
Verlag, 1994
Kircher, Athanasius - Ars Magna Lucis et Umbrae, Roma, 1671
Maurer Dóra – Fényelvtan, Budapest, Magyar Fotográfiai MúzeumBalassi kiadó, 2001
Moholy-Nagy László – Látás, mozgásban, Budapest,
Műcsarnok-Intermédia, 1996
Moholy-Nagy László - A festéktől a fényig, Bukarest, Kriterion
kiadó,
1979
Pastoureau, Michel - A fekete egy szín története, Kalligram, 2012
Stoichita, Victor I., Eine kurze Geschichte des Schattens,
Wilhelm
Fink Verlag, München,
1999
Wittgenstein, Ludwig - Bemerkungen Über Die Farben, Remarks on
Colour, University of California Press, 1978
Zielinski, Siegfried - Deep Time of the Media, The MIT Press,
Massachusetts, 2006

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

max 15(+1-2) fő

Oktató neve:

Erdődy József Attila

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Tárlatlátogató szeminárium
MTTÁLC07, MTTÁLC09 (?)
Művészettörténet tanszék
(3 kredit)

Helyszín:

Jelenléti oktatás esetén külső változó helyszíneken
Digitáis oktatás esetén, offline és online platformokon (Teams,
GoogleDrive)

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A Tárlatlátogatás szeminárium elsősorban a kortárs, jó esetben
szignifikáns művészeti kiállításokhoz kihelyezett órákat jelenti, lehetőség
szerint, de nem szükségszerűen helyszíni tárlatvezetéssel, (néha belépti

2021/22 tanév, I. őszi szemeszter
Kedd 14.15 15.45
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díjas), ahol rámutatunk az adott kiállítás lényegi pozitív és/vagy negatív
pontjaira. A megközelítési aspektusok számosak lehetnek, de a kiállított
művek és az alkotó objektív megközelítésére és elemzésére legalábbis
kísérletet kell tenni. Ugyanakkor analógiákat is lehet/kell keresni, meg kell
ítélni a kiállítás prezentációjának minőségét is, illetve meg kell határozni a
helyszín kulturális státuszát is a képzőművészeti szcénán.
A megítélési szempontokat lehet és kell is bővíteni egyénileg is,
indoklással, hogy az újabb vagy másik szempont miért releváns. Minden
alkalommal, az ilyen informatív adatok felhasználásával illusztrált egyéni
recenziót kell írni, a tanév vagy félév elején meghatározott
formakövetelmények szerint, a megbeszélt határidőkre, és a megbeszélt
helyre leadva vagy feltöltve.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Aktív jelenlét
Fotó dokumentáció
Recenziók, dolgozatok írása és leadása a határidők és
formakövetelmények betartásával
Jelenlét az órákon
Órai aktivitás
Elvégzett feladatok (recenziók) száma és minősége
Határidők és formakövetelmények betartása

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

Gaál József

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:

Festészet műtermi munka 1, 3, 5, 7
FEM-FEMM01, FEM-FEMM03, FEM-FEMM05, FEMFEMM07
Festő tanszék
9 kredit

A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

2021/22 tanév, őszi szemeszter
Hétfő-Péntek 9:00-12:00

Helyszín:

III/7 festő; III/8-9 festő; III/11 festő

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Cél, hogy a festőnövendék megismerje a képi megfogalmazás
komplexitását, önelemző módszerrel utat találjon az intuitív,
imaginatív képépítés irányába. Megismerve a hallgató
érdeklődését, addigi munkáját, teljesítőképességét egyénre szabva
meg kell határozni alkotói feladatát. Szellemi bázist teremtve,
körülírva a megoldási lehetőségeket, példákkal bemutatva kell
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ösztönözni a hallgatót kreatív képalkotásra. Már a kezdeti
lépésekkor meg kell ismertetni a különböző festészeti
hagyományok, konvenciók típusait, tanácsokkal alternatívát
mutatni az egyéni festészeti programhoz. Összehasonlító
elemzések segítségével segíteni a hallgatót lehetséges képépítési
módszerek és megoldások irányába. A végzős hallgatóknál már
oktatási módszerem részévé vált a töprengő, hallgatóval
együttgondolkodó őszinte beszélgetés. Az alkotói világkép a
mintakövetést
meghaladva
már
kialakult,
saját
formanyelvezetéhez, kifejezési szándékához kell a segítő
konzultációt igazítani.
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A szemeszterek egymásra épülnek. A kezdeti tanulmányok még
a kívülről jövő, és megtanulható képi konvenciókon alapulnak,
az önálló fejlődéshez elengedhetetlen ez az alapozás. A második
félévben fontossá válik az egyéni érdeklődésnek megfelelő téma
és ennek megvalósításához használható eszköz megkeresése.
Túllépve a keresésen és kísérletezésen az év végére minden
évfolyam saját szintjén – önálló műalkotás elkészítését veszi
célba. Ezért a csoportos konzultációk mellett a második
félévben nagyobb jelentősége lesz az egyéni konzultációnak. Az
első évfolyamnál konkrétan megszabott feladatok segítségével
kezdődik a műtermi munka. Majd felismerve a festőnövendék
művészeti irányultságát, hajlamait – egyénre szabott feladatokkal
az önálló, egyéni elképzelések segítése is fontossá válik.
A csoportos konzultációk témaköre.
A hagyományos festészeti technikák, a tradicionális gyakorlat
megismerése és alkalmazása. A felsőbb éves hallgatók
konzultációin már elvont, művészetfilozófiai problémák
felvetése is lehetséges, szolgálva a gyakorlatban megvalósítandó
műveket. A konzultációnak része a különböző esztétikai
felfogások ismertetése és a művekben rejlő világnézeti
problémák felvetése, megvitatása. Túllépve a beidegződéseken és
konvenciókon - az önálló döntésre, saját művészi világkép
kialakítására kell ösztönözni, keresve helyét és szerepét a
művészeti közéletben. Az emocionális hajlam és a tudatos,
rendszert építő felfogás egyensúlyára törekedve, de az egyéni
stílust, és alkotói módszert tiszteletben tartva kell segíteni a
hallgatót műtermi munkájában. Így szembesül a valódi
feladattal, amelynek lényege az önálló alkotás, a sajátosan egyéni
művészi kifejezés. Túllépve a didaktikus feladatokon fontosnak
tartom a kereső, kételkedve kutató kísérletezést, a siker mellett
elfogadva az apróbb kudarcokat és vajúdásokat is, mert ezek
idézhetik elő a szemléletbeli változásokat, így tud megszabadulni
a rossz beidegződésektől. A festészettechnikai alapismeretek
elsajátítása után fontos a festészet technikai, anyagtani kutatás. A
hagyományos képalakítási módszerek mellett a műfaji határok
tágítása, új médiumok, eszközök, technológiák megismerése. A
festészeti médiumok analízise – a régi és új médiumok kölcsönös
hatása és egymásba épülése úgy technikai, mint tartalmi
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szempontból. Kísérletező feladatok a festészet határait, kifejezési
formáit tágító intermediális és multimediális technika közvetett,
vagy közvetlen felhasználásával.
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Önálló, tanulmányokon túlmutató táblaképek/műtárgyak
létrehozása a folyamatos műtermi munka eredményeként.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A vállalt alkotói program megvalósításának komplex teljesítése.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Maximalizált létszám: 25-26 fő

Mivel önálló alkotói munka a feladat a szakirodalom egyénre
szabott és változó.

Oktató neve:

Chilf Mária

A kurzus elnevezése:

Festészet műtermi munka, diplomamunka 2 (FEM-FEMD02) 9.
féléves
(FEM-FEMD02) 9. féléves

A kurzus Neptun
kódja:
A kurzus felelős
tanszéke:
A kurzus kreditértéke
(a tanulmányi munka
mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Festő tanszék
9 kredit
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Szerda és csütörtök 9-12 (4 óra szünet nélkül)

Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a
Neptun számára (max.
900 karakter)

A festészeti műtermi munka az egyéni alkotói gyakorlat folyamatára,
fejlődésére fókuszál (egyéni és csoportos munkával), ami a kísérletező
alkotáson, gondolkodáson, prezentáláson, kritikai párbeszédeken keresztül
történő tanulás.
A hallgató saját tematikáinak, képalkotó módszereinek továbbfejlesztése. Az
anyagokkal, technikákkal való kísérletezés a festészet, ill. a művészet történeti
és elméleti kontextusának értésével és annak a saját munkához való
viszonyában történik.
Önálló alkotómód, vizuális nyelv kidolgozása, magas szinten megfogalmazott
művek, projektek létrehozása. A hallgató saját gyakorlata és mások alkotói
folyamata intellektuális és technikai vonatkozásainak artikulálása. Saját
munkájának kontextualizálása, verbális, írásbeli képességeinek fejlesztése.
5 év.
A diplomamunka és szakdolgozat megvalósítása, amely a hallgató konceptuális
és technikai kompetenciáját demonstrálja. Kutatás: saját gyakorlatát
hatékonyan elősegítő kutatási metódusok alkalmazása.
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Bővebb tartalmi leírás,
részletes tematika
(opcionális):

Első éveseknél tematikus feladatok.

Követelmények, a
hallgató egyéni
munkával megoldandó
feladatai:
Értékelés módja,
szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy
ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Herbert Read: A modern festészet (Corvina kiadó)
Művészet a 20. században, (Taschen)
Amy Dempsey: A modern művészet története (Képzőművészeti kiadó)
Kortárs képzőművészeti szöveggyűjtemény (szerkesztette: Lengyel András,
Tolvaly Ernő, A and E Kiadó, 1995)
Werner Hofmann: A modern művészet alapjai (Corvina1974)
Kurt Wehlte: Festészet nyersanyagai és technikái (Balassi Kiadó, Magyar
Képzőművészeti Főiskola, 1994)
Josef Albers, Színek kölcsönhatása (MKE-Arktisz, 2006)
Sebők Zoltán: Az új művészet fogalomtára (Orpheusz, 1996)
A neoavantgarde (Gondolat, 1981)
Art Now Vol.1-4 (Taschen)
Arnold Gehlen: Kor-képek (Gondolat, 1987)
Beke László: Művészetelmélet (BAE - Balassi Kiadó Bp.1994)
Lützerer H.: Absztrakt festészet (Corvina, 1974)
Wilhelm Worringer: Absztrakció és beleérzés (Gondolat, 1989)
Gilles Deleuze: Francis Bacon (Atlantisz, 2014)
Tom Wolfe: Festett malaszt, (Európa kiadó, 1984)
Honoré de Balzac: Az ismeretlen remekmű
(https://en.mandadb.hu/tetel/564947/Az_ismeretlen_remekmu)
exindex.hu
http://www.mke.hu/sites/default/files/szoveggyujtemenyTT_0406_0518.pdf

Maximális létszám,
befogadás, kapacitás:

Oktató neve:

Gaál József

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Festészet műtermi munka, diplomamunka 2
FEM-FEMD02
Festő tanszék
9 kredit

Helyszín:

III/7 festő; III/8-9 festő; III/11 festő

2021/22 tanév, őszi szemeszter
Hétfő-Péntek 9:00-12:00
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Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Cél: műalkotások létrehozása komplex formai és tartalmi
összefüggésben.
Önálló művészeti világkép alapján autonóm, saját stílussal és
látásmóddal rendelkező alkotófolyamat, elméleti bázis
kialakításával. A diploma tervezése és a műtermi alkotómunka
izomorf együttese által az elmélet és műtermi munka egymást
segíti. Már összegző szándékkal kell a diplomaanyag végső
formáját megtervezni és arra koncentrálva dolgozni. Az egyéni
konzultáció által a végzős hallgatóknál már oktatási módszerem
részévé vált a töprengő, hallgatóval együttgondolkodó őszinte
beszélgetés. Az alkotói világkép kialakításához, a mintakövetést
meghaladva saját formanyelvezetéhez, kifejezési szándékához kell
a segítő konzultációt igazítani.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A végzős hallgatók konzultációin már elvont, művészetfilozófiai
problémák felvetése is lehetséges, szolgálva a gyakorlatban
megvalósítandó műveket. A konzultációnak része a különböző
esztétikai felfogások ismertetése és a művekben rejlő világnézeti
problémák felvetése, megvitatása. Túllépve a beidegződéseken és
konvenciókon - az önálló döntésre, saját művészi világkép
kialakítására kell ösztönözni, keresve helyét és szerepét a
művészeti közéletben. Az emocionális hajlam és a tudatos,
rendszert építő felfogás egyensúlyára törekedve, de az egyéni
stílust, és alkotói módszert tiszteletben tartva kell segíteni a
hallgatót műtermi munkájában. Így szembesül a valódi
feladattal, amelynek lényege az önálló alkotás, a sajátosan egyéni
művészi kifejezés. Túllépve a didaktikus feladatokon fontosnak
tartom a kereső, kételkedve kutató kísérletezést, a siker mellett
elfogadva az apróbb kudarcokat és vajúdásokat is, mert ezek
idézhetik elő a szemléletbeli változásokat, így tud megszabadulni
a rossz beidegződésektől. A festészettechnikai alapismeretek
elsajátítása után fontos a festészet technikai, anyagtani kutatás. A
hagyományos képalakítási módszerek mellett a műfaji határok
tágítása, új médiumok, eszközök, technológiák megismerése. A
festészeti médiumok analízise – a régi és új médiumok kölcsönös
hatása és egymásba épülése úgy technikai, mint tartalmi
szempontból. Kísérletező feladatok a festészet határait, kifejezési
formáit tágító intermediális és multimediális technika közvetett,
vagy közvetlen felhasználásával.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Önálló, tanulmányokon túlmutató táblaképek/műtárgyak
létrehozása a folyamatos műtermi munka eredményeként.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A vállalt alkotói program megvalósításának komplex teljesítése.
Mivel önálló alkotói munka a feladat a szakirodalom egyénre
szabott és változó.
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Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Maximalizált létszám: 25-26 fő

Oktató neve:

Gaál József

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Festészet művésztelepi gyakorlat 1-4
FEM-FEMT01, FEM-FEMT02, FEM-FEMT03
Festő tanszék
2 kredit

Helyszín:

MKE Tihanyi Művésztelep – MKE, műterem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Rend és Káosz – organikus, biomorf és mesterséges,
geometrikus találkozása – amit belelátunk a természetbe, csak mi
vagyunk, saját kivetített gondolataink, érzéseink. Kivetítjük
lényünket, antropomorfizálva képzelt kapcsolat jön létre.
Azonosulunk, beleolvadunk, és hiszünk az egylényegűségben.
Ezt az azonosságot megbontja a racionalizáló, elidegenítő
szemlélődés, kívülről tekintve a természetre önmagunk
természeti eredete, identitása is bizonytalanná válik. Analitikus
hűvösséggel strukturáljuk a látványt, kvázi tudományos
attitűddel objektív jelenségként kezeljük saját konstrukciónkat,
ami éppen, hogy elfedi a feldolgozhatatlan valóságot. Belső
érzelmeink képzeteit látjuk a kaotikusnak tűnő, elillanó
természeti képződményeket. Most épp a struktúra hiányában
érzelmi azonosságot érzünk a természet örök metamorfózisában
Változékonyság, folyamat, nyitott mű, vázlat, improvizáció,
áramlás – hívószavak szellemében készítsünk akvarelleket,
rajzokat, papírmunkákat a természetes és mesterséges környezet
által inspirálva. Plein air festészet, terepmunka a szabadban
megkötöttségek nélkül.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Rend és Káosz
A művi környezet emberi rendje és a természetes, biomorf világ
adja a táj különböző esztétikai, alkotói értelmezések típusait,
lehetőségeit. A táj esztétikuma a titokzatos amorf világ, ami már
az „antropocén” világban már szinte alig létezik. A táj
arculatának pozitív vagy negatív képzete, ember általi értelmezés,
ami a természethez való viszonyunk mérője – amit belelátunk a
természetbe, csak mi vagyunk, saját kivetített gondolataink,
érzéseink. Kivetítjük lényünket, antropomorfizálva képzelt
kapcsolat jön létre. Azonosulunk, beleolvadunk, és hiszünk az
egylényegűségben. Ezt az azonosságot megbontja a
racionalizáló, elidegenítő szemlélődés, kívülről tekintve a
természetre önmagunk természeti eredete, identitása is

2021/22 tanév, első félév
2021.szeptember 1-12.
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bizonytalanná válik. Analitikus hűvösséggel strukturáljuk a
látványt, kvázi tudományos attitűddel objektív jelenségként
kezeljük saját konstrukciónkat, ami éppen, hogy elfedi a
feldolgozhatatlan valóságot. Belső érzelmeink képzeteit látjuk a
kaotikusnak tűnő, elillanó természeti képződményekben. Most
épp a struktúra hiányában érzelmi azonosságot érzünk a
természet örök metamorfózisában…
Szinte alig van idő keresni, ezért inkább találni kell. Mint az
egyszeri taoista, hagyja magát kihasználni a természet által. Mert
már régen egyek, soha nem váltak szét.
(A fent említett taoista módszer a legkellemesebb, hagyni a természet
kibontakozását, hagyni, hogy tovább munkálkodjon bennünk. Egyszerűen
rátalálni valamire, alig befolyásolni. Csak természetes anyagot használni.
Mindegy minek nevezzük – természet művészet, lírai konceptualizmus,
akármi, csak szavak. Racionalista kvázi tudósként vagy haiku költőként
ugyanazt csinálod, ha hagyod az érzékenységed működni. Minden
beidegződéstől és előítélettől, bevált rutintól mentesen cselekedni….)
Az ember ellentétpárok egységében modellezi a világot.
Hegy-völgy, horizontális-vertikális, mélység – magasság, ég-föld.
Polaritások, kontrasztok és különbözőségek egybekapcsolása.
A kurzus célja: Szabadon, a tájképfestészettől a land art-ig,
bármilyen technika megengedett, a közösen végzett, úgynevezett
helyspecifikus munka kifejezetten ajánlott.
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Az elképzelt idea és a megvalósult mű közti ellentmondások
analizálásával fejlődve haladni. A mű egységén belüli ellentétes
sajátosságok tudatos felhasználása az alkotófolyamatban. A
természeti kép puszta leképzésén túllépve keresni az univerzális
jelentésű struktúrát, felfedezni a természetből jövő rejtett
üzenetet. A művésztelep lényege a kizökkentés, az ideiglenesség
érzete általi improvizációs könnyedség.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Az osztályzás módja: A művésztelepen való aktív részvétel és
a vállalt művészi feladat megvalósítása, színvonala.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Ajánlott irodalom: FÜLEKI GY., FEHÉR O. 1997: A balatoni táj
változásának nyomonkövetése a festészetben. In: FÜLEKY GY.
(szerk.): A táj változásai a Honfoglalás óta a Kárpát-medencében
Gödöllõi Agrártudományi Egyetem MSZKI, pp. 261–270.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:
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Oktató neve:

Chilf Mária

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:

Festészet művésztelepi gyakorlat 1, 2, 3
FEM-FEMT 01, 02, 03

A kurzus felelős tanszéke:

Festő tanszék
17

A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

2021/22 tanév, őszi szemeszter
2021 09. 20.

Helyszín:

Tihany

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Terepgyakorlat – „Rezonálj egy növénnyel!”
A Botanical Mind (Camden Art Center) virtuális kiállítás inspirációjára
https://www.youtube.com/watch?v=DYnH11reoXM
A növény élete egy folyamatos érzékeny válasz környezetére.
Növekedés-transzformáció.
Legyen a kiindulási pontod egy növénnyel való viszony!
Ezt a viszonyt dolgozd fel, fogalmazz meg saját alkotói véleményt,
álláspontot.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A művésztelep időszaka „motívumgyűjtésre”, inspirációra,
kontemplációra alkalmas. A téma alaposabb tanulmányozása, kutatása,
a mű kivitelezése a félév során történik.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

Filp Csaba Zoltán

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Festészet műtermi munka 7
FEM-FEMM07
Festő tanszék
9 kredit

Helyszín:

Epreskert V/4; Epreskert V/5

2021/22 tanév, őszi szemeszter
Hétfő-Péntek 9:00-12:00

18

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Szuverén alkotói nyelvezet kialakítása, festészeti, művészeti
folyamatokban való gondolkodás az eszmei tartalmak pontos
megjelenítése. A kurzus során szükséges a specializált
viszonyrendszer kialakítása a saját tevékenység illetve koncepció
alapján, lehetőség szerint (önálló) kiállításon szereplés, ezáltal
,tájékozódás a kortárs festészeti szcénában tapasztalható
helyzetről, A művészi „statement” meghatározása.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Fél év végi értékelés bemutatott munkák alapján

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

Filp Csaba Zoltán

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Festészet műtermi munka, diplomamunka 2
FEM-FEMD02
Festő tanszék
10 kredit

Helyszín:

Epreskert V/4; Epreskert V/5

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Autonóm művészeti programon alapuló diplomamunka készítés,
tárgyi illetve technikai kérdések végső tisztázása, ugyanakkor
elméleti síkon folytatott intenzív szakmai konzultáció, a mű és a
művész prezentációjának kérdésköre. Az osztályban, illetve a
művészeti közegben betöltött közéleti szerep – a felelős művészi
attitűd.

2021/22 tanév, tavaszi szemeszter
Hétfő-Péntek 9:00-12:00

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
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Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Fél év végi értékelés bemutatott munkák alapján

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

Filp Csaba

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Diplomaterv készítés
FEM-DIPK01

Helyszín:

Epreskert 5/4, 5/5

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A diplomamunka tervezés kapcsán a mű tematikai, műfaji, technikai
elemeit rögzíti, ezeket írásban is értékeli, megkeresi a kortárs
(nemzetközi) művészetben található hasonló megközelítéseket, és ezek
tükrében meghatározza a saját művészi program karakterét.
Összehasonlító elemzés, írásban és az alkotói módszerek megválasztása
kapcsán is.

Festő tanszék
2 kredit
2021/22 tanév, őszi szemeszter

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Az értékelés a félév közbeni kutatási feladatok, esszé írás, és
kreatív feladat alapján határozódik meg.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:
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Cím: Elméleti kutatás szakdolgozathoz
Neptun kód: FEKUSZ
Szemeszter: 2021/22 őszi szemeszter
Oktató: Filp Csaba
Időpont: Csütörtök 12.30-14
Helyszín: Epreskert 5/4
Tartalmi leírás:
A professzionális művészi praxishoz természetes velejárója a a művészetelméleti és művészettörténeti
vonatkozások ismerete. A kortárs művésznek képesnek kell lennie egyéni látásmódjának és módszerének
megfogalmazására. A kurzus során szert tesznek a szükséges terminológiai ismeretkere, stiláris és
szerkesztési szabályokra, amelyek lehetővé teszik hogy szakdolgozatukban pontosan határozzák meg saját
gondolataikat.

Tematika: A tematikát minden esteben a diplomázó diplomamunkája határozza meg
Munkamódszerek:
Követelmények:
Értékelés: saját szempontrendszerében az olvasott szakirodalmat mennyire helyesen képes
alkalmazni.
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom:

Oktató neve:

Filp Csaba Zoltán

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Festészet művésztelepi gyakorlat 1-3
FEM-FEMT01, FEM-FEMT02, FEM-FEMT03
Festő tanszék
2 kredit

Helyszín:

Tihanyi Művésztelep

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Saját technikai eszközökkel, minimális díszlettel és szakmai
infrastruktúrával közösségi művészeti projekt. Képkompozíciós
különbségek, fotó és film készítés a Tihanyi művésztelepen.
Emberek, fények, mozgás, derített kép és sötét képek, a filmes
csendélet és filmes portré. Mottó: „objektíven kell nézni a
világot, és felnagyítani az ember és ember, ember és világ közötti

2021/22 tanév, őszi szemeszter
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összefüggéseket – a láthatatlan összefüggéseket is” (Radványi
Géza )
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

Filp Csaba Zoltán

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Festészet műtermi munka 1
FEM-FEMM01
Festő tanszék
9 kredit

Helyszín:

Epreskert V/4; Epreskert V/5

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Alkotói attitűd és kompetencia felmérése a felvételire hozott
anyagra (is) alapozva, feladatsorral. Konkrét feladat,
„életnagyság”, mind az ábrázolt tárgy/személy képi elhelyezését,
méretét tekintve, mind absztrakt képnél a „gesztus” nagysága.
Választott festészeti műfaj, illetve absztrakt képek festése. Közös
és egyéni feladatok. A személyes irányultság definiálása,
„kortárs” és nem kortárs nézőpont kérdése.

2021/22 tanév, ősziszemeszter
Hétfő-Péntek 9:00-12:00

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Félév végi értékelés a kiadott feladatok alapján.
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Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

Filp Csaba Zoltán

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Festészet műtermi munka 3
FEM-FEMM04
Festő tanszék
9 kredit

Helyszín:

Epreskert V/4; Epreskert V/5

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Képi jelentések vizsgálata, szimbolikus elemek szerepe, gesztus
szerepe. Egy választott emblemata kép értelmezése, kutatása,
kortárs szimbolikus művek előadás, egyéni értelmezés.
A személyes narratíva szerepe a szimbolizmusban.
Lorenzo Lotto, Jan Fabre, Damien Hirst

2021/22 tanév, őszi szemeszter
Hétfő-Péntek 9:00-12:00

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Fél év végi értékelés a kiadott feladatok alapján.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

Filp Csaba Zoltán

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Festészet műtermi munka 5
FEM-FEMM05
Festő tanszék
9 kredit

Helyszín:

Epreskert V/4; Epreskert V/5

2021/22 tanév, őszi szemeszter
Hétfő-Péntek 9:00-12:00
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Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Művészettörténeti előzményekre hivatkozó, de önálló alkotás
létrehozása. Meghitt vagy monumentális? Mi a megfelelő méret,
ki lehet lépni a térbe, Objekt vagy installációs helyzet kitalálása.
Nagyítás-kicsinyítés

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Fél év végi értékelés a bemutatott munkák alapján.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

Filp Csaba_Vető Orsolya

A kurzus elnevezése:

Kortárs tematikák tendenciái gyakorlatban és elméletben 1,
3, 5, 7, 9
FEM-KORT01, FEM-KORT03, FEM-KORT05, FEMKORT07, FEM-KORT09
Festő tanszék
5 kredit

A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

2022/21 tanév, őszi szemeszter

Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus során történeti és elméleti szempontból, kortárs alkotói
pozíciók ismertetésén keresztül vizsgáljuk a csendéletfestészet helyzetét
és a tárgyakhoz való képzőművészeti viszonyulás különböző változatait,
úgymint a talált tárgy és a ready made utóéletét vagy a wunderkammer
jelenkori vonatkozásait. Az előadások fontos hivatkozási pontjai a popart tárgyakat transzformáló alkotói eljárásai és az európai
csendéletfestészeti hagyomány egyes állomásai, többek között a XVII.
századi holland festészet morális tartalmakat hangsúlyozó értelmezése
és Svetlana Alpers, a vizuális kultúrával párhuzamokat kereső
megközelítése, valamint a tárgyak metafizikájának modern festészeti
perspektívái.
1 Három csendéleti elem. Damien Hirst és a koponya ábrázolás, homo
bulla, gyertya.
24

2 A csendélet gyökerei, Jan Fabre, Mark Dion, Peter Blake, Joseph
Cornell és a wunderkammer, portré és szentképek „polcai”
- a tárgyak bemutatásának körülményei: „kirakat”, vitrin,
display box
3 A csendéletfestés virágkora, Svetlana Alpers és a morális tartalom.
XVII. századi Hollandia.
4 Vanitas szimbólumok
- kortárs párhuzam: az öndefiníció tárgyakon keresztüli
formája, mű mint árucikk kérdése (merchandise, brand)
5 „Egzotikum” a képeken, fűszer, cukor, virág, változó jelképiség,
metafora
6 Polgári asztal-másodlagos jelentés nélküli reprezentatív festészet,
Chardin, Fantin-Latour,
7 Tárgyak metafizikája- kubizmus- Morandi
- a tárgyak antropomorfizálása, magánmitológiák
8 pop art csendéleti elemek-nagyítás, a transzformáció további
lehetőségei (léptékváltás, elforgatás, anyag megváltoztatása, stb.)
9 a talált tárgy és a readymade kortárs utóélete, gyűjtés, felhalmozás,
jelentéskioltás
10 gépesztétika
11 OOO (Object Oriented Ontology), a poszthumán elméletek
tárgyközpontú lehetőségei

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Az értékelés a félév közbeni kutatási feladatok, esszé írás, és
kreatív feladat alapján határozódik meg.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:
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Oktató neve:

Gaál József, Sturcz János

A kurzus elnevezése:

Kortárs tematikák tendenciái gyakorlatban és elméletben 1,
3, 5, 7, 9
FEM-KORT01, FEM-KORT03, FEM-KORT05, FEMKORT07
Festő tanszék
5 kredit

A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

2021/22 tanév, őszi szemeszter
Szerda 16-18.30 ó.

Helyszín:

MKE, Tanácsterem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Figura – testkép, emberkép és világkép.
Emberábrázolás művészeti kontextusai változó társadalmi,
kulturális közegben. A statikus világképek és a mai digitális,
változó technikái által befolyásolt ábrázolások típusai. Ahogyan a
kulturális antropológia úgy a képantropológia is (Hans Belting)
az elmúlt kor és a másik kultúrája mellett, a saját kultúra is a
vizsgálat tárgya lett, mint összehasonlítási alap. A figura és
figuráció a kortárs művészetben a testiség – például a
biopolitikai test, a tudományos, vagy medikai test stb. – által
újabb jelentéssel bővül. A figuráció kifejezés etimológiailag
kapcsolódik a fikció szóhoz, a z alakítás a létrehozás
folyamatához. Így tágítva a jelentését a megformálás
folyamatossága miatt az újraalkotás és fejlesztés, kutatás
metaforája is lehet. Az emberi alkotás tökéletlensége miatt, az
újabb ideák, képzetek által a fikciók újabb formái jönnek létre,
amelyek az önmeghatározás újabb konstrukciói.
A kurzus témája: Mit fejeznek ki a különböző kortárs művek,
milyen szerepük van a régi és új konvenciók megőrzésében,
átalakításában és felszámolásában. Mintákat, irányzatokat,
művészeti koncepciókat tartalmi-morfológiai szempontból
értelmezve, összehasonlítva, mint alkotáshoz szükséges
alternatívát tárgyaljuk. A tudományos és egyben ideológiai
művészetteóriák egymással versengő kódokból és
reprezentációkból áll, a műalkotás poétikai és etikai
összeforrottsága a felvilágosodás óta központi témája lett az
esztétikai rendszereknek.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A művészet jelenleg civilizációk, kultúrák, társadalmi rétegek,
nemek közötti határokat tárgyalja, ezért az elemezések,
diskurzusok túllépnek a pusztán morfológiai összehasonlításon.
A feldolgozás mellett kultúrkritikai nézőpontok, aktuális trendek
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is megvitatása is fontos. A testképben kifejeződik az univerzális,
transzcendens értékek megőrzése, átalakító megtartása és az
ettől eltérő, sokszor szembenálló ideológiai művészetformáció,
amely tagadja a művészet esszenciális, metafizikai státuszát. A
képantropológia formaelemző tipológia segítségével az
emberábrázolás különböző módjait vizsgálja, történeti alakulását
különböző kultúrák összehasonlítása által kialakítani egy több
nézőpontból álló szemléletet, lehetőséget adva az alkotói
nyitottságra. Az ember testiségének önmegjelenítése,
önábrázolása egyszerre önmeghatározás, a társadalmi lét
keretrendszerének kifejezője. Test általi önképe a világhoz,
társadalomhoz való viszonyrendszerének kifejezője. Az emberi
test kulturális megformáltságainak összehasonlító elemzései által
a különböző viszonyrendszerek, testképek szimbolikus tartalmait
vizsgáljuk. A test egységképzetei, korok és kultúrák testkánonjai
kifejezik az önmeghatározó világképeket, hiteket és ideológiákat.
Az emberábrázolás elvont rendszere, reduktív jellé válása,
stilizációja valójában egy ideológiai struktúra, társadalmi rendszer
vetülete. Az idealista, esszencialista világképek zártságának
rendszere után a felvilágosodás majd modernizmus már kritikus
emberképe vagy emberkép hiánya permanens módon a jelenben
is tart. Az ember művészet általi újrateremtése forradalmi
ideológiákhoz kapcsolódva, azoknak vizuális lecsapódása volt. A
mássá válás programja jelenleg is a humanizmus antropológiai
felülvizsgálata felszámoló és újjáépítő szándékkal. A múltat
felszámoló, dekonstruktív attitűd nem-esszencialista
heterogenitása, fragmentáló nyitottsága mellett hiányzik a stabil
világkép, helyette a bizonytalan vitális formátlanság és
átmenetiség dinamikus változékonysága adja a fejlődés illúzióját.
Az ember állandó újrafogalmazása, megformálása az
állandóságot sugalló nagy korszakok után, amelynek lényege a
szakralitás, a változás kényszere hajtja, amely a poszthumán
mássá levés dezantropoformációja.
A figurális művészet nem lineáris, összehasonlító elemzése a
művészettörténetben. Az ábrázoló művészet eltérő ábrázolási
módjai, narratív, szimbolikus, kultikus jellemzői különböző
korokban, annak megfelelői a kortárs művészetben. A figurális
ábrázolás elvonatkoztatott, absztrahált, stilizált módjai, a
mimetikus illúzió és a stilizált, redukált elvonatkoztatás típusai. A
síkszerű, plasztikus és a mélységet, térbeliséget kifejező művek
jelentésbeli különbsége. Az ember ábrázolása és a képekhez való
viszonyulás a technikai sokszorosítás, variálódás, átalakíthatóság
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és keveredés által az egyediség aurája, megismételhetetlensége
megszűnt.
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A hallgató reflektálva az előadásokra beszédben, írásban saját
kutatás, rendszerezés által a tematikára vonatkozó és értelmező
műveket hoz létre.
A kiadott feladatok teljesítése: anyaggyűjtés, írásbeli beszámolók,
alkotások színvonala.
Hans Belting, KÉP-ANTROPOLÓGIA, ford: Kelemen Pál,
Kijárat Kiadó, 2007.
Hans Belting, A hiteles kép: Képviták mint hitviták, ford.
Hidas Zoltán, Atlantisz Kiadó, Budapest, 2009.
Sturcz János:JANUS FÉLÚTON. Tanulmányok
művészetelméletről, kortárs magyar és amerikai művészetről. Új
Művészet Kiadó. Kortárs Művészeti Tanulmányok I. Budapest,
1999.
Sturcz János: A HEROIKUS EGO LEBONTÁSA. A művész
teste mint metafora a magyar művészetben a nyolcvanas évek
közepétől napjainkig. Magyar Képzőművészeti Egyetem,
Budapest, 2005.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:
A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:
Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Tayler Patrick Nicholas – Vető Orsolya Lia
Kortárs tematikák tendenciái gyakorlatban és elméletben
1., 3., 5., 7., 9.
FEM_KORT01, FEM_KORT03, FEM_KORT05,
FEM_KORT07, FEM_KORT09
Festő Tanszék
5
2021/22 tanév, őszi szemeszter
kedd, 16.00-18.15
Vetítő
UTÓPIA / DISZTÓPIA
A kurzus során a különböző előjelű utópiák képzőművészeti
vonatkozásait helyezzük tágasabb történeti és kulturális
kontextusba, melyek a kortárs művészetelméletben és kurátori
gyakorlatokban is fontos szerepet töltenek be. Feltérképezzük a
poszthumanizmus és etnofuturizmus tudományos-fantasztikus
műfajt és ökológiai spekulációkat érintő, jövőre irányuló
vizsgálódásait, illetve a jelen elutasításának – gyakran fikciókkal
operáló – változatait is. Az alkotói gyakorlatba ágyazhatóság
szempontját is figyelembe véve a témát kortárs művészeti példák
elemzésével közelítjük meg. A hallgatói feladatokon, valamint az
előadások során kialakuló interakciókon keresztül a
képzőművészeti kutatás lehetséges útvonalaival is foglalkozunk.
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Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Részvétel az előadásokon és a félév során megadott feladatok
(képalkotás, gyűjtőmunka, írásbeli leadandó) elkészítése
határidőre. Az órai tananyag és a szakirodalom ismerete. A
témával kapcsolatos önálló véleményalkotás, értelmező és
kritikai gondolatok megfogalmazása.
Az órai munka és a feladatok osztályzása 1-5-ig a fenti
szempontok alapján.
• Richard NOBLE: Utopias, Whitechapel: Documents of Contemporary
Art. MIT Press, London, 2009
• Gregory CLAEYS – Lyman TOWER SARGENT (szerk.): The
Utopia Reader. New York University Press, 1999
• Alvin TOFFLER: Future Shock. Random House, New York,
1970
• Douglas RUSHKOFF: Present Shock. Current, London, 2014
• VARGA Tünde: Szép új világ? Az antropocén-fogalom kritikai
vizsgálatának művészeti aspektusai. In. Balkon, 2020/07-08. 415.
• MOLNÁR Ráhel Anna Gold und Liebe c. cikksorozata, 2020https://www.artmagazin.hu/articles/gold_und_liebe
• HORNYIK Sándor: Budapesti poszthumán neogótika. 2020
http://exindex.hu/index.php?l=hu&page=3&id=1101
Ajánlott projektek / online cikkek:
• https://futureartecosystems.org/
• https://www.serpentinegalleries.org/arts-technologies/
• https://humanitiesartsandsociety.org/magazine/utopia-anddystopia-as-critical-representations-of-reality/
• https://romanroadjournal.com/how-does-art-respond-topolitics/
• https://arielfeminisms.dk/ygrg

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

Kósa János

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Diplomaterv készítés
FEM-DIPK01
Festő tanszék
5 kredit

Helyszín:

II/6 festő; II/13 festő

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A diplomafolyamat szerves részét képezi, hogy a hallgatók egy
hivatalos szakdolgozatot nyújtanak be a diploma Bíráló Bizottságnak.
A kurzus célja, hogy a festőknek oly sokszor komoly problémát
jelentő szakdolgozatírást előkészítse és segítse. A tapasztalat azt
mutatja, hogy egy XXI. századi képzőművésznek sok esetben kell
megnyilvánulnia írásban és verbálisan is. Nem mindegy, hogy ezt

2021/22 tanév, őszi szemeszter
Csütörtök: 12:30-14:00
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milyen szinten teszi. Adott esetben pályáját befolyásolhatja, ha ezen a
téren nem eléggé felkészült.
A diplomázó hallgatónak választott témájának megfelelően, azzal
összhangban kell megírnia és megszerkesztenie a dolgozat szövegét.
Szöveget szerkeszteni egy szakma. A kurzus ennek a szakmának az
alapjait próbálja meg körbejárni, azon a szinten tárgyalva a témát,
amelyet egy ilyen jellegű szakszöveg megkíván. A helyesírás, a szabatos
mondatok megfogalmazása, a formai követelményeknek való
megfelelés természetes alapként szolgál az írás készítésekor. Az
viszont érdekesebb kérdés, hogy a hivatkozásoknak milyen formai
megoldásokkal tudunk hangsúlyt adni, egy lábjegyzet elkészítésének
milyen formai következményei vannak, a kiemelésnek milyen sajátos
logika szerint kell történnie, mikor használunk dőlt betűt, mikor
félkövér betűtípust, hogyan kell oldalszámokat írni? Ezeket a
kérdéseket is megbeszéljük ezen a kurzuson. Festészetről lévén szó, a
képanyag szerepeltetése a dolgozatban kiemelt fontosságú. Hogyan
szerkesztendő össze harmonikusan a képanyag az írott szöveggel? A
festőművész diplomadolgozata érzelmektől nem mentes szöveg
szokott lenni. Fontos, hogy a festő hallgató, aki általában pontosan
fogalmaz a vizualitás nyelvén, hasonló jártasságot mutasson a dolgozat
megírásának kifejező és értelmes megformálása terén is. A
szakdolgozat írás világát és annak szabályait járja körül a kurzus.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A szakdolgozat elkészítése

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Szabatos mondatok, pontos kifejezések, helyesírás szabályainak
betartása, szerkesztés és a hivatkozások előírásainak való
megfelelés.
Egyénenként változó

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

max.10 fő

Oktató neve:

Kósa János

A kurzus elnevezése:

Festészet műtermi munka 1, 3, 5, 7, Festészet műtermi
munka, diplomamunka 2
FEM-FEMM01, FEM-FEMM03, FEM-FEMM05, FEMFEMM07, FEM-FEMD02
Festő tanszék
9 kredit (FEM-FEMD02 10 kredit)

A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:

2021/22 tanév, őszi szemeszter
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Időpont:

Hétfő-Péntek 9:00-12:00

Helyszín:

II/6 festő; II/13 festő

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

I.A kurzus elsődleges célja a műtermi munka alapjainak elsajátítása és
a művész felelősségének tudatosítása. Átvezetés a felvételi vizsga
körüli felkészülés feszélyezett légköréből az elmélyült műhelymunka
irányába. Két teljes tónusképletet bemutató nagyméretű
tanulmányrajz készítése. Vászonfeszítési gyakorlat és az alapozás
elsajátítása. Folyamatos konzultáció a hallgatókkal; ötletek felvetése,
az ezekhez kapcsolódó tervek, vázlatok bekérése. A személyes
beszélgetések során a művészet elméleti kérdéseiről is sok szó esik. A
félév végén beszámolók írása a végzett munkáról.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

II.A határozottan fejlődő festő technikai jártasság mellett az
elmélyült elméleti képzés is hangsúlyt kap. A hallgatók ebben az
évben a kortárs tendenciák mélyebb megismerésével töltik
idejüket. Idegen nyelven kell tudniuk szakszöveget olvasni,
ezekről egy-egy kisebb előadás során be is kell számolniuk.
Egyre fontosabbá válik az önálló munka igénye. Saját alkatra
kidolgozott munkamódszerrel kell dolgozniuk. A technikai
háttér folyamatosan bővül, így pl. ki kell próbálni a nagyobb
méretben való festést. A következetes munka festészeti
gyakorlat megszerzését eredményezi. Az Erasmus ösztöndíjra
való felkészülés ebben az évben is a program része, ugyanúgy,
mint a félév végi beszámolók megírása.
III.Az önálló művészi munka megerősítése. Pályázatokra való
felkészülés. Egyelőre csoportos- később, ha ezt a hallgató
alkata és felkészültsége lehetővé teszi, önálló kiállításon való
bemutatkozás szorgalmazása, de legalábbis egy kiállítás
felépítésének elképzelése.IV. Folyamatos műhelymunka,
állandó konzultációval. A diplomadolgozat előkészítése ötletek,
vázlatok mentén, a beszélgetések során kikristályosodó témák
körül. Párbeszéd a diplomamunka létrehozásának mikéntjéről.
Félév végén szakmai beszámolók megírása. Az önálló művészi
munka megerősítése. Pályázatokra való felkészülés. Egyelőre
csoportos- később, ha ezt a hallgató alkata és felkészültsége
lehetővé teszi, önálló kiállításon való bemutatkozás
szorgalmazása, de legalábbis egy kiállítás felépítésének
elképzelése. Folyamatos műhelymunka, állandó konzultációval.
A diplomadolgozat előkészítése ötletek, vázlatok mentén, a
beszélgetések során kikristályosodó témák körül. Párbeszéd a
diplomamunka létrehozásának mikéntjéről. V. A diplomaév
során a diplomázó hallgatók előnyt élveznek alsóbb éves
társaikkal szemben; a közös műtermekben kicsivel nagyobb
hely illeti meg őket. Ezzel is biztosítani kívánjuk a nyugodt
felkészülést e fontos eseményre. Ekkor a hallgatónak, ifjú
művésznek magas szinten kell birtokolnia szakmája fogásait;
teljesen önálló művészi tevékenységet kell végeznie. Önálló
művészi elképzeléssel kell rendelkeznie, mely egyszerre foglalja
magában a reflektált tudatosságot és az alkotóerő intenzív,
szabad áradását. Az első félévben folyik a diplomadolgozat
31

tervezetének megírása, majd a vázlat leadása decemberben. A
második félév során következik a diplomamunka végleges
letisztázása és a szakdolgozat teljes megírása. A felmerülő
problémák megbeszélése a konzultációkon zajlik. A
diplomavédésen beszélniük is kell a hallgatóknak. A verbális
megnyilvánulás sikere érdekében úgynevezett „próbavédések”is
beiktathatók, akár az osztályközösség bevonásával. mikéntjéről.
Félév végén szakmai beszámolók megírása.
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Önálló művészi alkotások

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Személyre szóló feladatok megoldása

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

max.25 fő

Egyénenként változó

Oktató neve:

Szabó Attila

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Festészet műtermi munka, diplomamunka 2
FEM-FEMD02
Festő Tanszék
8

Helyszín:

Epreskert I/10; II/15

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A hallgató a diplomamunkához végez előtanulmányokat és
előkészíti a diplomamű kivitelezését.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Pontosan meghatározott munkafázisok szerint készít
tanulmányokat, amelyek tapasztalatát szövegesen rögzíti és a
folyamatot dokumentálja. Feljegyzéseit beépíti a szakdolgozat
vázlatába.
Önálló munkavégzés saját maga diktált ritmusban, ami
kiszámítható eredményeket produkál. A folyamatról
rendszeresen beszámol írásban és prezentáció formájában.
Az értékelés szempontjai:
- önálló munkaterv készítése és annak követése
- céltudatosság, eredményorientáltság
- dokumentumok mennyisége, minősége
- prezentáció minősége

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

2021/22 tanév, őszi szemeszter
hétfőtől péntekig 9 – 12h
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Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

- határidők betartása
Horváth Márk, Lovász Ádám, Nemes z. Márió: A
poszthumanizmus változatai (Prae, 2019)
10 fő

Cím: „Murális technikák 1” kurzus
Neptun kód: FEM-MURT01
Szemeszter: 2021-2022 / I. (őszi) szemeszter
Oktató: Udvardy Emese
Időpont: két csoportban, csütörtökön és pénteken 12.30 és 15.45 között
Helyszín: Feszty-ház (Doktori Iskola), alagsor
Tartalmi leírás:
A kurzus célja, hogy megismertessen néhány hagyományos murális technika alapjaival, illetve az
ezekhez kapcsolódó tervezési szempontokkal, ill. festészettechnikai és elméleti ismeretekkel.
Tematika:
Jelenléti oktatás esetén, a hallgatók különböző típusú freskó-, szekkó- és sgraffito festészeti
technikákkal, ill. ezek tervezési sajátosságaival ismerkedhetnek meg a félév során. A vakolási
alapismereteket alapozó feladatok (pl. másolás megadott stíluskorszakból) követik. Ezután saját
terveiket és elképzeléseiket valósíthatják meg a felsorolt murális műfajokban, amelyek a
műteremben megszokottól eltérő festői gondolkodásmódot követelnek meg. Online oktatás esetén
a murális műfajok esetében hangsúlyos tervezési feladatokra fókuszálunk. Az egy képkivágaton
belüli kompozíciós kérdéseket fokozatosan kiterjesztjük a képciklusok és a nekik helyet adó térből
adódó tervezési szempontok irányába.
Munkamódszerek:
Gyakorlati műhelymunkában megvalósított kötelező-alapozó feladatok és egyéni elképzelések,
gyakorlati szemléltetés, egyéni és csoportos konzultáció, elektronikus formában elküldött
jegyzet(ek), digitalizált szakszövegek, szakirodalmi olvasmánylisták.
Követelmények:
A tanmenet időarányos részének és feladatainak teljesítése az oktatóval való konzultáció alapján. A
gyakorlathoz kötődő elméleti ismeretek alapos elsajátítása és megfelelő alkalmazása, szakszerűen és
igényesen megtervezett és kivitelezett munkák létrehozása.
Értékelés:
A kurzusra jelentkezett hallgatók munkájának értékelése gyakorlati jeggyel történik, ami a
kurzusalkalmakon (online oktatás esetében az online konzultációkon) való aktív részvételükből
(jelenléti ív), illetve a feladatok megadott határidőhöz kapcsolódó bemutatásából tevődik össze.
Ajánlott irodalom:
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•
•
•

BÓNA, I. ifj.: “Falkép-technikák” In ISIS – Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 5. (2006.), 640. o. (Letölthető: http://epa.oszk.hu/00400/00402/00005/pdf/ISIS_2006_000-040.pdf)
SZŐNYI I. és mtsai: A képzőművészet iskolája: a festészet, grafika, szobrászat technikai eljárásai
(Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1979)
WEHLTE, K.: A festészet nyersanyagai és technikái, ford. Maria Magdalena Fischer – Juhász
Emese (Balassi Kiadó, Budapest, 2004)

Nemere Réka kurzus leírások, 2021-22 I. félév:

Festészet műtermi munka 1, 3, 5, 7 (FEM-FEMM01, 03, 05, 07)
Az osztályprogram ebben a tanévben „Alkotás és társadalom I”
Festészet műtermi munka 1:
Ebben a félévben a hallgatók három-négy gyakorlati feladatot kapnak a festészet-technikai eljárásokkal
kapcsolatosan, valamint egy gyakorlatot, ami nem a festészetre irányul. Megismerkednek különféle
festészeti technikákkal, mint például az alla-prima, nedves festés nedves alapon, impasztó és az anyagtalan
fekete. Papír alapú festés utáni vászon alapú olaj és akril technikai eljárások kombinálódnak különféle
alkotói attitűdökkel, pl. az első két feladatnál sok elő vázlatot kell készíteni egy témához olajképet (vagy
akril, tempera) viszonylag gyorsan megfesteni. (mit tekinthetünk lezárt műalkotásnak?) Ilyen és ezekhez
hasonló feladatokat konkrét tematikával kell meg alkotniuk. Szintén kötelező jellegűen önálló műveket
önálló koncepcióval - folyamatos egyéni konzultáció mellett - kell festeniük a gondolkodás és a festészeti
gyakorlat harmonikus egységére alapozva. Ezen kívűl a hallgatók bekapcsolódnak az osztály többi
programjaiba is.
Követelmény: Minden feladathoz kell készíteni több munkát. Aktív részvétel, a félév végén szakmai
beszámoló és szakmai tervek leírása. Folyamatosan kell vázlatkönyvet vezetni és a saját alkotómunkához
anyagot gyűjteni.
Festészet műtermi munka 3, 5, 7:
Az előző félév munkájára épülve, a hallgató egyéni programja alapján kialakult tematika szerint fejleszti a
saját alkotói munkásságát. Az oktató folyamatosan kíséri ezt a munkafolyamatot és az egyes alkotások
anyagi és szellemi megvalósításához hozzájárulnak rendszeres közös és egyéni konzultációk keretében.
Rendszeres egyéni és tematikus prezentálások kísérik a félévet. Szakmai prezentáció gyakorlása.
Követelmény: Saját alkotások létrehozása. Aktív részvétel, a félév végén szakmai beszámoló és szakma
tervek leírása. Folyamatosan kell vázlatkönyvet vezetni és a saját alkotómunkához anyagot gyűjteni.
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Festészet műtermi munka, diplomamunka 2 (FEM-FEMD02) 9. féléves: Diploma
műalkotás készítése és a szakdolgozat megírása, valamint a szakmai prezentáció gyakorlása.
Diplomaterv készítés (FEM-DIPK01):A kurzuson résztvevők feladata, hogy a tanév végén kiállítandó
munkáikról a gondolkodás alapjai szerint reflektált szakszöveget írjanak. Elvárt, hogy a fokozatosan
vázlatból építkező, forrásokkal, hivatkozásokkal alátámasztott szövegben, a saját alkotóművészeti
tevékenység behelyezése megtörténjen a kortárs művészetelméleti tematikák közé.
Követelmény: hétről hétre építkező szöveg írása, az órákon elhangzó instrukciók alapján.

Festészet művésztelepi gyakorlat 1, 2, 3 (FEM-FEMT01, 02, 03):
Művésztelepi tematika addig lehetséges. Ha nem lesz gyűjtő tematika, akkor minden hallgató folytatja az
egyéni festészeti programját folyamatos konzultáció mellett. A művésztelepen az egyéni programhoz való
anyaggyűjtésről lesz szó; a saját munkához való művészeti és egyéb források feltárása. Azok a végén egy
prezentációban kerülnek bemutatásra.

Oktató neve:

Ötvös Zoltán, Fehér Ildikó

A kurzus elnevezése:

Kortárs tematikák tendenciái gyakorlatban és elméletben 1,
3, 5, 7, 9
FEM-KORT01, FEM-KORT03, FEM-KORT05, FEMKORT07
Festő tanszék
5 kredit

A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

2021/22 tanév, őszi szemeszter
csütörtök, 16-18.15

Helyszín:

MKE, Tanácsterem, Kiselőadó ??? Teams ???

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Terepjáró Kortárs tájfelfogások
-Rendezetlen tájak, spekulatív realizmus által megváltozott
tájképlátás
-Documenta(13), természet, táj viszonya
-Imagináció a tájképfestészetben, mai humanista értelmezések
-Nazca vonalak-Land Art
-Táj és identitás táj és testpolitika
-Táj, alak, erotika kortárs arcadiai villanások
-Táj és természet viszonya Ellen Harvey
-A táj technológiai közvetítése
-Kortárs nosztalgia
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Turner: A naplemente megörökítésének lehetetlensége—
Miyoko Ito
- Kertábrázolások az ókori Rómában: freskók, mozaikok (a
Museo Nazionale gyűjteménye alapján)
- A németalföldi tájképfestészet: Id. Pieter Brueghel és követői
- Francia tájképfestők (Nicolas Poussin, Claude Lorrain)
- Távlat, perspektíva, felhők, rövidülések a barokk festészetben
(17. sz-i holland tájképfestészet; kupolák és boltozati falképek
illuzórikus látképei)
- A Markó-család tájfestészete
- Német és osztrák tájképfestők (az Albertina 2021-es nyári
kiállítása alapján: Stadt und Land. Zwischen Traum und Realitat)
- a velencei veduta festészet (Francesco Guardi, Canaletto)
- A Szépművészeti Múzeum állandó kiállításán szereplő tájképek
– múzeumi óra
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A hallgató reflektálva az előadásokra beszédben, írásban saját
kutatás, rendszerezés által a tematikára vonatkozó és értelmező
műveket hoz létre:
1. Szakirodalmi gyűjtés a tájkép-tematikán belül egy
választott, megbeszélt témáról (könyvtárhasználat, online
forrás keresés, bibliográfiai alapfogalmak)
2. Műelemzés/esszéírás közösen megbeszélt szempontok
alapján
3. Gyűjtés – motívum/téma gyűjtése megbeszélt
szempontok szerint
4. Gyakorlati feladat
A kiadott feladatok teljesítése: anyaggyűjtés, írásbeli beszámolók,
alkotások színvonala.
Kötelező:
- Michel Houellebecq: A térkép és a táj Magvető,
Budapest 2013
- Kelényi Gy.: A tájkép, A veduta, in: Kelényi Gy.: A
barokk művészet, Corvina, Budapest, 1985, 188-201,
312-321.
Ajánlott:
- HoffmannZs._T.Horváth Á.: Ókori kertek, Szeged,
JATEPress, 2018.
- J.G.Links: Canaletto, Phaidion, 1999.
- E. Panofsky: A perspektíva mint „szimbolikus forma”,
in: Jelentés a vizuális művészetekben, 151-221. oldal
http://arthist.elte.hu/TAMOP_412/3_4_panofsky.pdf
- E.Oberthaler et al.: Pieter Brueghel (1525-1625),
London, 2018.
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-

Hessky O.: "Miközben szabadban rajzolgattunk": magyar
művészek Itáliában, 1810-1860, Kiállítási kat.,
Balatonfüred, 2014.
J.Hamilton: Turner és Itália, Budapest, Szépműv.
Múzeum, Kiállítási kat, 2009.
Barkóczi I. et al.: "Te évszázadok kegyence": a festők és
Velence 1500-1800, Budapest, Szépműv. Múz., 1996.
Boros J. szerk.: Barbizon francia és magyar ecsettel: Az
európai tájfestészet mesterei, Szentendre, 2007.
Bellák G. et al.: Markó Károly és köre: mítosztól a képig:
Markó, Budapest, MNG, 2011.
Hessky O.: Markó Károly, Budapest, 2009.
Szabó J.: A mítikus és a történeti táj, Budapest, 2000.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

Ötvös Zoltán

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Diplomaterv készítés
FEM-DIPK01
Festő tanszék
2 kredit

Helyszín:

Epreskert V/3

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus célja, hogy a diplomázó hallgató a szemeszter végére
áttekintse korábbi egyetemi éveinek munkáit, azt értelmezési
keretbe helyezze. Meghatározza diplomamunkájának témáját,
tartalmát és formáját.
A kurzus témája az esszéírás formai és tartalmi
követelményeinek megismerése.
Meghatározza elméleti hátterét, szakdolgozatának vázát, és
megismerje témájának szakirodalmát, és társművészeti
kapcsolódását.

2021/22 tanév, őszi szemeszter
csütörtök 12.30-14.00,

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A korábbi művészeti eredményeinek, összegző megjelenítése
rövid esszékbe sűrítve, és önálló előadásokban előadva.
Hét képzőművészeti alkotásról rövid elemző esszé írása, amiken
belűl értelmezi a művészet strukturális összefüggéseit.
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Az esszékészítést kiegészíti a folyamatos naplószerű önálló
munka, vázlatok és tanulmányok készítése.
Elvárás a heti rendszerességgel megírt esszé időben való leadása,
és a közös konzultációkon való megjelenés, és aktív
közreműködés.
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Elkészített esszék, és képzőművészetimunkák tartalma, és
minősége.
A hallgatónak ismernie kell a hazai és nemzetközi művészeti
eredményeket, azoknak egyetemes gondolatait magas szinten
kell tudnia társítani individuális művészetébe.
Zolnay Vilmos: A művészetek eredete (Pokoljárás) Magvető
könyvkiadó Budapest 1971
Zolnay Vilmos: Az írói mesterség Budapest, Gondolat 1971
Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest,
Partvonal Kiadó, 2012
10

Oktató neve:

Ötvös Zoltán

A kurzus elnevezése:

Festészet műtermi munka 1, 3, 5; Festészet műtermi munka,
diplomamunka 1; 3 (kifutó: Festészet műtermi munka 7, 9)
FEM-FEMM01, FEM-FEMM03, FEM-FEMM05, FEM-FEMD01,
FEM- FEMD03(kifutó: _FEFEMŰM7,9)
Festő tanszék
9 kredit (FEM-FEMD01 FEM-FEMD03 és kifutó: 10 kredit)

A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:
Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

2021/22 tanév, őszi szemeszter
csütörtök: 9-12, péntek: 9-12
Epreskert II/1; Epreskert II/3; Epreskert II/7; Epreskert V/3;
Epreskert
A műtermi gyakorlaton belül a hallgatók megismerik a portréfestészet
által a különböző festészeti technikákat. A portré festés közben
megismerik a különböző festészeti anyagokat. Az anyagokat tesztelik,
és általuk tökéletesítik technikájukat.
A hallgatók a kéz, a gondolat és az eszköz hármasában vizsgálják
önmagukat és festészetüket. Kompozíciós gyakorlatokat végeznek
sorra, illetve a kép hordozójának és formájának kiválasztása képezi a
féléves képszéria meghatározó mozzanatát.
A gondolkodás fókuszába a következő fogalompárok ok-okozat
összefüggései kerülnek. A nézés mint percepció az értő látás előfeltétele.
A felismerés által megértett entitások kerülhetnek
megtanulásra/elsajátításra. Kiemelt figyelemmel tanulmányozzuk a
gesztusok lehetőségei közül a kézzel kapcsolatos gesztusokat.
Ez a kurzus a praktikus oldaláról közelíti a festészetet. Technikai
kérdéseket vet fel, miként konstruálódik egy kép a környezetével.
Tanulmányozzuk a nagy kép – kis kép viszonylatait a következő
kérdéskörökben: monumentalitás – intimitás; nagyítás – kicsinyítés.
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A kurzus célja, hogy a hallgatók tökéletesítsék a vizuális nyelvezet
működtetését. Ebben központi figyelmet kap a mentett megfigyelések
kezelése. A vázlatkönyv használatának relevanciája, amint a
megfigyelések, vázlatok, jegyzetek, kutatások, tervek, croquik
rögzítését, hordozását biztosítja egyfajta életvitellé történő
begyakorlás által.
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A kurzus követelménye, hogy a hallgatók tökéletesítsék a vizuális
nyelvezet működtetését. Ebben központi figyelmet kap a mentett
megfigyelések kezelése. A vázlatkönyv használatának relevanciája, amint a
megfigyelések, vázlatok, jegyzetek, kutatások, tervek, croquik
rögzítését, hordozását biztosítja egyfajta életvitellé történő
begyakorlás által.
Követelmény a folyamatos festői munka, aktív részvétel a
műteremben, és a konzultációkon.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Elsődleges szempont a „befejezett” munkák minősége, és a nyitott
„befejezetlen” munkák száma gazdagsága útkeresése, invenciózussága.
A munkáknak mind technikailag, formailag tisztázottnak kell lennie,
tartalmával azonosnak.
Art in america, Art press, Kunstforum, Műértő, Balkon, Új Művészet,
L’oeil folyóiratok olvasása, ismerése.

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

40

Oktató neve:

Ötvös Zoltán

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun
kódja:
A kurzus felelős
tanszéke:
A kurzus
kreditértéke (a
tanulmányi munka
mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Festészet művésztelepi gyakorlat 1, 2, 3
(FEM-FEMT01, 02, 03)

Helyszín:

Tihanyi művésztelep

Tartalmi leírás: leírás
a Neptun számára
(max. 900 karakter)

A kurzus célja, hogy megismerje Székely Bertalan gondolatait. A vizuális
művészetről alkotott gondolatait vizualizációval megértsük, azaz
aktualizáljik a 150 éves szövegeket. Kiindulópontnak vesszük Székely
képalkotási módszertanát, azaz a vázlattól, a rajztól, a
tanulmánykészítésen át eljutunk a többalakos kompozícióig.

Festő tanszék
2 kredit

2021/22 tanév, őszi szemeszter
2021. ősz ?
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Bővebb tartalmi
leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a
hallgató egyéni
munkával
megoldandó feladatai:

A művésztelepen délelőtt és délután is folyik a közös munka.
Közös munka: szemináriumjellegű előadások, csoportos képalkotás
A kurzus résztvevői Székely szövegeit alapnak véve alkotnak, egyénileg és
csoportosan.

Értékelés módja,
szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy
ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A megvalósult egyéni és csoportos munkák minősége.

Maximális létszám,
befogadás, kapacitás:

10

Székely Bertalan válogatott művészeti irásai
Budapest 1962 Képzőművészeti Alap Kiadóváll.

Oktató neve:

Radák Eszter

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Diplomaterv készítés
FEM-DIPK01
Festő tanszék
2 kredit

Helyszín:

Epreskert II/2; Epreskert II/17; Epreskert II/18; Epreskert
V/6; Epreskert V/7
A kurzus célja, hogy a diplomázó hallgatók a szemeszter végére
pontosan tudják milyen autonóm műalkotással fognak a tavaszi
szemeszter végén diplomázni. Ezek a műalkotások a
technikájuktól függően olyan állapotban legyenek (vázlat,
tervdokumentáció, storyboard stb), hogy abból kiindulva a
szakdolgozat vázát (tartalomjegyzéket) és abból egy fejezetet a
munkához kapcsolódóan képes legyen megírni.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

2021/22 tanév, őszi szemeszter
kedd 12.30-14.00,

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Hétről-hétre készülő képzőművészeti alkotások, vázlatok,
folyamatos önálló munka.
A szemeszter során aktív részvétel a tanórákon, a
konzultációkon. A félév során saját és osztálytársai által készített
alkotásokról reflektáltan, a kortárs (hazai és nemzetközi)
40

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

művészeti jelenségek ismeretében tudja kifejteni gondolatait
szóban és írásban egyaránt. Műalkotás készítése. A kiadott
szakszövegből önálló felkészülések és csoportos
megbeszéléseken való aktív részvétel.
Elkészített munkák minősége, konzultációkon való aktivitás,
írásbeli munka (szakdolgozatterv) objektív információ tartalma:
a hallgató mennyire ismeri a kortárs művészet legfontosabb
jelenségeit és azokkal milyen viszonyban van saját munkássága,
erre írásban hogyan képes reflektálni
Blaskó Ágnes – Hamp Gábor: Írás 1.0. Az ötlettől a jól
strukturált szövegig. Budapest, Typotext, 2007.
Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest,
Partvonal Kiadó, 2012
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Oktató neve:

Radák Eszter

A kurzus elnevezése:

Festészet műtermi munka 1, 3, 5; Festészet műtermi munka,
diplomamunka 1; 3 (kifutó: Festészet műtermi munka 7, 9)
FEM-FEMM01, FEM-FEMM03, FEM-FEMM05, FEMFEMD01, FEM- FEMD03(kifutó: _FEFEMŰM7,9)
Festő tanszék
9 kredit (FEM-FEMD01 FEM-FEMD03 és kifutó: 10 kredit)

A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka
mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

2021/22 tanév, őszi szemeszter
kedd: 9-12, csütörtök: 9-12

Helyszín:

Epreskert II/2; Epreskert II/17; Epreskert II/18; Epreskert V/6;
Epreskert V/7
Tartalmi leírás: leírás a
A kurzus célja, hogy a hallgatók alkotói metódusainak tudatosságát
Neptun számára (max. 900 erősítse. A félév során esettanulmányokon keresztül vizsgáljuk,
karakter)
hogy az alábbi fogalmak: vízió, koncepció, vázlat, tanulmányrajz
hogyan kapcsolódnak az alkotói folyamatokhoz. A hallgatók
műteremben készülő munkáiról ezen fogalmakra fókuszálva
végzünk csoportos konzultáció keretében közös elemzéseket. Az
előző félévekhez hasonlóan, az alkotómunka idén is egy, a
tematikus kiállítási felhívásokhoz hasonló, tágan értelmezhető
címhez kapcsolódva indul.
A félévi munka címe: „Mi a műalkotás?” A félév során a műtermi
munkához kapcsolódva szakszövegek olvasását is kérem.
Bővebb tartalmi leírás,
részletes tematika
(opcionális):
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Követelmények, a hallgató
egyéni munkával megoldandó
feladatai:

Értékelés módja,
szempontjai, követelmények :

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Hétről-hétre készülő képzőművészeti alkotások, folyamatos önálló
munka.
A szemeszter során aktív részvétel a tanórákon, a csoportos
konzultációkon. A félév során saját és osztálytársai által készített
alkotásokról, tanulmányokról reflektáltan, a kortárs (hazai és
nemzetközi) művészeti jelenségek ismeretében tudja kifejteni
gondolatait szóban és írásban egyaránt. Folyamatos, a szakmai
munkát elemző munkanapló vezetése. Műalkotások készítése. A
kiadott szakszövegből önálló felkészülések és csoportos
megbeszéléseken való aktív részvétel.
Elkészített munkák minősége, konzultációkon való aktivitás,
írásbeli munkák (munkanapló) objektív információ tartalma: a
hallgató mennyire ismeri a kortárs művészet legfontosabb
jelenségeit és azokkal milyen viszonyban van saját munkássága, erre
írásban hogyan képes reflektálni
https://books.google.hu/books?id=BvmLQ3DAoUwC&pg=PA1
5&hl=hu&source=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false
W.J.T. Mitchell: A képek politikája (7-51 oldal)

Maximális létszám,
befogadás, kapacitás:

40

Oktató neve:

Radák Eszter

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka
mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Festészet művésztelepi gyakorlat 1, 2, 3
(FEM-FEMT01, 02, 03)
Festő tanszék
2 kredit

Helyszín:

Tihanyi Művésztelep

2021/22 tanév, őszi szemeszter
2021. október 4.- 2021 október 8 (hétfőtől- péntekig)

Tartalmi leírás: leírás a
A kurzus célja, hogy a vizuális gondolatok, információ rögzítés
Neptun számára (max. 900 legegyszerűbb eszközét a rajzolást és annak különböző módjait,
karakter)
lehetőséget vizsgáljuk.
Bővebb tartalmi leírás,
részletes tematika
(opcionális):
Követelmények, a hallgató
egyéni munkával megoldandó
feladatai:

A művésztelepen délelőtt és délután is folyik a közös munka.
A kurzus résztvevői rajzolni fognak: látvány alapján, technikai
képről, emlékezetből, verbális információ – leírás alapján, stb.
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Értékelés módja,
szempontjai, követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Maximális létszám,
befogadás, kapacitás:

Elkészített munkák minősége, a folyamatos koncentrált munka, a
közös konzultációkon való aktív részvétel
https://www.amara.com/ie/products/vitamin-d3-contemporarydrawingbook?utm_source=google&utm_medium=cpc&amss=kz9&gclid=
CjwKCAjwlYCHBhAQEiwA4K21m29bzd68GvtIhEfLH9oDETi8
iSqREC7V47MEGcSBgcVrOzWiyH_8RoC1JIQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
PHAIDON: Vitamin D3 Contemporary drawing
10
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SZOBRÁSZ TANSZÉK
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Oktató neve:

Dr. Matits Ferenc művészettörténész

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

20. századi magyar szobrászművészet
Dr. Matits Ferenc művészettörténész
Szobrász Tanszék
4
2021/22 tanév, őszi szemeszter
csütörtök 16.00 – 17.30

Helyszín:

Szobrász Tanszék előadóterme és eseti jelleggel köztéren, illetve
múzeumi kiállításokon
A Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói számára tartott
művészettörténeti előadássorozat során bemutatásra kerülnek a
magyar szobrászat 1896 utáni történetének legfontosabb
eseményei, tendenciái és művészei. A hallgatók a mesterségbeli,
szakmai ismereten túl igenis bírjanak lehetőleg alapos
ismeretekkel arról a művészi közegről, amiben elődeik éltek és
működtek és amihez munkájuk, vagy munkásságuk révén maguk
is kapcsolódni fognak. A különböző stílusban dolgozó
művészek pályaképének megrajzolása, az egyes alkotók
munkásságának áttekintése, ismerkedés köztéri, közgyűjteményi,
illetve kiállítási műveikkel nyújtanak lehetőséget a hallgatóknak
arra, hogy átérezzék az alkotói folyamattal járó szellemi munka
fontosságát. A hallgatóknak
lehetőségük nyílik arra, hogy az órán az adott témához
kapcsolódó kérdéseket tegyenek fel, miáltal tárgyszerű
beszélgetések alakulhatnak ki, jobban elmélyül bennük az
ismeretanyag.
A hallgatók az adott korszak külföldi szobrászatának
bemutatását a művészettörténeti tanszék
munkatársa tartja.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatóinak a magyar
szobrászat 1896 utáni főbb
tendenciáiról tartott vetítettképes előadások kronologikus
tematika szerint épül fel.
A hallgatók felfigyelhetnek a társadalmi elvárások módosulásaira,
a különböző stílusirányzatok
alakulására, a politikai és egyéb megrendelői igények, ismérvekre
változásaira. Tárgyalásra
kerülnek különböző anyagokból készült műalkotások is.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

a hallgató látogassa az órákat és azon aktívan vegyen részt,
fejlődjön esztétikai és vizuális látása, értékítélete, készüljön fel a
szakirodalomból és feleljen meg a szóbeli vizsgán

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

szóbeli vizsga tanév végén
Andrási Gábor-Pataki Gábor-Szücs György-Zwickl András:
Magyar művészet a 20. században.
Budapest, 1999. Corvina Kiadó.
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Beke László-Gábor Eszter-Prakfalvi Endre-Sisa József-Szabó
Júlia: Magyar művészet 1800-tól
napjainkig. Budapest, 2002. Corvina Kiadó.
Bellák, Jernyei, Keserű, Mikó, Szakács: Magyar művészet.
Budapest 2009. Corvina Kiadó.
Knoll, Hans (szerk.): A második nyilvánosság. XX. századi
magyar művészet. Budapest, 2002.
Enciklopédia Kiadó.
Kortárs Magyar Művészeti Lexikon, I. kötet. A-G.; II. kötet. HÖ.; III. kötet. P-Z. Budapest, 1999, 2000,
2001. Enciklopédia Kiadó.
Csorba Géza-Szinyei Merse Anna-Egry Margit (szerk.): 20.
századi magyar festészet és szobrászat. A
Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításának katalógusa.
Budapest, 1986. Képzőművészeti Kiadó.
Németh Lajos: Modern magyar művészet. Budapest, 1968.
Corvina Kiadó; 2. bőv. kiad. Budapest, 1972.
Corvina Kiadó.
Pótó János: Az emlékeztetés helyei. Emlékművek és politika.
Budapest, 2003. Osiris Kiadó.
Lyka Károly: Szobrászatunk a századfordulón. Budapest, 1983.
Corvina Kiadó.
Lyka Károly: Közösség és művészet a századvégen. Budapest,
1982. Corvina Kiadó.
Prohászka László: Szoborhistóriák. Budapest, 2004. Városháza
Kiadó.
Prohászka László: Szoborsorsok. Budapest, 1994. Kornétás
Kiadó.
Prohászka László: Lovas szobrok. Budapest, 1997. Városháza
Kiadó.
Gádor Endre-Pogány Ö. Gábor: Magyar szobrászat. Budapest,
1952. Képzőművészeti Alap
Kiadóvállalat.
Varga Balázs: Új magyar szobrászat. Budapest 1948.
Kassák Lajos: Vallomás tizenöt művészről. Budapest 1942.
Szabadi Judit: A magyar szecesszió művészete. Budapest, 1979.
Corvina Kiadó.
Szabó Júlia: A magyar aktivizmus művészete. Budapest, 1981.
Corvina Kiadó.
Aradi Nóra: Munkásábrázolás a magyar képzőművészetben.
Budapest, 1976. Kossuth
Kiadó.
Aradi Nóra: A szocialista képzőművészet jelképei. Budapest,
1974. Corvina Kiadó.
Gosztonyi József: XX. századi magyar éremművészek külföldön.
Magyar Numizmatikai Társulat
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Oktató neve:

Gálhidy Péter

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Ábrázolástechnikák a Szobrászatban
Gálhidy Péter
KET
2021/22 tanév, őszi szemeszter

Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

I.
II.

III.
IV.
V.
VI.

VII.

VIII.
IX.

Általános bevezetés a szobrászatban alkalmazott
anyagok megismeréséhez.
Lágy anyagok a szobrászatban, (agyag, plasztilin,
viasz) használatának módjai a szobrászat kezdeteitől
napjainkig. Az anyagok bemutatása, megismerése
használatának lehetőségei. Mintázási gyakorlaton
keresztül a haptikus, taktilis érzékelés megfigyelése.
Fejmintázási gyakorlat, vázépítés, agyagból mintázás,
modell utáni munka.
Önthető anyagok a szobrászatban, gipsz, beton,
műkő. Gipszöntési gyakorlat.
A faanyagok használatának lehetőségei, a kiválasztás
szempontjai, asztalosipari késztermékek alkalmazási
módjai.
A kő használata, a keménykövek és a puhább
(mészkő, márvány, homokkő)
megmunkálhatóságából adódó formai különbségek
áttekintése.
A vas, króm- kortenacél alkalmazása a köztereken. A
XX-XXI.sz-i szobrászati és építészeti példákon
bemutatva. A Bronzöntés menete, elsősorban a
viaszveszejtéses bronzöntési technológia bemutatása.
Műanyagok és efemer anyagok használatának
bemutatása.
Természetes anyagok használatának bemutatása a
land art, arte povera és a nature art területéről.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

gyakorlati jegy
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Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

10

Oktató neve:

dr. Előd Ágnes

A kurzus elnevezése:

Bevezetés a 3D animációba szobrászoknak 1 (kifutó:
Bevezetés a 3D animációba (szobrász) 1)
Előd Ágnes
Szobrász Tanszék
3 kredit (kifutó: 3 kredit)

A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka
mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:
Helyszín:

2021/22 tanév, őszi szemeszter
csütörtök 16.00-19.30 (alternatív időpont: hétfő 12.00-15.30)
IM Számítógépterem

Tartalmi leírás: leírás a
Neptun számára (max. 900
karakter)

Autodesk 3DS Max és Autodesk Mudbox bevezető szintű kurzus.
A félév elején a hallgatóknak le kell tölteniük a saját gépükre
mindkét szoftver ingyenes diákverzióját az Autodesk website-járól.
Ehhez egy ún. Autodesk account-ot kell regisztrálniuk, és
feltölteni a Tanulmányi Osztálytól kapott iskolalátogatási igazolást.
Az órák anyaga egymásra épül. Hiányzás esetén a hiányzó óra
anyagát pótolni kell ahhoz, hogy a hallgató követni tudja a
következő órát, amin már jelen tud lenni! Mudbox-szal kezdünk:
ezen megtanuljuk a 3D szerkesztés alapfogalmait és a különböző
felbontási szintekhez tartozó ipari sztenderdeket. A félév második
felében áttérünk a 3DS Max kezelésére: alap modellező eszközök
használata, és a modellek render-eléséhez szükséges alapeszközök.
Teams-ben elérhetővé teszem az egyetemi használatra készült
tutorial videókat, de a kézi jegyzetelés is mindenképpen ajánlott!
Bővebb tartalmi leírás,
Mudbox:
részletes tematika (opcionális): kezelőfelület bemutatása
nulladik felbontási szinten való fejmintázás modell után (a
cél a modell nagy befoglaló formáinak karakteres megmintázása
elemző megfigyeléses módszerrel)
modell utáni fejmintázás a 3-5 felbontási szinten (a cél a
részletformák karakteres megmintázása, referenciaképek helyes
használata)
saját referenciakép szett készítése és ezek alapján teljes
felbontású portré mintázása
3DSMax:
kezelőfelület bemutatása
transzformációs, másoló, snap-elő eszközök bemutatása,
Modifier-ek használata. Alszinteken való modellezés. Box
modelling és plane modelling ipari sztenderdjei. Hard surface
modellezés eszközei. Referenciaképek használata. Material-ok
használata.
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Követelmények, a hallgató
egyéni munkával megoldandó
feladatai:

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám,
befogadás, kapacitás:

Munkamódszerek: Az óra elején van alkalom az előző heti házi
feladattal kapcsolatos kérdésekre. Rövid elméleti bevezetővel
kezdődik, ezután történik a gyakorlatok ismertetése (egy-egy
gyakorlat ismertetése háromszor hangzik el, hogy biztosan minden
lépést le tudjanak jegyzetelni és a házi feladat készítésekor otthon
már egyedül is tudják alkalmazni az órán tanultakat).
Eszköztippek. Kérdések. Ezután egyéni feladatmegoldás (15-20
percenként egyenként minden hallgatóval korrektúra). Óra végén a
házi feladat ismertetése. Az órák között a házi feladattal
kapcsolatban e-mail-ben lehet kérdezni, úgy hogy a problémás fájlt
elküldi a hallgató.
Óralátogatás, hiányzás esetén az elmaradt anyag pótlása,
szoftverek (Autodesk Mudbox és Autodesk 3DSMax) ingyenes
oktatási verziójának letöltése a hallgató saját gépére, papír alapú
jegyzetelés az órán, hogy kis rajzocskákat is tudjon a jegyzethez
fűzni (minden órára ugyanaz a füzet, mert az anyag egymásra épül)
óralátogatás, házi feladatok elkészítése (mert csak akkor tud a
hallgató haladni, ha az órák között is gyakorol legalább heti 4 órát,
de jobb, ha inkább heti 8 órát)
A szorgalmi időszak végén meghatározásra kerülnek a
vizsgafeladatok. 5-8 vizsgafeladat csoportonként: 2-3 db Mudboxos feladat (plusz kapcsolódó fájlformátumok és referenciaképek),
3-5 db 3DSMax.os feladat (plusz kapcsolódó fájlformátumok és a
fájlban felhasznált képek). A vizsgán egyenként be kell mutatni a
vizsgafeladatokat és az értékelés ezek alapján történik.
Mudbox Help, 3DS Max Help, órai jegyzet,
https://area.autodesk.com/all/tutorials/3dsmax/?level=Beginner
https://area.autodesk.com/all/tutorials/mudbox/?level=Beginner
online oktatás esetén nincs korlát, jelenléti vagy vegyes oktatás
esetén 12 fő

Oktató neve:

Karmó Zoltán

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Elméleti kutatás szobrász szakdolgozathoz 1

Helyszín:

Epreskert III/6-7-10

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus az önálló, egyéni témaválasztáson alapuló diplomadolgozat
elkészítéséhez kíván segítséget nyújtani.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A diplomadolgozatok általános és egyéni formai, illetve tartalmi
vonatkozásainak folyamatos tárgyalása a tervtől a megvalósításig.

Karmó Zoltán
Szobrász tanszék

6
2021/22 tanév, őszi szemeszter
csütörtök 12:30-14:00
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Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

egy minimum 20 000 karakteres dolgozat

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

gyakorlati jegy

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

4 fő

Oktató neve:

Sallai Géza

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Elméleti kutatás szobrász szakdolgozathoz1
Sallai Géza
Szobrász Tanszék
6
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Kedd, 12.30.-14.00.

Helyszín:

Epreskert, I/2.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tantárgy célja elősegíteni az egyéni témaválasztáson alapuló
kutatásokat a diplomadolgozat színvonalas és szakszerű
létrehozásához. Segítséget nyújtani abban, hogy a hallgató a saját
művészeti koncepcióját szabatosan tudja írásban kifejteni,
diplomamunkáját a kortárs szobrászat viszonylatában elhelyezni.
Az írott és a képi anyag igényes összeállítása.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

A szakdolgozat szinopszisának elkészítése. A dolgozat legalább
egy fejezetének megírása. 10 000 karakteres word dokumentum
elkészítése.
gyakorlati jegy
Igényes, kutatással alátámasztott, képanyaggal illusztrált írásmű
létrehozása.
XX. századi szobrász-teóriák, Eduard Trier, MKE Könyvtár

2
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Oktató neve:

Szabó Ádám Bálint

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Elméleti kutatás szobrász szakdolgozathoz
Szabó Ádám Bálint
Szobrász Tanszék
6

Helyszín:

Epreskert V/2 szobrász; Epreskert III/8-9

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A cél, hogy a végzős hallgató számot adjon szellemi
felkészültségéről és bemutassa, képes önmagát, a munkáit
elhelyezni akár a filozófia, akár a szobrászat-, illetve tágabban a
művészettörténet keretein belül. A diplomaterv elkészítése
mellett, a diplomadolgozat vázlatának megírása, a vonatkozó
szakirodalom felkutatása.

2020/21 tanév, tavaszi szemeszter
Csütörtök: 12:30-14:00

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A tervezett diplomamunkához kapcsolódóan a szakirodalom
felkutatása, szakdolgozat témavázlata.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

megfelelő gondolati/művészeti párhuzamok, tematika alapos
körbejárása, kutatás alapossága
egyéni téma szerint

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

Menasági Péter

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Elméleti kutatás szobrász szakdolgozathoz 1
Menasági Péter
Szobrász Tanszék
6 kredit

Helyszín:

Epreskert III/1.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A választott téma diplomadolgozatban való kifejtése.
A kurzus célja, hogy személyre szabott módon elősegítse az
egyéni témaválasztáson alapuló kutatásokat a diplomadolgozat

2021/22 tanév, őszi szemeszter
Csütörtök: 12:30-14:00
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színvonalas és szakszerű megírásához. A témafelvetés
vázlatpontjai mentén vezeti a hallgatót a szakirodalomban való
eligazodásban, a témaválasztás kifejtéséhez szükséges, alapos
kutatás lefolytatásában. Hozzájárul az elmélyült ismereteknek a
témaválasztásra való fókuszáláson alapuló visszaadásához,
megfelelő interpretálásához.
A hallgató a tematikának megfelelő irodalomjegyzéket készít,
abból a téma kidolgozásához szükséges részeket elolvassa,
kijegyzeteli. Ezen támpontok mentén megfogalmazza saját
gondolatait, az ajánlott irodalom dolgozatában érintett tartalmi
vonatkozásait összegzi és esetleg idézetekkel látja el.
Mindezekkel együtt megfelelő arányban kifejti a
vázlatpontokban megadott részeket úgy, hogy azok a
dolgozatban kifejtendő tartalmi szempontok szerint, annak
fontossága alapján súlyozottan szerepeljenek. A kutatás során
folyamatosan bővíti a forrásokat, az irodalomban szereplő
további lényeges utalásokat feltérképezi.
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A hallgató által felvetett tematikát kifejtő, megfelelő
terjedelemben és minőségben megfogalmazó diplomadolgozat
megírásának alapos előkészítése.
Gyakorlati jegy a véleményezések mentén történő, az egyedi
témához igazított szempontok alapján irányított szövegírás
eredményességének, minőségének, színvonalának megfelelően.
Egyéni témafelvetésnek megfelelő irodalom.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

5

Oktató neve:

Szabó Tamás

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Érmészet 1
Szabó Tamás
Szobrász tanszék
4 kredit

Helyszín:

Epreskert I/4 projekt terem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus célja a hallgatók megismertetése az emlékérmek,
plakettek, emlékpénzek történetével, irányzataival, végigvezetve

2021/22 tanév, őszi szemeszter
Csütörtök 12:30-14:00
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Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

őket a témaválasztás, a tervezés, a mintázás, a vésés, a gyártás és
az értékesítés teljes folyamatán.
Eszköze: A kurzus elején megadott 3 téma közül egyet
kiválasztva megtervezni és elkészíteni az érem egyik oldalának
gipszmintáját. Éremtervek – portfóliók elkészítése. A kurzuson
résztvevők közül a legszebb munkát Szabó Tamás ötvös, az
egyetemmel fennálló együttműködési megállapodás alapján
elkészíti vert érem formájában.
Főbb területek:
- éremkészítés története
- érmészet korszakai, magyar érmészeti tradíciók
- éremkészítés folyamatai
- éremtervezési technikák – mintázás, vésés; modern technikák
3D modellezés és gyártás
- éremkészítés eszközei
- kortárs érem/plakett tervezése
- az éremtervezés-készítés jogi szabályozásának és üzleti
modelljeinek bemutatása
A kurzus célja a hallgatók megismertetése az emlékérmek,
plakettek, emlékpénzek történetével, irányzataival, végigvezetve
őket a témaválasztás, a tervezés, a mintázás, a vésés, a gyártás és
az értékesítés teljes folyamatán.
Eszköze: A kurzus elején megadott 3 téma közül egyet
kiválasztva megtervezni és elkészíteni az érem egyik oldalának
gipszmintáját.
A kurzuson résztvevők közül a legszebb munkát Szabó Tamás
ötvös, az egyetemmel fennálló együttműködési megállapodás
alapján elkészíti vert érem formájában.
Főbb területek:
- éremkészítés története – Magyar Nemzeti Múzeum
éremtárának megismerése, Magyar Numizmatikai Társulat
gyűjteménye, tudományos kutatásainak megismerése
- érmészet korszakai, magyar érmészeti tradíciók
- éremkészítés folyamatai – látogatás a körmöcbányai (régi
magyar) pénzverőben, illetve a szegedi ÉremVerdében.
- éremtervezési technikák – hagyományos technikák – mintázás,
vésés; kortárs technikák 3D modellezés és gyártás
- éremkészítés eszközei
- kortárs érem/plakett tervezése
- a hallgatók felkészítése a soproni Éremművészeti Biennálén
való részvételre
- az éremtervezés-készítés jogi szabályozásának és üzleti
modelljeinek bemutatása
- konzultáció hazánk jeles éremművész-szobrászművészeivel
éremtervek elkészítése (portfólió)
2 éremoldal gipszmintájának elkészítése
- kortárs érem/plakett tervezése / elkészítése
a leadott tervek értékelése – témakutatás, témaválasztás,
éremterv. Ezek alapján a leadott gipszminta értékelése művészi,
technikai és gyárthatósági szempontbó
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Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Ajánlott irodalom:
- Adamovszky István: Az érem 1901–2011
- Dr James Mackay: Érmék és éremgyűjtés
- Dr. Gömör Béla: Emlékérem-könyv (120 érem kultúrtörténeti

háttere)
- Dr. Török Pál:Magyarországi érem- és plakettművészet 1850-1945
- Dr. Unger Emil – Magyar éremhatározó III.
Ajánlott videók:
Az Éremtár titkai | Magyar Nemzeti Múzeum
https://www.youtube.com/watch?v=avA5lsUInKU
Medal Design / Low Relief Sculpture
https://www.youtube.com/watch?v=2zXylv9naBA
Pénzek színes világa – videósorozat, Magyar Nemzeti Múzeum
https://www.youtube.com/watch?v=rc-GrQuN9Fs

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

14 fő

Oktató neve:

Gáspár Csaba László

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Filozófiai alaphelyzetek a művészetben
Gáspár Csaba László
Szobrász
3
2021/22 tanév, őszi szemeszter
péntek 12:30-14:00

Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A szobrászati képzés elengedhetetlen része annak a filozófiai,
gondolati háttérnek a megjelenítése a tanulmányok során, amely
a művészeti tevékenység bázisául szolgál. Ennek megfelelően a
kurzus betekintést nyújt filozófián belül a térről, időről,
formáról, képről, képalkotásról a különböző korokban, illetve
napjainkban megfogalmazott gondolatokba.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Az előadásokon való aktív részvétel lényeges.

Lendvai L. Ferenc - Nyíri Kristóf: A filozófia rövid története: A
Védáktól Wittgensteinig Budapest, 1974. (több kiadás)
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Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

Gálhidy Péter

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Szobrászati technikák, gipszöntés
Gálhidy Péter
Szobrász Tanszék
4
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Szerda, csütörtök 14.15.-15.45.
Tematika:

Helyszín:

IV/2.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A Gipszöntés c. tárgy megismerteti a különféle gipsz formavételi
eljárásokat, mint a vakformázás (éremminta készítés,
portréöntés, nagyobb figurák gipszbe öntése, profilhúzás), a
darabformázást, valamint a testöntvény-készítést. A hallgatók
megismerkedhetnek a szilikon- és a bőrenyvforma készítésével
is. A kurzus lehetőséget ad különféle keramikus technikák
megismerésére (terrakotta és pirogránit plasztikák készítése,
préseléssel, öntéssel és üregesen felépítve stb.). Mindezek mellett
megtapasztalhatják az acrystal vizes bázisú gyanta adta
lehetőségeket, valamint az üvegrogyasztás technikáját is.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

rendszeres jelenlét, az elkészült munkák bemutatása

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

gyakorlati jegy

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

12

Oktató neve:

Polgár Botond

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:

Kő- és fafaragási ismeretek
Polgár Botond
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A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Szobrász Tanszék
4
2021/22 tanév, őszi szemeszter
kedd, 12:30 – 14:00

Helyszín:

Epreskert, kőfaragó műhely (IV./4)

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Megismerkedés a kőfaragás technikai lépéseivel és eszközeivel.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A téma minden esetben a hallgató egyéni kezdeményezése.
Jellemző módon valamely korábbi kreatív feladatra készült,
többnyire átmeneti anyagban maradt vagy vázlatos szinten álló
terv kerül újragondolásra, de a teljesen új tervek esetén is egy
gipsz vagy agyag vázlat, makett a kiindulási pont. A hallgató által
bemutatott makett alapján megtaláljuk a megfelelő anyagot és
méretarányt. A konzultációt követően, ha szükséges, előbb a
maketten kell módosításokat kipróbálni, majd a hallgató lépésről
lépésre pontos útmutatást kap minden technikai fázishoz a
nagyolástól a befejezésig. A kőfaragó műhely rendelkezésre álló
szerszámai használhatók.
Elvárás a fegyelmezett és következetes munka, a kapott
instrukciók betartása, melyek nem csak a szobor sikeres
befejezését, de a biztonságos munkavégzést és a szerszámok
hosszabb élettartamát is szolgálják.
Egy végigcsinált, befejezett kő kisplasztika mind a hallgatónak,
mind az oktatónak sikerélmény – a munka jellegétől, plasztikai
nyelvezetétől vagy tematikájától függetlenül, mivel a szobrászati
technikák közül az egyik legnehezebb, leglassúbb és
visszafordíthatatlan (nem javítható) folyamatról van szó.
A személyre szabott konzultációk során a saját munkájára
vonatkozó egyéni ajánlást kap mindenki.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

10 fő

Lecturer:

Ádám Szabó

Course title:

Sculptural Drawing

Course subject code:

Ádám Szabó

Department:

Sculpture Department

Credits (ECTS):

2

Semester:

2021-22 Winter Semester
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Time:

Tuesday 12:30-14:00

Location:

Mulberry Garden (Epreskert) V/2

Description (brief description of
the course):

The individual studies and experiments in drawing are essential
for the development of personal plastical language.
Students are required to make drawings after live model and also
without model. The use of different drawing techniques is
encouraged. Sketches, plans and drawings as artworks are
required.

Detailed description (optional):

studio work

Requirements:

quality and quantity of the realized works, attitude

Grading system/marks:
Required reading, textbooks,
literature etc.:
Restrictions (limitation on
student access):

13-14 students

Lecturer:

Ádám Szabó

Course title:

Sculpture

Course subject code:

Ádám Szabó

Department:

Sculpture Department

Credits (ECTS):

9

Semester:

2021-22 Winter Semester

Time:

Monday-Friday 9:00-12:00

Location:

Mulberry Garden (Epreskert) V/2

Description (brief description of
the course):

Teaching is based on personal consultation, the aims are to
strengthen the individual initiatives, to find a personal way of
expression in the field of sculpture.
During the Spring semester the class will have a thematical
exhibition, the participation is compulsory for all students of the
class and open for Erasmus+ students. Common discussions
and brainstorming in the class is used as preparation for the
exhibition which can lead to develop and later realize the
student’s own ideas about the given topic.
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Each week a student presents his/her fresh, but not necessarily
finished piece of work to the class according to a preliminary
agenda.
Once in a month the given literature is discussed in the class.
An invited artist talks to the class about his/her works monthly.
Detailed description (optional):
Requirements:

studio work, participation on the class exhibition, holding
presentation of works in the class
quality and quantity of the realized works, attitude

Grading system/marks:
Required reading, textbooks,
literature etc.:
Restrictions (limitation on
student access):

Rudolf Wittkower: Sculpture. Processes and Principles London, 1977.
Sculpture and Photography: Envisioning the Third Dimension Szerk.:
Geraldine A. Johnson, Cambridge, 1999.
13-14 students

Oktató neve:

Karmó Zoltán

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Szobrász diplomamunka készítés 1

Helyszín:

Epreskert III/6-7-10

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A széles alapokról indított, általános ismeretanyag a hallgató egyéni
alkotói szemléletének alakulása szerint a diploma idejére
specializálódik. A kezdetben készen kapott tudást felváltja a tudás
megszerzésének tudása. A szemeszter feladata az önálló
alkotóképességet bizonyító diplomamunka tervének, vázlatának
elkészítése és megvalósításának megkezdése.
A tematika a hallgató egyéni orientációja és problémafelvetése szerint,
folyamatos konzultációk és korrektúrák során alakul a tervtől a
megvalósulásig.
autonóm plasztikai alkotás létrehozása

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Karmó Zoltán
Szobrász tanszék

9
2021/22 tanév, őszi szemeszter
hétfő-péntek 8:00-12:00

gyakorlati jegy
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Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

4 fő

Oktató neve:

Karmó Zoltán

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Szobrász művésztelepi gyakorlat 2

Helyszín:

Epreskert III/6-7-10

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A jelen művésztelepi gyakorlat a Szobrászrajz című tárgyhoz
kapcsolódik, s lehetőséget kíván biztosítani a járványhelyzet miatt
elmaradt modell utáni munka valamelyes pótlására.

Karmó Zoltán
Szobrász tanszék
2
2021/22 tanév, őszi szemeszter
2021. 09. 01-15.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Realista szemléletű krokik és tanulmányrajzok.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

gyakorlati jegy

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

4 fő

Oktató neve:

Karmó Zoltán

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Szobrász művésztelepi gyakorlat 3
Karmó Zoltán

Helyszín:

Epreskert III/6-7-10

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A jelen művésztelepi gyakorlat a Szobrászrajz című tárgyhoz
kapcsolódik, s lehetőséget kíván biztosítani a járványhelyzet miatt
elmaradt modell utáni munka valamelyes pótlására.

Szobrász tanszék
2
2021/22 tanév, őszi szemeszter
2021. 09. 01-15.
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Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Realista szemléletű krokik és tanulmányrajzok.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

gyakorlati jegy

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

4 fő

Oktató neve:

Karmó Zoltán

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Szobrász művésztelepi gyakorlat 4
Karmó Zoltán

Helyszín:

Epreskert III/6-7-10

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Előkészületek a diplomamunkára. A diploma-projekt tervezési
szakaszának elindítása. Egy lehetséges diplomaszobor koncepciójának
kialakítása folyamatos konzultációkon és korrektúrákon keresztül.

Szobrász tanszék
2
2021/22 tanév, őszi szemeszter
2021. 09. 1-15.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Legalább 2-3 diplomaszobor-ötlet rajzi és plasztikai vázlatának
elkészítése.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

gyakorlati jegy

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

5 fő

60

Oktató neve:

Szabó Ádám Bálint

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Szobrász művésztelepi gyakorlat
Szabó Ádám Bálint
Szobrász Tanszék
2
2021/22 tanév, őszi szemeszter
2021. szeptember 13-17.

Helyszín:

Epreskert 5/2, 3/8-9

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

„Ariadné fonala” – a szobrász művésztelepi gyakorlat az online
oktatás három szemeSztere után a jelenléti műtermi munka fonalának
a felvétele. A hallgatóknak a cím alapján egy alkotást kell készíteniük
szabadon választott méretben, anyagból, technikával. A Szobrász
művésztelepei gyakorlat egyhetes kurzus formájában valósul meg. A
gyakorlati foglalkozásokat minden esetben kiegészítik a témát
körüljáró vetítéses előadások.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

műtermi munka

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

elkészült munkák minősége, hozzáállás, befektetett energia

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

13-14 fő

Oktató neve:

Gálhidy Péter Vince (50%), Polgár Botond (50%)

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Szobrászat 1
Gálhidy Péter
Szobrász Tanszék
9
2021/22 tanév, őszi szemeszter
hétfőtől péntekig 8:00 - 12:00

Helyszín:

Epreskert, III/3 műterem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

1. Két portré (egy objektív, egy szubjektív) – látványt
követő majd szabadon interpretált mintázott portré
ugyanarról a modellről
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Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

2. Rész és egész – anyagát és méreteit tekintve kötetlen
feladat, az egy hónap alatti kivitelezhetőséget szem előtt
tartva
3. Figura székkel – viasz kisplasztika, a bronzöntési
gyakorlat előkészítő feladata
1. Két portré (egy objektív, egy szubjektív):
A feladat elsőre könnyen értelmezhetőnek tűnik: mintázni kell
egy tanulmányt, mely a lehető legpontosabban követi a modellt,
majd egy saját értelmezési alternatívát hozni létre, mely már nem
kötődik szigorúan a valósághoz, de ugyanakkor nem távolodhat
el a karaktertől. A gyakorlatban kiderül, hogy nincsenek ilyen
vegytiszta képletek, és a portré történetének jeletős műveit
vizsgálva is bonyolult látkép alakul ki a témáról.
2. Rész és egész
Tulajdonképpen az egyik legszabadabban értelmezhető téma, a
mimetikus feladatok ellenpólusa, ahol elvárás, hogy a konkrét
ábrázolástól minél inkább eltávolodjon a hallgató, és spontán
ötleteit követve kísérletezzen anyagokkal, formákkal,
kompozíciókkal. A címadás két összetevőt sugall; halmazok,
relációk, struktúrák vizsgálatára sarkall. Jellemzően itt keletkezik
a legtöbb természeti mintából, jelenségből, anyagtulajdonságból
kiinduló absztrakció.
3. Figura székkel
Arasznyi méretű viasz kisplasztikát mintáznak a hallgatók, mely a
viaszveszejtéses bronzöntési eljárással való megismerkedés
tárgya is egyben. Formanyelve egyénileg értelmezhető, szem
előtt tartva, hogy a két kompozíciós egységnek meg kell jelennie.
Az emberi figura és a hozzá tartozó ülő alkalmatosság variációs
spektruma szinte végtelen az antropomorf arányrendszert
megtartó vagy akár azt felbontó, léptéket eltoló, formákat
absztraháló megközelítésekben. Lehetőség nyílik a téma
szobrászattörténeti áttekintésére, technikai vagy értelmezési
variációk elemző vizsgálatára.
Alapvető elvárás a feladatban történő elmélyülés teljes
figyelemmel és szorgalommal, a konzultációk során
megbeszéltek figyelembe vétele.
A konzultációk is folyamatos visszajelzések az előrehaladás
mértékéről, de mindhárom feladat lezárása egy-egy közös
kiértékelés az oszályvezető kollégák részvételével, ahol a hallgató
a lehető legszélesebb körű visszajelzést kapja hat tanár
hozzászólásaiból.
A feladatok komplexitása folytán a szakmai irodalom teljes
tartománya felmerülhet. Jellemzően akkor javasolunk személyre
szabottan irodalmat, amikor a hallgató irányultsága már látható.
11 fő
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Oktató neve:

Karmó Zoltán

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Szobrászat 3
Karmó Zoltán

Helyszín:

Epreskert III/6-7-10

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A figurális ábrázolás napjainkban is a szobrászat egyik meghatározó
tendenciája. A látható dolgok szobrászi leképezésében szerzett
tapasztalat és tudás hozzásegít egy olyan leképezési rendszer
kialakításához, mely a képzeletbeli dolgok leképezéséhez is kiindulási
alapot biztosít.
A kurzus központi problémája a látvány, illetve modell utáni
életnagyságú, kontraposztos akttanulmány mintázása és gipszbeöntése.
Ezen feladat köré szerveződik a figurális szobrászat klasszikus
műfajainak – portré, kisplasztika, dombormű, érem – tanulmányozása.
A látványt a lehető legpontosabban megközelítő realista ábrázolás;
értékelhető és kiállítható művek – lehetőleg minél több műfajban.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Szobrász tanszék

9
2021/22 tanév, őszi szemeszter
hétfő-pének 8:00-12:00

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

gyakorlati jegy

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

3 fő

Oktató neve:

Sallai Géza

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Szobrászat 3
Sallai Géza
Szobrász Tanszék
9
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Hétfő-péntek 8.00.-12.00.

Helyszín:

Epreskert I/2-3.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A félév fő feladata: figuratív stúdiumok. Mozdulatvázlatok
készítése, életnagyságú emberi figura mintázása élő modell
alapján, valamint önportré mintázása.
Szempontok: mozdulat, kifejezés, szerkezet, statika és dinamika.
A kontraposzt egyensúlyi helyzetének tanulmányozása.

Adolf Hildebrand: A forma problémája a képzőművészetben. Athenaeum,
Budapest, é. n.
Hekler Antal: A szobrászati stílus problémái. Orsz. Magy. Kir.
Képzőművészeti Főisk. Bp. 1915.
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Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

szoborsorozat létrehozása

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

gyakorlati jegy; prezentáció élőben és PDF mappa leadása a
féléves munkákból
XX. századi szobrász-teóriák, Eduard Trier, MKE Könyvtár
Skulptur, Von der Antike bis zur Gegenwart, Taschen, Köln, 1966
Ferenczy Béni, Szántó Tibor, Zrinyi Nyomda, Budapest, 1967

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

5 fő

Oktató neve:

Karmó Zoltán

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Szobrászat 5

Helyszín:

Epreskert III/6-7-10

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A szemeszter célja a jelenkori egyetemes szobrászat egyik fő
tendenciájának, az absztrakt-nonfiguratív szobrászatnak
alkotóhelyzetben történő tanulmányozása, különös tekintettel a szabad
formateremtésre.
A kurzus elsősorban a geometrikus, az organikus és a gesztus alapú,
illetve más megközelítés szerint: a tömeg, a szerkezet és a héj típusú
szobrászati absztrakcióra koncentrál. A tárgy – az egyéni
problémafelvetés ösztönzésével egyidejűleg – a szobrászi szemlélet és
formaképzés, valamint a szobrászati anyagok és technikák ismeretének
együttes fejlesztését is szorgalmazza
Értékelhető és kiállítható plasztikák létrehozása a fenti szempontok
szerint.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Karmó Zoltán
Szobrász tanszék

9
2021/22 tanév, őszi szemeszter
hétfő-péntek 8:00-12:00

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

gyakorlati jegy

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

5 fő

Worringer, Wilhelm: Absztrakció és beleérzés. Gondolat, Budapest, 1989.
Hoffmann, Werner: A modern művészet alapjai. Corvina Kiadó,
Budapest, 1974.
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Oktató neve:

Sallai Géza

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Szobrászat 5
Sallai Géza
Szobrász Tanszék
9
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Hétfő-péntek 8.00.-12.00.

Helyszín:

Epreskert I/2-3.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Figurális absztrakció. Forma és tér kapcsolata. Egyéni
kompozíciók létrehozása. Felkészülés az osztálykiállításra (Telített
tér, Parthenon-fríz Terem)

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

szoborsorozat létrehozása, installálása.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

gyakorlati jegy; prezentáció élőben és PDF mappa leadása a
féléves munkákból
XX. századi szobrász-teóriák, Eduard Trier, MKE Könyvtár
Skulptur, Von der Antike bis zur Gegenwart, Taschen, Köln,
1966

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

Karmó Zoltán

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Szobrászat 7

Helyszín:

Epreskert III/6-7-10

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus célja a jelenkori szobrászat 3. fő tendenciáját alkotó
konceptuális, posztkonceptuális, tematikus irányzatoknak
alkotóhelyzetben való tanulmányozása, lehetőleg önálló, szükség
esetén megszabott program szerint. A hallgatóknak lehetőségük van az
egyéni és a csoportos munkára egyaránt.

Karmó Zoltán
Szobrász tanszék

9
2021/22 tanév, őszi szemeszter
hétfő-péntek 8:00-12:00

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
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Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Kamarakiállítás megrendezése az Epreskert egyik helyiségében az
évvégi kiállítás idején.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

gyakorlati jegy

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

4 fő

Oktató neve:

Sallai Géza

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Szobrászat diplomamunka készítés 1
Sallai Géza
Szobrász Tanszék
9
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Hétfő-péntek 8.00.-12.00.

Helyszín:

Epreskert I/2-3.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A diplomamunka tervének elkészítése (vizuális terv és műleírás,
helyszínválasztás). A kivitelezés menetének összeállítása, anyag-,
eszköz- és műhelyigények felmérése, időbeosztás elkészítése. A
munka elindítása. Felkészülés az osztálykiállításra.(Telített tér,
Parthenon-fríz Terem)

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

diplomaterv elkészítése, műleírása. A munka kivitelezési
fázisainak dokumentálása.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

gyakorlati jegy; prezentáció élőben és PDF mappa leadása a
féléves munkákból
XX. századi szobrász-teóriák, Eduard Trier, MKE Könyvtár
Skulptur, Von der Antike bis zur Gegenwart, Taschen, Köln,
1966

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

2
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Oktató neve:

Szabó Ádám Bálint

A kurzus elnevezése:

Szobrászat 3, Szobrászat 5, Szobrászat 7 (kifutó: Szobrászat
9)
Szabó Ádám Bálint
Szobrász Tanszék
9 kredit (kifutó: 15 kredit)

A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

2021/22 tanév, tőszi szemeszter
Hétfő-Péntek 9:00-12:00

Helyszín:

Epreskert V/2 szobrász; Epreskert III/8-9

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A munka a személyi konzultáción alapul, cél az egyéni
kezdeményezések erősítése, saját utak keresése, egyéni plasztikai
nyelv kialakítása.
Minden tanévben van osztálykiállítás, amelyen a hallgatók
számára kötelező a részvétel. A kiállításra való felkészülés a
kiadott téma/cím közös osztálymegbeszélésein keresztül
történik.
Hetente egy alkalommal hallgatói prezentációk saját munkáikról.
Havonta egy alkalommal a megadott szakirodalom, film közös
megbeszélése.
Nagyjából havonta egyszer egy meghívott előadó kötetlen
beszélgetés keretében mutatja be munkáit.
Minden évfolyam számára közös feladat az osztálykiállításon
való részvétel.
A csütörtöki műtermi órákon tartunk osztálymegbeszéléseket:
egy-egy hallgató előre megbeszélt sorrend szerint röviden
prezentálja egy frissen elkészült vagy készülő munkáját, amit
közös megbeszélés követ. Havonta egyszer a szobrászatról szóló
szakirodalom feldolgozása történik előadás formájában, a
felvetett témák kitárgyalásával.
Feladatok évfolyamonként:
Szobrászat 3
- életnagyságú akt mintázása agyagból és ennek gipszből
való kiöntése
- az aktmintázást szükségszerűen megelőzik rajzi
stúdiumok, vázépítés
- figura és környezete – kisplasztika készítése
Szobrászat 5
- a vírushelyzet miatt elmaradás pótlásaként életnagyságú
akt mintázása agyagból és ennek gipszből való kiöntése
- az aktmintázást szükségszerűen megelőzik rajzi
stúdiumok, vázépítés
- egyéni útkeresés, kísérletezés, tervek és szobrok készítése
Szobrászat 7
- a vírushelyzet miatt elmaradás pótlásaként életnagyságú
akt mintázása agyagból és ennek gipszből való kiöntése
(opcionális)

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
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-

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

egyéni útkeresés, kísérletezés, tervek és szobrok
készítése, kiállítás a Kálváriában
Szobrászat 9
- diplomamunka terv, makett készítése
műtermi munka, kiállításokon részvétel, prezentáció tartása

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

elkészült munkák minősége, mennyisége, hozzáállás, befektetett
energia
Rudolf Wittkower: Sculpture. Processes and Principles London, 1977.
Sculpture and Photography: Envisioning the Third Dimension Szerk.:
Geraldine A. Johnson, Cambridge, 1999.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

13-14 fő

Oktató neve:

Sallai Géza

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Szobrász művésztelepi gyakorlat 2,3,4
Sallai Géza
Szobrász Tanszék
2
2021/22 tanév, őszi szemeszter
2021. 08. 16-27.

Helyszín:

Vácrátóti Botanikus Kert

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Természetművészeti alkotások létrehozása a Vácrátóti Botanikus
Kertben. Interdiszciplináris szemléletű alkotások a megadott
Prae portál biopoétika tematikájú kiadványa alapján. Tervezéskivitelezés-felállítás-átadás folyamatának dokumentálása.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Helyspecifikus alkotás létrehozása

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Egy mű létrehozása, installálása és átadása nyilvános prezentáció
keretében
Erőss István: Természetművészet, 2011
https://www.jamestmillar.com/corbenic
https://artuk.org/visit/venues/corbenic-poetry-path-7800#
https://www.jupiterartland.org/visit-jupiter-artland/

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

7 fő
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Oktató neve:

Szabó Ádám Bálint

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Szobrászat, diplomamunka készítése
Szabó Ádám Bálint
Szobrász Tanszék
9
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Hétfő-Péntek 9:00-12:00

Helyszín:

Epreskert V/2 szobrász; Epreskert III/8-9

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A munka a személyi konzultáción alapul, cél az egyéni
kezdeményezések erősítése, saját utak keresése, egyéni plasztikai
nyelv kialakítása, diplomamunka terv, makett készítése

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

műtermi munka, kiállításokon részvétel, prezentáció tartása

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

elkészült munkák minősége, mennyisége, hozzáállás, befektetett
energia
Rudolf Wittkower: Sculpture. Processes and Principles London, 1977.
Sculpture and Photography: Envisioning the Third Dimension Szerk.:
Geraldine A. Johnson, Cambridge, 1999

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

Menasági Péter

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Szobrászat 3
Menasági Péter
Szobrász Tanszék
9 kredit

Helyszín:

Epreskert I/1.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Portré tanulmányrajz készítése modell után, életnagyságú
méretben, több nézetből. Portré mintázása modellről illetve
önportré készítése anyagban, amelyet gipszbe öntenek illetve
terrakotta égetéssel véglegesítenek. Akt rajzolás: először krokik,
majd kontraposzt beállítások rajzolása modell után szénnel,
ceruzával, tussal, krétával, tollal stb.. Kisplasztika készítése: a

2021/20 tanév, őszi szemeszter
Hétfő-Péntek: 8:00-12:00
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kiválasztott kontraposzt
plasztilinből.

beállítás

1:5

léptékű

mintázása

A megközelítés szempontjai: pontos megfigyelésen alapuló
formatanulmány készítése, a természeti forma térbeli
szerkezetének, kapcsolódásainak leképezése. A kurzus során a
hallgató elsajátítja a látott forma minél pontosabb visszaadásának
képességét, fejleszti formaleképezési tudását. A koncentrált
tevékenység során az objektív megfigyelésből kiindulva annak
megértésén keresztül jut el az additív módszerre épülő, anyagban
való megformálásig, amelyet magas minőségben kell előadnia.
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A megmintázott portré gipsz pozitív öntvényben való, vagy az
agyag kivájása és szárítása után kiégetett terracotta szobor
bemutatása. Legalább 5 db különböző nézőpontból készített
életnagyságú portrérajz, 30 db kroki, 10 db kontraposzt aktrajz
félíves méretben.
Gyakorlati jegy a bemutatott rajzi anyag mennyisége és
minősége, az elkészített portré és az 1:5 léptékű akttanulmány
színvonala alapján.
A művészettörténet különböző korszakaiból származó portré- és
aktszobrokat bemutató albumok.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

5

Oktató neve:

Menasági Péter

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Szobrászat 5
Menasági Péter
Szobrász Tanszék
9 kredit

Helyszín:

Epreskert III/1., Epreskert I/1.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Egyénre szabott program mentén az autonóm szobrászati
tapasztalatok megszerzésének elősegítése, az egyéni útkeresés
elindítása. A cél a hallgató választásán alapuló szobrászati
problémafelvetésben való elmélyülés gyakorlatának megszerzése.
Ennek lépései: a választott téma tartalmi kibontása, rajzi
tervezés, makett készítés, az előtanulmányozás során szerzett
tapasztalatok alapján a plasztikának leginkább megfelelő lépték,

2021/22 tanév, őszi szemeszter
Hétfő-Péntek: 8:00-12:00
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anyag, technika megválasztása, majd a kivitelezési gyakorlat
elsajátítása.
Egyéni szobrászati nyelvezet kibontása személyre szabott
program mentén.
A személyes konzultációkon keresztül a hallgató minél önállóbb
tevékenységre való felkészítése.
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Egy-két kisplasztika méretű munka végleges anyagban való
magvalósítása, dokumentálása, prezentálása.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Gyakorlati jegy. A rajzi vázlatok segítségével, illetve léptékhelyes
makett elkészítésével megtervezett, majd végleges méretében és
anyagában megvalósított plasztika minősége.
A választott egyéni programnak megfelelő irodalom.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

5

Oktató neve:

Menasági Péter

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Szobrászat 7
Menasági Péter
Szobrász Tanszék
9 kredit

Helyszín:

Epreskert III/1.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Önálló szobrászati tevékenység kibontása egyéni program
keretében.
A már előző évben elindított egyéni program folytatása, az egyre
önállóbb szobrászati tevékenység szorgalmazásával. A cél, hogy
egyre önállóbban legyen képes artikuláltan kifejezni plasztikai
elképzeléseit, bővítve technikai és anyagismereti tudását. Egyre
nagyobb hangsúlyt fektetünk a megvalósítandó mű minőségére,
egyediségére annak érdekében, hogy erőteljesen tudjon
megszólalni a hallgató autonóm koncepciója.

2021/22 tanév, őszi szemeszter
Hétfő-Péntek: 8:00-12:00

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
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Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Egy-két nagyobb volumenű munka megvalósítása, kiállítási
helyzetbe hozása, prezentáció.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Gyakorlati jegy a rajzi vázlatok segítségével, illetve léptékhelyes
makett elkészítésével megtervezett, majd végleges méretében és
anyagában megvalósított plasztikák minősége alapján.
A választott egyéni programnak megfelelő irodalom.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

5

Oktató neve:

Menasági Péter

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Szobrászat diplomamunka készítés1
Menasági Péter
Szobrász Tanszék
9 kredit

Helyszín:

Epreskert III/1.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Az egyéni program zárásaként megvalósítandó diplomamunka
megtervezése, rajzi vázlatok, kisebb léptékű makettek, vagy más
anyagban 1:1 méretben való elkészítése segítségével. A végleges
anyag megtalálásához szükséges anyagkísérletek elvégzése, a
használni kívánt technika, technológia kipróbálása, a megfelelő
arány, forma, stb. kiérlelése, variációk készítése révén. Az előző
szemeszterek alatt végzett szobrászati tevékenységben elért
eredmények egy értékelhető léptékű munkában való
összegzésének előkészítése. A cél, hogy teljesen önállóan legyen
képes a hallgató egy magas színvonalú, autonóm munka
megtervezésére, körültekintő előkészítésére, amelyet a következő
félévben fog a tapasztalatok alapján kivitelezni. A cél, hogy
minden tudását koncentráltan legyen képes alkalmazni annak
érdekében, hogy a lehető legmagasabb minőségben jelenjen
majd meg diplomamunkájában művészi elképzelése.

2021/22 tanév, őszi szemeszter
Hétfő-Péntek: 8:00-12:00

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A diplomamunka megtervezése, tervének alapos kidolgozása, a
megvalósítás előkészítése. Felkészülés az egyéni programot
összegző diplomamunka megvalósítására.
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Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Gyakorlati jegy a tervezett diplomamunka minősége, az
előkészítéshez tartozó munkafázisok színvonala alapján.
A választott egyéni programnak megfelelő irodalom.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

5

Oktató neve:

Gálhidy Péter Vince (50%), Polgár Botond (50%)

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Szobrászrajz 1
Polgár Botond
Szobrász Tanszék
2
2021/22 tanév, őszi szemeszter
hétfőn 12:30-tól 14:00-ig

Helyszín:

Epreskert, III/3 műterem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Rajztanulmányok készítése főként emberi alakról, lehetőség
szerint élő modell után, a szobrászi munkát megalapozó
gyakorlatokként.
A mimetikus feladattípusokhoz sorolható rajzolást jellemzően
két irányból közelítjük meg:
a kroki (gyorsan készített figura-vázlat) és a hosszabban
kivitelezett tanulmányrajz felől.
Míg az előzőnél a gyorsabb tempó a már betanult mozdulatokra,
sémákra, formai ismeretekre támaszkodik, a hosszabb
tanulmányrajz a következetesen és fegyelmezetten felépített
munkamenet gyakorlását teszi lehetővé; a tartós figyelem és
koncentráló képesség csiszolására, újabb formai ismeretek
elmélyítésére ad lehetőséget.
A hallhgatók eltérő rajzolási/mintakövetési képességei, eltérő
eszközhasználati rutinja és stilisztikai sajátosságai miatt egyéni
korrektúra szükséges – adott esetekben sokkal sűrűbben, mint a
szobrászi feladatoknál, figyelemmel kísérve a rajzolásuk
folyamatát.
Alapvető elvárás a feladatban történő elmélyülés teljes
figyelemmel és szorgalommal, a konzultációk során
megbeszéltek figyelembe vétele.
A folyamatos tanári háttérjelenlét és korrektúra állandó
visszajelzés a hallgatóknak, a rajztermés áttekintése és átfogó
kiértékelése a félévi osztályozáskor történik.
A példákként, követendő mintákként felhozott fontos rajzi
hagyatékok több évszázadot átfognak a reneszánsz mestereitől
napjainkig, ide értve a didaktikus jellegű kiadványokat is, mint
pl. Gottfried Bammes könyvei.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
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Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

11 fő

Oktató neve:

Karmó Zoltán

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Szobrászrajz 3

Helyszín:

Epreskert III/6-7-10

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A rajz a vizuális „gondolkodás” művelésének legkézenfekvőbb,
legközvetlenebb eszköze és médiuma. A Szobrászrajz című tantárgy
lehetőséget kíván biztosítani a rendszeres, órarendszerinti rajzolásra.
A látvány tárgyilagos leképezésére koncentráló fej és aktrajz (kroki és
stúdium) élő modell után.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A rajztudás folyamatos fejlesztése, funkcionális szobrászrajzok
létrehozása, amelynek alapján szobrot lehet készíteni.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

gyakorlati jegy

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

3 fő

Oktató neve:

Sallai Géza

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Szobrászrajz 3
Sallai Géza
Szobrász Tanszék
2
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Csütörtök 12.30-14.00

Helyszín:

I/2,3

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A krokitól a stúdiumig

Karmó Zoltán
Szobrász tanszék
2
2021/22 tanév, őszi szemeszter
hétfő 12:30-14:00
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Rajzsorozatok készítése az egyperces beállításoktól a több órás
tanulmányrajzok készítéséig. Minden egyes feladatsor más-más
területre fókuszál:
egyperces - mozdulatvázlat
tízperces - tömegvázlat
félórás - szerkezeti rajz
több órás - formatanulmány
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

vonalas és tónusos rajzsorozatok bemutatása

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

gyakorlati jegy

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Der Nackte Mensch, Gottfried Bammes, Hand Und Lehrbuch Der
Anatomie Fur Kunstler
VEB Verlag of Art | 1982 |
Írás és kép, Ferenczy Béni, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1961
Ferenczy Béni rajzai, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1982
6

Oktató neve:

Karmó Zoltán

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Szobrászrajz 5
Karmó Zoltán

Helyszín:

Epreskert III/6-7-10

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A rajz a vizuális „gondolkodás” művelésének legkézenfekvőbb,
legközvetlenebb eszköze és médiuma. A Szobrászrajz című tantárgy
lehetőséget kíván biztosítani a rendszeres, órarendszerinti rajzolásra.
Portré és aktrajz (kroki és stúdium) élő modell után, mely a látvány
egyéni értelmezését, a személyes rajzi kifejezési formák keresését és
gazdagítását tűzi célul. További feladat a Szobrászat 5 c. kurzushoz
kapcsolódó absztrakt-nonfiguratív szobortervek rajzolása.
Funkcionális szobrászrajzok – figurális, illetve absztrakt-nonfiguratív
szobortervek –, amelynek alapján szobrot lehet készíteni.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Szobrász tanszék
2
2021/22 tanév, őszi szemeszter
hétfő 12:30-14:00

gyakorlati jegy
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Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

4 fő

Oktató neve:

Sallai Géza

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Szobrászrajz 5

Helyszín:

I/2,3

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Szoborrajzok-szobortervek
Rajzsorozatok készítése a szobrász műtermi munkához. Kis- és
nagyméretű rajzi vázlatok, kivitelezési tervek készítése
különböző grafikai technikákkal. Szempontok: sziluett, nézetek,
síkokra bontás, belső szerkezet, erővonalak, absztrakció, térbeli
értelmezhetőség, méretezhetőség.

Szobrász Tanszék
2
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Csütörtök 12.30-14.00

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Vonalas és tónusos rajzsorozatok készítése. A tervek és a kész
művek közötti kapcsolat dokumentálása.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

gyakorlati jegy
PDF prezentáció készítése
Der Nackte Mensch, Gottfried Bammes, Hand Und Lehrbuch Der
Anatomie Fur Kunstler
VEB Verlag of Art | 1982 |
Székely András: A kubizmus. Válogatás a mozgalom
dokumentumaiból, 1975
Guillaume Apollinaire: A kubista festők, Corvina, 1974
Hevesy Iván: A futurizmus, expresszionizmus és kubizmus
művészete, Kner, 1922
Richard Deacon, https://www.richarddeacon.net/

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

6
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Oktató neve:

Szabó Ádám Bálint

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Szobrászrajz 3, Szobrászrajz 5

Helyszín:

Epreskert V/2 szobrász; Epreskert III/8-9

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A saját szobrászi nyelv kialakításával párhuzamosan és azt
segítve, önálló rajzi kísérletek, rajzi stúdiumok.
Tanulmányrajzok és vázlatok készítése élő modell után vagy
modell nélkül. Változatos rajzi technikák alkalmazása. Rajzi
tervek és műalkotás igényű rajzok készítése.
Szobrászrajz 3 és 5
- az aktmintázást segítő/kísérő tanulmányok és krokik
modell után
- az önálló szobrászi formanyelv mellett illetve ahhoz
kapcsolódóan rajzi kísérletek, tervek, vázlatok, műalkotás
igényű rajzok készítése

Szobrász Tanszék
2 kredit
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Kedd: 12:30-14:00

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

műtermi munka

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

elkészült munkák minősége, mennyisége, hozzáállás, befektetett
energia

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

6 fő

Oktató neve:

Menasági Péter

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Szobrászrajz 3
Szobrász Tanszék
2 kredit
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Kedd: 12:30-14:00
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Helyszín:

Epreskert I/1.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Tematika: A figura és a tér. Autonóm grafika készítése.
Szabad szobrászrajzok készítése különböző technikákkal és
eszközökkel, szénnel, ceruzával, tussal, tollal, egyéb festészeti
technikákat alkalmazva méretbeli megkötés nélkül.
A kurzuson a hallgatók modell használatával a figura és tér
kapcsolatára irányuló rajzokat készítenek, amelyek már nem
tanulmányrajz jelleggel bírnak, hanem szabadon használják a
rajzi eszközöket, grafikai műfajokat a téma által inspirált
gondolatok rögzítéséhez. A cél, hogy a rajz mint önálló alkotás
és nem mint egy plasztikát megelőző terv vagy tanulmány
jelenjen csak meg.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

5-10 db autonóm grafika elkészítése.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Gyakorlati jegy a félév folyamán készült rajzok, grafikák
minősége és mennyisége alapján.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A hallgató elképzeléséhez kapcsolódó egyéni művészi grafikákat
bemutató albumok, illetve különböző grafikai technikát
ismertető könyvek.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

5

Oktató neve:

Menasági Péter

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Szobrászrajz 5
Menasági Péter
Szobrász Tanszék
2 kredit

Helyszín:

Epreskert III/1., Epreskert I/1.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Tematika: A figura és a tér. Szabad rajzi megoldások.
A kurzuson a hallgatók modell használatával a figura és tér
kapcsolatára irányuló rajzokat készítenek, amelyek már nem
tanulmányrajz jelleggel bírnak. Az említett tematikában a kurzus
arra ösztökéli a hallgatót, hogy terjessze ki rajzi elképzeléseit egy
sajátos nyelvezet kialakítása érdekében és folytasson kísérletezést

2021/22 tanév, őszi szemeszter
Kedd: 12:30-14:00
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akár a klasszikus értelemben vett rajz területén kívül is. Többek
között a kollázs, asszamblázs kipróbálásával, grafikai technikák
keverésével vagy egyéb plasztikai megoldások bevonásával létre
tudjon hozni egyéni formanyelvet.
A kurzus célja a grafikai eszközök, technikák és hordozóanyagok
szabad használata, keverése, egyéni eljárások kifejlesztése, és a
különböző anyagok, technikák invenciózus alkalmazásával a rajz
és a plasztika közötti határterületen való kísérletezés.
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

4-8 db egyedi grafikából kiinduló, szabad technikájú alkotás
létrehozása.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Gyakorlati jegy a félév folyamán készült munkák minősége és
mennyisége alapján.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A hallgató elképzeléséhez kapcsolódó egyéni művészi grafikákat
bemutató albumok, illetve különböző grafikai technikát
ismertető könyvek.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

5

Oktató neve:

Auth Attila, egyetemi adjunktus

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Betűismeret II. (1. szemeszter)
GRM-TBEI01
Grafika Tanszék
4

Helyszín:

Tervezőgrafika specializáció műtermei és/vagy III/15 mac labor
terem
A betűírás I.-II. a tervezőgrafikai médiumok alapozó gyakorlati
ismeretanyaga. A kurzus a tipográfia mint önálló grafikai műfaj
elsajátítását segíti elő. A tárgy 10. szemeszterben (diploma előtt)
aktuális vizsgarend keretében záróvizsga köteles.
Első szemeszterben: Betűszerkesztési, betűanatómiai alapok
megszerzése, fejlesztése speciális tervezési-kivitelezési grafikai
feladatokon keresztűl. Gyakorlati témakörök: Alapozó gyakorlatok,
egyszerű elemek szerkesztése, a manuális készség fejlesztése, a biztos
eszköz-használat kialakítása, a retus technikák begyakorlása.
Betűrajzolás minta alapján, betű írás kézzel mintalapok elkészítése.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

őszi szemeszter
Kedd 16-18 h
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Modulációs betű tervezése. Egyéni vizuális kommunikációs technikák
felfedezése, kialakítása aktuális, illeszthető belső és külső pályázati
feladatok bevonásával.
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A tantárgy gyakorlati és tervezőművészeti feladatai, valamint az elméleti
tárgykörök elsajátítása egyéni munkával oldható meg. A gyakorlati
oktatás egyedi korrektúra keretében történik, itt a feladathoz ill. a
hallgató egyéniségéhez igazított egyedi megoldásokat kínálunk fel,
értékeljük az elkészült terveket, segítünk azok kiválasztásában,
megoldástípusokat ismertetünk, megoldását segítő önálló választási
helyzetbe hozzuk a hallgatókat. Egyénre szabott foglalkozás és
konzultáció a hallgatókkal, az órán illetve opcionálisan a konzultációs
napokon.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

A kurzuson és a, konzultációkon való részvétel. A kiadott
tervezőgrafikai feladatok megjelölt határidőre való megoldása,
bemutatása, kapcsolódó szakmai irodalom tanulmányozása. Az
osztályzatokat az elért felkészültség színvonala, a feladatok mennyiségi
és határidős megléte, de legfőképp az elkészített feladatok minősége
határozza meg
Suzanne West: Stílusgyakorlatok, UR kiadó, Budapest, 1998. ISBN
963-9140 031
Rayan Abdullah, Roger Hübner: Pictograms, Icon & Signs, Thames
& Hudson, 2007. ISBN 987-0-500-28635-7
Szántó Tibor: A betű, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965. ISBN 96305-0327-1
Ann Bowen: The Complet Calligraphy Set / Kalligráfiai Készlet,
Reader’s Digest - 2005. ISBN963-9562-26-2
Georges Jean: Az írás, az emberiség emlékezete, Park kiadó,
Budapest, 1991.
Karen Brookfield: Az írás, Park kiadó, Budapest, 1975.
Kéki Béla: Az írás története Vince kiadó, Budapest, 2000. ISBN
963-9192-65-1
Hajman György: A könyv műhelyében, Szépirodalmi Kiadó,
Budapest, 1979.
Bill Gardner, Catharine Fishel, Logolounge / logotár 1, 2, 3, Scolar
ISBN 9789632441245
Mark Hampshire és Keith Stephenson, Jelek és szinbólumok, Scolar
ISBN 9789639534964,
A tárgy kötelezően felveendő az adott évfolyamra teljes aktuális
létszám számárnak

Oktató neve:

Auth Attila, egyetemi adjunktus

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:
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A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Betűismeret II. (3. szemeszter)
GRM-TBEI03
Grafika Tanszék
4

Helyszín:

Tervezőgrafika specializáció műtermei és/vagy III/15 mac labor
terem
A betűírás I.-II. a tervezőgrafikai médiumok alapozó gyakorlati
ismeretanyaga. A kurzus a tipográfia mint önálló grafikai műfaj
elsajátítását segíti elő. A tárgy 10. szemeszterben (diploma előtt)
aktuális vizsgarend keretében záróvizsga köteles.
Harmadik szemeszterben: Számítógépes tipográfiai alapismeretek
elsajátítása, használata, jártasság szerzés a professzionális szoftverek
kezelésében, azok kreatív használata. Gyakorlati témakörök:, szedési,
tördelési, lapszerkesztési, egalizálási, feladatok számítógépes
megoldása. Könyv-, lap-, vagy kiadványtervezési feladatok. Egalizálási
gyakorlatok. Tördelési alapismeretek. Lapméretek. Képszerkesztési
ismeretek. Egyéni vizuális kommunikációs technikák felfedezése,
kialakítása aktuális, illeszthető belső és külső pályázati feladatok
bevonásával.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

őszi szemeszter
Kedd 14-16 h

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A tantárgy gyakorlati és tervezőművészeti feladatai, valamint az elméleti
tárgykörök elsajátítása egyéni munkával oldható meg. A gyakorlati
oktatás egyedi korrektúra keretében történik, itt a feladathoz ill. a
hallgató egyéniségéhez igazított egyedi megoldásokat kínálunk fel,
értékeljük az elkészült terveket, segítünk azok kiválasztásában,
megoldástípusokat ismertetünk, megoldását segítő önálló választási
helyzetbe hozzuk a hallgatókat. Egyénre szabott foglalkozás és
konzultáció a hallgatókkal, az órán illetve opcionálisan a konzultációs
napokon.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

A kurzuson és a, konzultációkon való részvétel. A kiadott
tervezőgrafikai feladatok megjelölt határidőre való megoldása,
bemutatása, kapcsolódó szakmai irodalom tanulmányozása. Az
osztályzatokat az elért felkészültség színvonala, a feladatok mennyiségi
és határidős megléte, de legfőképp az elkészített feladatok minősége
határozza meg
Virágvölgyi Péter: A tipográfia mestersége - számítógéppel, Tölgyfa
kiadó, Budapest,1998.
Radics-Ritter: Laptervezés-Tipográfia , A magyar Újságírók
Országos Szövetsége,1976.
David Bann: Nyomdai megrendelők kézikönyve, Scolar, 2007. ISBN
978-963-244-003-3

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:
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Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Ervin K. Bauer, Dieter Meyer: Orientation Identity, Springer Wien
New York, 2009. ISBN 987-3-211-79186-9
Arculat és Identitás Activium kiadó, 2008. ISBN 987-963-06-6467-7
Bill Gardner, Catharine Fishel, Logolounge / logotár 1, 2, 3, Scolar
ISBN 9789632441245
Robin Williams, Tervezz Bátran - Oldaltervezés és tipográfia
egyszerűen és azon túl, Scolar, 2006. ISBN 9789639534674
David Jury: Mi az a tipográfia? Scolar, 2007. ISBN 9789639534773
A tárgy kötelezően felveendő az adott évfolyamra teljes aktuális
létszám számárnak

Oktató neve:

Barta János Gábor

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Ábrázolási Technikák
KME-ÁBRT
Képzőművészet-Elmélet
3

Helyszín:

Grafika tanszék képgrafika műhelyei

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tantárgy lehetőséget nyújt a Művészetelmélet szakos hallgatóknak egy speciális,
a tanszéki kívánalmukhoz alkalmazkodó gyakorlati kurzus során, hogy a lehető
legalaposabban elsajátítsák a különféle grafikai technikák azok külső és
szerkezeti tulajdonságain és jellegzetességein alapuló megkülönböztethetőségét.
A kurzus ezen felül lehetővé teszi, hogy betekintést nyerjenek a különféle
technikák alapvető eljárásaiba, gyakorlatban is kipróbálva a munkafolyamatokat
a tanszék műhelyeiben.

1+1 szemeszter
Órarend szerinti (Sze: 16:00-18:15)

Tematika: Felismerés és megkülönböztethetőség a grafikai technikák és nyomatok
vonatkozásában.
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Bevezető: Az ábrázolási technikák a képzőművészet technikáival kapcsolatos
alapvető ismereteket adja át a hallgatóknak. A festészet, szobrászat, kép- és
tervezőgrafika, a látványtervező- és az intermédia-művészet anyagainak,
eljárásainak, médiumainak megismerése mellett a hallgatók a gyakorlatban is
kipróbálják a képzőművészet technikáit az egyetem művészképző tanszékeinek
műhelyeiben és műtermeiben. E mellett a hallgatók a műalkotások kiállításon
való installálásával, tárolásával és szállításával kapcsolatos alapvető ismereteket is
elsajátítják. Az ábrázolási technikák című tárgy keretében a műhelygyakorlatok
alkalmával elsajátított ismeretek segítségével a hallgatók képesek a művészeti
munka gyakorlati kérdéseit és problémáit is figyelembe venni a munkájuk során.
A gyakorlati művészeti ismeretekre alapozva képesek a művészet elméleti
kérdéseinek értelmezésére, szakmai vélemények kompetens megfogalmazására és
átültetésére a napi feladatok szakmailag korrekt megoldása érdekében.
Tartalmi leírás- Képgrafika Szakirány vonatkozásában:
A tantárgy lehetőséget nyújt a Művészetelmélet szakos hallgatóknak egy speciális,
a tanszéki kívánalmukhoz alkalmazkodó gyakorlati kurzus során, hogy a lehető
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legalaposabban elsajátítsák a különféle grafikai technikák azok külső és
szerkezeti tulajdonságain és jellegzetességein alapuló megkülönböztethetőségét.
A kurzus ezen felül lehetővé teszi, hogy betekintést nyerjenek a különféle
technikák alapvető eljárásaiba, gyakorlatban is kipróbálva a munkafolyamatokat
a tanszék műhelyeiben.
Tematika: Felismerés és megkülönböztethetőség a grafikai

technikák és nyomatok vonatkozásában:

A grafika tanszéken oktatott technikák elméleti és gyakorlati vonatkozásait a
lehető legnagyobb mélységben megismerjük. A legfontosabb technikákat
technikatörténeti előadások mellett ki is próbáljuk a gyakorlatban. A tanszék
grafikai gyűjteményét átnézzük, felhívva a figyelmet a kardinális tulajdonságokra,
az egyértelmű és az áttételesen utaló jelekre, nyomokra.
Az így szerzett tapasztalatok alapján egy-egy adott képet különféle külső jegyek,
tulajdonságok alapján a lehetséges technikai ágakba besoroljuk, a lehetőségeket
szűkítjük, végezetül a nyomat technikáját kiköveztetjük a kurzus során
megismert támpontok alapján.
Munkamódszerek: Az előadások során a hallgatók visszakérdezésével és
észrevételek megválaszolásával igyekszünk az aktív szellemi részvételt fenntartani,
a technikai gyakorlati órák során pedig a felmerülő problémák generálta spontán
diskurzust próbáljuk rendszerszerűsíteni, és moderálni az adott technika mélyebb
ismerete irányába.
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A félév során felmerülő gyakorlati- technikai feladatok megoldása, a
magasnyomás, mélynyomás és a síknyomás területéről.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Szóbeli vizsga során az addig elsajátított szakmai kompetenciák
mérése. Különféle grafikai technikák felismerése és beazonosítása,
azok külső és specifikus jegyei alapján.

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Ales Krejca: A művészi grafika technikái, Corvina
Szőnyi István: A képzőművészet iskolája II. kötet N. 256
Bamber Gascoigne: How to identify Prints N. 618
Szenteczki Csaba: A nyomtatott grafika története és technikái. Műszaki
Könyvkiadó, Bp., 2003
Pankaszi István: Mire? Mivel? Hogyan?: a sokszorosítás története és
mestersége/ Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2006 Sorozat: A könyves
szakképzés füzetei, N.1256

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

3-10 fő, mintatanterv szerint

Oktató neve:

Barta János Gábor

A kurzus elnevezése:

Grafika anyag- és technikaismeret 1-2
Kurzuskód: Relief print - Lithography

A kurzus Neptun kódja:

GRM-KATI

A kurzus felelős tanszéke:

Grafika Tanszék
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A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):

4

Szemeszter:

1+1

Időpont:

P 10-11:30

Helyszín:

Grafika tanszék képgrafika műhelyei

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tantárgy célja, hogy a hallgatók korszerű alapismereteket szerezzenek
a magasnyomó eljárásokról és síknyomó eljárások közül a
litográfiáról, ezeket alkalmazva képesek legyenek saját művek
megalkotására, grafikai lapok létrehozására. Továbbá fontos célkitűzés a
grafikai technikák elsajátításának továbbfejlesztése, sajátosságaik,
további használati lehetőségeik megismertetése, kísérleti és kombinált
technikák alkalmazása. Az órákon a feladatok művészi igényű
kivitelezését, a technikai tudás elsajátítását, a kísérletezést, az
anyagismeretet helyezzük előtérbe, elősegítve a megfelelő
gondolkodásmód és ízlés, a kreativitás, a vizuális kommunikációs
képességek fejlesztését.
a kurzus nyelve: Angol

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A kurzus nyelve: angol
A tantárgy célja, hogy a hallgatók korszerű alapismereteket szerezzenek
a magas mély és síknyomtatási eljárásokról, ezeket alkalmazva képesek
legyenek saját művek megalkotására, grafikai lapok létrehozására.
Továbbá fontos célkitűzés a grafikai technikák elsajátításának
továbbfejlesztése, sajátosságaik, további használati lehetőségeik
megismertetése, kísérleti és kombinált technikák alkalmazása. Az órákon
a feladatok művészi igényű kivitelezését, a technikai tudás elsajátítását, a
kísérletezést, az anyagismeretet helyezzük előtérbe, elősegítve a
megfelelő gondolkodásmód és ízlés, a kreativitás, a vizuális
kommunikációs képességek fejlesztését.
A két szemeszterben az Erasmusos cserekapcsolaton és más jogcímen
érkezett külföldi hallgatók sajátíthatnak el az időkeret szabta feltételek
mellet, a lehetséges technikai kínálatból minimum két választott
technikát, heti két alkalommal.
A két félévre érkezett hallgatók a második félévben további technikákat
sajátíthatnak el, ill. mélyíthetik az első szemeszterben megszerzett
szakmai tapasztalataikat

Course program
Over the 1+1 semester study period, the course program covers two of
the main technical fields: “Linocut and Relief Printing” and
“Lithography”. In the first semester this two modules provide you basic
practical knowledge and comprehension which you will require for your
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future art practice. Each technique relies on different forms of learning
and practicing.
The second semester provides you advanced in-depth practical
knowledge on your main focused technique. Being this semester an
additional one, it allows the improvement of technical skills along a
variable, but in a more consequent direction, based on the needs of the
participants.
The course is taught in English.
( Modified contents in case of COVID19 restrictions:
In virus emergency situation department and staff are available via email and
Teams. Student questions for Advising should be sent to
barta.janos.mke@gmail.com or barta.janos@mke.hu
Video chat and other online communication methods are possible and needed weekly
during the virus emergency period. Possible resuming of the classes will be decided
later.)

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Részvétel az órán. A kiadott technikai feladatok megoldása, határidőre történő
leadása.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

gyakorlati vizsga, jegybeírás, (Osztályzat a szemeszter során kiadott
feladatra)

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

•
•
•
•
•

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Riva Castelman: Prints of the 20th Century a history. F.IV.306.
Michael Caza: La Sérigraphie, N.374.
Graphik der Welt, F.IV.188.
Jürgen Wissman: Josef Albers, F.V. 2087
Werner Spies: Albers, F.V. 2394
Bamber Gascione How to Identify Prints, N. 618.
Graphica Hungarica II., S 1134
The Tamarind book of lithography: art & techniques
by Antreasian, Garo Z., 1922-; Adams, Clinton, 1918- joint
author; Tamarind Lithography Workshop
https://archive.org/details/tamarindbookofli00antr/mode/2up

15 fő, bejövő Erasmus programban
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Oktató neve:

Barta János Gábor

A kurzus elnevezése:

Grafika anyag- és technikaismeret 3-4
Kurzuskód: Intaglio - Silkscreen

A kurzus Neptun kódja:

GRM-KATI

A kurzus felelős tanszéke:

Grafika Tanszék

A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):

4

Szemeszter:

1+1

Időpont:

Cs:14,15 - 15,45

Helyszín:

Grafika tanszék képgrafika műhelyei

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tantárgy célja, hogy a hallgatók korszerű alapismereteket szerezzenek
a mélynyomó-eljárásokról és síknyomó-eljárások közül a
szitanyomásról, ezeket alkalmazva képesek legyenek saját művek
megalkotására, grafikai lapok létrehozására. Továbbá fontos célkitűzés a
grafikai technikák elsajátításának továbbfejlesztése, sajátosságaik,
további használati lehetőségeik megismertetése, kísérleti és kombinált
technikák alkalmazása. Az órákon a feladatok művészi igényű
kivitelezését, a technikai tudás elsajátítását, a kísérletezést, az
anyagismeretet helyezzük előtérbe, elősegítve a megfelelő
gondolkodásmód és ízlés, a kreativitás, a vizuális kommunikációs
képességek fejlesztését.
a kurzus nyelve: Angol

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A kurzus nyelve: angol
A tantárgy célja, hogy a hallgatók korszerű alapismereteket szerezzenek
a magas mély és síknyomtatási eljárásokról, ezeket alkalmazva képesek
legyenek saját művek megalkotására, grafikai lapok létrehozására.
Továbbá fontos célkitűzés a grafikai technikák elsajátításának
továbbfejlesztése, sajátosságaik, további használati lehetőségeik
megismertetése, kísérleti és kombinált technikák alkalmazása. Az órákon
a feladatok művészi igényű kivitelezését, a technikai tudás elsajátítását, a
kísérletezést, az anyagismeretet helyezzük előtérbe, elősegítve a
megfelelő gondolkodásmód és ízlés, a kreativitás, a vizuális
kommunikációs képességek fejlesztését.
A két szemeszterben az Erasmusos cserekapcsolaton és más jogcímen
érkezett külföldi hallgatók sajátíthatnak el az időkeret szabta feltételek
mellett a lehetséges technikai felhozatalból minimum két választott
technikát heti két alkalommal.
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A két félévre érkezett hallgatók a második félévben további technikákat
sajátíthatnak el, ill. mélyíthetik az első szemeszterben megszerzett
szakmai tapasztalataikat
Course program
Over the 1+1 semester study period, the course program covers two of
the main technical fields: “Etching and Intaglio” and “Serigraphy”. In
the first semester this two modules provide you with basic practical
knowledge and comprehension which you will require for your future
art practice. Each technique relies on different forms of learning and
practicing.
The second semester provides you advanced in-depth practical
knowledge on your main focused technique. Being this semester an
additional one, it allows the improvement of technical skills along a
variable, but in a more consequent direction, based on the needs of the
participants.
The course is taught in English.
( Modified contents in case of COVID19 restrictions:
In virus emergency situation department and staff are available via email and
Teams. Student questions for Advising should be sent to
barta.janos.mke@gmail.com or barta.janos@mke.hu
Video chat and other online communication methods are possible and needed weekly
during the virus emergency period. Possible resuming of the classes will be decided
later.)
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Részvétel az órán. A kiadott technikai feladatok megoldása, határidőre történő
leadása.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

gyakorlati vizsga, jegybeírás, (Osztályzat a szemeszter során kiadott
feladatra)

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

•
•
•
•
•

Riva Castelman: Prints of the 20tf Century a history. F.IV.306.
Michael Caza: La Sérigraphie, N.374.
Graphik der Welt, F.IV.188.
Jürgen Wissman: Josef Albers, F.V. 2087
Werner Spies: Albers, F.V. 2394
Bamber Gascione How to Identify Prints, N. 618.
Graphica Hungarica II., S 1134
The Tamarind book of lithography: art & techniques
by Antreasian, Garo Z., 1922-; Adams, Clinton, 1918- joint
author; Tamarind Lithography Workshop
https://archive.org/details/tamarindbookofli00antr/mode/2up
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Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

15 fő, bejövő Erasmus programban

Oktató neve:

Barta János Gábor – Dobó Bianka

A kurzus elnevezése:

Grafika anyag- és technikaismeret

A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

GRM-KATI (régi kód: GRMGATI)
Grafika Tanszék
4 kredit, gyakorlat, 26/30 tanóra az adott félévben

Helyszín:

Grafika tanszék képgrafika műhelyei

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A négyszemeszteres gyakorlati tantárgy lehetőséget ad a képgrafikus
hallgatóknak hogy elsajátítsák a klasszikus grafikai technikák alapjait.
Az egyetem által biztosított anyagokra elkészítik a tárgyalt eljáráshoz
tartozó feladatot. Megismerik az órák során a felhasznált anyagokat,
képesek az eljáráshoz tartozó problémák megelőzésére, elhárítására.
Minden szemeszterhez rövid technikatörténeti áttekintés is tartozik.

1-4. szemeszter
Órarend szerinti (H :12:30- 14:00 ; Sze: 12,30 - 14,00)

Az 1. félév a magasnyomásra fókuszál. Feladatok: 1 színes
linóleummetszet, 3 színes fogyasztásos linóleummetszet, színes többdúcos
linóleummetszet és fametszet készítése és nyomtatása
A 2. félévben a mélynyomást mutatjuk be. Feladatok: Rézkarc, aquatinta,
reservage, vernis mou, mezzotinto készítése és nyomtatása
A 3. félévre jut a síknyomó eljárásokhoz tartozó litográfia. Feladatok:
egyszínes krétalitográfia, egyszínes tuslitográfia, aszfaltlitográfia, és színes
litográfia kombinált technikákkal készítése és nyomtatása
A 4. félévben a szitanyomást ismertetjük. Feladat: többszínes szita
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A tantárgy célja, hogy a hallgatók az első két évben korszerű
alapismereteket szerezzenek a magas mély és síknyomtatási
eljárásokról, ezeket alkalmazva képesek legyenek saját művek
megalkotására, grafikai lapok létrehozására. Továbbá fontos célkitűzés
a grafikai technikák elsajátításának továbbfejlesztése, sajátosságaik,
további használati lehetőségeik megismertetése, kísérleti és kombinált
technikák alkalmazása. Az órákon a feladatok művészi igényű
kivitelezését, a technikai tudás elsajátítását, a kísérletezést, az
anyagismeretet helyezzük előtérbe, elősegítve a megfelelő
gondolkodásmód és ízlés, a kreativitás, a vizuális kommunikációs
képességek fejlesztését. Az első két évben a hallgatók alapozó képzést
kapnak, ezért ebben az időszakban még műhelyvezetői segítségre van
szükségük terveik sikeres technikai megvalósításában. A feladatok
témáját és tematikáját a mestertanárok határozzák meg. A technikák
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alaposabb megismerésére, valamint a teljesen önálló munkavégzésre
és kísérletezésre a harmad és negyedév során kapnak a hallgatók
lehetőséget. Egy-egy technikában való alaposabb ismeretek elsajátítása
további egyéni kutatást igényel, melyet oktatói segítséggel a következő
szemeszterekben továbbfejleszt.
A tantárgyi órák elméleti és gyakorlati foglalkozásai során
végigvesszük a nyomtatási eljárások kialakulását, történetét, műfajait,
bemutatjuk és közösen gyakoroljuk a grafikai eljárásokat.
A tantárgy a képgrafikus, és a tervezőgrafikus hallgatók
számára is elengedhetetlenül fontos.
A hallgatók az I. szemeszterben elsajátítják a magasnyomási
eljárások, linómetszet, fametszet anyagainak és eszközeinek
használatát, valamint rövid betekintést kapnak a technika történeti
hátterébe.
A hallgatók az első szemeszterben megismerik a magasnyomás legfontosabb
technikáit, rövid technikatörténeti előadás mellett. Az egyetem által biztosított
anyagokra elkészítik a tárgyalt eljáráshoz tartozó feladatot.
Feladatok: linóleummetszet 1 színes, linóleummetszet 3 színes fogyasztásos,
linóleummetszet színes többdúcos és fametszet készítése és nyomtatása
A II. szemeszterben megtanulják a mélynyomás, rézmetszet
rézkarc anyagainak és eszközeinek technikai alkalmazását, valamint
rövid betekintést kapnak a technika történeti hátterébe. A tantárgy
ebben a félévben három fő elméleti részre tagolódik: I. A mélynyomódúc készítése és nyomtatása maratásos és vonalas eljárás, II. Maratásos
és folt-alapú eljárások, III. Direkt (nem maratásos) vonalas eljárások,
IV. Direkt (nem maratásos) foltalapú eljárások.
A hallgatók a második szemeszterben megismerik a mélynyomás legfontosabb
technikáit, rövid technikatörténeti előadás mellett. Az egyetem által biztosított
anyagokra elkészítik a tárgyalt eljáráshoz tartozó feladatot.
Feladatok: Rézkarc, aquatinta, reservage, vernis mou, mezzotinto készítése és
nyomtatása
Az második tanév első és második szemeszterében a hallgatók
a síknyomtatási eljárásokat sajátítják el. A III. szemeszter technikája a
litográfia. A hallgatók megismerik a litográfia anyagait, eszközeit,
valamint rövid betekintést kapnak a technika történeti hátterébe.
A hallgatók a harmadik szemeszterben megismerik a síknyomó eljárásokhoz
tartozó litográfia legfontosabb technikáit, rövid technikatörténeti előadás mellett.
Az egyetem által biztosított anyagokra elkészítik a tárgyalt eljáráshoz tartozó
feladatot.
Feladatok: egyszínes krétalitográfia, egyszínes tuslitográfia, aszfaltlitográfia,
valamint színes litográfia kombinált technikákkal készítése és nyomtatása
A IV. szemeszter témája a síknyomó eljárásokhoz sorolt
szitanyomtatás – A szitanyomás anyagai, eszközei, a
nyomóformakészítés anyagai és eszközei, technikai és történeti háttere.
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A hallgatók a negyedik szemeszterben elsajátítják a szitanyomás technikáját,
megismerik rövid történetét. Megismerik az órák során a felhasznált anyagokat,
képesek az eljáráshoz tartozó problémák megelőzésére, elhárítására.
Feladat: Többszínes szitanyomat manuális és digitális előkészítése, nyomóforma
készítése és nyomtatása max. B/3-as méretben
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Részvétel az órán. A kiadott technikai feladatok megoldása, határidőre történő
leadása.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

gyakorlati vizsga, jegybeírás, (Osztályzat a szemeszter során kiadott
feladatra)
• Krejca, Ales A művészi grafika technikái : a nyomtatott
grafika eljárásainak és történetének kézikönyve / Ales Krejca ;
[ford. Hegymegi Kiss Áron], [Budapest] [etc.] : Corvina [etc.],
1986.
• A képzőművészet iskolája : a festőművészet, grafika és
szobrászat technikai eljárásai / szerk. az első kiadást Szőnyi
István, a második kiadást Molnár C. Pál, Budapest :
Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat, 1957.
• Sotriffer, Kristian (1932-) : A fametszettől a kőrajzig : a
művészi grafika története és technikája / Kristian Sotriffer ;
[ford. Veress Pál], [Budapest] : Corvina, 1968.
• Koscsó László (1956-) : A grafika : grafikai technikák
műhelytitkai : egyedi rajz, fametszés, linómetszés, rézmetszés,
rézkarcolás, mezzotoni, aquatinta, litográfia, szitanyomás,
elektrografika és más eljárások / Koscsó László, Budapest :
[S. n.], 2006.
• Szenteczky Csaba (1964-) : A nyomtatott grafika története és
technikái / Szenteczki Csaba ; [fotó: Oravecz István] ; [ill.
Korcsok Zoltán ], Budapest : Műszaki Könyvk., 2003.
• Riva Castelman: Prints of the 20tf Cenury a
history. F.IV.306.
• Michael Caza: La Sérigraphie, N.374.
Graphik der Welt, F.IV.188.
• Jürgen Wissman: Josef Albers, F.V. 2087
Werner Spies: Albers, F.V. 2394
• Bamber Gascione How to Identify Prints, N. 618.
Graphica Hungarica II., S 1134
• Pankaszi István : Mire? Mivel? Hogyan? : a sokszorosítás
története és mestersége / Pankaszi István. – Budapest :
Hatágú Síp Alapítvány, 2006 . – 138 p. ; 20 cm . – (A könyves
szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410) ISBN 963-7615-49-0
18 fő, csak mintatanterv szerint

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

Barta János Gábor

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:

Művészi Grafikai Technikák
GRM-TMGT
Grafika Tanszék
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A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

4

Helyszín:

I/8

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Tartalmi leírás:
A kétszemeszteres gyakorlati tantárgy lehetőséget ad alapvetően a tervezőgrafikus
hallgatóknak hogy elsajátítsák a szitanyomás alapjait. A hallgatók képesek
lesznek a szitanyomás mind manuális mind digitális előkészítésére,
nyomóformakészítésre. Megismerik a felhasznált alapanyagok tulajdonságait.
Képesek lesznek a munka során jelentkező problémák elhárítására a papír alapú
többszínes szitanyomásig annak illesztési problémáival bezárólag.

2 szemeszter
Órarend szerinti (H 14:15-15:45)

Tematika: Szitanyomat nyomóformájának készítése és a szita nyomtatása
Munkamódszerek: Elméleti alapozó előadások után gyakorlati órák során
segítjük az elsajátított tananyag minél problémamentesebb elsajátítását.
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Tartalmi leírás:
A kétszemeszteres gyakorlati tantárgy lehetőséget ad alapvetően a tervezőgrafikus
hallgatóknak hogy elsajátítsák a szitanyomás alapjait. A hallgatók képesek
lesznek a szitanyomás mind manuális mind digitális előkészítésére,
nyomóformakészítésre. Megismerik a felhasznált alapanyagok tulajdonságait.
Képesek lesznek a munka során jelentkező problémák elhárítására a papír alapú
többszínes szitanyomásig annak illesztési problémáival bezárólag.
Tematika: Szitanyomat nyomóformájának készítése és a szita nyomtatása
Az előkészítő munkavédelmi és elméleti órákon, előadásokon a részvétel kötelező,
ennek hiányában a további műhelymunka és az aláírás megadása megtagadható.
Az előadások során röviden kitérünk a szitanyomás technikájának történetére is.
Kipróbáljuk és végigvesszük az előkészítő munka és a nyomtatás összes lépését.
Első szemeszterben a szitanyomtatás alapjait vesszük, így ehhez egy egyszínes
max B/3 lapméretű szitanyomatot készítünk. A nyomóformát és a hozzá tartozó
nyomatot teljesen egyedül, a műhelyvezető segítsége nélkül kell tudni létrehozni és
lenyomtatni, a műhelyvezető felügyelete mellett.
Második szemeszterben egy többszínes (min 3. réteg) szitanyomatot kell
elkészíteni max. B/2- es méretben. A filmnek (másolóeredetinek) tartalmaznia
kell legalább egy teljesen digitális előkészítésű réteget részben vonalas, részben
raszteres tervezésben, ill. egy teljesen manuális előkészítésű réteget.
Munkamódszerek: Elméleti alapozó előadások után gyakorlati órák során
segítjük az elsajátított tananyag minél problémamentesebb elsajátítását.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Részvétel az órán. A kiadott technikai feladatok megoldása, határidőre történő
leadása. A munkafolyamat minél alaposabb elsajátítása.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Az osztályzat két részből áll: egyrészt a szemeszter során kiadott
feladatra kapott jegyből, ill. a műhelymunka gördülékenységére, a
kivitelezés módjára, a technológia fegyelem betartására kapott jegyből.
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Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

20 fő, csak mintatanterv szerint

Oktató neve:

Berentz Péter

A kurzus elnevezése:

Kép és sokszorosítás - Grafikai médiumok alkalmazása
1

A kurzus Neptun kódja:

GRM-KGAM01

A kurzus felelős tanszéke:

Grafika Tanszék Képgrafika szakirány

A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):

5

Szemeszter:

2021/22 tanév, őszi szemeszter

Időpont:

Cs: 12:30-14:00

Helyszín:

I/5. Kgr;I/6. Kgr;I/7. Kgr; I/8. Kgr; I/18. Kgr;I/19. Kgr;II/11.
Kgr;III/6. Kgr

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A Grafikai médiumok a képgrafika új megjelenési formáival való
kísérletezés megadott tematikák alapján, (kísérleti technikák,
különleges anyagok, eszközök alkalmazása). Ehhez tartozik a valós és
társadalmi tér viszonylatainak feltérképezése, a grafika funkcióinak
újraértelmezése is. A hallgatóknak különböző, tematikus tartalomhoz
illeszkedő grafikai munkát kell létrehozniuk a műhelyekben
rendelkezésre álló eszközökkel és egyéb technikákkal. A tantárgy
fontos részét képezi az egyéni vagy kísérleti technikák alkalmazása.
Tematika: fotográfia a grafikában.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A kiadott feladat értelmező feldolgozása. A témával kapcsolatos
tájékozódás alapossága – kutatás, anyaggyűjtés, szöveges tervek,
vázlatok, fotók, weboldalak stb. megfelelő mennyisége és minősége.
Kortárs referenciák. Egyéni invenciók.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Gyakorlati jegy a kiadott feladat megvalósításának színvonala alapján

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

https://www.facebook.com/rajzoltkepek
https://www.youtube.com/watch?v=IDHCzRjo4FE
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https://hu.pinterest.com/npdprints/photo-printmaking/
Niura Legramante Ribeiro: Photography as a visual
note for printmaking (pdf)
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

6 fő, csak mintatanterv szerint

Oktató neve:

Berentz Péter

A kurzus elnevezése:
Képgrafika műtermi és műhelygyakorlat 1 - Képgrafika műtermi
és műhelygyakorlat 7
A kurzus Neptun kódja:

GRM-KGMŰ01 - GRM-KGMŰ07

A kurzus felelős tanszéke:

Grafika Tanszék Képgrafika specializáció

A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):

9

Szemeszter:

2021/22 tanév, őszi szemeszter

Időpont:

H, K, Cs: 9-12

Helyszín:

A Grafika Tanszék Képgrafika Szakirányának műtermei

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Kurzusok és műhelymunka keretén belül sajátítják el hallgatóink a
hagyományos sokszorosító eljárások alapelemeit (magas-, mély-,
síknyomás).
A további három szemeszter folytatólagosan foglalkozik a szakmához
tartozó intellektuális, személyiségfejlesztő kérdésekkel is.

Alkotómunka a féléves szemináriumokon meghatározott témák
alapján:
I. évf. Felirat a képen – szöveg és kép viszonya. Graforizma sorozat.
II. évf. A látszat valósága – Pügmalióntól a mátrixig. Eredeti, másolat,
hamisítvány, utánzat, imitáció, trompe l'oeil, shanzai.
III. évf. Képi kommunikáció III. – a történetmesélő, narratív kép.
Egyéni elképzelések alapján születő grafikai programok
végrehajtásának támogatásával igyekszünk elősegíteni a személyiség
fejlődését az egyéni érdeklődésnek megfelelően, szabad teret adva a
művészeti ág teljes spektrumában.
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

I. évf.
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a, Mémek, vizuális mémek szerepe napjaink kultúrájában, szöveg és
kép, betű a vásznon.
3 darabos Graforizma sorozat készítése különböző magasnyomásos
eljárásokkal (linómetszet, fogyasztásos linómetszet, többdúcos
magasnyomás)
b, Kreatív gyakorlatok
II. évf.
a, Bevezetés a litográfiába, a litográfia története, a litográf kövek
előkészítése, litó- krétatechnika ismertetése, krétalitó- maratása,
kezelése, nyomtatása

b, A látszat valósága: Eredeti, másolat, hamisítvány, utánzat, imitáció,
trompe l'oeil, shanzai.
c, A művészetről való gondolkodás alapjai.
III. évf.
Képi kommunikáció - a történetmesélő, narratív kép.
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A műtermi munka során felmerülő szakmai problémák kijelölése és
megoldása. Az általános művészettörténeti és művészetelméleti
tájékozottság mellett a hallgató munkáival párhuzamban hozható
magyar és nemzetközi képzőművészek alkotásainak alapos ismerete.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

gyakorlati jegy a kiadott feladat megvalósításának színvonala alapján

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Ales Krejca: A művészi grafika technikái, Corvina
Riva Castelman: Prints of the 20th Century F.N.306
Werner Cermak: Szitanyomás, Ipari szakkönyvtár N432
Michel Caza: La Serigraphie,
Grafphik der Welt
Jürhe Wistmann Josef Albers FV.2087
Werner Spies: Albers FV. 2394
Szőnyi István: A képzőművészet iskolája II. kötet N. 256
Bamber Gascoigne: How to identify Prints N. 618
Graphica Hungarica II. S. 1134
Szenteczki Csaba: A nyomtatott grafika története és technikái.
Műszaki Könyvkiadó, Bp., 2003

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

csak mintatanterv szerint

Oktató neve:

Berentz Péter

A kurzus elnevezése:

Művésztelepi gyakorlat 1
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A kurzus Neptun kódja:

GRM-GRMT01

A kurzus felelős tanszéke:

Grafika Tanszék Képgrafika szakirány

A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):

2

Szemeszter:

2020/21 tanév, őszi szemeszter

Időpont:

szept.1-11.

Helyszín:

I/5. Kgr;I/6. Kgr;I/7. Kgr; I/8. Kgr; I/18. Kgr;I/19. Kgr;II/11.
Kgr;III/6. Kgr

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Élményanyag és motívumok gyűjtése, kompozíciós feldolgozása. Az
adott hely kulturális örökségének és természeti környezetének
megismerése. Fotódokumentáció, rajzos vázlatok készítése. Tematika:
1. Közösségi tér; 2. Terepmunka; 3. Határ (közös grafikai mappa
készítése az Egyetem műhelyeiben). (A kiírt program szerint
változhat)

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A kiadott feladat értelmező feldolgozása. A témával kapcsolatos
tájékozódás alapossága – kutatás, anyaggyűjtés, szöveges tervek,
vázlatok, fotók, weboldalak stb. megfelelő mennyisége és minősége.
Kortárs referenciák. Egyéni invenciók.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

gyakorlati jegy a megvalósított művek alapján

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

csak mintatanterv szerint

Oktató neve:

Berentz Péter

A kurzus elnevezése:

Művésztelepi gyakorlat 2

A kurzus Neptun kódja:

GRM-GRMT02

A kurzus felelős tanszéke:

Grafika Tanszék Képgrafika szakirány

A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):

2

Szemeszter:

2021/22 tanév, őszi szemeszter

Időpont:

szept. 1-11.

Helyszín:

I/5. Kgr;I/6. Kgr;I/7. Kgr; I/8. Kgr; I/18. Kgr;I/19. Kgr;II/11.
Kgr;III/6. Kgr
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Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Élményanyag és motívumok gyűjtése, kompozíciós feldolgozása. Az
adott hely kulturális örökségének és természeti környezetének
megismerése. Fotódokumentáció, rajzos vázlatok készítése. Tematika:
Terepmunka

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A kiadott feladat értelmező feldolgozása. A témával kapcsolatos
tájékozódás alapossága – kutatás, anyaggyűjtés, szöveges tervek,
vázlatok, fotók, weboldalak stb. megfelelő mennyisége és minősége.
Kortárs referenciák. Egyéni invenciók.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

gyakorlati jegy a megvalósított művek alapján

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

csak mintatanterv szerint

Oktató neve:

Berentz Péter

A kurzus elnevezése:

Művésztelepi gyakorlat 3

A kurzus Neptun kódja:

GRM-GRMT02

A kurzus felelős tanszéke:

Grafika Tanszék Képgrafika szakirány

A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):

2

Szemeszter:

2021/22 tanév, őszi szemeszter

Időpont:

szept. 1-11.

Helyszín:

I/5. Kgr;I/6. Kgr;I/7. Kgr; I/8. Kgr; I/18. Kgr;I/19. Kgr;II/11.
Kgr;III/6. Kgr

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Élményanyag és motívumok gyűjtése, kompozíciós feldolgozása. Az
adott hely kulturális örökségének és természeti környezetének
megismerése. Fotódokumentáció, rajzos vázlatok készítése. Tematika:
Terepmunka

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
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Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A kiadott feladat értelmező feldolgozása. A témával kapcsolatos
tájékozódás alapossága – kutatás, anyaggyűjtés, szöveges tervek,
vázlatok, fotók, weboldalak stb. megfelelő mennyisége és minősége.
Kortárs referenciák. Egyéni invenciók.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

gyakorlati jegy a megvalósított művek alapján

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

csak mintatanterv szerint

Oktató neve:

Berentz Péter

A kurzus elnevezése:
Tervezőgrafikai alakrajz 1
A kurzus Neptun kódja:

GRM-TGAR01

A kurzus felelős tanszéke:

Grafika Tanszék Tervezőgrafika szakirány

A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):

3

Szemeszter:

2021/22 tanév, őszi szemeszter

Időpont:

H: 12,30 - 14,00

Helyszín:

II./3.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A vizuális nyelv technikai eszközeinek használata különböző
kontextusokban, a vizuális közlés, kifejezés jelentését meghatározó
összefüggések ismerete és használata.
Az illusztráció fajtái és típusai
A különböző grafikai technikákon és előadásmódokon túl az
illusztrációnak olyan jól megkülönböztethető elméleti csoportjaival
találkozhatunk, mint redundáns-, metaforikus- és ironikus illusztráció.
Szempontrendszerünk szerint a kulcs, a szöveg és kép közötti
azonosság és különbség mértéke, aránya.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Tájékozódó-felmérő munkák, grafikai sorozat készítése, forma
tanulmányok, egyéni stúdiumok. A rajz technikái és eszközeinek
megismerése és használata. A szakmai feladatokban esetlegesen
felmerülő képi kihívások közös megoldása, kiegészítése.
Szintetizáló munkák: a képi-kompozíciós rendre törekvés,
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rajztechnikai hiányosságok korrigálása.
Kompozíciós feladatok, felhasználva a korábbi stúdiumokat és
gyakorlatokat. Rajzolás festés, egyedi grafikai gyakorlatok.
A már gyakorolt (sokszorosító) grafikai eljárások alkalmazása, grafikai
kompozíciók illusztrációs igénnyel.
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A műtermi munka során felmerülő szakmai problémák kijelölése és
megoldása; minimum 3 db bemutatandó illusztráció

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

gyakorlati jegy a kiadott feladat megvalósításának színvonala alapján

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Rudolf Arnheim: A vizuális élmény: az oktató látás.
Moholy-Nagy László: Az anyagtól az építészetig
Kassák Lajos: Reklám és modern typografia
Andrási Gábor: Magyar képzőművészet a XX.században
Kepes György: A látás nyelve
Alison Cole:Perspektíva/a térábrázolás a reneszánsztól a pop-artig/
Kurt Wehlte: A festészet nyersanyagai és technikái
Szőnyi István: A képzőművészet iskolája.
csak mintatanterv szerint

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:
A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:
Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Berentz Péter
Diploma készítés, konzultáció 1-2
GRM-DKÉK01 , GRM-DKÉK02
Grafika tanszék
7
2021/22 tanév I. félév
H, K, Cs: 9-12
II/11.
A diplomázó hallgató az előző nyolc szemeszter alatt végzett munka
eredményeit, szakmai tapasztalatait és tudását az elkészített
diplomamunkán keresztül mutatja be, előkészítve diplomamunkáját ,
mely különféle műfaj-variációkra épülő grafikai sorozat, szabad grafika,
egyedi rajz, könyvillusztráció, művészkönyv, illusztrációs sorozat, grafikai
installációként valósul meg a tanév végéig stb.

A csoportos és egyéni konzultációkon keresztül a szakmával kapcsolatos
minél több ismeretet megszerzése a művészi személyiség kiteljesedésének
érdekében. Széles körű műveltség megszerzése az egyéni érdeklődés
figyelembevételével. Egyéni elképzelések alapján születő grafikai
programok végrehajtása.

A hallgató érdeklődésnek megfelelő szakmai feladat és ennek
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megvalósításához olyan grafikai műfaj, illetve technika keresése, amelyek
a művek megvalósítását elősegítik.
Diplomamunka készítés
A diplomázó hallgató az előző kilenc szemeszter alatt végzett munka
eredményeit, szakmai tapasztalatait és tudását az elkészített
diplomamunkán keresztül mutatja be. Különféle műfaj-variációkra épülő
grafikai sorozat, szabad grafika, egyedi rajz, könyvillusztráció,
művészkönyv, illusztrációs sorozat, grafikai installáció stb.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Szakdolgozat-írás
A szakdolgozatnak az egyénileg kiválasztott diplomaprogram keretén
belül készült művek jobb megértését kell szolgálnia, valamint az elkészült
műalkotások megközelítéséhez módszert kell adnia.
A műtermi munka során felmerülő szakmai problémák kijelölése és
megoldása. Az általános művészettörténeti és művészetelméleti
tájékozottság mellett a hallgató munkáival párhuzamban hozható magyar
és nemzetközi képzőművészek alkotásainak alapos ismerete.
gyakorlati jegy a kiadott feladat megvalósításának színvonala alapján
Piroschka Dossi : Hype! / A művészmítosz
Film : Senki többet (The Price of Everything), 2018
Hans Belting: A művészettörténet vége és napjaink kultúrája
Arthur C. Danto: Történetek a művészet végéről
Perneczky Géza: A "művészet vége" - baleset vagy elmélet?
Érték és blöff - Báron György, Jeney Zoltán, Maurer Dóra és Radnóti
Sándor. beszélgetése /youtube
Andrási Gábor A művészetipar az ezredforduló után
Martos Gábor - A MŰKERESKEDELEM, MINT ÉRTÉKKÉPZŐ
Andrási Gábor: Műgyűjtés a művészetipar kontextusában
Ales Krejca: A művészi grafika technikái, Corvina
Riva Castelman: Prints of the 20th Century F.N.306
Werner Cermak: Szitanyomás, Ipari szakkönyvtár N432
Michel Caza: La Serigraphie,
Graphik der Welt
Szőnyi István: A képzőművészet iskolája II. kötet N. 256
Bamber Gascoigne: How to identify Prints N. 618
Graphica Hungarica II. S. 1134
csak mintatanterv szerint

Oktató neve:

Berentz Péter

A kurzus elnevezése:

Diplomaelőkészítő művésztelepi gyakorlat

A kurzus Neptun kódja:

GRM-GRDT01

A kurzus felelős tanszéke:

Grafika Tanszék Képgrafika szakirány

A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):

2

Szemeszter:

2021/22 tanév, őszi szemeszter

99

Időpont:

szept. 1-11.

Helyszín:

I/5. Kgr;I/6. Kgr;I/7. Kgr; I/8. Kgr; I/18. Kgr;I/19. Kgr;II/11.
Kgr;III/6. Kgr

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A diplomázó hallgató az előző nyolc szemeszter alatt végzett munka
eredményeit, szakmai tapasztalatait és tudását az elkészített
diplomamunkán keresztül mutatja majd be. Különféle műfajvariációkra épülő grafikai sorozat, szabad grafika, egyedi rajz,
könyvillusztráció, művészkönyv, illusztrációs sorozat, grafikai
installáció stb. tervét készíti el a diplomamunkához.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Kutatás, anyaggyűjtés, szöveges tervek, vázlatok, fotók, weboldalak
stb. megfelelő mennyisége és minősége. Kortárs referenciák. Egyéni
invenciók.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

gyakorlati jegy a megvalósított művek alapján

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

csak mintatanterv szerint

Oktató neve:

Berentz Péter

A kurzus elnevezése:
Grafika műtermi és műhelygyakorlat, diplomamunka készítés 1-3
A kurzus Neptun kódja:

GRM-GMŰD01, 02, 03

A kurzus felelős tanszéke:

Grafika Tanszék Képgrafika specializáció

A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
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Szemeszter:

2021/22 tanév, őszi szemeszter

Időpont:

H, K, Cs: 9-12

Helyszín:

A Grafika Tanszék Képgrafika Szakirányának műtermei
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Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A szemeszterek folytatólagosan foglalkoznak a szakmához tartozó
intellektuális,
személyiségfejlesztő kérdésekkel. Egyéni elképzelések alapján születő
grafikai programok
végrehajtásának támogatásával igyekszünk elősegíteni a személyiség
fejlődését az egyéni
érdeklődésnek megfelelően, szabad teret adva a művészeti ág teljes
spektrumában.
A diplomázó hallgató az előző hét szemeszter alatt végzett munka
eredményeit, szakmai
tapasztalatait és tudását az elkészített diplomamunkán keresztül
mutatja be. Különféle
műfajvariációkra épülő grafikai sorozat, szabad grafika, egyedi rajz,
könyvillusztráció,
művészkönyv, illusztrációs sorozat, grafikai installáció stb.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Alkotás egyéni programok szerint.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A műtermi munka során felmerülő szakmai problémák kijelölése és
megoldása. Az általános művészettörténeti és művészetelméleti
tájékozottság mellett a hallgató munkáival párhuzamban hozható
magyar és nemzetközi képzőművészek alkotásainak alapos ismerete. A
műtermi gyakorlat órákon való részvétel, a feladatok megjelölt
határidőre való megoldása és bemutatása, kapcsolódó szakmai irodalom
tanulmányozása.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

gyakorlati jegy a kiadott feladat megvalósításának színvonala alapján

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Ales Krejca: A művészi grafika technikái, Corvina
Riva Castelman: Prints of the 20th Century F.N.306
Werner Cermak: Szitanyomás, Ipari szakkönyvtár N432
Michel Caza: La Serigraphie,
Grafphik der Welt
Jürhe Wistmann Josef Albers FV.2087
Werner Spies: Albers FV. 2394
Szőnyi István: A képzőművészet iskolája II. kötet N. 256
Bamber Gascoigne: How to identify Prints N. 618
Graphica Hungarica II. S. 1134
Szenteczki Csaba: A nyomtatott grafika története és technikái.
Műszaki Könyvkiadó, Bp., 2003

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

csak mintatanterv szerint
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Oktató neve:
A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Felsmann Tamás, Auth Attila, Kovács Olivér Artúr, Szabó
Andrea
Diploma készítés, konzultáció 1
Grafika
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Péntek 12.30-14.00

Helyszín:

Műtermek, III/5

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Diploma készítés, konzultáció 1:
Témakeresés, téma tervezetek prezentálása
Felhasználási terület szakmai szempontjainak meghatározása
Alapkutatások megkezdése

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A diploma terv és a szakdolgozat folyamatos bemutatása, a készülő mestermunka
határidőben diplomakonzultációk során történő prezentálása.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:

A diplomamunka során felmerülő szakmai problémák kijelölése és megoldása.
Az általános művészettörténeti és művészetelméleti tájékozottság mellett a hallgató
munkáival párhuzamba hozható magyar és nemzetközi képzőművészek
alkotásainak alapos ismerete, a kapcsolódó szakmai
irodalom tanulmányozása.

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Diploma munkához kapcsolódó, releváns, szakirodalom.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:
A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Felsmann Tamás, Auth Attila, Kovács Olivér Artúr, Szabó
Andrea
Diploma készítés, konzultáció 1-2-3
Grafika
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Péntek 12.30-14.00

Helyszín:

Műtermek, III/5

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Diploma készítés, konzultáció 2:
Diploma téma választás indoklása
Diploma munka technikai kereteinek meghatározása
Munka részek bemutatása, prezentálása
Témavezetővel történő együttműködés
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Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A diploma terv és a szakdolgozat folyamatos bemutatása, a készülő mestermunka
határidőben diplomakonzultációk során történő prezentálása.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:

A diplomamunka során felmerülő szakmai problémák kijelölése és megoldása.
Az általános művészettörténeti és művészetelméleti tájékozottság mellett a hallgató
munkáival párhuzamba hozható magyar és nemzetközi képzőművészek
alkotásainak alapos ismerete, a kapcsolódó szakmai
irodalom tanulmányozása.

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Diploma munkához kapcsolódó, releváns, szakirodalom.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

Felsmann Tamás, Auth Attila, Kovács Olivér Artúr, Szabó Andrea

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Műtermi gyakorlat 5
GRM-TGMŰ05
Grafika
9
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Hétfő-péntek: 9:00-12:00 h

Helyszín:

Műtermek, III/5

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

1. Arculattervezés online és offline platformra.
2. Csomagolás tervezési feladat.. A csomagolás koncepciójának kialakítása
kötetlen, valamint a kiszerelés formája is szabadon megválasztható.
3. Kiállítás arculatterv
A beérkező pályázatok módosíthatják a kiadott feladatokat.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A tervek folyamatos bemutatása, az elkészült munkák határidőre történő pontos
leadása.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

A korszerű a tematikához illő vizuális megfogalmazás. Egyéni, újszerű
megközelítés, magasszintű szakmai kutatás.
Meggs' History of Graphic Design, ISBN-13: 978-1118772058

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

20 fő, csak mintatanterv szerint
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Oktató neve:

Felsmann Tamás, Auth Attila, Kovács Olivér Artúr, Szabó
Andrea

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Műtermi gyakorlat 7
GRM-TGMŰ05
Grafika
9
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Hétfő-péntek: 9:00-12:00 h

Helyszín:

Műtermek, III/5

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

1. Arculattervezés online és offline platformra.
2. Csomagolás tervezési feladat.. A csomagolás koncepciójának kialakítása
kötetlen, valamint a kiszerelés formája is szabadon megválasztható.
3. Kiállítás arculatterv
A beérkező pályázatok módosíthatják a kiadott feladatokat.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A tervek folyamatos bemutatása, az elkészült munkák határidőre történő pontos
leadása.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Korszerű a tematikához illő vizuális megfogalmazás. Egyéni, újszerű
megközelítés, magasszintű szakmai kutatás.
Meggs' History of Graphic Design, ISBN-13: 978-1118772058

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

20 fő, csak mintatanterv szerint

Oktató neve:

Felsmann Tamás DLA egyetemi docens
Auth Attila egyetemi adjunktus
Kovács Olivér Artúr egyetemi tanársegéd
Szabó Andrea művésztanár

A kurzus elnevezése:

Diplomaelőkészítő művésztelep

A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:
Helyszín:

Grafika
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Műterem
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Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Tájékozódás, diploma témakeresés önálló kutató munkával. Eredmények
prezentálása, értékelése.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Tájékozódás, diploma témakeresés önálló kutató munkával.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

A korszerű a tematikához illő vizuális megfogalmazás. Egyéni, újszerű
megközelítés, magasszintű szakmai kutatás.
Egyéni diplomaprogramhoz fellelhető irodalom, valamint korábbi témába vágó
szakdolgozatok tanulmányozása.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

Labancz István

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Animáció és dizájnvizualizáció 3D-ben I/1

Helyszín:

III/15 Tgr Számítógép labor

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus során hallgatóink rajzi és tervezési képességeiket
kamatoztatják/bővítik a digitális médium használatával, kutatva és
kiaknázva annak alkotói lehetőségeit. A kurzus célja részletes ismeretet
adni a virtuális térben létrehozható, alkalmazott jellegű munkák
létrehozásához a tervezőgrafika, a motion graphics/animáció
területein. Ezekkel párhuzamosan cél a dizájnvizualizáció hatékony
művelése, az olyan területeken, mint az arculattervezés, a forma- és
csomagolástervezés. A bemutatott anyag segítséget nyújt a 3D
modellező és animációs programok használatához.
1 hét: 3D tartalmak előállításának átfogó bemutatása: I. geometriák
létrehozása, poligon modellezés, NURBS görbék és felszínek. II.
Shader-ek és textúrák alkalmazása, téri formák síkba terítése, az UV
map létrehozása. III. A time és range slider vázlatos bemutatása.
Navigációs gyakorlat. Poligon primitívek létrehozása. Feladat: kert és
ház modellezése poligon primitívekkel.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Grafika Tanszék
4
őszi szemeszter
CS:16:00-19:30

2 hét: A Maya kezelőfelületének bemutatása, navigáció a virtuális 3D
térben. A főbb panelek, ortogonális és perspektivikus kameranézetek,
Tool Box, Channel Box, Attribute Editor. További UI és GUI elemek
bemutatása. Transzformációs eszközök, Move, Rotate, Scale Tool.
Feladat: modellezési gyakorlat.
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3 hét: Jelenetelemek kijelölése, komponensszerkesztő mód, poligon
komponensek (vertex, edge, face) kijelölése, transzformációja. A menu
line, menü set-ek, Create és Edit Mesh elemeinek megismerése, az
Extrude alkalmazása a modellezési gyakorlat során. Multi-Cut Tool
beállításai. Feladat: kiskanál modellezése.
4 hét: További modellezési ismeretek elsajátítása, a snap funkciók,
Merge, Insert Edge Loop Tool, Duplicate és Duplicate Special.
Poligon primitívek létrehozása, az Option Box-ok szerepe, az építési
előzmények utólagos szerkesztése az Attribute Editor-ban. Feladat:
modellezési gyakorlat, thonet szék.
5 hét: A geometriák szerkesztésnek további lehetőségei, A Move Tool
beállításainak módosítása, Object, World. Normal, Component, Set to
Point. A transzformációs középpont szerkesztése. Feladat: modellezési
gyakorlat.
6 hét: Directional Light, létrehozása, transzformálása és
attribútumainak szerkesztése. Direkt és indirekt világítás, Final
Gathering bemutatása. Feladat: kompozíció tervezése és bevilágítása.
7 hét: Modelling Toolkit további elemei. Connect, Bevel és Target
Weld.
8 hét: Modellezési gyakorlatok folytatása. Duplicate Special további
használata, másolatok és példányok. Tengelyesen szimmetrikus formák
modellezése. A MASH network bemutatása. Konzultáció.
9 hét: CV és EP görbék szerepének bemutatása a felszínalkotásban és
az animációban. Curve Point, Control Vertex, görbék szerkesztése.
Adobe Illustrator és SVG görbék importálása.
10 hét: A Blinn és Lambert shader, map-ek alkalmazásának
bemutatása, Arnold Render engine, Standard Surface alkalmazása
(diffuse color, transparency, incandescence, bump és normal map).
Directional Light, Area és Point Light létrehozása, transzformálása és
attribútumainak szerkesztése

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

11 hét: Állóképek renderelésének főbb beállítása, renderelési gyakorlat,
általános renderelési és Arnold renderelési beállítások. Konzultáció a
leadandó vizsgafeladatról.
Modellek tervezése és készítése, anyagtípusok geometriákhoz
rendelése, bevilágítása, renderelése
Érdemjegy; a félévi során kiadott feladatok, és a félévzáró
vizsgafeladat teljesítése.
John Whitney: Digital Harmony on the complementarity of music and visual arts
Narratívák 7. - Elbeszélés, játék és szimuláció a digitális médiában
Jim Lammers: Maya, a 3D világa
Dariush Derakhshani: Maya - 3D modellezés és animáció

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:
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Oktató neve:

Labancz István

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Képalkotás a virtuális térben II/1

Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Grafika Tanszék
2
őszi szemeszter
szerda 14,15-15,45
szerda 16,00-17,30
III/15 Tgr Számítógép labor
A kurzus során hallgatóink kamatoztatják és bővítik az tradicionális
művészeti ágak és az analóg képalkotói technikák művelése során
megszerzett tudásukat és képességeiket, kihasználva és kutatva a
digitális médium alkotói lehetőségeit. A kurzus célja részletes ismeretet
adni a virtuális térben létrehozható művészi, autonóm grafikák, és
kísérleti jellegű mozgóképes munkák megalkotásához. Ezek mellett, a
virtuális tér formaalkotási lehetőségeit kihasználva, egyedi művek 3D
nyomtatásához szükséges ismeretek sajátítanak el. A bemutatott anyag
segítséget nyújt a 3D modellező és animációs programok
használatához.
1 hét: Virtuális modellek és megjelenítésük - 3D tartalmak
előállításának átfogó bemutatása: I. geometriák létrehozása, poligon
modellezés, NURBS görbék és felszínek. Feladat: kert és ház
modellezése poligon primitívekkel.
2 hét: Navigáció a 3D virtuális térben - A Maya kezelőfelületének
bemutatása. A főbb panelek, ortogonális és perspektivikus
kameranézetek, Tool Box, Channel Box, Attribute Editor.
Transzformációs eszközök, Move, Rotate, Scale Tool. Feladat:
modellezési gyakorlat.
3 hét: Jelenetelemek kijelölése, komponensszerkesztő mód, poligon
komponensek (vertex, edge, face) kijelölése, transzformációja. MultiCut Tool beállításai. Feladat: kiskanál modellezése.
4 hét: További modellezési ismeretek elsajátítása, a snap funkciók,
Merge, Insert Edge Loop Tool, Poligon primitívek létrehozása, az
Option Box-ok szerepe, az építési előzmények utólagos szerkesztése
az Attribute Editor-ban. Feladat: modellezési gyakorlat.
5 hét: A geometriák szerkesztésnek további lehetőségei, a Move Tool
beállításainak módosítása, Normal, Normals Average, Set to Point. A
transzformációs középpont szerkesztése. Feladat: modellezési
gyakorlat, thonet szék.
6 hét: Világítás, a fények attribútumainak szerkesztése. Direkt és
indirekt világítás, A szórtfényszimuláció (Final Gathering) bemutatása.
Feladat: tárgykompozíció tervezése és bevilágítása.
7 hét: Modelling további Toolkit elemei. Connect, Bevel és Target
Weld.
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8 hét: Modellezési gyakorlatok folytatása. Duplicate Special használata,
másolatok és példányok. Tengelyesen szimmetrikus formák
modellezése. Konzultáció.
9 hét: CV és EP görbék szerepének bemutatása a felszínalkotásban és
az animációban. Curve Point, Control Vertex, görbék szerkesztése.
10 hét: Arnold Render engine, Standard Surface alkalmazása (diffuse
color; preset-ek választása). Directional Light, Area és Point Light
létrehozása, transzformálása és attribútumainak szerkesztése

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

11 hét: Állóképek renderelésének főbb beállítása, renderelési gyakorlat,
common tab és Arnold beállítások. Konzultáció a leadandó
vizsgafeladatról.
Modellek tervezése és készítése, anyagtípusok geometriákhoz
rendelése, bevilágítása, renderelése.
Érdemjegy; a félévi során kiadott feladatok, és a félévzáró
vizsgafeladat teljesítése.
Yves Netzhammer: The Refuge for Drawbacks, ISBN-10:
3869841583
John Whitney: Digital Harmony: On the Complementarity of Music
and Visual Art, ISBN: 0-07-070015-X
Jim Lammers: Maya, a 3D világa, ISBN: 963-2108-10-8
Dariush Derakhshani: Maya - 3D modellezés és animáció, ISBN: 978963-9929-02-9
Narratívák 7. - Elbeszélés, játék és szimuláció a digitális médiában,
ISBN: 9789639529649

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

Labancz István

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Képalkotás a virtuális térben II/3

Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Grafika Tanszék
2
őszi szemeszter
szerda 14,15-15,45
szerda 16,00-17,30
III/15 Tgr Számítógép labor
A kurzus során hallgatóink kamatoztatják és bővítik az tradicionális
művészeti ágak (valamint az analóg képalkotói technikák) művelése
során megszerzett tudásukat és képességeiket, kihasználva és kutatva a
digitális médium alkotói lehetőségeit. A kurzus célja részletes ismeretet
adni a virtuális térben létrehozható művészi, autonóm grafikák, és
kísérleti jellegű mozgóképes munkák megalkotásához. Ezek mellett, a
virtuális tér formaalkotási lehetőségeit kihasználva, egyedi művek 3D
nyomtatásához szükséges ismeretek sajátítanak el. A bemutatott anyag
108

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

segítséget nyújt a 3D modellező és animációs programok
használatához.
1. hét: A poligon mesh-ek szerkesztésének további lehetőségei. Bezier
és NURBS görbék alkalmazása, poligon és NURBS konverzió.
Tervezési és modellezési feladat.
2 .hét: Modellezési gyakorlatok folytatása. Duplicate Special további
használata, másolatok és példányok.
Középpontosan szimmetrikus formák modellezése. Deformerek
használata 1.
3. hét: UV map-ek szerkesztése, UV Texture Editor használata,
textúrák szerkesztése Photoshop-ban.
4. hét: UV map-ek további szerkesztése, UV Texture Editot: Cut UV
Edge, Move and Seam, textúrák szerkesztése Photoshop-ban.
5.hét Materialok áttekintése: Surface Shader, Lambert, Blinn.
6.hét: Seamless pattern és textúra létrehozása. Bump, Normal,
Specular map-ek Alkalmazása az AiStandardSurface-ben.
7. hét: A Hypershade és a Node Editor használata.
8.hét: Timeline a Photosopban, Rétegek frémekké alakítása.
9. hét: Rövid animált képszekvencia, gif készítése. Színkorrekciók,
tervezési és kompozitálási feladat.
10. hét: Tervezési feladat. Jelenetelemek animálása, interpolálás,
Animációs görbék, a Graph Editor
használata, képszekvenciák renderelése. Útvonal animáció.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

11. Blend Shape Editor és deformerek használata 2. Feladat:
mozgókép kompozíció tervezése és renderelése.
Animációs képsorozatok készítése, bevilágítása, renderelése,
mozgóképi kimenet mentése.
Érdemjegy; a félévi során kiadott feladatok, és a félévzáró
vizsgafeladat teljesítése.
Yves Netzhammer: The Refuge for Drawbacks, ISBN-10:
3869841583
John Whitney: Digital Harmony: On the Complementarity of Music
and Visual Art, ISBN: 0-07-070015-X
Jim Lammers: Maya, a 3D világa, ISBN: 963-2108-10-8
Dariush Derakhshani: Maya - 3D modellezés és animáció, ISBN: 978963-9929-02-9
Narratívák 7. - Elbeszélés, játék és szimuláció a digitális médiában,
ISBN: 9789639529649

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:
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Oktató neve:

Lelkes László, egyetemi docens

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Tervezőgrafika Művésztelepi gyakorlat 2.
GRM-GRMT02
Grafika tanszék
2

Helyszín:

Tihany, Művésztelep

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A hallgatók az 1-4. szemeszter során megszerzett tervezési tapasztalat
alapján egy összetett, a tihanyi Művésztelep kontextusában
értelmezendő feladatot oldanak meg. Egy fizikai térhez és annak
funkcionális karakteréhez rendelnek képi megoldásokat. Megtervezik a
Művésztelep, mint önálló funkcionális entitás egyedi grafikai arculatát,
illetve a telep belső irányító rendszerét úgy, hogy azok képileg
összefüggjenek és kifejezzék a Magyar Képzőművészeti Egyetem
szellemi karakterét is. A tervezés során a lehetséges kivitelezési
módokat is meg kell jelölni.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

őszi szemeszter
szeptember

A tervezés .1 fázisa: A Tihanyi Somogyi József Művésztelep emblémáját (vagy
logotípiáját) és annak levélpapíron, névjegyen és borítékon történő
megjelenését kell grafikai és tipográfiai terv formájában véglegesíteni.
A tervezés 2. fázisa: A megalkotott arculat karakteréhez illeszkedő
információs brossúra grafikai és tipográfiai tervezése saját, a
helyszínen készített fotók felhasználásával.
A tervezés 3. fázisa: A művésztelep épületein belüli és azok közötti
eligazodást segítő, a grafikai arculathoz is illeszkedő tájékoztató táblák
jelrendszerének megalkotása.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

A megfelelő képi kifejező eszközök technikai értelemben vett
magabiztos használata. Az adott feladatok megoldásához szükséges, a
témát és a megoldandó vizuális probléma karakterét feltáró
kutatómunka helyszínen történő elvégzése. A tervezési munka
véglegesítése a szemeszter végére.
Értékelés: A hallgató teljesítményének értékelése a feladatokra adott
képi megoldások kidolgozottsának és egyediségének szintje alapján
nyílvános értékelés formájában történik.
Követelmény: A helyszíni jelenlét. A gyakorlat során folyó
megbeszéléseken való részvétel és proaktív együttműködés a
művésztelepi gyakorlatért felelős kísérő oktatóval.

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

– David Gibson: The Wayfinding Handbook; Princeton Architectural
Press 2009; ISBN: 1568987692

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

25 fő
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Oktató neve:

Lelkes László, egyetemi docens

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Tervezőgrafika elméleti vonatkozásai
GRM-TGEV01
Grafika tanszék
4

Helyszín:

Főépület, Vetítő

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A szakma társadalmi szerepének megértése könnyebb a képi
kommunikáció változásának, egyéb vizuális területek közlési
stratégiáinak és módszereinek ismeretével. A változások értelmezése
fontos szerepet játszik az alkotói önkép és a kritikai gondolkodás
kialakításában.
A tantárgy foglalkozik a szakma más, tudományos és
egyéb területeken található vonatkozásaival. Ezen vonatkozások
ismerete, illetve a más területek irányában felkeltett érdeklődés egy
szélesebb körű tudásanyag megszerzését segíti, amely előfeltétele egy
aktívan alkotó és hosszútávon tudatosan alakító célú szakmai
gyakorlati tevékenységnek. A tantárgy társadalmi, ideológiai, filozófiai,
pszichológiai és technikai értelemben is vizsgálja a praktikus célú és az
autonóm képcsinálás alakulását. A hallgatók a képi közlés társadalmi és
technikai történések függvényében történő változásainak megértésével
értelmezni tudják saját társadalmi szerepüket és képesek felismerni a
művészeti társterületekkel való együttműködés lehetséges formáit.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A tantárgy az alábbi gondolati-tartalmi csomópontok mentén
tekinti át a releváns területeket.

őszi szemeszter
órarend szerint

Tematika 1. szemeszter:
1. Mit nevezünk vizuális kommunikációnak? (Célok, eszközök, speciális
képi retorikai elemek)
2. A tervezőgrafikus tevékenysége, társadalmi szerepe és felelőssége.
3. Lényegi különbségek az autonóm és az alkalmazott művészetek
között. Fogalmi meghatározás, társadalmi szerep, értékelési
szempontok, technikai kérdések.
4. Mi a kreatív alkotói folyamat? A képcsinálás paradigma váltása a
reneszánsz korában. Miként és mi okból nyúl vissza az itáliai
városállamok művészete az antik Róma örökségéhez?
5. Milyen gondolati változás tükröződik az érett reneszánsz és a barokk
összehasonlításában? Az ábrázolás és térszerkesztés módosulása a
tudományosodás és az európai ember változó önképének
összefüggésében.
6. Hogyan fogalmazható meg a modernitás értékrendszere? Milyen
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társadalmi ideált tükröz a klasszicizmus művészete? Mi okozza a
Párizsi Szalon és az Impresszionisták konfliktusát? Milyen történelmi
momentumhoz köthető és milyen meghatározó körülmények járulnak
hozzá a „vászon forradalmasításához"? (az angol akvarell és Turner, a
fotográfia szerepe, Európán kívüli hatások stb.) Mi szolgáltatja az avantgarde
szellemi hátterét? (művészeti, kultúrális és társadalmi vonatkozások,
különbözőségekben megfogalmazott azonosságok stb.)
7. A mai értelemben vett alkalmazott vagy tervezőgrafika kialakulása és
a meghatározó tényezők vizsgálata.
8. A Felvilágosodás és az Ipari forradalom hatása a vizuális kommunikáció
fejlődésére.
9. A „látványszerűség” tudományos megközelítése. Miért relatív fogalom
a „látványhű” kategóriája? A lineális perspektívában szerkesztett kép
és a nézői szabadság viszonya.
10. Hogyan függ össze a XIX.sz végén megjelenő új műfaj, a plakátok
tartalmi igénye, azok vizuális nyelve és a litográfia technikai fejlődése?
Milyen objektív (fizikai, társadalmi) tényezők járulnak hozzá a plakát
elterjedéséhez a XIX.sz végi Párizs esetében? Miben áll Jules Chéret
munkásságának újszerűsége?
11. Közös vonások és alapvető különbségek Chéret és Toulouse-Lautrec
művészi munkásságában.
12. Mi a „Gestalt” elmélet és annak jelentősége a képalkotás
szempontjából? Története, megalkotói és a vizualitásban játszott
szerepe. Hogyan használható ki a „gestalt” elméletben leírt mentális
képesség a képi nyelvben? A legdemokratikusabb „ retina jutalom” ? (Op
art, Vasarely, Otl Aicher, a müncheni olimpia kepi kommunikációja és az
absztrakció társadalmi üzenete)
13. A látványtól a jelig.
Az absztrakció különböző szintjei. A jel, mint a képi absztrakció legvégső foka.
A jel működésének feltételei.
14. A „kultúrák közötti” vizuális kommunikáció sajátosságai.
Milyen speciális grafikai és alkotói lehetőségek nyílnak és melyek a lehetséges
megvalósítandó célok egy több pólusú vagy heterogén kultúrális közegben?
15. A Bauhaus vázlatos története és filozófiája.
Meghatározó személyek és elvek. Társadalmi és művészetelméleti
összefüggések. A hagyomány és a funkció viszonya. Létezik „univerzális
kód”, mint társadalmilag hiteles esztétikai értékdefiníció? (Gropius,
Herbert Bayer) A funkcionális tipográfia ideológiai konfliktusa.
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Az előadásokon való személyes részvétel és a hallottakról jegyzet
készítése.
Lehetőség szerint az elhangzottakhoz kapcsolódó órai dialógusokban
mutatott aktivitás. A kiadott feladatok elvégzése.
Az ajánlott irodalom ismerete.
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Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Értékelés: szóbeli vizsga (kollokvium)
Követelmény: Az órákon elhangzottak aktív ismerete. A kiadott
gyakorlati feleadatok elvégzése.
Tom Wolfe: Festett malaszt (1975) ISBN: 9630735148
Tom Wolfe: From Bauhaus to Our House (1981) ISBN: 0-374-15892-4
Alpers, S. The Art of Describing, The University of Chicago Press, 1983.
Arnheim, R. Gestalt Psychology and Artistic Form, In ‘Aspects of Form’
edited by L.Whyte, Indiana University Press. 1966.
Ash, M. Gestalt Psychology in German Culture, 1890-1967: Holism and the
Quest for Objectivity, Cambridge University Press, 1995
Atkinson, D. ‘Discourse and Practice in Art Curriculum and the
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Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

https://segd.org
nincs korlát

Oktató neve:

Lelkes László, egyetemi docens

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Tervezőgrafika műtermi gyakorlat 3-4.
GRM-TGMŰ03
Grafika tanszék
9
őszi szemeszter
órarend szerint
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Helyszín:

Főépület, III. Emelet 16. műterem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A 3. szemeszterben a hallgatók korábban már megszerzett
tervezési tapasztalat alapján egy karakterében hasonló, de
összetettebb, kontextusérzékenyebb megoldást gyakorolnak.
Fizikai térhez és annak funkcionális karakteréhez rendelnek képi
megoldásokat. Emellett objektív keretben önálló tapasztalat alapján
saját individuális üzenetük megformálását és annak közlését is
gyakorolják. Így a tervezőgrafika lényegét képező, az alkotótól
független külső szándékú közlés megvalósítása mellett a saját alkotói
tartalom átadásának képi technikáját sajátítják el. Ez a képzési
szakasz biztosítja a hallgatók számára a mesterségbeli tudáson
túli átlépést egy magasabb, autonóm célok megvalósítására is
alkalmas szintre. A szemeszter harmadik feladatterülete, amikor
szöveges, infografikus illusztratív és fotó elemeket integrálnak a
hallgatók egy adott tematikájú kiadványon belül. A feladatok
támaszkodnak a Tervezőgrafika elméleti vonatkozásai I.-II. során tárgyalt
problémakörökkel kapcsolatos megállapításokra.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A 3. szemeszterben a hallgatók korábban már megszerzett tervezési
tapasztalat alapján egy karakterében hasonló, de összetettebb,
kontextusérzékenyebb megoldást gyakorolnak. Fizikai térhez és annak
funkcionális karakteréhez rendelnek képi megoldásokat. Emellett
objektív keretben önálló tapasztalat alapján saját individuális üzenetük
megformálását és annak közlését is gyakorolják. Így a tervezőgrafika
lényegét képező, az alkotótól független külső szándékú közlés
megvalósítása mellett a saját alkotói tartalom átadásának képi
technikáját sajátítják el. Ez a képzési szakasz biztosítja a hallgatók
számára a mesterségbeli tudáson túli átlépést egy magasabb, autonóm
célok megvalósítására is alkalmas szintre. A szemeszter harmadik
feladatterülete, amikor szöveges, infografikus illusztratív és fotó
elemeket integrálnak a hallgatók egy adott tematikájú kiadványon
belül. A feladatok támaszkodnak az első két szemeszter során
hallgatott elméleti tárgy (a Tervezőgrafika elméleti vonatkozásai I.-II.) során
tárgyalt problémakörökkel kapcsolatos megállapításokra.
A másodéves képzés részét képezi az előző évhez hasonlóan az
oktatási tematikába illeszthető külső pályázatokra készülő alkotások
konzultációs segítséggel történő létrehozása is.
Minden feladat kiadása a téma részletes ismertetésével és a
hallgatókkal közös megbeszélés keretében történik.

Feladat tematika 3. szemeszter:
Piktogramsor tervezése női, férfi és mozgássérült mosdó számára.
A feladat a korábbi piktogram tervezésekhez képest összetettebb, mert
három különböző karakterű és funkciójú térhez kell rendelni a képi
megoldásokat. A kivitelezés technikáját és anyaghasználatát is
modelleznie kell a hallgatóknak.
Képi sztereotípiák szubjektív újraformálása. A feladat címe
„Budapest máshol”. A feladat első fázisában Budapestet, mint fizikai
helyszínt kell analóg vagy digitális fotó elkészítésével szubjektív
módon újrateremteni. Az addig nem létező „máshol” megteremtésével
egy olyan világ jön létre, amely csak az hallgató alkotása által válik
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bejárhatóvá a néző számára. Az egyszerű fizikai tér különös
nézőpontba helyezése vagy identitáscseréje éppúgy érvényes megoldás,
mint a helyszínhez kötődő egyéni élmény vagy viszony megjelenítése.
A fénykép(ek) az expozíció pillanatában valósul meg. További
számítógépes manipulációra nincs lehetőség. A feladat második fázisa
egy tervezőgrafikai gesztus. Az elkészített fotót (vagy fotókat)
valamilyen tervezőgrafikai területté kell továbbfejleszteni (plakát,
szórólap, brossúra etc.) oly módon, hogy a hallgató formált szöveget,
jelet, grafikai elemet rendel az alapot alkotó képhez. Ez által egy
gyakorlati célú tervezőgrafikai objekt valósul meg, amely egy
szubjektív tartalom közlésére szolgál.
Szakácskönyv tervezése. Az adott tematika mellett a tartalmi
mozgástér viszonylag nagy. Étel, ital, desszert vagy személyhez kötődő
receptek megjelenítése a cél olyan formában, hogy az sokszorosítva a
kereskedelmi forgalomba is kerülhet. A feladat megoldása során fotó,
szöveg és infografika integrációjának kell megvalósulni, amely három
oldalpár+borító elkészítésével teljesül. A méret, a formátum és a
technika kötetlen.
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

A megfelelő képi kifejező eszközök technikai értelemben vett
magabiztos használata. Az adott feladatok megoldásához szükséges, a
témát és a megoldandó vizuális probléma karakterét feltáró
kutatómunka elvégzése.
Értékelés: A hallgató teljesítményének értékelése a feladatokra adott
képi megoldások kidolgozottsának és egyediségének szintje alapján
nyílvános értékelés formájában történik.
Követelmény: Rendszeres részvétel a műtermi gyakorlati órák
keretében történő megbeszéléseken és proaktív együttműködés az
évfolyamért felelős oktatóval.
NEMZETKÖZI SZAKIRODALOM
– David Berman: Do Good Design; Riders 2008; ISBN: 032157320X
– Rick Eiber: World trademarks 100 Years: an international collection of symbol
and logotype designs of the last one hundred years;
Graphis U.S. 1996; ISBN: 1888001070
– Frierich Friedl, Nicolaus Ott, Bernard Stein: TYPO, when, who, how;
Könemann 1998; ISBN: 3895084735
– Hannah Ford, Anne Odling-Smee: The New Handmade Graphics, beyond
digital design; Rotovision Sa 2003; ISBN: 2880467039
– David Gibson: The Wayfinding Handbook; Princeton Architectural Press
2009; ISBN: 1568987692
– Matthias Hillner: Virtual Typography; Fairchild Books 2009; ISBN:
294037399X
– Mathieu Lommen: The Book of Books, 500 Years of Graphic Innovation;
Thames & Hudson 2012; ISBN: 0500515913
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MAGYAR VONATKOZÁSÚ SZAKIRODALOM
– Országos Alkalmazottgrafikai és Tervezőgrafikai Biennálék katalógusai
1978-tól kezdődően
– X=XX, Magyar tervezőgrafika húsz éve; Békéscsabai Megyei Jogú Város
Önkormányzata 1998; ISBN:963035750X
– Kulinyi István: A mai magyar plakát; Műcsarnok 1986; ISBN:
9637162402
– Kulinyi István; Magyar design 94 - Hungarian Design; Magyar Design
Kulturális Alapítvány 1994; ISSN 12166065
– Kulinyi István: Plakát a plakát után; Alapfy Stúdió 2017; ISBN:
9789638509192
– Bakos Katalin, Kemény György: 100+1 éves a magyar plakát, A magyar
plakátművészet története, 1885-1986; Műcsarnok 1986; ISBN:
9637162356
ÉVKÖNYVEK
– Graphis; Graphis Inc.;
FOLYÓIRATOK
– Domus: contemporary architecture, interiors, design, art; Editoriale Domus
S.p.A.; ISSN: 04013174
– Eye: international journal of graphic designs; E map Architecture; ISSN:
0960779X
– Graphis: International journal of graphic and applied art = Internationale
Zeitschrift für freie Graphik, Gebrauchsgraphik, Dekoration =
Revue internationale d'arts graphiques et d'art appliqué; Amstutz & Herdeg,
Zurich, 1955-2005;
– Novum: world of graphic design; Stiebner Verlag; ISSN: 14381753
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

25 fő

Oktató neve:

Lengyel András

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:

Diploma készítés, konzultáció 1-2
GRM-DKÉK01, 02
Grafika Tanszék
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A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

7

Helyszín:

Képgrafika műtermek, műhelyek

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A diplomakészítés, konzultáció programja a hallgatók egyéni
munkájának és diplomatervének függvénye.

2021/22 tanév, őszi szemeszter
órarend szerint (Cs: 12:30-14:00)

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Aktív és folyamatos konzultáció.
A feladatok megjelölt határidőre való megoldása és bemutatása.
A hallgató programjával kapcsolatba hozható kortárs művészek és
művészettörténeti példák ismerete.
Gyakorlati jegy a kurzuson teljesített munka alapján
A hallgató egyéni programjához személyre szabottan.
Umberto Eco

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

mintatanterv szerint, csak képgrafikus hallgatóknak

Oktató neve:

Lengyel András

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Diplomaelőkészítő művésztelepi gyakorlat
GRM-GRDT01
Grafika Tanszék
2

Helyszín:

Képgrafika műtermek, műhelyek

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A művésztelepi gyakorlat programja a hallgatók egyéni munkájának és
diplomatervének függvénye. Felkészülés a diplomára, anyaggyűjtés,
tájékozódás.

2021/22 tanév, őszi szemeszter
2021. szeptember 1-től

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

A kiadott feladat értelmező feldolgozása. A témával kapcsolatos
tájékozódás alapossága – kutatás, anyaggyűjtés, szöveges tervek,
vázlatok, fotók, weboldalak stb. megfelelő mennyisége és minősége.
Kortárs referenciák. Egyéni invenciók.
Gyakorlati jegy a művésztelepi részvétel alapján.
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Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

mintatanterv szerint, csak képgrafikus hallgatóknak

Oktató neve:

Lengyel András

A kurzus elnevezése:

Grafika műtermi és műhelygyakorlat, diplomamunka készítés 13
GRM-GMŰD01, 02, 03
Grafika Tanszék
9

A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

2021/22 tanév, őszi szemeszter
órarend szerint 9-12

Helyszín:

Képgrafika műtermek, műhelyek

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A műtermi gyakorlat programja a hallgatók egyéni munkájának és
diplomatervének függvénye.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Aktív és folyamatos konzultáció.
A feladatok megjelölt határidőre való megoldása és bemutatása.
A hallgató programjával kapcsolatba hozható kortárs művészek és
művészettörténeti példák ismerete.
Gyakorlati jegy a kurzuson teljesített munka alapján
A hallgató egyéni programjához személyre szabottan.
Umberto Eco

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

mintatanterv szerint, csak képgrafikus hallgatóknak

Oktató neve:

Lengyel András

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Kép és sokszorosítás - Grafikai médiumok alkalmazása 1
GRM-KGAM01
Grafika Tanszék
5

Helyszín:

Képgrafika műtermek, műhelyek

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A festészet mellett a grafika évszázadokon keresztül a képalkotó
művészetek sorába tartozott. A mélynyomó eljárások és a litográfia
elterjedésével a grafikai eljárások új területeket hódítottak meg. A 19.
sz-ban a litográfia biztosított lehetőséget a napilapok, újságok,

2021/22 tanév, őszi szemeszter
órarend szerint
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plakátok, könyvek, nagy példányszámban történő nyomtatására. A 20.
sz-ban az új nyomdaipari eljárások (ofszet, szita és digitális nyomdai
eljárások) szinte végtelen példányszámot biztosítottak. Tantárgyunk
ennek a folyamatnak az áttekintését, megértését, gyakorlatban való
alkalmazását célozza.
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Aktív és folyamatos konzultáció.
A feladatok megjelölt határidőre való megoldása és bemutatása.
A hallgató programjával kapcsolatba hozható kortárs művészek és
művészettörténeti példák ismerete.
Aktuális kiállítások naprakész tanulmányozása.
Gyakorlati jegy a kurzuson teljesített munka alapján.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

mintatanterv szerint, csak képgrafikus hallgatóknak

Oktató neve:

Lengyel András

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Képgrafika műtermi és műhelygyakorlat
GRM-KGMŰ 01-től 07-ig
Grafika Tanszék
9

Helyszín:

Képgrafika műtermek, műhelyek

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A műtermi gyakorlat programja a hallgatók egyéni munkájának és
fejlődésének függvénye. A grafikai technikák adott féléves
programjához illeszkedve jön létre a program. A könyvtári
archívumban megtekintjük a félévi technikához kapcsolódó grafikákat.
A művészettörténet klasszikusait felidézve történik a feladatok
megfogalmazása. Az elmúlt három szemeszter online oktatás
tapasztalatait és a digitális grafikai módszereket beépítjük a hallgatók
műtermi munkájába.

2021/22 tanév, őszi szemeszter
órarend szerint

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Aktív és folyamatos konzultáció.
A feladatok megjelölt határidőre való megoldása és bemutatása.
A hallgató programjával kapcsolatba hozható kortárs művészek és
művészettörténeti példák ismerete.
Gyakorlati jegy a kurzuson teljesített munka alapján
Ajánlott irodalom:
Ales Krejca: A művészi grafika technikái, Corvina, 1986
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Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Jan Pettersson: Printmaking in the Expanded Field, továbbá a hallgató
egyéni programjához személyre szabottan.
Aktuális kiállítások naprakész tanulmányozása
mintatanterv szerint, csak képgrafikus hallgatóknak

Oktató neve:

Lengyel András

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Művésztelepi gyakorlat
GRM-GRMT 01-től 03-ig
Grafika Tanszék
2

Helyszín:

Képgrafika műtermek, műhelyek

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Egyetemünk tihanyi művésztelepe nyújtotta lehetőségek kihasználása.
Itt is, mint egyéb művésztelepeken feltöltődést, kikapcsolódást,
műtermi munkára való felkészülést biztosítja. Elsősorban szabadkézi
rajzok, vázlatok, festészeti gyakorlatok képezik. az itteni munkát. A
hallgatói együttlét, a közösség lehetőséget nyújt egy-egy új
művészgeneráció kialakulására. Idén mindezt ismét a Főépületben
fogjuk megvalósítani.

2021/22 tanév, őszi szemeszter
2021. szeptember 1-től

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

A kiadott feladat értelmező feldolgozása. A témával kapcsolatos
tájékozódás alapossága – kutatás, anyaggyűjtés, szöveges tervek,
vázlatok, fotók, weboldalak stb. megfelelő mennyisége és minősége.
Kortárs referenciák. Egyéni invenciók.
Gyakorlati jegy a művésztelepi részvétel alapján.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

mintatanterv szerint, csak képgrafikus hallgatóknak

Oktató neve:

Madácsy István

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Diploma készítés, konzultáció 1
GRM-DKÉK01
Grafika Tanszék Képgrafika szakirány
7
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Cs: 12,30-14,00
120

Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

I/5. Kgr;I/6. Kgr;I/7. Kgr; I/8. Kgr; I/18. Kgr;I/19. Kgr;II/11.
Kgr;III/6. Kgr, Képgrafika műhelyek
A diplomamunka összegzi és szintetizálja a megelőző tanévek szakmai
– elméleti és gyakorlati – tapasztalatait, a megszerzett tudást. A
megvalósítást tekintve lehet különféle műfajvariációkra épülő grafikai
sorozat, szabad grafika, egyedi rajz, könyvillusztráció, művészkönyv,
illusztrációs sorozat, grafikai installáció stb. Mint a művészi kvalitás
bizonyítéka, egyúttal olyan kulminációs kiindulópont, amely minőségét
tekintve már relációt teremthet a kortárs képzőművészeti közeggel. Az
elméleti kutatási bázisra alapozva a kurzus feladata konzultálni a
diplomamunka gyakorlati kivitelezéséről és adott esetben az
installálásának megtervezéséről, elkészítéséről.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A diplomamunka kivitelezésére, installálására vonatkozó elképzelések,
tervek

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Gyakorlati jegy. A hallgató által tervezett műalkotás szakmai
megítélése: az elméleti háttér megalapozottsága, összefüggései a művel,
a kivitelezés minőségi szempontjai
A diplomázó hallgatók aktuális programjainak megfelelő

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

mintatanterv szerint

Oktató neve:

Madácsy István

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Diplomaelőkészítő művésztelepi gyakorlat
GRM-GRDT01
Grafika Tanszék Képgrafika szakirány
2
2021/22 tanév, őszi szemeszter
K, Sz, Cs: 9-12

Helyszín:

I/5. Kgr;I/6. Kgr;I/7. Kgr; I/8. Kgr; I/18. Kgr;I/19. Kgr;II/11.
Kgr;III/6. Kgr, Képgrafika műhelyek
A megelőző tanévek elméleti és gyakorlati tapasztalatainak, a
megszerzett tudásnak az összegzése, amely a diplomamunka elméleti
és gyakorlati terveiben szintetizálódik. Olyan kulminációs
kiindulópont, amely minőségét tekintve már relációt teremthet a
kortárs képzőművészeti közeggel.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Önálló kutatómunkával diplomaterv készítése, a témával kapcsolatos
tájékozódás alapossága – kutatás, anyaggyűjtés, szöveges tervek,
vázlatok, fotók, weboldalak stb. megfelelő mennyisége és minősége.
Kortárs referenciák. Egyéni invenciók
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Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Gyakorlati jegy

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

mintatanterv szerint

Lecturer:

István Madácsy

Course title:

Printmaking Studio Practice

a diplomázó hallgatók aktuális programjainak megfelelő

Course subject code:
Department:

Graphic Arts – Printmaking

Credits (ECTS):

9

Semester:

Autumn 2021/22

Time:
Location:

Printmaking Studios and Workshops

Description (brief description of the
course):

We expect an artistic research e.g. drafts, sketches, photos, links etc.
Students will be encouraged to set their own projects, and our
intentions is to develop their personal visual language and critical
decision making and to focus on their own independent artistic
understanding and acting. Every student should be open to the
contemporary interpretations and has to address questions of content,
of subject matter. For students we have special topics on demand:
Survival strategies, Extrodæsia. Encyclopedia towards a postanthropocentric world, Film analysis: The Price of Everything

Detailed description (optional):
Requirements:

invention, originality, wittiness, contemporaneity, diligence

Grading system/marks:

term mark

Required reading, textbooks,
literature etc.:

Sarah Riley: Practical Mixed-Media Printmaking. A&C Black, 2012
Dwight Pogue: Printmaking Revolution. Watson-Guptill, 2012
Paul Catanese – Angela Geary: Post-Digital Printmaking. A&C Black,
2012
https://www.flipsnack.com/eugenefever/extrodaesia-1.html
https://www.flipsnack.com/eugenefever/extrodaesia-2.html

Restrictions (limitation on student
access):

according to the curriculum
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Oktató neve:

Madácsy István

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Grafika művésztelepi gyakorlat 3
GRAMŰV07
Grafika Tanszék Képgrafika szakirány
2
2021/22 tanév, őszi szemeszter
2021. 09.06–17.

Helyszín:

I/5. Kgr;I/6. Kgr;I/7. Kgr; I/8. Kgr; I/18. Kgr;I/19. Kgr;II/11.
Kgr;III/6. Kgr, Képgrafika műhelyek
Élményanyag és motívumok gyűjtése, kompozíciós feldolgozása. Az
adott hely kulturális örökségének és természeti környezetének
megismerése. Fotódokumentáció, rajzos vázlatok készítése. Tematika:
Határ (közös grafikai mappa készítése a Képgrafika szakirány
műhelyeiben).

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

A kiadott feladat értelmező feldolgozása. A témával kapcsolatos
tájékozódás alapossága – kutatás, anyaggyűjtés, szöveges tervek,
vázlatok, fotók, weboldalak stb. megfelelő mennyisége és minősége.
Kortárs referenciák. Egyéni invenciók.
Beszámoló (háromfokozatú)
Ales Krejca: A művészi grafika technikái. Bp., Corvina, 1986
Szenteczki Csaba: A nyomtatott grafika története és technikái. Bp., Műszaki
Könyvkiadó, 2003
Sarah Riley: Practical Mixed-Media Printmaking. A&C Black, 2012
Dwight Pogue: Printmaking Revolution. Watson-Guptill, 2012
Paul Catanese – Angela Geary: Post-Digital Printmaking. A&C Black,
2012
mintatanterv szerint

Oktató neve:

Madácsy István

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Kép és sokszorosítás - Grafikai médiumok alkalmazása 1
GRM-KGAM01
Grafika Tanszék Képgrafika szakirány
5
2021/22 tanév, őszi szemeszter
K: 12,30-14,00

Helyszín:

I/5. Kgr;I/6. Kgr;I/7. Kgr; I/8. Kgr; I/18. Kgr;I/19. Kgr;II/11.
Kgr;III/6. Kgr Képgrafika műhelyek
A Grafikai médiumok a képgrafika új megjelenési formáival való
kísérletezés megadott tematikák alapján, (kísérleti technikák,
különleges anyagok, eszközök alkalmazása). Ehhez tartozik a valós és
társadalmi tér viszonylatainak feltérképezése, a grafika funkcióinak

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)
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újraértelmezése is. A hallgatóknak különböző, tematikus tartalomhoz
illeszkedő grafikai munkát kell létrehozniuk a műhelyekben
rendelkezésre álló eszközökkel és egyéb technikákkal. A tantárgy
fontos részét képezi az egyéni vagy kísérleti technikák alkalmazása.
Tematika: fotográfia a grafikában.
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

A kiadott feladat értelmező feldolgozása. A témával kapcsolatos
tájékozódás alapossága – kutatás, anyaggyűjtés, szöveges tervek,
vázlatok, fotók, weboldalak stb. megfelelő mennyisége és minősége.
Kortárs referenciák. Egyéni invenciók.
gyakorlati jegy a kiadott feladat megvalósításának színvonala alapján
https://www.facebook.com/rajzoltkepek
https://www.youtube.com/watch?v=IDHCzRjo4FE
https://hu.pinterest.com/npdprints/photo-printmaking/
Niura Legramante Ribeiro: Photography as a visual
note for printmaking (pdf)
mintatanterv szerint

Oktató neve:

Madácsy István

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Képgrafika műtermi és műhelygyakorlat 1
GRM-KGMŰ01
Grafika Tanszék Képgrafika szakirány
9
2021/22 tanév, őszi szemeszter
K, Sz, Cs: 9-12

Helyszín:

I/5. Kgr;I/6. Kgr;I/7. Kgr; I/8. Kgr; I/18. Kgr;I/19. Kgr;II/11.
Kgr;III/6. Kgr, Képgrafika műhelyek
1 Az alapvető rajzi és grafikatechnikai készségek fejlesztése, eszköz- és
anyaghasználati alapismeretek elmélyítése. A grafika jellegzetes képi
nyelvének elsajátítása, fejlesztése, kompozíciós feladatok megoldása. A
magasnyomás (linó- és fametszet) technikáihoz kapcsolódó feladatok.
Tematika: Kilátások; Bálvány, fétis, ereklye; Ádám/Éva; Csendélet az
ablakban.
2 Az alapvető rajzi és grafikatechnikai készségek fejlesztése, eszköz- és
anyaghasználati alapismeretek elmélyítése. A grafika jellegzetes képi
nyelvének elsajátítása, fejlesztése, kompozíciós feladatok megoldása. A
litográfia technikájához kapcsolódó feladatok. Tematika: Hommage à
Daumier; Családi/baráti kör; Alterego; Katarzis.
3 Az önálló grafikai vizuális kultúra megteremtése, saját módszerek
(speciális technikák, anyagok), önálló képalkotói programok
kidolgozása, és más, vizualitáshoz kötődő médiumok bevonása az
alkotásba. Különféle műfajvariációkra épülő grafikai sorozat, szabad
grafika, egyedi rajz, könyvillusztráció, művészkönyv, illusztrációs
sorozat, grafikai installáció megvalósítása.
4 Más, vizualitáshoz kötődő médiumok bevonása az alkotásba. A
grafikus képi gondolkozás és analízis fejlesztése. A megfigyelés,
koncepció és a reprezentáció viszonyai. A grafika mint interfész.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)
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Kombinált és egyedi technikák, fotográfia, klasszikus fényképészeti
nemes eljárások, számítástechnikai képalkotás, grafikai installációk,
animáció, 3D nyomtatás.
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

A kiadott feladatok értelmező feldolgozása. A témával kapcsolatos
tájékozódás alapossága – kutatás, anyaggyűjtés, szöveges tervek,
vázlatok, fotók, weboldalak stb. megfelelő mennyisége és minősége.
Kortárs referenciák. Egyéni invenciók.
Gyakorlati jegy
Ales Krejca: A művészi grafika technikái. Bp., Corvina, 1986
Szenteczki Csaba: A nyomtatott grafika története és technikái. Bp., Műszaki
Könyvkiadó, 2003
Sarah Riley: Practical Mixed-Media Printmaking. A&C Black, 2012
Dwight Pogue: Printmaking Revolution. Watson-Guptill, 2012
Paul Catanese – Angela Geary: Post-Digital Printmaking. A&C Black,
2012

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

mintatanterv szerint

Oktató neve:

Madácsy István

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Kortárs grafika 1
GRKOG07
Grafika Tanszék Képgrafika szakirány
2
2021/22 tanév, őszi szemeszter
K: 16:00-17:30

Helyszín:

Nagyelőadó

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus fő feladata a kortárs magyar és külföldi művészek grafikai
munkáinak elemzése, a művészettörténeti beágyazottságuk
ismertetése, a szellem-, kultúr- és művelődéstörténeti háttereik
feltárása, és a kontextusok keresése a naprakész „trendekkel”, a
jelenkorban érvényes alkotói folyamatokkal. Fontos cél, hogy a
hallgatók a megszerzett ismereteiket a saját műtermi és művészi
gyakorlatukban hasznosítani tudják; ennélfogva a prezentációk
elsősorban a tradicionális, valamint a hagyományos kánontól eltérő
alkotói módszerek, koncepciók, technikák és anyaghasználatok
ismertetésére fókuszálnak.
Vizsgáljuk a grafika műfajának határterületeit, multimediális
megjelenéseit, a kísérleti műfajokat, beleértve a számítógép alapú és
online alkalmazásokat is, a művészi grafika és az animáció viszonyait, a
grafikai installációk jellegzetességeit.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Az előadásokon megismert műalkotásokról egyéni vélemény (pró és
kontra) kialakítása. A tananyag elsajátítása.
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Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

kollokvium, vizsgajegy
https://ocula.com/art-galleries/
https://www.booooooom.com/tag/artist/
https://drawingsandnotes.tumblr.com/archive
mintatanterv szerint

Oktató neve:

Madácsy István

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Kortárs grafika 1
GRM-KKOG01
Grafika Tanszék Képgrafika szakirány
3
2021/22 tanév, őszi szemeszter
K: 16:00-17:30

Helyszín:

Nagyelőadó

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus fő feladata a kortárs magyar és külföldi művészek grafikai
munkáinak elemzése, a művészettörténeti beágyazottságuk
ismertetése, a szellem-, kultúr- és művelődéstörténeti háttereik
feltárása, és a kontextusok keresése a naprakész „trendekkel”, a
jelenkorban érvényes alkotói folyamatokkal. Fontos cél, hogy a
hallgatók a megszerzett ismereteiket a saját műtermi és művészi
gyakorlatukban hasznosítani tudják; ennélfogva a prezentációk
elsősorban a tradicionális, valamint a hagyományos kánontól eltérő
alkotói módszerek, koncepciók, technikák és anyaghasználatok
ismertetésére fókuszálnak.
Vizsgáljuk a grafika műfajának határterületeit, multimediális
megjelenéseit, a kísérleti műfajokat, beleértve a számítógép alapú és
online alkalmazásokat is, a művészi grafika és az animáció viszonyait, a
grafikai installációk jellegzetességeit.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Az előadásokon megismert műalkotásokról egyéni vélemény (pró és
kontra) kialakítása. A tananyag elsajátítása.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

kollokvium, vizsgajegy

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:
A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:

https://ocula.com/art-galleries/
https://www.booooooom.com/tag/artist/
https://drawingsandnotes.tumblr.com/archive
mintatanterv szerint

B. Rozmann Ágnes DLA, egyetemi docens
Tervezőgrafika műtermi gyakorlat 1.
GRM-GRMT01
126

A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke
(a tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:
Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:
A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke
(a tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:
Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Grafika Tanszék
2
őszi szemeszter
szeptember 1-től kezdődően, az őszi szemeszter kezdését megelőző
hetekben
II. emelet 3. műterem (Andrássy út 69-71.)
Tervek készítése az adott időszakban elérhető hazai vagy nemzetközi
tervezőgrafikai pályázatra, melyet az oktató választ ki az aktuális
kínálatból. A kurzus oktatója a gyakorlati órákon a hallgatókkal
történő csoportos és egyéni megbeszélések keretében irányítja a
feladatok megoldását.
Követelmények:
– az órákon és az órák keretében tartott csoportos és egyéni
megbeszéléseken való részvétel
– proaktív együttműködés a kurzus oktatójával
– a feladatok megjelölt határidőre való megoldása és bemutatása
– kapcsolódó szakmai irodalom tanulmányozása
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:
– 1 feladat megoldása a kurzusoktató instrukcióinak megfefelően
Értékelés módja:
– gyakorlati jegy a kurzuson teljesített munka alapján
Követelmények:
– együttműködés a kurzus oktatójával
– folyamatos tervezési munka, az órákon és az órák keretében tartott
csoportos és egyéni megbeszéléseken való részvétel
– a feladatok határidőre történő elkészítése
Értékelés szempontjai:
– a saját munkával szembeni minőségi elvárások szintje
– szakmai fejlődés mértéke az indulóponthoz képest
– milyen mértékben felel meg a kiadott feladat megoldása a kiírásban
megfogalmazottaknak
Az oktató a konkrét téma kiválasztása után adja meg a feladat
szempontjából releváns szakirodalom-listát.
20 fő

B. Rozmann Ágnes DLA
egyetemi docens
Komplex tervezőgrafikai gyakorlat 1.
GRM-TKOT01
Grafika Tanszék
2
őszi szemeszter
Kedd
12:30-14:00 óra
Negyedikes tervezőgrafikus hallgatók műterme és/vagy a II. emelet 3as műterem (Andrássy út 69-71.)
A szakmai szcénában való aktív részvétel nélkül nem építhető sikeres
tervezőgrafikai alkotói pálya. A tervezőgrafikus hallgatóknak
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rendszerszintű áttekintéssel és ismeretekkel kell rendelkezniük a
szakmai önpromóci szempontából releváns médiumok speciális
adottságairól és lehetőségeiről. Az ismeretek átadása tervezési
feladatokon keresztül történik, melyek a hallgatók teljes körű szakmai
önarculati megjelenésének – online és nyomtatott médiumok
felhasználásával történő – felépítésére irányulnak.
Az első szemeszter feladatai:
1.) Vizuális azonosító jel tervezése és kisarculat tervezése
2.) WEB-oldal látványának és tartalmi struktúrájának megtervezése
3.) Online tervezőgrafikai szakmai portfólió összeállítása
(pl. behance.net)
4.) Közösségi média lehetőségeinek áttekintése a szakmai önpromóció
szempontjából
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Követelmények:
– az órákon és az órák keretében tartott csoportos és egyéni
megbeszéléseken való részvétel
– proaktív együttműködés a kurzus oktatójával
– a feladatok megjelölt határidőre való megoldása és bemutatása
– kapcsolódó szakmai irodalom tanulmányozása
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:
– 3-4 feladat megoldása az kurzusoktató instrukcióinak megfefelően

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Értékelés módja:
– gyakorlati jegy a félév során teljesített munka alapján
Követelmények:
– együttműködés a kurzus oktatójával
– folyamatos munka, az órákon, a csoportos és egyéni
megbeszéléseken való részvétel
– a feladatok határidőre történő elkészítése
Értékelés szempontjai:
– a saját munkával szembeni minőségi elvárások szintje
– szakmai fejlődés mértéke az indulóponthoz képest
– milyen mértékben felel meg a kiadott feladat megoldása a kiírásban
megfogalmazottaknak
– Rick Eiber: World trademarks 100 Years: an international collection
of symbol and logotype designs of the last one hundred years; Graphis
U.S. 1996; ISBN: 1888001070
– Graphis évkönyvek; Graphis Inc.;
20 fő

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:
A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke
(a tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:

B. Rozmann Ágnes DLA
egyetemi docens
Tervezőgrafika műtermi gyakorlat 1.
GRM-TGMŰ01
Grafika Tanszék
9
őszi szemeszter
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Időpont:
Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek
08:00-12:00 óra
II. emelt 3. műterem (Andrássy út 69-71.)
1.) TERMÉKARCULAT TERVEZÉSE
Összetett tervezési feladat, mely embléma, kisarculat,
csomagolásarculat és kiadványtervezési egységekből épül fel.
Részletesen megfogalmazott tervezési kötöttségeket tartalmaz.
2.) ALKALMI BÉLYEGSOROZAT vagy PLAKÁTSOROZAT
TEVEZÉSE
Konkrét kulturális eseményhez vagy pályázathoz kötött tervezési
feladat, melyet az oktató választ ki az adott év kínálatából.
3.) HANGULATNAPLÓ
A hangulatnapló egyéni érzelmi/hangulati állapotok vizuális
megfogalmazása – képi sorozat építés kiadványtervezési feladathoz
kapcsoltan.
4.) PÁLYÁZATOK
Az oktató döntése alapján külső intézmények, szervezetek által kiírt
tervezési pályázatok bekerülhetnek a félév programjába plusz egy
feladatként vagy valamelyik tantervi feladat helyett – az 1.) feladat
kivételével.
A tervezőgrafika műtermi gyakorlat kurzuson a szakmai oktatás
gyakorlatorientált feladatok megoldásán keresztül történik. A kurzus
oktatója a műtermi gyakorlati órákon a hallgatókkal történő csoportos
és egyéni megbeszélések keretében irányítja a feladatok megoldását.
1.) TERMÉKARCULAT TERVEZÉS
Összetett tervezési feladat, mely embléma, kisarculat,
csomagolásarculat és kiadványtervezési egységekből épül fel.
Részletesen megfogalmazott tervezési kötöttségeket tartalmaz. Szerepe
az oktatási folyamatban – a feladaton keresztül átadható
tervezőgrafikai ismereteken túl –, hogy az oktató átfogóan
megismerhesse a hallgatók szakmai felkészültségének szerkezetét és
szintjét. A feladat megoldása során megmutatkozik, milyen az egyes
hallgatók vizuális absztrakciós képessége, mennyire tudnak vizuális
rendszerekben gondolkodni, milyen mértékben passzív, mintakövető
és/vagy kreatív, kísérletező a hozzáállásuk, milyen szintű az
önállóságuk, milyen a technikai felkészültségük.
2.) ALKALMI BÉLYEGSOROZAT vagy PLAKÁTSOROZAT
TEVEZÉSE
Konkrét kulturális eseményhez vagy pályázathoz kötött tervezési
feladat, melyet az oktató választ ki az adott év kínálatából. A feladat
lényegesen kevesebb tervezési kötöttséget tartalmaz, mint 1. feladat. A
témaválasztás egyik fő szempontja, hogy a téma egyaránt lehetőséget
adjon az illusztratívabb és a tömör, reduktív képi fogalmazásra. A
hallgató önállóan döntheti el, melyik utat választja. A feladat szerepe
az oktatási folyamatban többrétű. Egyrészt segít az oktatónak
megismerni, hogy az egyes hallgatók vizuális gondolkodási alkata
jellemzően milyen irányultságú, másrészt fejleszti a tudatos képalkotási
készséget a képi sorozat létrehozása által.
3.) HANGULATNAPLÓ
A hangulatnapló egyéni érzelmi/hangulati állapotok vizuális
megfogalmazása – képi sorozat építés kiadványtervezési feladathoz
kapcsoltan. Szemeszter (és naptári év) végi, levezető feladat. Az előző
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kettőhöz képest ez a feladat csak minimális tervezési kötöttséget
tartalmaz. A feladat szerepe az oktatási folyamatban egyrészt, hogy
szabad teret biztosítson a hallgató számára az önálló alkotói
megnyilvánulásra, másrészt, hogy megmutassa az oktatónak a
hallgatók önálló alkotói érettségének szintjét.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

4.) PÁLYÁZATOK
Az oktató döntése alapján külső intézmények, szervezetek által kiírt
tervezési pályázatok bekerülhetnek a félév programjába plusz egy
feladatként vagy valamelyik tantervi feladat helyett (az 1. feladat
kivételével). Az elmúlt 10 év oktatási tapasztalata azt mutatja, hogy az
első éves tervezőgrafikus hallgatók jól teljesítenek a legkülönbözőbb
témájú tervezési pályázatakon.
Követelmények:
– az órákon és az órák keretében tartott csoportos és egyéni
megbeszéléseken való részvétel
– proaktív együttműködés a kurzus oktatójával
– a feladatok megjelölt határidőre való megoldása és bemutatása
– kapcsolódó szakmai irodalom tanulmányozása
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:
– 3-4 feladat megoldása az kurzusoktató instrukcióinak megfefelően
Értékelés módja:
– gyakorlati jegy a félév során teljesített munka alapján
Követelmények:
– együttműködés a kurzus oktatójával
– folyamatos műtermi munka, a csoportos és egyéni megbeszéléseken
és az osztályfeladatokban való részvétel
– a feladatok határidőre történő elkészítése
Értékelés szempontjai:
– a saját munkával szembeni minőségi elvárások szintje
– szakmai fejlődés mértéke az indulóponthoz képest
– milyen mértékben felel meg a kiadott feladat megoldása a kiírásban
megfogalmazottaknak
– Rick Eiber: World trademarks 100 Years: an international collection
of symbol and logotype designs of the last one hundred years; Graphis
U.S. 1996; ISBN: 1888001070
– Frierich Friedl, Nicolaus Ott, Bernard Stein: TYPO, when, who,
how; Könemann 1998; ISBN: 3895084735
– Philip B. Meggs: History of Graphic Design; New York: John Wiley
& Sons 1998; ISBN: 0471291986
– Graphis évkönyvek; Graphis Inc.;
–Az oktató minden feladathoz, a feladatok konkrét témájának
kiválasztása után kiegészíti a irodalomjegyzéket a feladat
szempontjából releváns ajánlott irodalommal.
20 fő

Oktató neve:

Somorjai-Kiss Tibor

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:

Diploma készítés, konzultáció 1
GRM-DKÉK01
Grafika Tanszék Képgrafika szakirány
7
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Szemeszter:
Időpont:

2021/22 tanév, őszi szemeszter
K, Cs: 9-12

Helyszín:

I/6. Kpgr.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A témavezető oktatóval és a konzulenssel együttműködve – önállóan
kialakított tematikára épülő diplomamunka és szakdolgozat
előkészítése, anyaggyűjtés, vázlatok kialakítása.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A szakmai képzés utolsó két szemeszter programja – a témavezető
oktatóval és a konzulenssel együttműködve – önállóan kialakított
tematikára épülő diplomamunka és szakdolgozat készítése.
A diplomamunka módot ad arra, hogy a hallgató összegezze és
beszámoljon eddigi munkásságáról és azt magas művészi színvonalon
igazolja. A feladat, a grafikai téma mélyreható tanulmányozása,
művészi megjelenítése és technikai előadása. A hallgató munkájának
folyamatos ellenőrzése és konzultálása biztosítja a kitűzött
diplomamunka eredményes megvalósítását.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A témával kapcsolatos tájékozódás alapossága – kutatás, anyaggyűjtés,
szöveges tervek, vázlatok, fotók.
A tervek folyamatos bemutatása.
A korszerű a tematikához illő vizuális megfogalmazás. Egyéni, újszerű
megközelítés, magas szintű szakmai kivitel.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

Somorjai-Kiss Tibor

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Diplomaelőkészítő művésztelepi gyakorlat
GRM-GRDT01
Grafika Tanszék Képgrafika szakirány
2
2021/22 tanév, őszi szemeszter

Helyszín:

I/6. Kpgr.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A diploma témájához kapcsolódó kutatás, anyaggyűjtés. A választott
téma, kompozíciós feldolgozásának előkészítése.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A témával kapcsolatos tájékozódás alapossága – kutatás, anyaggyűjtés,
szöveges tervek, vázlatok, készítése.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

gyakorlati jegy a megvalósított művek alapján
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Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

Somorjai-Kiss Tibor

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Kép és sokszorosítás - Grafikai médiumok alkalmazása 1
GRM-KGAM01
Grafika Tanszék Képgrafika szakirány
5
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Cs: 12:30-14:00

Helyszín:

I/6. Kgr

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A Grafikai médiumok a képgrafika új megjelenési formáival való
kísérletezés megadott tematikák alapján, (kísérleti technikák,
különleges anyagok, eszközök alkalmazása). Ehhez tartozik a valós és
társadalmi tér viszonylatainak feltérképezése, a grafika funkcióinak
újraértelmezése is. A hallgatóknak különböző, tematikus tartalomhoz
illeszkedő grafikai munkát kell létrehozniuk a műhelyekben
rendelkezésre álló eszközökkel és egyéb technikákkal. A tantárgy
fontos részét képezi az egyéni vagy kísérleti technikák alkalmazása.
Tematika: fotográfia a grafikában.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

A kiadott feladat értelmező feldolgozása. A témával kapcsolatos
tájékozódás alapossága – kutatás, anyaggyűjtés, szöveges tervek,
vázlatok, fotók, weboldalak stb. megfelelő mennyisége és minősége.
Kortárs referenciák. Egyéni invenciók.
gyakorlati jegy a kiadott feladat megvalósításának színvonala alapján
https://www.facebook.com/rajzoltkepek
https://www.youtube.com/watch?v=IDHCzRjo4FE
https://hu.pinterest.com/npdprints/photo-printmaking/
Niura Legramante Ribeiro: Photography as a visual
note for printmaking (pdf)

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:
Oktató neve:

Somorjai-Kiss Tibor

A kurzus elnevezése:

Képgrafika műtermi és műhelygyakorlat 1
, 3, 5, 7
GRM-KGMŰ01, 03, 05, 07
Grafika Tanszék Képgrafika szakirány
9
2021/22 tanév, őszi szemeszter
K, Cs: 9-12

A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:
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Helyszín:

I/6. Kgr

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

1. Rajzi és grafikatechnikai készségek fejlesztése, eszköz- és
anyaghasználati alapismeretek megismerése. A grafika jellegzetes képi
nyelvének elsajátítása. A magasnyomás (linó- és fametszet)
technikáihoz kapcsolódó feladatok.
3. Rajzi és grafikatechnikai készségek fejlesztése, eszköz- és
anyaghasználati alapismeretek elmélyítése. A grafika jellegzetes képi
nyelvének elsajátítása. A síknyomás - litográfia technikához
kapcsolódó feladatok.
5 Személyre szabott grafikai programok elindítása. Az önálló grafikai
vizuális kultúra megteremtése. Grafikai sorozat, szabad grafika, egyedi
rajz, könyvillusztráció, művészkönyv, illusztrációs sorozat, grafikai
installáció megvalósítása.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

7. Egyéni elképzelések alapján születő grafikai programok
végrehajtásá. Rokon művészeti műfajok pl.: mozgókép, animáció,
bevonása az alkotásba. A grafikus képi gondolkozás elmélyítése.
Kisérleti, egyedi technikák, fotográfia, klasszikus fényképészeti nemes
eljárások, számítástechnikai képalkotás. alkalmazása.
A GRAFIKA jelentése a XXI. században korántsem egyszerűen
megválaszolható kérdés, feltéve, ha nyitott érzékszervekkel éljük
mindennapjainkat. A kor kihívásaira megfelelő válaszok kutatása már
önmagában is hatalmas és állandóan felfedezésre váró terület.
Kulcsfontosságú a megfelelő szelekció, az értelem és érzelem területén
végzett vizsgálódás.
Oktatói programom fő célja hallgatóim saját személyiségének
kibontakoztatása, személyre szabott grafikai programok elindítása,
alkotói elképzeléseik maximális támogatása szellemi és gyakorlati
(technikai) téren egyaránt. Kötelességemnek érzem minden
tekintetben segíteni őket, ami arra irányul, hogy majdan szellemileg
nyitottan és szakmailag felsőfokú szaktudással kerüljenek ki
egyetemünkről.
Oktatói munkámmal a képgrafikus hivatás feltétlen odaadó tiszteletét,
e művészeti szakmai mesterség nagyfokú ismeretét, a technikákon
keresztül való gondolatközvetítés erejét érzem hangsúlyozandónak
hallgatóim felé. A kísérleti fázisban lévő és másrészt a már jól
kitaposott, ma hagyományosnak számító nemes grafikai technikák
ismerete alapfeltétele az alkotás megfelelő pályára állításának és a
vizuális kommunikáció megkezdésének.
Ösztönzöm hallgatóimat, hogy a rokon művészeti műfajok pl.: zene,
mozgókép, animáció, hagyományos és modern alkalmazásait - karöltve
a Grafika kifejezőeszközeivel – széles körben használják. Ezek
ötvözése a hagyományos és kísérleti grafikai technikákkal ma
szuggesztív és korhű kifejezhetőséget biztosíthat mondanivalóiknak.
Továbbiakban sem kívánom saját művészi látásmódomat ráerőltetni a
diákok önálló alkotói szándékaira, ugyanakkor szükségesnek találom a
még kialakulatlan művészi elképzeléseik "tiszta" mederbe terelését.
Tanítványaimat feladatom segíteni, hogy rátaláljanak saját művészi
világukra az egyetemi évek útkereső időszaka alatt.
A műtermi munka során felmerülő szakmai problémák kijelölése és
megoldása. Az általános művészettörténeti és művészetelméleti
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Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

tájékozottság mellett a hallgató munkáival párhuzamban hozható
magyar és nemzetközi képzőművészek alkotásainak alapos ismerete.
gyakorlati jegy a kiadott feladat megvalósításának színvonala alapján
Ales Krejca: A művészi grafika technikái, Corvina
Riva Castelman: Prints of the 20th Century F.N.306
Werner Cermak: Szitanyomás, Ipari szakkönyvtár N432
Michel Caza: La Serigraphie,
Grafphik der Welt
Jürhe Wistmann Josef Albers FV.2087
Werner Spies: Albers FV. 2394
Szőnyi István: A képzőművészet iskolája II. kötet N. 256
Bamber Gascoigne: How to identify Prints N. 618
Graphica Hungarica II. S. 1134
Szenteczki Csaba: A nyomtatott grafika története és technikái.
Műszaki Könyvkiadó, Bp., 2003

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:
Oktató neve:

Somorjai-Kiss Tibor

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Művésztelepi gyakorlat 1
GRM-GRMT01
Grafika Tanszék Képgrafika szakirány
2
2021/22 tanév, őszi szemeszter

Helyszín:

I/6. Kpgr.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Élményanyag és motívumok gyűjtése, kompozíciós feldolgozása. Az
adott hely kulturális örökségének és természeti környezetének
megismerése. Fotódokumentáció, rajzos vázlatok készítése. Tematika:
1. Közösségi tér;

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

A kiadott feladat értelmező feldolgozása. A témával kapcsolatos
tájékozódás alapossága – kutatás, anyaggyűjtés, szöveges tervek,
vázlatok, fotók, weboldalak stb. megfelelő mennyisége és minősége.
Kortárs referenciák. Egyéni invenciók.
gyakorlati jegy a megvalósított művek alapján

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:
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Oktató neve:

Somorjai-Kiss Tibor

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Művésztelepi gyakorlat 2
GRM-GRMT02
Grafika Tanszék Képgrafika szakirány
2
2021/22 tanév, őszi szemeszter
09.01-11.

Helyszín:

I/6. Kpgr.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Élményanyag és motívumok gyűjtése, kompozíciós feldolgozása. Az
adott hely kulturális örökségének és természeti környezetének
megismerése. Fotódokumentáció, rajzos vázlatok készítése. Tematika:
2. Terepmunka.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

A kiadott feladat értelmező feldolgozása. A témával kapcsolatos
tájékozódás alapossága – kutatás, anyaggyűjtés, szöveges tervek,
vázlatok, fotók, weboldalak stb. megfelelő mennyisége és minősége.
Kortárs referenciák. Egyéni invenciók.
gyakorlati jegy a megvalósított művek alapján

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:
Oktató neve:

Somorjai-Kiss Tibor

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Művésztelepi gyakorlat 3
GRM-GRMT03
Grafika Tanszék Képgrafika szakirány
2
2021/22 tanév, őszi szemeszter
09.01-11.

Helyszín:

I/6. Kpgr.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Élményanyag és motívumok gyűjtése, kompozíciós feldolgozása. Az
adott hely kulturális örökségének és természeti környezetének
megismerése. Közös grafikai mappa készítése az Egyetem
műhelyeiben.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

A kiadott feladat értelmező feldolgozása. A témával kapcsolatos
tájékozódás alapossága – kutatás, anyaggyűjtés, szöveges tervek,
vázlatok, fotók, weboldalak stb. megfelelő mennyisége és minősége.
Kortárs referenciák. Egyéni invenciók.
gyakorlati jegy a megvalósított művek alapján
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Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

Szabó Andrea

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Ábrázolási technikák 1

Helyszín:

III/15 Tgr Számítógép labor, fotólabor

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A hallgatók betekintést kapnak tervezőgrafikai trendekbe. Megismerik az
infokommunikációs technológiák használatának lehetőségeit a print és a screen
felületeken. A gyakorlati feladatok kiadására a csoporttal történt egyeztetés után
kerül sor.

KME-ÁBRT01
Grafika
3
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Hétfő, 10:00-12:15

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A tervek folyamatos bemutatása, az elkészült munkák határidőre történő pontos
leadása.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Korszerű a tematikához illő vizuális megfogalmazás. Egyéni, újszerű
megközelítés, magasszintű szakmai kutatás.
Meggs' History of Graphic Design, ISBN-13: 978-1118772058

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

3 fő

Oktató neve:

Szabó Andrea

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Betű-kép

Helyszín:

GRM-BETK01
Grafika
4
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Kedd, 12:30-14:00
Szerda, 14:15-15:45
III/15 Tgr Számítógép labor, műterem
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Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

1. Számsor tervezése (0-9)
2. A 180-as csoport lemezborítójának újra tervezése kizárólag karakterek
felhasználásával.
3. Demo Festival (design and motion) animált plakátjának tervezése.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A tervek folyamatos bemutatása, az elkészült munkák határidőre történő pontos
leadása.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Korszerű a tematikához illő vizuális megfogalmazás. Egyéni, újszerű
megközelítés, magasszintű szakmai kutatás.
Meggs' History of Graphic Design, ISBN-13: 978-1118772058

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

24 fő

Oktató neve:

Szabó Andrea

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Film- és kulturális plakátok tervezése

Helyszín:

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

GRM-FIKU01
Grafika
3
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Hétfő, 12:30-14:00 h
Hétfő, 14:15-15:45 h
III/15 Tgr Számítógép labor, műterem

1.Anders Thomas Jensen és Yorgos Lanthimos filmek.
2.Magyar Festészet Napja plakátterv készítése.
3.Animált plakát tervezése.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A tervek folyamatos bemutatása, az elkészült munkák határidőre történő pontos
leadása.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Korszerű a tematikához illő vizuális megfogalmazás. Egyéni, újszerű
megközelítés, magasszintű szakmai kutatás.
Meggs' History of Graphic Design, ISBN-13: 978-1118772058

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

26 fő
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Oktató neve:

Szabó Andrea

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Művésztelepi gyakorlat 3.

Helyszín:

Műterem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Csokoládé csomagolás redesign „Macskanyelv” tematikára. A csomagolás
koncepciójának kialakítása, valamint a kiszerelés formája szabadon
megválasztható.

GRM-GRMT03
Grafika
2
2021/22 tanév, őszi szemeszter
2021. szeptember

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A tervek folyamatos bemutatása, az elkészült munkák határidőre történő pontos
leadása.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

A korszerű a tematikához illő vizuális megfogalmazás. Egyéni, újszerű
megközelítés, magasszintű szakmai kutatás.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

20

Oktató neve:

SZURCSIK JÓZSEF

A kurzus elnevezése:

Kép és sokszorosítás - Grafikai médiumok alkalmazása 1

A kurzus Neptun kódja:

GRM-KGAM01

A kurzus felelős tanszéke:

GRAFIKA TANSZÉK / KÉPGRAFIKA SZAKIRÁNY

A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):

5

Szemeszter:

őszi szemeszter

Időpont:

órarend szerint

Helyszín:

Képgrafika Specializáció
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Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A Grafikai médiumok tantárgyi programja a művészi grafika területén
való kísérletezést, új eljárások, technikai lehetőségek megismerését és
alkalmazási lehetőségeinek kutatását célozza. A technikai kísérletekre
meghatározott tematikák kibontásával nyílik lehetőség, közben pedig
különleges új anyagok, eszközök alkalmazására is fókuszálunk. A
technikai kísérletek mellett többek között a környezet és a társadalom,
a tér és formaképzés lehetőségei a grafikában, személyes gyökerű
élmények és tapasztalatok, elmélet és gyakorlat viszonylatainak kutatása
és a művészi grafika funkcióinak újraértelmezési lehetőségeinek
kutatására is sor kerül.. A hallgatóknak tematikus tartalomakhoz
kapcsolódó grafikai alkotást kell létrehozniuk a rendelkezésre álló
tanszéki műhelyekben. A különböző fotográfiai elemek beemelése a
művészi grafikába.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A kiadott feladat tételesen kibontása és értelmező feldolgozása.
Az adott témával kapcsolatos kutatás, szöveges és tárgyi anyaggyűjtés,
munkafolyamat megtervezése, tájékozódás és kutatás szintjének
meghatározása, szöveges és rajzi vázlatok, tervek készítése, webes és
könyvtári kutatás stb. megfelelő aránya és színvonala, jelenkori kortárs tendenciák feltérképezése és megfelelő referenciák bemutatása.
Sajátos kutatási és szakmai elképzelések bemutatása.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

A kiadott feladat megvalósulásának színvonala és a kutatási – alkotási
folyamat intenzitása alapján adható gyakorlati osztályzat.

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

https://hu.pinterest.com/npdprints/photo-printmaking/
https://www.youtube.com/watch?v=IDHCzRjo4FE
https://www.facebook.com/rajzoltkepek
Niura Legramante Ribeiro: Photography as a visual
note for printmaking (pdf)

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

SZURCSIK JÓZSEF

A kurzus elnevezése:

Képgrafika műtermi és műhelygyakorlat
1.
3.
5.
7.

A kurzus Neptun kódja:

GRM-KGMŰ 01,
GRM-KGMŰ 03,
GRM-KGMŰ 05,
GRM-KGMŰ 07.
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A kurzus felelős tanszéke:

Grafika Tanszék - Képgrafika szakirány

A kurzus kreditértéke (a tanulmányi
munka mennyisége):

9

Szemeszter:

őszi szemeszter

Időpont:

órarend szerint

Helyszín:

A Grafika Tanszék Képgrafika Szakirányának műtermei

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

1. Rajzi és grafikatechnikai eszközök alaklmazása valamint
anyaghasználati alapismeretek elsajátítása. Alkotói készségek
fejlesztése, bővítése. A művészi grafika képi nyelvezetének
megismerése.
A magasnyomás technikáihoz kapcsolódó feladatok elvégzése pl.
linóleum metszet, fametszet technikával.
3. Rajzi és grafikatechnikai eszközök alaklmazása valamint
anyaghasználati alapismeretek elsajátítása. Alkotói készségek
fejlesztése, bővítése. A művészi grafika képi nyelvezetének
megismerése.
A síknyomtatáshoz, például litográfia technikához kapcsolódó
feladatok elvégzése.
5. Egyéni művészi program kialakítása, személyre szabott, grafikai
programok elindítása. Az önálló művészi látásmód megalapozása.
Grafikai sorozat, szabad grafika, egyedi rajz, könyvillusztráció,
művészkönyv, illusztrációs sorozat, grafikai installáció megvalósítása.
7. Egyéni művészi program megvalósítása. Egyéni elképzelések alapján
létrehozott művészi - grafikai programok végrehajtása. A grafikához
kapcsolódó művészeti ágak kutatása és alkalmazása pl.: mozgókép,
animáció, bevonása az alkotásba. A művészi grafikus fogalmi és képi
gondolkozásának elmélyítése. Egyedi és kisérleti technikák, nemes
eljárások, számítástechnikai képalkotási módszerek, fotográfia,
klasszikus fényképészeti eljárások alkalmazása.
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Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Mit tekintünk grafikának? Mi a grafika?
Az tantárgyi program célja a hallgató saját személyiségének
kibontakoztatása, egyéni, személyre szabott művészi-grafikai program
megtervezése, felépítése és elindítása. Fontos elem, hogy a hallgató
alkotói elképzeléseit: szellemi és gyakorlati téren egyaránt kiteljesíthesse
és ebben oktatói támogatást kapjon.
A program azt célozza, hogy a művészi grafika elsajátítható
mesterségbeli tudás birtokában aktív, sikeres és eredményes munkát
végezzen a hallgató, szakmai pályáját biztos alapokra építve gyarapítsa
magas színvonalú alkotásaival korunk művészetéről kialakuló
összképet.
Fontos, hogy a művészeti „piaci” területére felkészülten, kellő rutinnal
és gyakorlattal kerüljön a hallgató valamint képes legyen megállni a
helyét különböző szinteken és különböző szakmai területeken történő
munkavégzés során. Készségeit úgy alakítsa és fejlessze, hogy
nyitottsággal forduljon az egyes társadalmi jelenségek és a
társművészetek felé. Bevezetést kapjon a rokon művészeti műfajok pl.:
zene, mozgókép, animáció, hagyományos és modern alkalmazásait
tekintve. Mindezek ismeretében a hallgató a hagyományos és a kísérleti
művészi grafika technikáival együtt a jelenkori kérdéseket képes legyen
kibontani és megválaszolni.
Az önálló alkotói szándéok támogatása, erősítése, segítése.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A műtermi munka során felmerülő szakmai problémák kijelölése és
megoldása. Az általános művészettörténeti és művészetelméleti
tájékozottság mellett a hallgató munkáival párhuzamban hozható
magyar és nemzetközi képzőművészek alkotásainak alapos ismerete.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Gyakorlati osztályzat a kiadott feladatok megvalósításának színvonala
alapján
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Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Ales Krejca: A művészi grafika technikái, Corvina
Riva Castelman: Prints of the 20th Century F.N.306
Werner Cermak: Szitanyomás, Ipari szakkönyvtár N432
Michel Caza: La Serigraphie,
Grafphik der Welt
Jürhe Wistmann Josef Albers FV.2087
Werner Spies: Albers FV. 2394
Szőnyi István: A képzőművészet iskolája II. kötet N. 256
Bamber Gascoigne: How to identify Prints N. 618
Graphica Hungarica II. S. 1134
Szenteczki Csaba: A nyomtatott grafika története és technikái. Műszaki
Könyvkiadó, Bp., 2003

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

SZURCSIK JÓZSEF

A kurzus elnevezése:

Művésztelepi gyakorlat 1

A kurzus Neptun kódja:

GRM-GRMT01

A kurzus felelős tanszéke:

Grafika Tanszék - Képgrafika szakirány

A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):

2

Szemeszter:

őszi szemeszter

Időpont:

órarend szerint

Helyszín:

Képgrafika Specializáció

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Kompozíciós feladatok végzése személyes élmények és motívumok
gyűjtése.. A művésztelepi helyi jellegének, kulturális örökségének és
természeti környezetének megismerése. Fotódokumentáció, rajzok,
vázlatok készítése.
Tematika:
1. Közösségi tér;
2. Terepmunka;
3. Határ (közös grafikai mappa készítése az Egyetem műhelyeiben).

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
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Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A kiadott feladat értelmező feldolgozása. A témával kapcsolatos
tájékozódás alapossága – kutatás, anyaggyűjtés, szöveges tervek,
vázlatok, fotók, weboldalak stb. megfelelő mennyisége és minősége.
Kortárs referenciák. Egyéni invenciók.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Gyakorlati osztályzat a megvalósított művek alapján.

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

Vékás Magdolna, Zalka Imre óraadó tanárok

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Klasszikus fényképészeti eljárások
GRM-KLFÉ01
Grafika tanszék
4

Helyszín:

Alagsori fotólabor

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A képzés célja, hogy a hallgatok a gyakorlati kurzus során, elsajátítsák
a különféle történeti fotóeljárásokat. A közös munka során lehetőség
nyílik arra, hogy a papíron kívül különböző anyagokra (textil, kő, fa,
stb) készítsenek alkotásokat
Tematika: Az első féléve alatt a történeti fotóeljárások közül a
cianotípia és az argentotípia elsajátítására van lehetőség.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A kurzus teljesítéséhez a hallgatóknak nem kell fotográfiai
ismeretekkel rendelkezniük. A munkák elkészítéséhez fóliára printelt
negatívokat használunk, amelyeket fotók híján elkészíthetnek akár saját
grafikai munkáikból is. A félév alatt a nem ezüstalapú fotóeljárások
közül a cianotípiával és az argentotípiával foglalkozunk. A két technika
legjellegzetesebb tulajdonsága, hogy a nyersanyag sokféle felületre
(textil, bőr, fa, kő, stb) felhordható, így a hordozóanyag kiválasztásával
érdekes hatásokat érhetünk el.
A foglalkozásokhoz szükséges megfelelő minőségű printelt negatívok
elkészítése.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

őszi szemeszter
Kedd 17-20

Az értékelés az órai munkavégzésen és a vizsga napján bemutatott
technikánként 7-10 db gyakorlati munka bemutatásán alapul.
Kincses Károly: Hogyan ne bánjunk el régi fényképeinkkel

143

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

A tárgy kötelezően felveendő, az adott évfolyamra teljes aktuális
létszám.

Oktató neve:

Vékás Magdolna, Zalka Imre óraadó tanárok

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Klasszikus fényképészeti eljárások
GRM-KLFÉ03
Grafika tanszék
4

Helyszín:

Alagsori fotólabor

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A képzés célja, hogy a hallgatok a gyakorlati kurzus során, elsajátítsák
a különféle történeti fotóeljárásokat. Ebben a félévben a fotográfia
nemeseljárásai közül két bonyolultabb, festékeken alapuló tecnikával
ismerkednek megTematika: Az első félév alatt a nemeseljárások közül a pigment- és az
olajnyomás elsajátítására van lehetőség.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A kurzus teljesítéséhez a hallgatóknak nem kell fotográfiai
ismeretekkel rendelkezniük. A munkák elkészítéséhez fóliára printelt
negatívokat, illetve a pigmentnyomáshoz pozitívot használunk,
amelyeket fotók híján elkészíthetnek akár saját grafikai munkáikból is.
A félév alatt a bikromátos fotóeljárások közül az olaj- és a
pigmentnyomással foglalkozunk. A két technika legjellegzetesebb
tulajdonsága, hogy a festékek felhordásával a hallgatók manuálisan
tudják megváltoztatni a képeket. A kívánt részleteket hangsúlyosabbá
tehetik, a zavaró elemeket a háttérbe szoríthatják.
A foglalkozásokhoz szükséges megfelelő minőségű printelt negatívok
és pozitívok elkészítése.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

őszi szemeszter
Csütörtök 17-20

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Az értékelés az órai munkavégzésen és a vizsga napján bemutatott
technikánként 5-8 db gyakorlati munka bemutatásán alapul.
Kincses Károly: Hogyan ne bánjunk el régi fényképeinkkel

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

A tárgy kötelezően felveendő, az adott évfolyamra teljes aktuális
létszám.
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RESTAURÁTOR TANSZÉK
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Oktató neve:

Békési-Gardánfalvi Magdolna

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Kémia restaurátoroknak 3.
RMN-KÉMR03
Restaurátor Tanszék
3

Helyszín:

MKE főépület, gyakorlat a MNM ORKK laboratóriumában
(Könyves Kálmán körút)
A stúdium során a hallgatók megismerkednek a műtárgyakat
alkotó, illetve a restaurátori beavatkozások során alkalmazott
szerves anyagok típusaival, fizikai, kémiai jellegzetességeivel. Az
első rész a szerves kémia alapfogalmaival, a restaurátor számára
legfontosabb szerves vegyületek csoportjaival, azok fizikai és
kémiai tulajdonságaival foglalkozik. A következő témakör a
szerves anyagok lebomlását, a lebomlási folyamatok fizikai,
kémiai és biológiai tényezőit, valamint a jellegzetes kémiai
reakciókat tárgyalja. Ezután a természetes polimerekről tanulnak
a hallgatók. Kiemelten foglalkozunk a cellulózzal, valamint a
cellulóz alapú műtárgyalkotók felépítésével és lebomlásával,
öregedésével (fa, papír, növényi eredetű textilszálak); továbbá a
fehérjékkel, és a fehérje alapú műtárgyalkotók felépítésével és
lebomlásával (selyem, gyapjú, bőr, pergamen). A félév a
természetes kötőanyagok tárgyalásával (kémiai felépítés, fizikaikémiai tulajdonságok, filmképzés módja, lebomlás folyamatai)
zárul.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

2021/22 tanév, őszi szemeszter
szerda 12:30-14:00

A félév során az elméleti oktatás mellett az adott témákhoz
kapcsolódó kísérleteket elvégzése is a tananyag részét képezi.
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Követelmény az előadásokon való részvétel; a laboratóriumi
gyakorlatok elvégzése - erről jegyzőkönyv készítése, határidőre
történő leadása; az egyes blokkok anyagából zárthelyi dolgozat
megírása.
A hallgatók feladatul kapják (2 fős csoportokban) idegen nyelvű
szakcikk, tanulmány feldolgozását (2-3 oldalas tömörítvény,
prezentáció).
Évközben írásbeli zárthelyi dolgozatok, szemeszter végén szóbeli
vizsga.
Tímárné Balázsy Ágnes: Műtárgyak szerves anyagainak felépítése és
lebomlása, Budapest, 1993
Mills – White: The Organic Chemistry of Museum Objects, London New York, 1994.
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Horie, C.V.: Materials for Conservation, Butterworth, 1987
Műtárgyvédelem c. periodika
Studies in Conservation c. kiadványok
ISIS-Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

16 fő

Oktató neve:

Békési-Gardánfalvi Magdolna

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Kémia restaurátoroknak 1.
RMN-KÉMR01
Restaurátor Tanszék
3

Helyszín:

MKE főépület, gyakorlat a MNM ORKK laboratóriumában
(Könyves Kálmán körút)
A kurzus során általános és szervetlen kémiai ismereteket
sajátítanak el a hallgatók. A tárgy első része általános kémiai
alapismeretekkel foglalkozik, az atomszerkezettel, a periódusos
rendszerrel, az első- és másodrendű kémiai kötésekkel, valamint
az elemi halmazok és szervetlen vegyületek felépülésével. A
következő blokk a vízről szól, a fizikai és kémiai oldódásról,
továbbá az oldatokról, oldatkészítésről. Részletesen foglalkozunk
az oldatok koncentrációjával – számolási gyakorlat. Ez a blokk az
oldatok kémhatásával, a pH fogalmával zárul. Az utolsó rész a
periódusos rendszer nemfémes elemeit, s azok vegyületeit mutatja
be.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

2021/22 tanév, őszi szemeszter
hétfő 12:30-16:00

A félév során az elméleti oktatás mellett az adott témákhoz
kapcsolódó kísérletek elvégzése is a tananyag részét képezi.
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Követelmény az előadásokon való részvétel; a laboratóriumi
gyakorlatok elvégzése - erről jegyzőkönyv készítése, határidőre
történő leadása; az egyes blokkok anyagából zárthelyi dolgozat
megírása.
A hallgatók feladatul kapják (2 fős csoportokban) idegen nyelvű
szakcikk, tanulmány feldolgozását (2-3 oldalas tömörítvény,
prezentáció).
Évközben írásbeli zárthelyi dolgozatok, szemeszter végén szóbeli
vizsga.

147

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

16 fő

Oktató neve:

Bóna István egyetemi docens

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Restaurátor műtermi gyakorlat, diplomamunka
RMN-REMD 01, 02
Restaurátor tanszék
10
2021/22 tanév, őszi szemeszter
H

Helyszín:

Főépület, földszint 21.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Nagy értékű murális műtárgy teljes restaurálása önállóan, de
szaktanári felügyelet mellett, a szükséges kutatásokkal és
dokumentációkkal. Eltérően a nemzetközi gyakorlattól, a kurzus
során oktatás is folyik a diplomamunka restaurálásával
kapcsaolatban.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Nagy értékű murális műtárgy teljes restaurálása a szükséges
kutatásokkal és dokumentációkkal.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Gyakorlati jegy.
Az elvégzett munka, a prezentációk és a dokumentációk
színvonala alapján.
A tanszéki kézi könyvtár teljes anyaga. A korábbi
szakdolgozatok, doktori disszertációk. Ezekből válogatva szinte
minden diplomamunkához található megfelelő irodalom.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

4

COURSE DESCRIPTION

Lecturer:

István Bóna senior lecturer

Course title:

Conservator’s Studio Practice, Diplomawork

Course subject code:

RMN-REMD 01, 02
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Department:

Conservation Department

Credits (ECTS):

10

Semester:

9-10

Time:

Monday-Friday, 9,00 – 12,00.

Location:

Ground floor, 21.

Description (brief description of
the course):

Thorough conservation work on a demanding object of art. The
student has to execute the necessary examinations,
documentations and has to present his/her work twice in the
study year..

Detailed description (optional):
Requirements:
Grading system/marks:

Student has to prove his/her ability to work on the conservation
field independently.
Evaluation of the quality of the work.

Required reading, textbooks,
literature etc.:

The library of the department gives a sound support for most of
the possible cases during the course.

Restrictions (limitation on
student access):

4

Oktató neve:

Kürtösi Brigitta Mária

A kurzus
elnevezése:
A kurzus
Neptun kódja:
A kurzus felelős
tanszéke:
A kurzus
kreditértéke (a
tanulmányi
munka
mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Festészeti technikák, anyagtan és festéstechnika-történet 5 (6)

Helyszín:

F/13

RMN-FETT 05 (06)
Restaurátor Tanszék
2

2021/22 tanév, őszi és tavaszi szemeszter
hétfő 12.30-14.00
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Tartalmi leírás:
leírás a Neptun
számára (max.
900 karakter)

A festett építészeti hordozó felületek jellegzetességeivel foglalkozó két féléves
kurzus a különböző történeti korokban alkalmazott festészeti technikákat,
díszítő eljárásokat, anyagokat és rétegfelépítéseket tárgyalja, melyek ismerete
nélkülözhetetlen a műalkotások károsodásainak helyes diagnosztizálásához és
a szakszerű restaurátori beavatkozások megtervezéséhez. Az elméleti kurzus
tematikája (powerpoint előadások és konzultációk formájában) szorosan
kapcsolódik a műtermi gyakorlati munkához, valamint más
természettudományos és művészeti tárgyakhoz egyaránt. A kurzus során
múzeum-, illetve műemlék-látogatás is lehetséges az adott lehetőségektől
függően.
Főbb témakörök:

Bővebb tartalmi
leírás, részletes
tematika
(opcionális):

•

A murális technikák anyagai: történeti és modern vakolatok, kötő- és
töltőanyagok, adalékok, pigmentek

•
•

A murális technikák egyes lépései, fajtái: előkészítő munkafolyamatok
A murális technikák története.

Az anyagtani, technikai és történeti témák párhuzamosan futnak, igazodva a műtermi
gyakorlati feladatokhoz.
Fontosabb témakörök:
A festészettechnika jelentősége, forrásai, kutatásának jelen állapota. A
murális művészet jellegzetességei.
A vakolatok anyagai. Kötőanyagok: agyag, gipsz, mész, hidraulikus
mész, cement.
A vakolatok anyagai. Töltőanyagok, adalékok: homokok, kőporok,
speciális töltőanyagok, szálas anyagok, hidraulitok.
A freskó és szekkó technikák általános ismertetése.
Az őskor művészeti technikái. Az ókor festészeti technikái a görög
művészet előtt.
Görög és égei murális művészet.
Római festészet.
-Antik mozaikművészet Bizánci festészet.
- Bizánci mozaikművészet.
- A nyugati romanika falfestészete és épület-színezése.
- Az itáliai trecento falképtechnikái A reneszánsz előzményei.
- A nyugati gótika festészete.
- A reneszánsz technikák
- Barokk
- Illuzionisztikus ornamentika festészet.
- Grisaille
- Sgraffitto, vakolat intarzia.
- A 19. század murális technikái.
- Díszítőfestés
- A szecesszióhoz köthető murális művészet
-A 20. század falfestészete és mozaikművészete
-A kortárs festészet technikai jellegzetességei. Street art, public art -Távolkeleti
falfestészet
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Követelmén
yek, a
hallga
tó
egyéni
munk
ával
megol
dandó
felada
tai:
Értékelés
módja,
szempontja
i,
követelmén
yek :
Kötelező
és/vagy
ajánlott
irodalom,
tankönyv,
jegyzet,
weblap
stb.:

•
•
•
•

Az érintett murális technikák főbb anyagainak ismerete.
A murális technikák fajtáinak ismerete.
A murális technikák történetének ismerete.
A murális technikák ismeretének és a restaurálás során való felhasználás
fontosságának felismerése, megértése.

•

Idegen nyelvű kapcsolódó szakszöveg fordítása.

Írásbeli teszt, szóbeli vizsga.
Az órákon leadott anyag ismerete és az irányított szakirodalom feldolgozás értékelése.

-Az egyetem könyvtárában található könyvek, szakdolgozatok, doktori disszertációk,
dokumentációk és digitálisan elérhető szakmai folyóiratok, könyvek irányított
tanulmányozása.
-Az előadások folyamatosan frissített anyaga.
-Mora, L. és P. Philippot, P. (1984): Conservation of Wall Paintings, Butterworth, London
-Toracca, Giorgio: Lectures on Materials Science for Architechtural Conservation -Cennini,
Cennino: The Craftsman’s Handbook, Dover Publications, New York, 1960. - EWAGLOS
European illustrated glossary of conservation terms for wall paintings and architectural
surfaces.
-Vasari on technique, Ed.: G. Baldwin Brown, Dover Publications, 1960
Folyóiratok:
Studies in Conservation,
Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung (ZKK),
ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek
http://www.epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=402&fbclid=IwAR07yX4uijdlAxF
aAVUZHwr7crn3u5wPoL_1CKMaJiBX-DuYlsVLAliGzE
Weboldalak:
www.pigmentum.hu
www.archeomusivum.blogspot.hu
http://www.getty.edu/publications/digital/digitalpubs.html
http://www.getty.edu/publications/virtuallibrary/index.html https://www.academia.edu/
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-Barbet, Alix: La Peinture Romaine, A.P.C. 1994.
-Béarat, H. et al: Roman Wall Painting, Fribourg, 1997.
-Bóna, István: Falkép-technikák, In. ISIS, 5. 2006.
-Bóna, István: A restaurátor a homlokzaton, In. ISIS, 7. 2008.
-Bóna, István: Válogatás az elmúlt évek homlokzat restaurálásaiból, In: Műemlékvédelem XIV.
2007.
-Dunbabin, Catherine: Mosaics of Greek and Roman World, Cambridge Univ. Press, Frössel, Frank: Vakolat és stukkó, Terc kiadó, 2008.
-Galambos É. et al: Az almakeréki falképek színelváltozása és vizsgálatai. In: ISIS 16, pp. 3146. (2016)
-Gettens, Stout: The Painters Materials, Dover Publications, New York, 1960. -Howard,
Helen: Pigments of English Medieval Wall Painting, Archetype Publications, 2003.
-Kürtösi B. M.: Képzőművészeti alkotások mozaiktechnikájú rekonstrukciói In: ISIS: Erdélyi
Magyar Restaurátor Füzetek 19 pp. 89-94. (2019)
-Kürtösi, B. M ; Seres, A.: A Román Csarnok restaurálása
In: Szőcs, Miriam (szerk.) Újranyitás hetven év után: A Szépművészeti Múzeum Román
Csarnokának története. Budapest, Szépművészeti Múzeum, EPC Nyomda, (2018) pp. 180219.
-Kürtösi B. M.: A Mozaik és az Arany - készítéstechnika történeti példákkal. In: ISIS:
Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 17 pp. 44-53. (2017)
-Kürtösi, B. M.: Középkori mozaikleletek a székesfehérvári királyi bazilikából.:
Készítéstechnikai és történeti kutatás. In: ISIS 2014 : 14 pp. 7-13. (2014)
-Kürtösi B. M.: Antik és középkori mozaikok Magyarországon, készítéstechnikai megfigyelések és
anyagvizsgálati eredmények tükrében. In: Műtárgyvédelem 2012-2013 : 37-38 pp. 193206. (2013)
-Kürtösi, B. M.: Eredeti (és) másolat. Római padlómozaik másolat készítése és eredetijének vizsgálatai,
Villa Romana Baláca. In: ISIS 13 pp. 34-46. (2013)
-Laurie, A. P. The Painter’s Methods and Materials, Dover, N.Y. 1960.
-Ling, Roger: Ancient Mosaics, British Museum Press, 1998.
-Massey, Robert: Formulas for Painters, Watson-Guptill Publications, New York.
Nemes E.: A bögözi templom falképeinek festéstechnikája. In: ISIS 16, pp. 21-30.
(2016)
-Nikolaus Knut: DuMonts Handbuch der Gemäldekunde, 2003.
-Welthe, Kurt: A festészet nyersanyagai és technikái, Balassi kiadó, MKF

Maximális 15 fő
létszám,
befogadás,
kapacitás:

Oktatók
neve:

Bóna István, Kürtösi Brigitta Mária

A kurzus
elnevezése:
A kurzus
Neptun
kódja:
A kurzus
felelős
tanszéke:

Restaurátor műtermi gyakorlat
RMN-REMG05, 06
Restaurátor Tanszék
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A kurzus
10
kreditértéke
(a tanulmányi
munka
mennyisége):
Szemeszter:
2021/22 tanév, őszi és tavaszi szemeszter
Időpont:
H-P 9-12
Helyszín:

Epreskert II/5

Tartalmi
leírás: leírás a
Neptun
számára
(max. 900
karakter)

A két féléves kurzus során a hallgatóknak el kell sajátítaniuk a legfontosabb murális
művészeti technikákat és a restaurálás gyakorlati fogásait is.
A képzésünk specialitása, hogy a restaurálás fogásait a hallgatók a saját munkáikon
próbálják ki, de ez a jellegzetesség egyben a fő hátránya is az oktatásunknak. A
hallgatóknak képesnek kell lenniük különböző technikákkal és anyagokkal magas
színvonalú műtárgy másolatok, vagy eredeti murális művek készítésére. Szükséges az
anyagok, eszközök, eljárások használatának készség szintű elsajátítása. A hallgatók
meghatározott feladatokat hajtanak végre, melyek az egyes technikák megértését
szolgálják és a későbbi restaurátori feladatok elvégzésében is segítenek.
Murális technikák, murális restaurálás:
A hallgatók a műtermi munka során a murális technikákat, valamint a különböző
technikájú és állapotú falképek restaurálásának főbb fogásait ismerik meg. Különböző
technikákkal és anyagokkal másolatok és eredeti murális művek készítése, a szükséges
anyagok, eszközök, eljárások használatának készség szintű elsajátítása a kurzus célja.

Bővebb
tartalmi
leírás,
részletes
tematika
(opcionális):

•
•
•

Történeti falképtechnikák jellegzetességeinek ismerete, alkalmazása a másolatok
készítése során
Az alapvető restaurálási eljárások gyakorlati kivitelezésének ismerete.
Az elvégzett feladatok dokumentálása.

A gyakorlati készségek megszerzésének módja:
• Azonos kompozíció megfestése azonos méretben, de különböző technikákkal.
Legalább négy másolat készítése.
• Nagyméretű freskó készítése napi varratokban, az ehhez szükséges karton
elkészítése és munkamódszer megtervezése
• Mintavétel és dokumentálása, keresztmetszet csiszolat készítése, a minták
kiértékelése.
• Grisaille ornamentika és figurális grisaille falképmásolat készítése
• Sgraffito készítése
• Korban egymást követő falképek másolatainak készítése ugyanazon a felületen
egymásra „rétegezve”, majd feltárási próbák, kutatóablakok készítése,
tisztítópróbák
• A restaurálási beavatkozások gyakorlása a saját műveken.
• Leválasztási technikák végrehajtása
• A műtermi munka dokumentálása saját felszerelés segítségével.

Követelménye
k, a hallgató
egyéni
munkával
megoldandó
feladatai:

•
•
•
•
•

•

történeti vakolatok és rétegrendjük ismerete/készítése,
előkészítő vázlatok, kartonok készítése
freskó és szekkótechnikák,
Sgraffitto technikák, aranyozás, plasztikus ornamentika festés grisaille-ban,
mozaik készítés (lehetőség szerint).
festett vakolatból származó minta vizsgálata, dokumentálása
Leválasztási technikák
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•
Értékelés
módja,
szempontjai,
követelménye
k
Kötelező
és/vagy
ajánlott
irodalom,
tankönyv,
jegyzet,
weblap stb.:

Restaurálási beavatkozások: porló festékréteg fixálása, tisztítás, feltárás,
szilárdítás, injektálás, tömítés, esztétikai helyreállítás.

A hallgatók műveinek és dokumentációinak/posztereinek a félév végi kiállításon való
közös, tanszéki-szintű tanári értékelése.

-Az egyetem könyvtárában található könyvek, szakdolgozatok, doktori disszertációk,
dokumentációk és digitálisan elérhető szakmai folyóiratok, könyvek irányított
tanulmányozása.
-Mora, L. és P. Philippot, P. (1984): Conservation of Wall Paintings, Butterworth,
London
-Toracca, Giorgio: Lectures on Materials Science for Architechtural Conservation
-Cennini, Cennino: The Craftsman’s Handbook, Dover Publications, New York, 1960.
- EWAGLOS European illustrated glossary of conservation terms for wall paintings
and architectural surfaces.
-Vasari on technique, Ed.: G. Baldwin Brown, Dover Publications, 1960
-Reclams Handbuch der künstlerischen Techniken 2,
- Boldura, Oliviu: Mural Painting in the north of Moldavia
Folyóiratok:
Studies in Conservation,
Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung (ZKK),
ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek

http://www.epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=402&fbclid=IwAR07
yX4u-ijdlAxFaAVUZHwr7crn3u5wPoL_1CKMaJiBX-DuYlsVLAliGzE
Weboldalak:

www.pigmentum.hu
www.archeomusivum.blogspot.hu
http://www.getty.edu/publications/digital/digitalpubs.html
http://www.getty.edu/publications/virtuallibrary/index.html
https://www.academia.edu/
Maximális
létszám,
befogadás,
kapacitás:

8 fő

COURSE DESCRIPTION

Lecturer:

Bóna István senior lecturer

Course title:
Course subject code:

Theory of Conservation, Conservation Professional Knowledge
1-2
RMN-RES01, 02

Department:

Department of Conservation
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Credits (ECTS):

4

Semester:

5-6

Time:

Monday, 14,15-15,45.

Location:

Groud floor, 13. room.

Description (brief description of
the course):

The course deals with the couses of the deterioration of mural
paintings, the evaluation of their condition, and wirth the
preventive and remedial conservation measures. The main focus
is on the practice of the conservation. Some other courses deal
with the other aspects of the profession.

Detailed description (optional):
Requirements:
Grading system/marks:

The lectures are the basis of the final exam. For a good sign to
read some professional literature is a benefit.
Oral examination

Required reading, textbooks,
literature etc.:

Boldura, Oliviu (2013): Mural Painting in the north of
Moldavia, ACS Publishing
Botticelli, Guido: Metodologia di restauro delle pitture murali,
Centro Di, 1992.
Brandi, Cesare: Theory of Restoration, Nardini Editore, 2005.
Case Studies in the Conservation of Stone and Wall
Paintings, Preprints of the Contributions to the Bologna Congress,
21-26 September 1986. Published by IIC, London.
Cather, Sharon, ed.: The Conservation of Wall Paintings, GCI,
Los Angeles, 1991.
Lindborg, U. (2001. szerk.): Conservation of Wall Paintings.
National Heritage Board, Stockholm.
Mora, L. és P. Philippot, P. (1984): Conservation of Wall
Paintings, Butterworth, London.
Pursche, Jürgen: Konservierung von Wandmalerei, Arbeitshefte
des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Band 104.
München, 1994.
Salzschäden an Wandmalereien, Arbeitsheft des Bayerischen
Landesamtes für Denkmalpflege, Band 78, München.
Weyer Angela, (2015): EwaGlos, European Glossary of
Conservation Terms, Michael Imhof Verlag
Periodicals:
Studies in Conservation, Zeitschrift für Kunsttechnologie
und Konservierung (ZKK), Restrauro, Kermes

Restrictions (limitation on
student access):

15
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Oktató neve:

Bóna István egyetemi docens

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Restaurálás- elmélet, restaurálás szakmai ismeretek 1-2

Helyszín:

Földszint 13.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A 2021/22-ben elvárható tudás:
A kurzus elején a károsodások okainak alapos megismerése után a
konzerválás tudományosan megalapozott elveit ismerik meg a
hallgatók. Diákjaink a restaurátor számára egyre fontosabb elméleti és
diagnosztikai ismeretek egy részét más kurzusokon (analitika, fizika,
kémia) sajátíthatják el. Ezért a restaurálás kurzus a falfestmények
károsodásainak gyakorlati, oki, tüneti, manuális és művészeti
kezelésére koncentrál olyan mélységben, hogy a hallgatók a
későbbiekben képesek legyenek a legfontosabb beavatkozásokat
önállóan megtervezni, végrehajtani és a hatásaikat előre jelezni. A
tanultak egy része a restaurálás más területeire is érvényes tudást ad. A
kurzus kellő alapismeretet nyújt a diplomamunka-szintű kutatásokhoz.
Az előadások témakörökre vannak felbontva. Ezek tanórákra való
további felbontása túl merevvé tenné a tantervet.
• Az órák céljának és témáinak ismertetése. A diákok tudásának
diagnosztikus feltérképezése. A firenzei dómkupola freskóinak
restaurálásáról szóló film bemutatása, elemzése. Régészeti
restaurálás: „A múlt töredékei” című film bemutatása,
elemzése. A „Dimenzió” című műsor a restaurálásról szóló
sorozatának levetítése, megbeszélése. A hallgatók tantárggyal
kapcsolatos várakozásainak megismerése.
• A restaurálás korszerű meghatározása. Általános kérdések. (A
restaurálás tartalmának tisztázása, a hatékonyság, fennmaradás
kérdése, a restaurálás szakmai etikai alapjai, stb.) Az első
lépések. Vizsgálatok, dokumentáció, kutatás, engedélyezési terv
készítése stb. Dokumentáció. (Fénykép, UV, UV
lumineszcens, infravörös, termovízió, polarizált fény, fólia,
felmérések, CD.) Követelmények: a főbb fázisokban a teljes
felület dokumentálása (a mű munkába-vétel előtti állapotában,
tisztítva, tömítve, stb.). A munkafázisok, károsodások,
beavatkozások rögzítésére a rajz jobb. Számítógép használata.
A dokumentáció nemcsak a mi igényeinket szolgálja, hanem a
kutatást is.
• A károsító folyamatok és azok hatása. A preventív konzerválás.
• A vakolat konzerválása. Szilárdítás, fixálás. Hagyományos és új
anyagok: műgyanták, kazeinek, BaOH, vízüveg, mészvíz,
szilikon gyanták, mikroemulziók, etil-szilikátok, kolloidszilikátok, keverékek. Fertőtlenítés. (Benzalkónium-klorid,
PCP, Tributil-ónoxid, stb.)
• Injektálás. Általános elvek, az injektálás folyamata, módszerei.
Kazein (receptek), műanyagok, vakolatok, meszes (német
recept), keverékek, pozzolana, Torraca (hidraulikus mész),

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

RMN-REIS01, 02
Restaurátor Tanszék
4
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Hétfő, 14,15 – 15,45.
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•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

gyári anyagok, vakolat-hab, Sytonok, gyorshidrolizált
kovasavészter (meszes, ammóniás), poli-kovasav-észterek, stb.
A módszerek részletes elemzése, alkalmazásuk indokai.
A festékréteg fixálása, rögzítése.
Tisztítás 1. A szennyeződések természete. Száraz tisztítás:
porolás, radír szivacsok (pl. Wishab), kenyérbél, radír,
mikrohomok, radírpor, drótkefék, szike, üvegceruza, gépek.
Lézer. Vizes, vegyszeres tisztítás. Víz, ammónium karbonát és
ammónium citrát, AB57, a „3A” keverék veszélyei, Selectonok,
felületaktiválók, ioncserélő gyanták.
Tisztítás 2. Ioncserélő gyanták (külföldi és magyar anyagok).
Gipsz: melegítés (vasaló, hőlégpisztoly). Oldószerek.
Japánpapír. Komplex tisztítási rendszerek.
Ásatások: régészeti falkép restaurálás. Összeépítés, szerkezetek.
Leválasztások. Elv, típusok, általános szempontok. Strappo.
Leválasztások. Stacco, stacco a masello, oldószeres
leválasztások.
Leválasztások. Hordozók típusai. Méhsejt szerkezetű lemezek,
porózus hordozók.
Retus, kiegészítés. (Tipusok: neutrális háttér, /rendszerint
festéssel készül, de jobb az eredmény színezett és fakturált
vakolattal/, beilleszkedő retus, lazúrozás, tratteggio, pontozás,
selezzione chromatica/ 3 alapszínnel készített neutrálretus
közelítő színekkel/, astrazione chromatica /felületkövető
vonalkázás/, aqua sporca, patina retus.)
Külső homlokzatok. Csak az anyagában való megőrzés a
restaurálás,
ezért
döntően
ezzel
foglalkozunk.
Homlokzatfestékek, vakolatok, hidrofóbizálás, sótartalmú
anyagok, szigetelések. Szilikát festékek, szilikon festékek,
hidrofóbizált mészfestés.
Régészeti ásatásokon előkerült falfestmények restaurálása.
Régi restaurátori eljárások, anyagok, elképzelések, hiedelmek.
Hagyományos eljárások. Modern eljárások.
A restaurálással kapcsolatos főbb jogszabályok, hivatalos
teendők. Üzlet: szerződés minta, szervezeti formák, adózás,
pályázatok. A munkák átadás-átvételének a szakmai szabályai.
A hatóságok feladata, hatáskörei. A tisztességes munkavégzés
alapkövetelményei.

Alapfokú tájékozottság szintjén ismerje:
• A preventív konzerválást.
• A murális művek károsodásainak okait.
• A korszerű restaurálás elméleti alapjait.
• A restaurálás etikai kérdéseit.
• A restaurálással kapcsolatos üzleti és jogi ismereteket.
Az önálló munkavégzéshez szükséges színvonalon ismerje és
értse:
• A szakszerű állapotfelmérést és hiteles dokumentálást.
• A korszerű restaurálásban használatos legfontosabb
anyagokat.
• A korszerű restaurálásban használatos legfontosabb
eszközöket.
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•
•
•
•

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

A korszerű restaurálásban használatos legfontosabb
eljárásokat.
A korszerű restaurálásban alkalmazott legfontosabb esztétikai
beavatkozásokat.
A korszerű restaurálás megtervezéséhez szükséges alapvető
diagnosztikai eljárásokat.
Képesnek kell lennie szakszerű restaurálási terv elkészítésére.
(A tervezést a két következő évben is tanulják, ez irányú
tudásukat elmélyítik.)

Írásbeli tesztlap kitöltése, majd szóbeli vizsga
A számon-kérendő elméleti ismeretek felsorolása:
Anyagok:
• A tisztításhoz használt anyagok.
• A festék fixálásához használt anyagok.
• A hámló festék visszaragasztásához használt anyagok.
• A vakolat szilárdításához használt anyagok.
• Az elvált vakolatok visszarögzítéséhez használt anyagok.
• A leválasztásokhoz használt anyagok.
• A vakolat kiegészítésekhez használt anyagok.
• Az esztétikai helyreállításhoz használt anyagok.
Eszközök:
• Szemcse-szóró pisztolyok.
• Lézerek.
• Injektálás eszközei.
Eljárások:
• A tisztítás.
• A festék fixálása.
• A hámló festék visszaragasztása.
• A vakolat szilárdítása.
• Az elvált vakolatok visszarögzítése.
• A leválasztások.
• A vakolat kiegészítések.
• Az esztétikai helyreállítás.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Banner János, László Gyula, Méri István és Radnóti Aladár,
(1954): Régészeti Kézikönyv I. Gyakorlati Régészet, Egyetemi
Tankönyv. Tankönyvkiadó, Budapest.

Boldura, Oliviu (2013): Mural Painting in the north of
Moldavia, ACS Publishing

Bóna István, Falkép-technikák, In. ISIS, 5. 2006.
Bóna István, A restaurátor a homlokzaton, In. ISIS, 7. 2008.
Bóna István, Restaurálás, vagy felújítás? In. Magyar
Műemlékvédelem XIV. 2007.
Bóna István, Válogatás az elmúlt évek homlokzat
restaurálásaiból, In. Magyar Műemlékvédelem XIV. 2007.
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Botticelli, Guido: Metodologia di restauro delle pitture murali, Centro
Di, 1992.
Brandi, Cesare: Theory of Restoration, Nardini Editore, 2005.
Case Studies in the Conservation of Stone and Wall Paintings,
Preprints of the Contributions to the Bologna Congress, 21-26 September
1986. Published by IIC, London.
Cather, Sharon, ed.: The Conservation of Wall Paintings, GCI, Los
Angeles, 1991.
Lindborg, U. (2001. szerk.): Conservation of Wall Paintings. National
Heritage Board, Stockholm.
Mora, L. és P. Philippot, P. (1984): Conservation of Wall Paintings,
Butterworth, London.
Pursche, Jürgen: Konservierung von Wandmalerei, Arbeitshefte des
Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Band 104. München,
1994.
Salzschäden an Wandmalereien, Arbeitsheft des Bayerischen
Landesamtes für Denkmalpflege, Band 78, München.

Weyer Angela, (2015): EwaGlos, European Glossary of
Conservation Terms, Michael Imhof Verlag
Ajánlott még a könyvtárban található szakfolyóiratok
tanulmányozása.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Studies in Conservation, Zeitschrift für Kunsttechnologie und
Konservierung (ZKK)
15 fő

Oktató neve:

Boros Ildikó

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Festészeti technikák,
anyagtan és
festéstechnika-történet 7;
RMN-FETT07
Restaurátor Tanszék
1
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Kedd, 12.30-14.00-ig

Helyszín:

Fszt. 13-as terem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

I. félév: Témája a fának, mint a műtárgy hordozó anyagának,
alkotó elemének megismerése, felismerése.
Ennek értelmében a fák felépítésével, élettani folyamataikkal,
tulajdonságaikkal, mechanikai jellemzőikkel, valamint
megjelenési formáikkal ismerkednek meg a hallgatók.
A tantárgy feladata a fa anatómiájának, a restaurálás
szempontjából lényeges tulajdonságainak, a képzőművészetben
alkalmazott főbb fafajták felhasználásának, jellemzőinek,

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
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Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

elterjedésének, tulajdonságainak bemutatása. A műtárgyak
mikroszkópos fafaj-meghatározásának jelentőségének,
lehetőségeinek, valamint a műtárgyalkotó faanyag gomba-, és
rovarfertőzéseinek felismerése, a fertőtlenítés és a konzerválás
anyagainak megismertetése a restaurátor hallgatókkal is anyaga a
szemeszternek. Fakémiai, és konzerválásra vonatkozó ismeretek
e tárgy keretében csak alapszinten kerülnek ismertetésre, mivel
részletesebb tárgyalásuk a szerves kémia tantárgy keretén belül
történik.
7. szemeszter:
- Faanatómiai ismeretek
- A faanyag fizikai tulajdonságai és felhasználhatósága
- Főbb műtárgyalkotó fafajok makroszkópos és mikroszkópos
tulajdonságai, elterjedése, felhasználási területe
8. szemeszter:
Mikroszkópos fafaj-meghatározás
Dendrokronológia
Fahibák
Műtárgyalkotó faanyag gomba és rovarkárosítói, károsításaik
bemutatása
Az óra közben a hallgatók szóbeli kérdéseket, majd beadandó
írásbeli feladatokat kapnak.
Szóbeli és írásbeli egyaránt. A konkrét tananyag bemutatása
közben a megértést értékelem, azonnali szóbeli kommunikáció
során. A hosszabb távú összefoglaló képességet, a részletek
helyes felidézését és írásban való megfogalmazását pedig az
írásbeli feladattal, az órán elhangzottak ismerete, hallgatók órai
jegyzete, és a megadott szakirodalom alapján.
- Babos Károly: Faanyagismeret és fafaj-meghatározás
restaurátoroknak. Budapest, 1994, Magyar Nemzeti Múzeum.
- Bartha Dénes – Mátyás Csaba: Erdei fa- és cserjefajok
előfordulása Magyarországon. Sopron, 1995, s.n.
- G. Butterfield, Brian – A. Meylan, Brian – Peszlen Ilona: A
fatest háromdimenziós szerkezete. Budapest, 1997, Faipari
Tudományos Alapítvány
- Gencsi László – Vancsura Rudolf: Dendrológia. Erdészeti
növénytan. Budapest, 1997, Mezőgazda Kiadó
- Greguss Pál: A közép-európai lomblevelű fák és cserjék
meghatározása szövettani alapon. Budapest, 1945, Az Országos
Magyar Természettudományi Múzeum kiadása
- Greguss Pál: Identification of living gymnosperms on the basis
of xylotomy. Budapest, 1955, Akadémiai kiadó
- G. Hather, John: The identification of the Northern European
Woods. A guide for archeologist and conservators. London,
2000, Archetype Publications
- Molnár Sándor: Faanyagismeret Budapest, 2004,
Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó
- Molnár Sándor – Bariska Károly: Magyarország ipari fái.
Budapest, 2002, Szaktudás Kiadó Ház
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Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

- Molnár Sándor: Fahibák, fakárosítások. Sopron, 2006,
Hillebrand Nyomda
- Németh László: Faanyagok és faanyagvédelem az építőiparban,
Budapest, 2004, Agroinform Kiadó és Nyomda Kft.
15 fő

Oktató neve:

Dr. Galambos Éva

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka
mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Analitika 1
RMN-ANAL01
Restaurátor Tanszék
3

Helyszín:

Fszt. 3.

Tartalmi leírás: leírás a
Neptun számára (max.
900 karakter)

Főleg a restaurátori vizsgálatokhoz kapcsolódó gyakorlati fototechnikai
eljárások kivitelezése, mintakészítés, mikroszkópos fotózás,
mikroszkópizálás, mikrokémiai tesztek kivitelezése, és a nagyműszeres
vizsgálatok megismerése. Dokumentáció készítés alapjainak elsajátítása.
Tematika: A gyakorlatban használt vizsgálatok sorrendjében haladunk
végig, a roncsolásmentes vizsgálatok után a mintavételes módszerek, és
végül a műszeres vizsgálatok. Munkamódszerek: A hallgatók gyakorlatban
elkészített mintatáblájukon, mint egy műtárgyon begyakorolják a
műtárgyvizsgálati módszereket. Előadások formájában az elméletet és
emellett gyakorlati segítséget kapnak a mintakivitelezésnél, csiszolásnál,
kémiai teszteknél stb.. Követelmények: A leadott anyag ismerete,
elkészített word formátumú dokumentáció bemutatása. Értékelés: 3
fokozatú beszámoló
A kurzus a restaurátorok műtárgyvizsgálati módszereit veszi végig
gyakorlati alapon. A tanév elején egy saját mintatáblát készítenek a
hallgatók. Lealapoznak különböző típusú alapozókkal egy fatáblát, és arra
festenek fel meghatározott pigmenteket meghatározott kötőanyagokkal,
esetleg lakkozák így imitálva egy festett kép felépítését. A tábláról
elkészítik a normál, UV-lumineszcens, infravörös felvételeket, és ezeket
kiértékelik. Majd mintákat vesznek, azokból elkészítik a mikroszkópos
vizsgálatokhoz szükséges keresztmetszet csiszolatokat és az átmenőfényes
preparátumokat, így elsajátítva a mintakészítés módját. Ezeken pedig
gyakorolják a mikroszkópos vizsgálati technikákat, és dokumentálják.
Elvégzik a pigmentekre a gyakran alkalmazott kémiai teszteket, a
keresztmetszet csiszolatokon pedig a színezéses analitikai módszereket
gyakorolják.
A műszeres vizsgálati technikák elmélete után a gyakorlatban is
megismerkedhetnek ezekkel, részben az egyetemen rendelkezésre álló
műszerekkel és részben a különböző intézmények (főleg MTA, ELTE)

Bővebb tartalmi leírás,
részletes tematika
(opcionális):

2021/22 tanév, őszi szemeszter
SZ; 14:14 – 15:45
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Követelmények, a hallgató
egyéni munkával
megoldandó feladatai:

műszeres laborjainak látogatásával. Az egyetemen alkalmazott XRF
eljárással a saját tábláikról is kapnak mérési eredményeket, és ezeket a
korábbi fototechnikai és mikroszkópos vizsgálatokkal együtt kiértékelik és
erről szöveges, fényképes dokumentációt készítenek. Kisebb kutatási
feladatot is kapnak, melyben a szakirodalmi példákkal is
megismerkedhetnek. A kurzus végére átlátják a restaurátori vizsgálatok
folyamatait, megismerik a dokumentáció készítés módját, kivitelezését,
ami szükséges az önálló restaurátori munka elvégzéséhez. Emellett
betekintést kapnak a restaurátori kutatások módszereibe, módszertanába.
A mintatábla elkészítése, restaurátori vizsgálatok elvégzése, kiértékelése és
az önálló írott és képes dokumentáció digitális formában való benyújtása.

Értékelés módja,
szempontjai,
követelmények :

A hallgató az adott tanév tananyagáról számol be. Követelmény a leadott
dokumentációba a kért feladatok teljesítése, azok minősége, a vizsgálatok
szakszerű kiértékelése.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv,
jegyzet, weblap stb.:

A vonatkozó tananyag megtalálható a www.pigmentum.hu oldalon.
(regisztrációhoz kötött.)
- Castro K.-Perez-Alonso M. -Rodrıguez-Laso, M P.-Fernandez L. A.Madariaga J. M.: On-line FT-Raman and dispersive Raman sspectra
database of artists’ materials (e-VISART database) Anal Bioanal Chem
(2005) 382: 248–258
http://www.phantasya.it/papertech/upload/img_paperesform_paperes_f
ile_5.pdf
- Grünwaldová V: Material research of Colour Layer in Artworks , Phd
dolgozat, Charles University Prague, Faculty of Science, 2010,
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/archiv/2010/studijnizalezitosti/doktorske-studium/obhajoby-disertacnich-praci/24.6.2010od-9.00-hod.-ing.-veronika-grunwaldova/autoreferat-aj
- Ferretti, M.: Scientific Investigations of Work of Arts. Roma, 1993. 4347.
- Kriston L.: Műtárgyak fontosabb röntgen és gamma-sugaras vizsgálata.
Budapest, MKF, 2001. 61-62.
- Kriston L.: Műtárgyak fontosabb röntgen és gamma-sugaras vizsgálata.
Budapest MKF, 2002. 64.
- Riederer J.: Műkincsekről vegyész-szemmel. Budapest, 1984.
- Szakáll S.: (2011) : Ásvány- és kőzettan alapjai: 1. Elektronmikroszkópia
lehetőségei, előnyei
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MF
FAT6101/sco_32_01.htm, Röntgen diffrakciós analitika
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MF
FAT6101/sco_31_01.htm
- Sajó I: Mire jó a röntgendiffrakció? ISIS 2008.14-16
http://epa.oszk.hu/00400/00402/00007/pdf/ISIS_2008_014-016.pdf
- Tóth A. L.: Elektronsugaras mikroanalízis restaurátoroknak. I. rész:
pásztázó elektronmikroszkópia. ISIS, Erdélyi restaurátor füzetek, 2009.
13-24. http://epa.oszk.hu/00400/00402/00008/pdf/ISIS_2009_013024.pdf
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Maximális létszám,
befogadás, kapacitás:

- Tóth A. L.: Elektronsugaras mikroanalízis restaurátoroknak. II. rész: A
röntgensugaras mérés és interpretációja. Erdélyi restaurátor fűzetek, 2010.
9-15. http://epa.oszk.hu/00400/00402/00010/pdf/ISIS_2010_009015.pdf
- Török Á.: Pásztázó Elektronmikroszkóp. A műemlékek kőanyagának
vizsgálati lehetőségei. Kő, a Magyar Kőszövetség Hivatalos Lapja,
2012/1, XIV. évfolyam 21-25.
13 fő

Oktató neve:

Dr. Galambos Éva

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Festészeti technikák, anyagtan és festéstechnika-történet 3
RMN-FETT 3
Restaurátor Tanszék
4

Helyszín:

Fsz.3.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus a történeti pigmentek felhasználását és vizsgálati
módszereit oktatja: a festés technikai ismereteket, a felhasználás
történetét, pigmentek meghatározási módszereit, hangsúlyosan a
polarizációs mikroszkópos (PLM) vizsgálatot. A tantárgy feladata
a szakképzés céljának megvalósításában: egy festett műtárgy
restaurálásához szükséges pigment vizsgálatok önálló
kivitelezéséhez szükséges ismeretek elsajátítása. A színek szerint
csoportosított tananyagban (kék, zöld, vörös, sárga, fehér, fekete,
barna, átlátszó anyagok) sorrendben haladunk végig a történeti
szerves és szervetlen pigmenteken. Munkamódszerek: A
mikroszkóp gyakorlati használatnak elsajátítása, és vetített
előadások, és számonkérés. Követelmények: Pigment
csoportonként (színek) egy-egy írásos dolgozat (összesen 6db),
emellett röpdolgozatok (összesen 6db) melyekkel a pigment
összetételre vonatkozó tudást ellenőrizzük. Saját munkafüzet
folyamatos kitöltése, rajzi feladattal.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A kurzus első részében a színérzékelés fizikai és biológiai
feltételeit ismerhetjük meg, majd az optikai vizsgálatok
alapismereteinek elsajátítása után gyakorlati polarizációs
mikroszkópizálás következik, mely során a hallgatók
megtanulhatják a mikroszkópos preparátumok vizsgálati
módszereit, a szemcsék karakterének leírását és optikai
tulajdonságainak megállapítását. A kurzus végighalad színek
szerint csoportosítva a történeti pigmenteken az őskortól
napjainkig használt legfontosabb szervetlen és szerves
pigmenteken. Minden egyes pigmentnek a történetét, eredetének

2021/22 tanév, őszi szemeszter
SZ; 12:30 – 14:00
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Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

vagy előállításának módját, a festéstechnikai jellemzőit, tipikus
elváltozásait, érzékenységét, optikai és kémiai tulajdonságait
megismerik, és a műszeres vizsgálati technikákról is kapnak
alapvető ismereteket. A mikroszkópizálás gyakorlata mellett a
tananyag ppt-s előadások formájában folyik.
A két féléves kurzus végére a hallgatók átlátják a történelem
során használt főbb pigmenteket, megismerkednek a különböző
korszakokban használt palettákkal, a jellegzetes festéstechnikai
megoldásokkal, és tisztába lesznek a meghatározási
módszerekkel és azok lehetőségeivel.
Színenként röpdolgozat (zh.) a pigmentek kémiai elem
tartalmából. Színenként kifejtendő házi dolgozat.
Megrajzolandó, kitöltendő munkafüzet.
Értékelés: Minden dolgozat és feladat teljesítése. Majd gyakorlati
mikroszkópizálás és szóbeli vizsga, adott tételsorral.
Vizsga 5 fokozatú.
A teljes tananyag és ajánlott irodalom a www.pigmentum. hu-n
megtalálható, regisztrációhoz kötött.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

15 fő.

Oktató neve:

Heitler András DLA, Galambos Éva DLA

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:
Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Reataurátor műtermi gyakorlat7
RMN-REMG07
Restaurátor Tanszék
12
2021/22. tanév, őszi szemeszter
H-P
9-12
Andrássy út 71. II.em.1.
A festőrestaurátor specializáción a negyedik év feladata a
vászonkép-restaurálás. A hallgatók közgyűjteményekből,
egyházaktól, ill. magánszemélyektől származó műtárgyakon
dolgoznak. Az tavaszi félévben a munka a műtárgyak részletes
dokumentálásával, a fototechnikai és anyagvizsgálatok
elvégzésével indul, így a munka színterei a műterem és a tanszék
műtárgyvizsgálati laborja. A vizsgálatokkal párhuzamosan
megkezdődnek a restaurátori beavatkozások, s a tapasztalatok
alapján elkészül a restaurálási terv. A munka előrehaladása
folyamatos szaktanári közreműködéssel zajlik, állandóan
értékelve és dokumentálva az eredményeket, s ha kell,
felülvizsgálva a korábbi döntéseket. A leggyakrabban
megvalósuló fő restaurátori feladattípusok: konszolidálás, feltárás,
esztétikai helyreállítás.
164

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Alapvető követelmény a műtermi és labormunkában való aktív
részvétel, folyamatos konzultáció a szaktanárokkal. A gyakorlati
tevékenységet mindvégig szöveges és fényképes dokumentálás
kíséri. A hallgatók a szemeszter során prezentáció formájában
számot adnak elvégzett munkájukról, bemutatva a műtárgyhoz
kapcsolódó kutatómunka eredményeit, a megkezdett restaurátori
beavatkozásokat.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

A műtárgy(ak) restaurálásához szükséges beavatkozások magas
színvonalú megvalósítása. Restaurálási dokumentáció készítése.
Beszámoló a félév során végzett restaurálási munkáról (pptvetítéssel illusztrált anyag).

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Adott témához, problémához kapcsolódó szakirodalmi források
az egyetemi könyvtár szakkönyvgyűjteményében, a Restaurátor
Tanszéken korábban zajlott restaurálások dokumentációi.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

10 fő

Oktató neve:

Heitler András DLA

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Restaurálás elmélet, restaurálás szakmai ismeretek 3
RMN-REIS03
Restaurátor Tanszék
4
2021/22. tanév, őszi szemeszter
Hétfő 12:30-14:00

Helyszín:

Andrássy út 71. II. em.1.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus a táblaképkonzerválás-restaurálás alapvető szakmai
ismereteinek elsajátítását célozza, ezen belül is a vászonképek
helyreállításának módszereivel foglalkozik. A tananyag az 1-6.
szemeszter során az egyéb elméleti szakmai tárgyakból (szerves és
szervetlen kémia, fizika) megszerzett sokrétű ismeretekre épül,
segít felismerni az egyes tudásterületek közti összefüggéseket. Az
elméleti képzés a gyakorlati munkát alapozza meg, a gyakorlati
munkára folyamatosan reflektálva zajlik.

165

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

– A vászonképek restaurálásának legfontosabb lépései, a
restaurálási terv
-Vászonfestmények hordozói (vásznak, szövésfejták, vakkeretek
típusai)
– A vászonhordozó és a festett rétegek elváltozásai, károsodási
formák (korai hasadások, optikai elváltozások, jellegzetes
sérülések stb.)
– Lakkok, bevonatok anyagai és elváltozásai
– Tisztítás, feltárás (mechanikus tisztítás, vizes módszerek és
oldószeres eljárások)
Kiadott feladatok, szakirodalom-feldolgozás elvégzése egyéni
hallgatói munkával. A feldolgozott ismeretanyag közös
megvitatása, feldolgozása, adott esetben csoportmunkában.
Kollokvium
STONER, Joyce Hill – RUSHFIELD, Rebecca (szerk.):
Conservation of Easel Paintings: Principles and Practice (Routledge
Series in Conservation and Museology), Routledge, 2012
NICOLAUS, Knut: The Restoration of Paintings , Könnemann,
1999
WOLBERS, Richard: Cleaning Painted surfaces. Acqueous
Methods, Archetype Publications , 2000
DORGE, Valerie (szerk): Solvent Gels for the Cleaning of Works of
Art: The Residue Question, Getty Publications, 2004
EIPPER, Bernard és mások: Ölfarbenoberflächenreinigung, München, 2004
BERGER, Gustav D–RUSSELL, William: Conservation of
Paintings: Research and Innovations, Archetype Books
2007
Az MKE Restaurátor Tanszékén a korábbi években készült
restaurálási dokumentációk, szakdolgozatok.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

10 fő

Oktató neve:

Heitler András DLA

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:

Festészeti technikák, anyagtan és festéstechnika történet 1
Restaurátor Tanszék
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A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

2

Helyszín:

Andrássy út 71. Fszt 13. vagy 21. termek (a óra programjától
függően)
A festészeti technikák bevezető kurzus célja a festészet, s
elsősorban a táblaképfestészet alapvető nyersanyagainak és
technikáinak megismerése. Az első félévben az elméleti
kérdéseket taglaló előadásokat mellett festékkészítés, alapozási
gyakorlatok, különféle adnak. Ebben a félévben hangsúlyosan
az emulziós és olajos kötőanyagú festészeti módszerekkel
foglalkozunk, ezeken belül kitüntetett szerepe van a
tojástempera technikának.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

2021/22 tanév, őszi szemeszter
Szerda 12:30-14:00

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A festéstechnika fogalma, szerepe
A festéstechnikai szakirodalom: kézikönyvek, folyóiratok
Ecset, paletta, műterem – a festészet alapvető eszközei
A hordozó-pigment-kötőanyag „hármasság”:
1. Hordozók: vászon, vakkerettípusok, fatáblák, lemezek, fém
hordozók
2. Pigmentek : a legjelentősebb ma használt pigmentek
3. Kötőanyagok: száradó olajok és természetes gyanták,
műgyanták, akrildiszperzió kötőanyagú festékek

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Aktív órai részvétel, festéstechnikai problémá(k)ra reflektáló
prezentáció/beszámoló készítése

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Kollokvium

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

18 fő

Oktató neve:

Agárdi Fanni

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:

Szakdolgozat és diplomamunka kutatómunka 01-02
RMN-SZDK01-02
Restaurátor Tanszék

KURT WEHLTE: A festészet nyersanyagai és technikái (első, eredeti
kiadás: 1967)
MAYER, Ralph: The Artist’s Handbook of Painting Materials and
Techniques
GETTENS, Rutherford J.- STOUT, George L.: Painting
Materials. A Short Encyclopaedia
(Első kiadás: 1942)
Reclams Handbuch der Künstlerischen Techniken (Első kiadás: 1984)
SZŐNYI, István – MOLNÁR C. Pál: A képzőművészet
iskolája, Budapest, 1957
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A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

2021/22 tanév, tavaszi-őszi szemeszter
csütörtök 12:30-14:00

Helyszín:

Epreskert, I/6. műterem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tantárgy célja a kőrestaurátor hallgatók ötödéves gyakorlati
munkájukhoz kapcsolódó kutatási feladataik elvégzése, emellett, hogy
elméleti szakdolgozatuk készítéséhez szükséges kutatómunkát egyéni
programjuknak megfelelően kivitelezzék. Az oktatók az egyéni
munkaprogram kialakításában és kivitelezésében, személyre szabott
feladatok kijelölésével, vezetésével és ellenőrzésével segítik a hallgatók
munkáját.
Diplomaévben a diákok önálló restaurálási tervet készítenek a
diplomamunkáról. A terv tartalmazza a műtárgy állapotának
felmérését, a vizgsálatokból leszűrt ismereteket, s a megszerzett
információk alapján megtervezett szükséges restaurátori
beavatkozásokat. A tervben egyértelműen megfogalmazza a javasolt
anyagokat, technikákat és ütemezi a restaurálást.
Havonta a kutatásokkal kapcsolatos, aktuális részfeladatok,
részfejezetek elkészítése. Az önálló kutató- és gyakorlati munkával
összeállított szakdolgozat és diplomamunka dokumentáció alapján
lehet őket objektíven értékelni.
Évközben írásban számolnak be a hallgatók a kutatásaik
előrehaladásáról, melyek tartalmi, formai megjelenése, a határidők
betartásával értékelhetők. Félév végén szóban adnak számot a
hallgatók a kurzus alatt elért eredményeikről. Értékelés százalékos
teljesítmény alapján konvertálódik át év végére számszerű (1-5
fokozatú) osztályzattá.
- korábbi évek szakdolgozatai, Restaurátor Tanszék/könyvtár
gyűjteményében,
- negyed éves és diploma munkák dokumentációi,
Tanszék/könyvtár gyűjteményében,

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

5 fő

Oktató neve:
A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Agárdi Fanni
Káldi Richárd
Restaurátor műtermi gyakorlat 3
RMN-REMG03
RESTAURÁTOR TANSZÉK
9
2021/22 tanév, őszi szemeszter
H-P 9:00-12:00

Helyszín:

Epreskert V/1. műterem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A fa- és kőszobrász-restaurátorok szakirányához köthető
anyagmegmunkálási technikák gyakorlása szobortöredékrekonstrukciós feladaton keresztül. Ezzel párhuzamosan
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elkezdődnek a második félév aktmintázásának előkészítő
tanulmányai.
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Az I. szemeszter szoros összefüggésben áll a II. szemeszter
feladataival. Mint általában a szobrászi műfajokban, egymásra épülő
részfeladatok vezetnek a szobor létrejöttéhez. Az időben hosszabb
kifutású feladatok, léptékükben és anyagfelhasználás tekintetében is
többhónapos foglalkozást igényelnek, ezért ebben a félévben a
részfeladatok elkészülte a cél. A szakirányuknak megfelelő anyag (kő,
fa) megmunkálási módjának, a szigorú kivitelezési technikai ismeretek
elsajátításának folyamatán keresztül szereznek tapasztalatot az anyag
viselkedéséről a hallgatók. A tapasztalatokat a második félévben egy
önálló alkotás létrehozásába kell sűríteniük, irányított témát követve.
Kőszobrász-restaurátor hallgatóknak:
1) Töredékben fennmaradt mészkőszobor részlet gipszmásolatának
kiegészítése, szilikon öntőforma készítés, kompozíciós kivágás,
előkészítés pontozásos faragáshoz
a) A szilikon öntőforma felhasználásával színezett műkő
kéregöntvény készítése (csömöszölés), majd a mintázott
részletek megmunkálását követően újabb szilikonnegtív
készítése
b) A második szilikonnegatív segítségével tömör műkőöntvény
készítése (öntés, adalékanyagok, kötésmódosítók)
c) A kiegészített kőszobor részlet átfaragása mészkőbe,
pontozásos technikával
Faszobrász-restaurátor hallgatóknak:
2)
Mindkét szakirány hallgatóinak:
3) Aktmintázás élő modell után. (Az első félévben az
előtanulmányok és a vázépítés készül el.)
a) mozdulattanulmányok, a beállítás véglegesítése
b) elemző rajzok, a beállított mozdulat és a modell arányainak
rajzi rögzítése
c) 1:5 arányú kisplasztika mintázása plasztilinből
d) az életnagyságú szobor vázának felépítése az
agyagmintázáshoz

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

A gyakorlati bemutatókon elhangzott szempontok teljesülése
százalékos számítással kerül értékelésre. A szemeszter elején
meghatározott feladatlista százalékainak átlaga az alapja a félévi
érdemjegynek.
A feladatokkal elsajátítható ismeretanyag egymásra épülő
rendszert követ, éppen ezért a megszabott időkeretek betartása
ugyancsak az értékelés részét képezi.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

5
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Oktató neve:
A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Agárdi Fanni
Káldi Richárd
Restaurátor műtermi gyakorlat 1.
RMN-REMG01
RESTAURÁTOR TANSZÉK
9
2021/22 tanév, őszi szemeszter
H-P 9:00-12:00

Helyszín:

Epreskert V./1.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A szoborkészítés alapismeretei: technikai alapok, és a formai
átlényegülés szerepéről.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A tanév első félévében a különböző felkészültséggel és képességekkel
érkező új szobrász-restaurátor hallgatókkal a mintázás alapvető
technikáit vesszük végig, elméleti és gyakorlati oldalról. Az agyagban
mintázást, a vázkészítés alapelveit és a gipszöntés különböző
módozatait mind áttekintjük. A technikai ismereteket tovább szélesítjük
a negatívkészítés módozataival, s ezen kívül az anyagkísérletek kerülnek
fókuszba.
Külön hangsúlyt fektetünk a szoboralkotás alapismereteire, a művészi
eszköztár szélesítésére, a kompozíciós elvek szabályaira.
A technikai bemutatókat követően megszabott intervallum áll
rendelkezésre a feladatok kivitelezésére, és némely esetben a
párhuzamos kivitelezés is külön jelentőséggel bír. (Pl. eltérő léptékű
mintázási feladatok)

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

1) Möbiusz-szalag mintázás agyagban. (vázépítés, feszített formák
alkotása)
2) Életnagyságú klasszicista portré márványszobor gipszmásolatának
mintázása 1:1 méretben
a) gyors tömegvázlat (vázépítés, a mozdulat és a tekintet
megragadása)
b) mintázás kidolgozott formában (felületképzés, részletformák,
a koncentráció kitartó fenntartása)
c) a megmintázott fejek öntése gipszből, installálás (portréöntés
kiforgatással egyetlen héjöntvényként, valamint elválasztással
két félre bontott negatívforma készítése)
3) Összetett szilikonforma készítése, öntése (az Egyetem Anatómiai
Gyűjteményének egy példányáról) (formaleválasztó anyagok
ismerete, a formakészítés törvényszerűségeinek gyakorlása)
4) Ornamentika mintázása
a) gipszlapba, negatív vésett minta elkészítése
b) öntőformakészítés, sokszorosítás, patinázási gyakorlat
i) A gipszöntények patinázása pigmentekkel,
kötőanyagokkal festve
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ii) A gipszöntvények bevonata fémporokkal, fém fóliákkal és
természetes elszíneződések létrehozása vegyszeres
kezeléssel
iii) öntvények készítése kompozit anyagokból
5) Drapéria mintázás 1:1 méretben, legalább 2 beállítás két
anyagminőség megidézése agyagban, majd öntés gipszben

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

A gyakorlati bemutatókon elhangzott szempontok teljesülése
százalékos számítással kerül értékelésre. A szemeszter elején
meghatározott feladatlista százalékainak átlaga az alapja a félévi
érdemjegynek.
A feladatokkal elsajátítható ismeretanyag egymásra épülő
rendszert követ, éppen ezért a megszabott időkeretek betartása
ugyancsak az értékelés részét képezi.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

5

Oktató neve:

Szemerey-Kiss Balázs

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Fizika restaurátoroknak 3
(RMN-FIZI03)

Helyszín:

Fsz.13-as terem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

I. élév: A porózus szerkezetű műtárgyalkotó/hordozó felületek
létrehozása, elkészítése, valamint természetes előfordulásuk, szerkezeti
jellemzőik bemutatása.
Szerkezeti tulajdonságokra visszavezethető károsodások, jellemző
sérülések makroszkópos és mikroszkópos megjelenési formáik
részletezése. Porózus szerkezetű anyagok restaurátori, konzervátori
bevatkozási során alkalmazható eljárások, anyagok, technikák, stb.
ismertetése.
Műtárgyakat felépítő porózus szerkezetek önmagukban hordozzák a
gyorsabb v. lassabb pusztulásuk forrását. A kurzus a természetes
(kőzetek) és mesterséges (vakolatok) folyamatok során létrejött
műtárgyakkal foglalkozik egész évben. Az első félévben a természetes
kőzetek kialakulása és a szerkezetük közötti összefüggéseket
vizsgáljuk, hasonlítjuk össze a jellemző tulajdonságokkal –
időtállósággal, szilárdsággal, vízfelvétellel, stb. Ezek során a diagenezis

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Restaurátor tanszék
2
2021/22 tanév, tavaszi és őszi szemeszter
kedd 14:15 – 15:45
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Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

hatását szemléltetjük a különböző kőzetmechnaikai tulajdonságok
függvényében. A mesterségesen létrehozott porózus anyagok esetében
részletezésre kerülnek a habarcsokhoz használható kötő-,
töltőanyagok, adalékszerek, de a történeti vakolatok jellemző
készítéstechnikai jegyeire is kitér a kurzus.
A porózus szerkezetek tönkremenetele során meghatározásra kerül,
hogy melyik pórustartomány, milyen tönkremenetelre hajlamos
leginkább. Az öregedés során látható és szemmel nem észrevehető
elváltozásokkal jól beazonosíthatók a károsodás okai – így megfelelő
vizsgálatokkal precízen körbeírható a tönkremenetel valós oka. A
károsodások, szennyeződések, stb. beazonosításával, vizsgálatával
megtervezhetővé válik a restaurátori beavatkozás.
Két hetente beszámolnak a korábban leadott anyag tartalmi
értelmezéséről a diákok. Félév végén egykijelölt külföldi tematikához
tartozó szakirodalom értelmezése – önálló munka.
Évközben írásban, félév végén szóban adnak számot a hallgatók a
kurzuson halott ismeretanyag elsajátításáról. Értékelés százalékos
teljesítmény alapján konvertálódik át év végére számszerű (1-5
fokozatú) osztályzattá.
- ICOMOS-ISCS (2008) Illustrated glossary on stone deterioration
patterns.
- Kubovics Imre (1993) Kőzetmikroszkópia I-II.
- Doehne E, Price A.C. (2010): Stone conservation, An overview of
current research,
- Bourgés A (2006) Holistic correlation of physical and mechanical
properOes of selected natural stones for assesseing durability and
weathering in the natural environment. PhD doktori disszertáció,

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

10 fő

Oktató neve:

Szemerey-Kiss Balázs

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Műtermi gyakorlat 5
RMN-REMG05
Restaurátor tanszék
12

Helyszín:

Epreskert 1/6-os műterem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

I.félév: a sok esetben védett, nagy értékű műtárgyakat nem első
lépésben kapják kézhez a diákok. A restaurálási protokolt
gipszmásolatokon tanulják a diákok az ötödik félévben.
Kezdve a gipszmásolatok dokumentálásával, felmérésével, sérüléseinek
beazonosításával, kártérkép rajzolással, illetve az alapos makroszkópos
és mikroszkópos vizgálatokon át jutnak el a restaurátori
beavatkozásokig.

2021/22 tanév, tavaszi és őszi szemeszter
Hétköznaponként: 09:00 – 12.00
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Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Az első két hétben a kiválasztott gipszmásolat átvételi állapotát, megfelelően bevilágítva-, méretarányok rögzítésével kell dokumentálni.
A rögzítés során nagy figyelmet fordítunk a gipsz műtárgy alapos
feltérképezésére: kialakítására, szerkezeti megerősítésekre, eredeti
díszítésre – festés, patina, aranyozás, metálozás, stb. Ezzel
párhuzamosan elindul a műtárgy ikonográfiai kutatása, analógiák
összegyűjtése. Külön kerülnek dokumentálásra és feldolgozásra a
műtárgy sérülései - kártérkép formájában. Felületi patina, festés esetén
keresztmetszet csiszolatok készülnek. Szükség esetén
szemcsepreparátumok és egyéb mintavételek is készülhetnek díszítettségtől függően. Kivételes esetekben, ha a Restaurátor Tanszék
laborjában nem meghatározható kérdések esetén nagyműszeres
vizsgálatokra is sor kerülhet. Ezek után összeálltásra kerül a
restaurátori terv. Majd elindulhatnak a szükséges feltárások,
tisztítópróbák. Ezek után a szerkezeti megerősítésre, a hiányok pótlása
következik. A felületi megjelenés sok esetben patinát, retust igényel –
így a restaurátori bevatkozások többnyire ezzel – esetleg
felületvédelemmel (a patina levédésével) érnek véget. A félév végére
dokumentálni kell a restaurálás összes lépését, a kész állapot
elkészültével pedig a restaurálási dokumentációt is be kell nyújtani
szorgalmi időszak végére.
Évközi gyakorlati teljesítések és a beadandó önálló munkák átlagából
származik a félévi jegy.
Kiadott feladatok értékelése 2 hetente. Beadandók osztályozása 5
fokozatú skálán. Félévi jegy az évközi osztályzatokból és a leadandók
átlagából származik.
- Kathryn Brugioni (2015) Eraser cleaning of gypsum plaster:
Evaluating damage potential using reflectance transformation imaging.

- Pelosi C, Fodaro D, Sfozini L, Rubino AR, Falqui A (2013) Study of
the laser cleaning on plaster sculptures. The effect of laser irradiation
on the surfaces. Optics and Spectroscopy.
- Sansonetti A, Casati M, Striova J, Canevali C, Anzani M, Rabbolini A
(2012) A cleaning method based on the use of agar gels: new tests and
perspectives. 12th International Congress on the Deterioration of
Stone, NY.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

3 fő

Oktató neve:

Szemerey-Kiss Balázs

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Műtermi gyakorlat 7
RMN-REMG07
Restaurátor tanszék
12
2021/22 tanév, tavaszi és őszi szemeszter
Hétköznaponként: 9:00 – 12:00
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Helyszín:

Epreskert 1/6-os műterem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

I.félév: védett vagy nagy értékű műtárgyak restaurálási protokolját
végzik a diákok az év folyamán. A diákok a műtárgyak szállításánál is
részt vesznek a műveletekben (leemelés, csomagolás, rögzítás), majd a
műterembe érkezésétől a restaurálás befejezéséig napi kapcsolatban
vannak a műalkotásokkal.
Az első félévben főleg a dokumentálásra, felmérésre és a vizsgálatokra,
próba beavatkozásokra kerül sor. A második félévben jutnak el a
tényleges restaurátori beavatkozásokig.
Az első hetekben rögzítésre kerül az átvételi állapot - megfelelően
bevilágítva, különböző fényforrások segítségével (normál, UV, stb.),
méretarányok rögzítésével végezve a dokumentálást. A rögzítés során
nagy figyelmet fordítunk a műtárgy alapos feltérképezésére:
kialakítására, szerkezeti megerősítésekre, eredeti díszítésre – festés,
patina, aranyozás, metálozás, stb. Ezzel párhuzamosan elindul a
műtárgy ikonográfiai kutatása, analógiák összegyűjtése. Külön
kerülnek dokumentálásra és feldolgozásra a műtárgy sérülései kártérkép formájában. Felületi patina, festés esetén keresztmetszet
csiszolatok készülnek. Szükség esetén szemcsepreparátumok és egyéb
mintavételek is készülhetnek - díszítettségtől függően. Kivételes
esetekben, ha a Restaurátor Tanszék laborjában nem meghatározható
kérdések esetén nagyműszeres vizsgálatokra is sor kerülhet. Ezek után
összeálltásra kerül a restaurátori terv. Majd elindulhatnak a szükséges
feltárások, tisztítópróbák
Évközi gyakorlati teljesítések és a beadandó önálló munkák átlagából
származik a félévi jegy.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Kiadott feladatok értékelése 2 hetente. Beadandók osztályozása 5
fokozatú skálán. Félévi jegy az évközi osztályzatokból és a leadandók
átlagából származik.
- ICOMOS-ISCS (2008) Illustrated glossary on stone deterioration
patterns.
- Doehne E, Price CA (2010) Stone Conservation, An Overview of
Current Research.
- Studies in Conservation, Restauro szaklapok – tanszéki könyvtárból.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

3 fő

Oktató neve:

Szemerey-Kiss Balázs

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:

Restaurátor műtermi gyakorlat, diplomamunka 1
RMN-REMD01
Restaurátor tanszék
12
2021/22 tanév, tavaszi és őszi szemeszter
174

Időpont:

Hétköznaponként: 9:00 – 12:00

Helyszín:

Epreskert 1/6-os műterem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

I.félév: A diplomaévben ugyan azt végzik a diákok, mint a korábbi
években – de önállóan – szaktanári felügyelettel. Korábban a diákok
leginkább a szaktanárok javaslatait alkalmazzák, de ötöd évben
számot adnak arról, hogy képesek-e önállaóan megbirkózni a
műtárgyak restaurálásával. Negyed évhez hasonlóan a diákok a
műtárgyak szállításánál is részt vesznek a műveletekben (leemelés,
csomagolás, rögzítás), majd a műterembe érkezésétől a restaurálás
befejezéséig napi kapcsolatban vannak a műalkotásokkal.
Az első félévben főleg a dokumentálásra, felmérésre és a vizsgálatokra,
próba beavatkozásokra kerül sor. A második félévben jutnak el a
tényleges restaurátori beavatkozásokig.
Az első hetekben rögzítésre kerül az átvételi állapot - megfelelően
bevilágítva, különböző fényforrások segítségével (normál, UV, stb.),
méretarányok rögzítésével végezve a dokumentálást. A rögzítés során
nagy figyelmet fordítunk a műtárgy alapos feltérképezésére:
kialakítására, szerkezeti megerősítésekre, eredeti díszítésre – festés,
patina, aranyozás, metálozás, stb. Ezzel párhuzamosan elindul a
műtárgy ikonográfiai kutatása, analógiák összegyűjtése. Külön
kerülnek dokumentálásra és feldolgozásra a műtárgy sérülései kártérkép formájában. Felületi patina, festés esetén keresztmetszet
csiszolatok készülnek. Szükség esetén szemcsepreparátumok és egyéb
mintavételek is készülhetnek - díszítettségtől függően. Kivételes
esetekben, ha a Restaurátor Tanszék laborjában nem meghatározható
kérdések esetén nagyműszeres vizsgálatokra is sor kerülhet. Ezek után
összeálltásra kerül a restaurátori terv. Majd elindulhatnak a szükséges
feltárások, tisztítópróbák
Évközi gyakorlati teljesítések és a beadandó önálló munkák átlagából
származik a félévi jegy.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Kiadott feladatok értékelése 2 hetente. Beadandók osztályozása 5
fokozatú skálán. Félévi jegy az évközi osztályzatokból és a leadandók
átlagából származik.
- ICOMOS-ISCS (2008) Illustrated glossary on stone deterioration
patterns.
- Doehne E, Price CA (2010) Stone Conservation, An Overview of
Current Research.
- Studies in Conservation, Restauro szaklapok – tanszéki könyvtárból.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

3 fő

Oktató neve:

Szemerey-Kiss Balázs

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:

Restaurálás- elmélet, restaurálás szakmai ismeretek 1
RMN-REIS01

Restaurátor tanszék
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A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

2

Helyszín:

Epreskert, I/6. műterem.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

I. félév: kőrestaurtáori beavatkozások utolsó elemeként a
felületvédelem és a preventív kezelések bemutatása az őszi félévben.
II. félév: Restaurálásetikai kérdéskörök, megbízáshoz kapcsolódó
szakmai jogi környezet és főbb szabályok, a felmért munkálatok
költségének kiszámítási szempontrendszere, árajánlatok, engedélyezési
tervek összeállítása a tavaszi szemeszterben kerülnek kifejtésre.
A kőrestaurátori beavatkozások egyik utolsó lépése lehet a kőfelületek,
(restaurált) kőelemek felületvédelme, mely különböző kihívásokkal
környezeti hatásokkal szemben teszik a felületet védetté, adott esetben
vízlepergetővé, avagy könnyen tisztíthatóvá (pl. az antigraffiti
rendszerek), stb. Az impregnálások szükségszerűségének és hatásának
a kérdése minden esetben egyedi döntés és felmérés függvénye. A
helytelen kezelések mellékhatásai és hosszú távú károsító folyamatai
(pl. különböző sókkal, nedvességgel telített kőzeteken) eltérőek. A
félév során a különböző oldószeres és vizes bázisú impregnáló
anyagok ismertetése mellett a történeti anyagok bemutatására is sor
kerül. Speciális, preventív rétegek felhordásának lehetőségei és
opcionális alkalmazhatóságuk szintén a tananyag részét képezi.
Havonta a tananyaggal kapcsolatos – aktuális – kiadott feladatokat
készítenek el a diákok - így félév végén 4 – önálló kutató- és gyakorlati
munkával összeállított beadandó alapján lehet őket objektíven
értékelni.
Évközben írásban adnak számot a hallgatók a kurzuson
elhangzottakról, melyek tartalmi, formai megjelenése, a határidők
betartásával értékelhetők. Félév végén szóban adnak számot a
hallgatók a kurzuson hallott ismeretanyag elsajátításáról. Értékelés
százalékos teljesítmény alapján konvertálódik át év végére számszerű
(1-5 fokozatú) osztályzattá.
Ocak Y, Sofuoglu A, Tihminlioglu F, Böke H (2015) Sustainable bionano composite coatings for the protection marble surfaces. Jornal of
Cultural Heritage.
Capelletti G, Fermo P, Camiloni M (2015) Smart hybrid coatings for
natural stones conservation. Progress in Organic Coatings.
Karapanagiotis I, Pavlou A, Manoudis PN, Aifantis KE (2014) Water
repellenet ORMOSIL films for the protection of stone and other
materilas. Materials L.
Lettieri M, Masieri M (2014) Surface characterization and
effectivesness evaluation of anti-graffiti coatings on highly porous
stone materilas. Applied Surface Science.
Ferri L, Lottici PP, Lorenzi A, Montenero A, Salvioli-Mariani E (2011)
Study of silica nanopracticles – polysiloxane hydrophobic treatments
for stone-based monument protection. Journal of Cultural Heritage.
Manoudis PN, Tsakalof A, Karapanagiotis I, Zuburtikudis I,
Panayiotou C (2009) Fabrication of super-hydrophobic surfaces for
enchanced stone protection. Surface and Coatings Technology.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

2021/22 tanév, tavaszi és őszi szemeszter
K; 12.30 – 14.00

Ajánlott továbbá a könyvtárban található szakfolyóiratok
Ismerete, tanulmányozása, mint pl.: Studies in Conservation,
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Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung (ZKK) stb.
5 fő

Oktató neve:

Terebesi Gyula

A kurzus elnevezése:

Restaurátor műtermi gyakorlat

A kurzus Neptun kódja:

RMN-REMG01

A kurzus felelős tanszéke:

Restaurátor Tanszék

A kurzus kreditértéke:

9

Szemeszter:

2021/22 tanév, őszi szemeszter

Időpont:

08:00- 12:00

Helyszín:

Budapest, Andrássy út 69-71, 1062
MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

•

Építészeti elem, vagy más egyszerű geometrikus formákat
tartalmazó test megfestése látvány után vagy reprodukcióból, grisaille
technikában, monochrom akvarellel, vagy tussal.
•
Színes alaprima akvarell csendélet látvány után.
•
Angol akvarell és francia gouache technikák ismertetése.
•
Olajtechnika ismertetése. Másolat.
•
Olajtechnika ismertetés. Drapéria modell testén, grisaille
alaprima látvány után.
•
Olajtechnika ismertetése. Élő testrész tanulmányok,
gipsztestrészek, koponya stb. színes alapon.
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Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

•

•

•
•
•
•

Építészeti elem, vagy más egyszerű geometrikus formákat
tartalmazó test megfestése látvány után vagy reprodukcióból,
grisaille technikában, monochrom akvarellel, vagy tussal.
Színes, alaprima akvarell csendélet látvány után. Textúrák és
anyagok érzékelése (fehér drapéria, gipsz, vagy koponya,
üveg), görbe formán futó ornamentika és annak deformációi
vonal és légperspektívától függően.
Angol akvarell és francia gouache technikák ismertetése.,
másolatok alapján.
Olajtechnika ismertetése. Reneszánsz arckép, vagy egyéb
kompozíciórészlet másolata fehér alapra.
Olajtechnika ismertetés. Drapéria modell testén, grisaille,
alaprima, látvány után.
Tanulmányok Gipsztestrészek, koponya stb. színes alapon.

Másolandó mintaképek, előleges konzultáció igénybevételével,
szabadon, illetve jelenlévő mintakészletből választhatók.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Alapelvárás: 1 darab látvány után készített befejezett akvarell
csendélet, 1 darab befejezett akvarell másolat és 1 darab olajmásolatt.
+ tanulmány sorozat olajjal és egyéb festészeti
technikákkal, (akvarell, gouache, esetleg tempera vagy akril) vászon,
farost, karton, papír és egyéb alapokra.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

A gyakorlati feladatok igényes és színvonalas kivitelezése, határidők
tartása. Ötfokozatú értékelés, bizottság jóváhagyása.
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Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

•

Charles Bargue and Jean-Leon Gerome : Drawing Course. .
ACC Art Books2019
•
Harold Speed: Oil Painting Techniques and Materials
•
Harold Speed: The Practice and Science of Drawing
•
James Gurney: Colour and Light. Andrews McMeel
Publishing. 2010
•
James Gurney: Imaginative Realism: How to Paint What
Doesn't Exist
•
Johannes Itten: A színek művészete. Tanulmányi kiadás.
Göncöl kiadó
•
Gottfrid Bammes: Sehen und Verstehen die menschlichen
Formen in didaktischen. Zeichnungen.
•
Gottfried Bammes: Figürliches Gestalten. Ein Leitfaden für
Lehrende und Lernende Gebundene. Volk und Wissen Berlin.
1981
•
Kurt Wehlte: A festészet nyersanyagai és technikái
•
Scott Robertson: How to Draw. Design Studio Press,
2013
•
Scott Robertson: How to Render. Titan Books Limited,
2014
•
Scott Robertson: How to design: Concept Design Process,
Styling, Inspiration, and Methodology. Titan Books. 2014.
•
Solomon Joseph Solomon: The Practice of Oil Painting
and Drawing
•
Székely Bertalan "figurális rajz és festészet elvei"
BUDAPEST, 1877
•
V.A. Mogilevtsev: Fundamentals of Drawing. 4art. 2016 •
V.A. Mogilevtsev: Fundamentals of Painting. 4art. 2016
•
V.A. Mogilevtsev: Fundamentals of Composition. 4art.
2018
•
V. A. Mogilevtsev: Teaching Drawing. Artindex. 2016
https://vk.com/wall68619388?q=%23Репинка&z=album9084693_169416619

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

7

Oktató neve:

Vihart Anna

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Fizika restaurátoroknak 1.
RMN-FIZI01
Restaurátor Tanszék
3
2021/22 tanév, őszi szemeszter
kedd, 12.30-14.00
179

Helyszín:

MKE Főépület, Fsz.3

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A félévben a restaurátori tevékenység szempontjából fontos
fizikai jelenségek között szó esik az elektromágneses
sugárzásokról, az általuk kiváltott hatásokról, és sor kerül a velük
megvalósítható fototechnikai vizsgálatok ismertetésére
(UV, UV-lumineszcens, IR, röntgen stb). Ezzel együtt
megtörténik a különféle tárgyak fototechnikai vizsgálatai során
megválaszolható kérdések körüljárása. A vizsgálatokból
levonható következtetések bemutatása, melyek a tárgy korának,
felépítésének, a készítés körülményeinek, a felhasznált anyagok
típusának és viselkedésének megismerésén túl a restaurálás
megtervezését is befolyásolják.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

- a tananyaghoz kapcsolódó fényképes feladatok beadása
- írásbeli dolgozatok

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

A dolgozatok érdemjegyei, a beadandó feladatok minősége, a
határidők betartása, valamint a vizsga eredménye.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Vizsga típusa: Szóbeli
pigmentum.hu
15 fő

Oktató neve:

Vihart Anna

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Műtárgyvizsgálatok restaurátoroknak, konzultáció 3
RMN-MŰVK01
Restaurátor Tanszék
2

Helyszín:

Fsz3/Fsz4

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Az egyetemen restaurált műtárgyak vizsgálati eredményeinek
közös kiértékelése, a tárgy felépítésével, anyaghasználatával,
történetével, károsodási folyamataival kapcsolatos ismeretek
feltárása, a tárgyakkal kapcsolatos konzultáció, mikroszkópos
gyakorlat.

2021/22 tanév, őszi szemeszter
pémtek,12:30– 15:45

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
180

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

A dokumentálás minősége, határidők betartása.

Oktató neve:

Vihart Anna

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Restaurálás- elmélet, restaurálás szakmai ismeretek 5

Helyszín:

Főépület, II/5.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tantárgy célja:
A hallgatók felkészítése arra, hogy a fatáblára festett képeken
látható jelekből, a tanultak alapján olyan következtetéseket
tudjanak levonni, amelyek segítségével, megindokolt,
kivitelezhető helyreállítási tervezet tudnak készíteni.
Az oktatás módszere: vetített képes előadások. Az elméleti
tudás fejlesztése az eredeti műtárgyak vizsgálata, restaurálása
során.
Az előadások tartalma: a festményhordozó fatáblákon
szemrevételezéssel megfigyelhető elváltozások és létrejöttük
okának felismeréséhez segítséget nyújtó háttértudás alapjainak
ismertetése, hivatkozva az előző években más órákon
megtanultakra, kiegészítve azokat. A levonható következtetéseket
összevetve
a
társtudományok
(művészettörténet,
természettudomány) kutatásainak eredményeivel.

pigmentum.hu
15 fő

RMN-REIS05

Restaurátor Tanszék
4
2021/22 tanév, őszi szemeszter
hétfő, 12.30-14.00

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

A félév végén írásbeli vizsga keretében számolnak be tudásukról
a hallgatók.
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Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

12 fő

Oktató neve:

Vihart Anna

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Restaurátor művésztelepi gyakorlat 3
REMŰV09
Restaurátor Tanszék
2

Helyszín:

Főépület, II.5, Fsz.3

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A diplomamunkákkal kapcsolatos fototechnikai vizsgálatok
(normál, súrló, UV lumineszcens, infravörös stb) elvégzése után
a hallgatók az oktatók segítségével kiértékelik a felvételeket,
leolvassák a bennük rejlő ismereteket, a tárgy felépítésének,
technikájának, történetének, átdolgozásainak minél mélyebb
megismerése érdekében.
A tárgyakat különböző mikroszkópok alkalmazásával
részleteiben is megvizsgálják (operációs mikroszkóp/sztereomikroszkóp/fejmikroszkóp).
A tárggyal kapcsolatos további kérdések megválaszolása
érdekében előzetes szakmai egyeztetés és oktatói felügyelet
mellett a tárgyakból mikroszkópos vizsgálat céljából minták
kiemelése is megtörténik. A mikroszkópos preparátmok
elkészítése után ezek kiértékelésére is sor kerül, mindez egyrészt
a dokumentálás gyakorlását, a a restaurálás folyamatának
megtervezését segíti. A művésztelepi gyakorlat során elkezdődik
a restaurátori vizsgálati dokumentáció összeállítása, melynek
fejlesztése év végéig folyamatosan zajlik.

2021/22 tanév, őszi szemeszter
szeptember első két hete

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A vizsgálati eljárások lebonyolítását a hallgató önállóan végzi el,
a korábbi évek tanulmányainak és tapasztalatainak
felhasználásával. Az összeállított vizsgálati anyag kiértékelése,
feldolgozása oktatói felügyelettel és segítséggel zajlik.
A dokumentálás minősége, határidők betartása.
Az adott műtárgyhoz kapcsolódó dokumentációk,
szakdolgozatok, szakirodalom.
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Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

15 fő

Oktató neve:

dr. Fehér Ildikó, dr. Terdik Szilveszter

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Képi ábrázolások értelmezése restaurátoroknak, 1.

Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

RMN-KÉPÁ01

Restaurátor tanszék
5
2021/22 tanév, őszi szemeszter
K; 18:00 – 19:30
SZ; 14:15 – 15:45
Fszt. 13; Művészettörténet Tnaszék
A Képi ábrázolások értelmezése c. tantárgy egyrészt a műalkotások pontos
leírásához, ábrázolási tartalmuk helytálló meghatározásához szükséges
szakismereteket közvetít a restaurátor hallgatók számára. Két nagyobb
ismeretkört ölel fel a tantárgy. Az első az ikonográfiai ismeretek,
melyek elsajátításának célja, hogy a restaurátorok ismerjék az európai
keresztény művészet főbb ikonográfiai témáit, illetve hagyományait.
A kurzus másik másik egysége a művészettörténeti alapismeretek,
amely egyrészt a képi hagyomány szimbolikus, ill. tárgyi értelmezését
segítő megközelítése (egyházi- és főúri viselettörténet, liturgikus
tárgyak) mellett olyan gyakorlati ismeretek elsajátítását is magában
foglalja, ami megalapozza a későbbi önálló kutatás, vagy
dokumentációk elkészítését is (pl. könyvtárhasználati ismeretek, online
katalógusok, bibliográfiák összeállítása).

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A Képi ábrázolások értelmezése c. tantárgy egyrészt a műalkotások pontos
leírásához, ábrázolási tartalmuk helytálló meghatározásához szükséges
szakismereteket közvetít a restaurátor hallgatók számára. Két nagyobb
ismeretkört ölel fel a tantárgy. Az első az ikonográfiai ismeretek,
melyek elsajátításának célja, hogy a restaurátorok ismerjék az európai
keresztény művészet főbb ikonográfiai témáit, illetve hagyományait.
A kurzus másik másik egysége a művészettörténeti alapismeretek,
amely egyrészt a képi hagyomány szimbolikus, ill. tárgyi értelmezését
segítő megközelítése (egyházi- és főúri viselettörténet, liturgikus
tárgyak) mellett olyan gyakorlati ismeretek elsajátítását is magában
foglalja, ami megalapozza a későbbi önálló kutatás, vagy
dokumentációk elkészítését is (pl. könyvtárhasználati ismeretek, online
katalógusok, bibliográfiák összeállítása).
Az előadások témája a keresztény ikonográfia, Jézus és Mária életének
legfőbb ábrázolási hagyományai, középkori művészet fő ábrázolási
hagyományai, egyházi művészet. Cél az alapvető filológiai ismeretek
elsajátítása, gyakorlása: írásbeli dolgozatok, tanulmányok
elkészítésének alap módszertana (lábjegyzetek, idézetek,
forrásfeldolgozás stb.).
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Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Az órai anyag és a megadott szakirodalom elsajátítása, évközi
beadandók megírása. Évvégi vizsga.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Az évközi feladatok, beadandók és az évvégi vizsgajegy összesítése
alapján alakul ki az év végi osztályzat.
Białostocki, Jan: Ikonográfia. In Az ikonológia elmélete. Ikonológia és
műértelmezés. Szeged 1997, 227-251.
Panofsky, Ervin: Ikonográfia és ikonológia: bevezetés a reneszánsz
művészet tanulmányozásába. In: A jelentés a vizuális művészetekben.
Budapest 1984, 284-307.
Szilárdfy Zoltán: "Kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk..." : liturgia és
kompozíció. In Művészettörténeti Értesítő, 1990. (39. évf.) 1-2. sz. 8291.
Ernst Gombrich: A művészet története, Budapest, 2002.
Ernst Gombrich: Miről szólnak a képek?: beszélgetések művészetről
és tudományról, Budapest, 1999
Bertényi Iván: Magyar címertan, Budapest, 2003.
Szilvitzky Margit: Öltözködés, divat, művészet pictures. 1979.,
Corvina, Budapest.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

20 fő

Oktató neve:

Hajtó Kornélia, Bráda Enikő

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Készítéstechnika 1
RML-KÉTE01
Restaurátor Tanszék
4

Helyszín:

Könyves K. krt. 40., szilikát restaurátor műterem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Kerámiatárgyak készítésének elméleti megismerése után a
hallgatóknak lehetőségük nyílik az alapvető technikai fogások
elsajátítására. Műtárgymásolatok készítésének keretében a
legegyszerűbb, szabadkézi felrakástól, a különféle sokszorosító
eljárásokon keresztül, úgymint: préselés, öntés, a tárgyalkotó
folyamatok gyakorlati alkalmazására kerül sor. Az elkészült
munkákat kiégetés után, az eredeti műtárgy színezéséhez,
megjelenéséhez igazítjuk, különböző, hideg festési eljárásokat
alkalmazva.
Kerámia anyagú műtárgyak kezeléséhez elengedhetetlen egy
alapvető technikai ismeret, melynek révén az adott tárgy
keletkezésének sajátosságait feltérképezve képesek leszünk

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

2021/22 tanév, őszi szemeszter
2021.09.06.-12.19.
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Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:
A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:

technikatörténeti információkkal a történeti kutatást kiegészíteni.
Ez mind a régész, mind a művészettörténész számára fontos
lehet. Ahhoz azonban, hogy egy adott műtárgy szabadszemmel
történő alapos megfigyeléséből, annak előállítására vonatkozó
információkat tudjunk megfogalmazni, elengedhetetlen egy
alapvető technikai ismeret a kerámiatárgyak készítéséről.
Mindezt nem elég csupán elméleti síkon megismerni, a gyakorlati
lépések elsajátításával sokkal könnyebben és pontosabban
leszünk képesek egy technikai leírás elkészítésére. Ezért a kurzus
során lehetőség nyílik fazekasagyagból a legősibb formázási
eljárást alkalmazva, egyszerű őskori vagy törzsi kerámiatárgy
másolatának elkészítésére. Továbbá, többféle sokszorosító
eljárást is kipróbálunk a gyakorlat során, úgymint préselés, öntés,
korongolás. Az elkészült alkotások száradás és kiégetés után
mázatlan cseréptárgyakként kerülnek ismét a hallgató elé.
Néhány darabot mázazással díszítünk, néhány másolatnak az
eredeti műtárgy megjelenítésére, hideg festési eljárásokat
alkalmazunk. Ez utóbbi technikai gyakorlat hozzájárul a későbbi,
restaurátori munkák során szükséges retusálási feladatok
alapjainak elsajátításához.
Otthoni irodalmi kutatás.
A hallgató a gyakorlaton oktatói vezetés mellett sajátítja el az
alapvető fogásokat, melyet azután önállóan is alkalmaz. Az
értékelésnél a következő szempontokat vesszük figyelembe:
kitartás, precizitás, igényesség.
Ajánlott a weben fellelhető, alapvető kerámiatechnológiai
jegyzetek olvasása.
Továbbá ajánlott irodalom:
Albrecht Júlia: A kerámiakészítés elmélete és technológiái. Tangrafix Kft., Budapest,
1997.
Brestyánszky Ilona: Ismerjük meg a kerámiát. Budapest, 1976.
Gondolat.
Domanovszky György: A kerámiaművészet kezdetei.
Képzőművészeti Alap
Kiadóvállalata, Budapest, 1981.
Az oktatók által kiadott különlenyomatok, kéziratos jegyzetek.
10-12 fő

Zsámbéki Anna
Dokumentálás, fotózás 1
RML-FOTO01 vagy RML-DOKM01
Restaurátor Tanszék
2
2021/22 tanév, őszi szemeszter
185

Időpont:
Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

2021.09.06.-12.19.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40. MNM-ORRK
A tantárgy fotózással kapcsolatos részében a hallgatók elméleti
ismereteket szereznek a restaurátori fotódokumentáció
jelentőségéről, a fotó információs értékéről, alkalmazott
jellegéről, a vizuális kommunikáció meghatározó szerepéről.
Emellett gyakorlati foglalkozás keretében tapasztalatokat
szereznek a professzionális műtárgyfotózás technikai hátteréről,
valamint csoportmunka formájában saját fotófelszereléssel és
mobiltelefonnal gyakorolják a restaurálás munkaközi fotózását.
A kurzus során tárgyalt főbb témakörök:
Fotó: blende; expozíciós idő; érzékenység; színhőmérséklet (K);
kompozíció; bemozdulás-mentes kép (állvány, ASA növelés,
gyors záridő); színhelyesség sorozat (kompenzáció); helyes
expozíció; kompozíció (szűk, szellős, billenő); torzításmentes
fotó; hogyan izoláljuk a tárgyat a környezetéről; objektív, vaku,
háttér

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Műtermi körülmények között megismerkednek a professzionális
fényképezőgéppel, valamint a saját eszközeikkel (mobiltelefon)
és azok felhasználási lehetőségeivel. A hallgatók egyéni
feladatként fotósorozatot készítenek, a fenti témakörök elméleti
megismerésére alapozva, majd az elkészült képekről az oktatóval
konzultálnak.
Az értékelés a hallgatók leadott képei alapján történik.
Szempontjai: A gyakorlat során leadott fotózási alapok
gyakorlatba való átültetése. A hallgatóknak alkalmazni kell a
felsorolt alapfogalmakat.
Hefelle József, Dr. Sevcsik Jenő: Fényképészet
Műszaki könyvkiadó, Budapest
Digitális fotó magazin lapszámai az éppen aktuális új
fényképezőgépekről, kiállításokról, fotós szakmai kérdésekről ad
hírt. https://fotomagazin.hu/
6 fő (ennél nagyobb létszám esetén csoportbontás szükséges)

Oktató neve:

Békési-Gardánfalvi Magdolna

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Alkalmazott kémia 1, elmélet
RML-ALKÉ01
Restaurátor Tanszék
3
2021/22 tanév, őszi szemeszter
2021.09.06.-12.19.
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Helyszín:

MNM ORKK Könyves Kálmán krt-i épület

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus során általános és szervetlen kémiai ismereteket
sajátítanak el a hallgatók. Az első nagy anyagrész az általános
kémiai alapismereteket tárgyalja. A következő anyagrész az
oldatokkal, oldatkészítéssel, fizikai-és kémiai oldódás fogalmával
foglalkozik. Ezután a műtárgykörnyezetben, műtárgyalkotóként
előforduló nemfémes elemek fizikai-kémiai tulajdonságairól,
legfontosabb vegyületeiről tanulnak a hallgatók.
A félév során az elméleti oktatás mellett az adott témákhoz
kapcsolódó kísérleteket elvégzése is a tananyag részét képezi (ld.
Alkalmazott kémia gyakorlat 2).

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Követelmény az előadásokon való részvétel; az egyes témakörök
anyagából zárthelyi dolgozat megírása.
A hallgatók feladatul kapják (2 fős csoportokban) idegen nyelvű
szakcikk, tanulmány feldolgozását (2-3 oldalas tömörítvény,
prezentáció).
Évközben írásbeli zárthelyi dolgozatok, szemeszter végén
szóbeli vizsga.
Atkins, P. – Jones L.: Chemistry: Molecules, Matter,& Changes,
W.H.Freeman and Company, New York, 1996
Horváth Balázs, Péntek Lászlóné, Siposné Dr. Kedves Éva Dr.:
Kémia 9. – Általános kémia, Mozaik Kiadó, Budapest, 2016
Horváth Balázs, Péntek Lászlóné, Siposné Dr. Kedves Éva Dr.:
Kémia 10. – Szervetlen és szerves kémia, Mozaik Kiadó,
Budapest, 2016.
Műtárgyvédelem c. periodika
Studies in Conservation c. kiadványok
ISIS-Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek
10-12 fő

Oktató neve:

Dr. Zala Judit

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Alkalmazott biológia, mikrobiológia
RML-ABIM01
Restaurátor Tanszék
2

Helyszín:

MNM ORRK, 1087 Bp., Könyves K. krt. 40.

2021/22 tanév, őszi szemeszter
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Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A restaurátorok számára fontos biológiai ismeretek. Bevezetés
az elemek körforgásába, ciklusaiba, ökológiai alapvetések,
kapcsolatok az élőlények között. A tárgyakat károsító
mikroorganizmusok típusainak ismertetése, életfeltételek
részletezése. Alaki felismerés és biológiai funkciók. A szennyezés
kimutatásának és megszüntetésének lehetőségei. Mintavételezés
módjai és eredmények kiértékelése. Munkavédelmi feladatok a
műtárgyak kezelésekor. Gyakorlati bemutatás.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Írásbeli vagy igény esetén szóbeli vizsga

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Pontozás. Elérhető max. pontszám 25, megfelelőség 15 pont

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

10-12 fő

Oktató neve:

Czifrák László

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Anyagtan, anyagvizsgálatok 1
RML-ANYA01
Restaurátor Tanszék
3

Helyszín:

Könyves K. krt. 40.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Megismertetni a hallgatókkal a kerámiatárgyak ásványi
nyersanyagait, szövetszerkezetét és kémiai felépítését.
Áttekinteni az agyagok keletkezését, finomszerkezetét, valamint
bemutatni a különböző kerámia fajtákat, az ezekből létrehozott
tárgytípusok jellegzetes fizikai, kémiai tulajdonságait.
Megismertetni a kerámiatárgyak jellegzetes károsodásait és
korróziós folyamatait. Ismertetni a kerámia anyagú műtárgyakon
elvégezhető anyagvizsgálatok lehetséges céljait és módszereit,
illetve bizonyos anyagvizsgálatokat a gyakorlatban, önállóan is
elvégeztetni.
A kerámiaművesség emlékei az emberiség tárgyalkotó
kultúrájának több ezer éves történetében mindvégig jelen
volt/van. Az őskortól az ókoron át a különböző

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Előadás anyag pdf formátumban
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Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:
Oktató neve:

művelődéstörténeti korszakokon keresztül, egészen napjainkig a
kerámia, mint használati, mint kultikus, mint dekoratív termék
megtalálható minden földrészen. A tárgyak végtelen variációban
készülhetnek, mivel a késztermék megjelenését, fizikai és kémiai
tulajdonságát egyrészt az alapanyag, másrészt a formázás és
égetés technológiai kivitelezése határozza meg. Kezdetben az
egyszerű, helyben bányászott agyagot használták minden
területen, ez azonban összetételében nagyon különböző lehetett
eltérő földrajzi helyeken. A kurzus megismerteti a hallgatókat az
agyag, mint a kerámiaművesség alapvető alapanyagának kémiai
felépítésével, kialakulásával és a legjellegzetesebb módosulataival,
továbbá az égetés során végbemenő átalakulás fizikai és kémiai
folyamataival. A kerámia anyagú műtárgyak jelenlegi állapota
összefügg az eredeti alapanyag összetételével, a készítéstechnikai
lépésekkel, valamint az elkészülte óta eltelt idő alatt, a tárgyat ért
hatások összességével. A kurzuson ezeknek az összefüggéseknek
az alapjait ismertetjük, valamint számba vesszük az
anyagvizsgálati lehetőségeket, melyek nem csak a tárgyak további
kezeléséhez nyújthatnak iránymutatást, de akár fontos történeti
információkat is feltárhatnak.
Az elméleti órákon jegyzetelés, az ott elhangzottak elsajátítása. A
tanultak kiegészítése a
kötelező és az ajánlott szakirodalom tanulmányozásával. A
gyakorlatok során szerzett saját
tapasztalatok beépítése a korábban elsajátított tananyagba.
Az értékelést a kollokviumon történő számonkérés alapján
adjuk. Az elméleti anyag ismerete, és az anyagvizsgálati
módszerek gyakorlati felhasználásának
képessége.
Kerámia és porcelánipari anyagismeret I-II. Műszaki
könyvkiadó, Budapest 1971.
Mattyasovszki –Zsolnay László: Finomkerámia kézikönyv I-II.
Építésügyi kiadó,
Budapest, 1953
Kriston László: Műtárgyvizsgálatok fizikai alapjai - restaurátor
hallgatók számára.
Jegyzet, Magyar Képzőművészeti Főiskola, 1995.
Kriston László: Műtárgyak fontosabb Röntgen-és gammasugaras vizsgálatai. Jegyzet,
Magyar Képzőművészeti Főiskola, 1995.
Dr. Tamás Ferenc szerk. Szilikátipari kézikönyv, Budapest, 1982.
Dr. Gurmai Mihály: Az üveg. Minerva irodalmi és nyomdai
Műintézet R.-T. Kolozsvár,
1943.
Wartha Vince: Az agyagművesség I – II. Budapest, 1905.
Az oktatók által kiadott különlenyomatok, kéziratos jegyzetek.
10-12 fő

Vihart Anna
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A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Alkalmazott fizika 1
RML-AFIZ01
Restaurátor Tanszék
4

Helyszín:

MKE Főépület, Fsz.3

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A félévben a restaurátori tevékenység szempontjából fontos
fizikai jelenségek között szó esik az elektromágneses
sugárzásokról, az általuk kiváltott hatásokról, majd a velük
megvalósítható leképzésről (UV, UV-lumineszcens, IR, röntgen
stb), mindezek ismeretében pedig foglalkozunk a fototechnikai
vizsgálatokban rejlő ismeretek leolvasásával és értékelésével.
Sor kerül a mikroszkópos vizsgálatok elvégzéséhez szükséges
alapismeretek elsajátítására, a mikroszkópok felépítésének
bemutatására és az egyes mikroszkóp típusok működési
sajátosságainak ismertetésére, az egyezéseket és az eltéréseket
egyaránt kiemelve. Megtörténik a sztereo-mikroszkópok, a
polarizációs és a lumineszcens mikroszkópok segítségével
megfigyelhető jelenségek és a vizsgálandó preparátum típusok
bemutatása. Mindezek kapcsán a különféle tárgyak restaurálása
során felmerülő, a mintavétellel és mikroszkópos vizsgálatokkal
megválaszolható kérdések körüljárása, a kivitelezés módja és
azok javasolt sorrendje. A vizsgálatok során levonható
következtetések bemutatása, melyek a tárgy korának,
felépítésének, a készítés körülményeinek, a felhasznált anyagok
típusának és viselkedésének megismerésén túl a restaurálás
megtervezését is befolyásolják.

2021/22 tanév, őszi szemeszter
2021.09.06.-12.19.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

- a tananyaghoz kapcsolódó fényképes feladatok elkészítése
- írásbeli dolgozatok

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:

A dolgozatokra adott érdemjegyek, a beadandó anyagok
minősége, határidők betartása. A vizsga eredménye.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

A vizsga típusa: szóbeli
pigmentum.hu

10-12 fő
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Oktató neve:

Albert Ádám, Lepsényi Imre

A kurzus elnevezése:

Műterem 1. (Digitális Formaképzés Tárgyrestaurátoroknak
1.)
RML-MŰRM01
Restaurátor Tanszék
3

A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

2021/22 tanév, őszi szemeszter
2021.09.06.-12.19.

Helyszín:

Központi épület, II./10.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tantárgy megismerteti a hallgatókat az anyagi és a digitális
tárgyreprezentáció közti viszonnyal. Hogyan lehet egy tárgyat
digitalizálni, a digitális térben azzal műveleteket végezni, a
digitális térben tárgyreprezentációt alkotni, a digitális
tárgyreprezentációt fizikai tárggyá alakítani?
A kurzus az analóg-manuális (a „megfigyelés után kézzel”
végzett) formaalkotás folyamatait is bemutatja. Az egyszerűbb
rajzi kompozíciós feladatoktól halad a komplex, tárgy-tér
viszonyát elemző rajzi feladatokig.
A tantárgy Tárgyrestaurátor hallgatók részére optimalizáltan
tartalmazza a digitális tárgykezelés technológiáinak elméleti és
praktikus ismereteit.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Az órák látogatása (max. 3 hiányzás) gyakorlati jegy.
A hallgató megszerzett gyakorlati és elméleti ismereteinek
ellenőrzése. A legjobb jegyhez szükséges némi praktikus
kombinációs képesség, feladatmegoldás.
Az órákon minden al-témához irodalmi ajánlást kapnak a
résztvevők.
HUTTER, Heribert: A művészi rajz története és technikája,
Corvina, Kiadó, 1968, Budapest
BARCSAY Jenő: Ember és drapéria, Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága, 1988, Szentendre
A képzőművészet iskolája I-II., Képzőművészeti Alap
Kiadóvállalata, Budapest
10
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Oktató neve:

Békési-Gardánfalvi Magdolna

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Munka-,tűz-, polgári védelem
RML-MUTV01
Restaurátor Tanszék
0

Helyszín:

MNM ORKK Könyves Kálmán krt-i épület

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus során a hallgatók megismerik a munkavédelemi
(biztonságtechnikai) előírásokat, a munkavédelem szabályozási
rendszerét, alapfogalmait; a veszélyes anyagokra vonatkozó
(tárolás, használat, szállítás, hulladékkezelés) előírásokat; a
tűzvédelmi alapismereteket, valamint a biztonságos műhely-és
laboratóriumi munka feltételeit.

2021/22 tanév, őszi szemeszter
2021.09.06.-12.19.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Adott témában kiadott feladat határidőre történő leadása.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Szemeszter végén írásbeli vizsga.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

10-12 fő

Oktató neve:

Fullár Zoltán

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Technikatörténet, tárgyismeret 1
RML-TETÁ01
Restaurátor Tanszék
3

Helyszín:

1113 Budapest, Daróci út 3.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A félév során a hallgatók megismerhetik a Kárpát-medence
régészeti kultúrainak szilikát alapú leletanyagát. Betekintést
nyernek a kerámiakészítés őskori és későbbi technológiájába.

2021/22 tanév, őszi szemeszter
2021.09.06.-12.19.
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Cél, hogy a restaurátor munkája során olyan alapvető tudással
rendelkezzen a régészeti tárgyakkal kapcsolatban, melynek
segítségével munkáját szakértő módon tudja elvégezni.
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Az előadás során a jegyzetelés mindenképpen szükséges, így a
jelenlét az órákon elvárt.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Az értékelés a félév végi szóbeli vizsga, melyhez az előadáson
leadott ismeretek szükségesek.
Az előadásokról az kurzus végén összefoglaló anyag kerül
átadásra, mely a felkészülés alapja az írott jegyzet mellett.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

10-12 fő

Oktató neve:

Naszlady Ágnes

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Művelődéstörténet 1.
RML-MŰVE01
Restaurátor Tanszék
3

Helyszín:

MKE Könyves Kálmán krt.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A művelődéstörténet "a művelődéstörténet olyan általános
történettudomány, amely a történetiség tisztázásának és tudatosításának
eszközeivel az élet minden mozzanatára kiterjed. A művelődéstörténet
mind tárgyában, mind módszereiben, mind szakággá különíthetőségében a
legvitatottabb diszciplínák egyike. Vannak, akik létezését és szükségét is
tagadják; viszont vannak, akik az emberről való, a széles tömegeket átfogó
történeti érzék és szemlélet egyik legfőbb alakítójának és tudatosítójának
fogják föl.” – Németh G. Béla meghatározása szerint.
Vizsgálódásának tárgya tehát
1. az ideológiai (vallási, filozófiai) elmélet és gyakorlat
2. a tudomány elmélete és gyakorlata
3. a művészetek elmélete és gyakorlata
egy adott történeti korszakban, továbbá ezen elméletek és
gyakorlatok megőrzésének és továbbadásának lehetséges módjai.
Vizsgálati módszere pedig a történettudománnyal azonos.
1.
Szintfelmérés. Művelődéstörténet, kultúra, civilizáció – a
fogalmak tisztázása. Az őskor – a „kognitív forradalom” – a
birodalmak kora

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

2021/22 tanév, őszi szemeszter
2021.09.06.-12.19.
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Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

2.
Európa – Görögország – Róma – mit hagytak ránk a
rómaiak?
3.
Viribus unitis – a közös hit. Kereszténység és középkor.
vizsga

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Szóbeli kérdésekre adott válaszok, tételhúzás után az adott téma
kifejtése vagy a megszerzett kompetencia mérése egyéni
módszerrel.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Kötelező irodalom:
Kósa László: Magyar művelődéstörténet (Bp., 2006.)
Léderer Emma: Egyetemes művelődéstörténet (Bp., 1935.újabb
kiadás: 2007.)
Ajánlott irodalom:
Domanovszky Sándor: Magyar művelődéstörténet (Bp., 1932. –
az interneten PDF-ben hozzáférhető és letölthető)
Fernand Braudel: A History of Civilization (London, 1995)
Niall Ferguson: Civilizáció (A Nyugat és a többiek) (Bp., 2011.)
Urs Bitterli: „Vadak” és „civilizáltak” (Bp., 1982.)
George Kubler: Az idő formája. Megjegyzések a tárgyak
történetéből (Bp., 1992.)
Stuart Pigott: Az európai civilizáció kezdetei (Bp., 1987.)
Colin Renfrew: A civilizáció előtt (Bp., 1995.)
Fernand Braudel: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, XV XVIII. század. A mindennapi élet struktúrái (Bp., 1985.)
Jan Assmann: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai
identitás a korai magaskultúrákban (Bp., 2004.)
Bart D. Ehrman: A kereszténység diadala (Bp., 2019)
Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (Bp.,
2002)

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

10-12 fő

Oktató neve:

Békési-Gardánfalvi Magdolna

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Alkalmazott kémia 1, gyakorlat
RML-AKÉG01
Restaurátor Tanszék
3
2021/22 tanév, őszi szemeszter
2021.09.06.-12.19.
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Helyszín:

MNM ORKK Könyves Kálmán krt-i épület

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus gyakorlat, mely során az elméleti előadásokon tárgyalt
témákhoz kapcsolódó kémiai kísérleteket végeznek a hallgatók.
A nagyobb egységek a következők:
oldatkészítés
pH-mérés
halogén vegyületek tulajdonságainak vizsgálata
a kén és kéntartalmú vegyületek tulajdonságainak vizsgálata
nitrogéntartalmú vegyületek tulajdonságainak vizsgálata
kísérletek széntartalmú és szilíciumtartalmú vegyületekkel

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Követelmény a gyakorlatokon való részvétel; az egyes
témakörök anyagából zárthelyi dolgozat megírása; jegyzőkönyv
készítése és határidőre történő leadása.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Évközben írásbeli zárthelyi dolgozatok, szemeszter végén
szóbeli vizsga.
Atkins, P. – Jones L.: Chemistry: Molecules, Matter,& Changes,
W.H.Freeman and Company, New York, 1996
Horváth Balázs, Péntek Lászlóné, Siposné Dr. Kedves Éva Dr.:
Kémia 9. – Általános kémia, Mozaik Kiadó, Budapest, 2016
Horváth Balázs, Péntek Lászlóné, Siposné Dr. Kedves Éva Dr.:
Kémia 10. – Szervetlen és szerves kémia, Mozaik Kiadó,
Budapest, 2016.
Műtárgyvédelem c. periodika
Studies in Conservation c. kiadványok
ISIS-Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek
10-12 fő

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

Tóth Eszter, Jeges András, Barta Balázs

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Készítéstechnika 2
RML-KÉTE02
Restaurátor Tanszék
4

Helyszín:

1087 Budapest, Könyves K. krt. 40.

2021/22 tanév, őszi szemeszter
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Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A készítéstechnika tantárgy a gyakorlatban segíti hozzá a
hallgatókat
a
fémek
szerkezetének,
viselkedésének
megfigyeléséhez, jobb megértéséhez, valamint az eredeti
fémműves technikák jellemzőinek megismeréséhez. A
gyakorlaton szerzett ismereteiket a restaurálás során felhasználják
a tárgyak készítéstecnikai leírásához, állapotuk meghatározásához,
a károsodások okainak feltárásához. Az elsajátított látásmód és a
manuális készségek segítséget jelentenek a műtárgyak hiányainak
kiegészítése, az eredeti rögzítési, díszítési módok pótlása vagy
rekonstrukció készítése során.
A főbb fémműves technikák (darabolás, hengerlés, kalapálás,
kovácsolás, domborítás, cizellálás, lágyforrasztás) eszközeinek és
műveleteinek gyakorlása vasból és rézből készített
munkadarabokon történik. A kovácsolás gyakorlaton minimum 1
db kovácstechnikákkal díszített vasrúd (kosszarv, csiga,
lyukasztás, csavarás) készül. Műszaki rajz alapján vörösréz
lemezből egy egyszerű edényt készítenek (felhúzás, ráncolás stb.)
forrasztott peremmel és talppal. Vörösréz lemezt cizellálással
díszítenek egy megadott minta szerint. A domborítással készült
munkadarabról a hallgatók kétrészes présformát készítenek, mely
technikával egy sorozatgyártásra alkalmas módszert ismernek
meg.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A kurzus gyakorlati jeggyel zárul. A gyakorlati jegy az elvégzett
feladatok minősége, és a gyakorlatok során tapasztalt szorgalom
alapján kerül kialakításra. Az érdemjegy részét képezi a
szemináriumi dolgozat vetítettképes előadása is.
Pallai Sándor: Ötvösművészet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest
(1972)
Pallai Sándor: Fémdíszmű. Műszaki Könyvkiadó, Budapest
(1976)
Bieber Károly: Kovácsművészet. Műszaki Könyvkiadó,
Budapest (1963)

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

10-12 fő

Oktató neve:

Berényi-Üveges Judit

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Talajtan
RML-TALT01
Restaurátor Tanszék
2
2021/22 tanév, őszi szemeszter
2021.09.06.-12.19.
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Helyszín:

Bp., Könyves K. krt. 40.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tantárgy megismerteti a hallgatókkal a régészeti leletek talaj
környezetét és a talajban lejátszódó folyamatok hatását a
különböző anyagú tárgyakra.
Főbb témakörök:
• A talaj fogalma, a talajtan tárgya és feladatai
• A talaj szilárd, folyadék és gáz fázisának jellemzése
• A talaj víz- és hőgazdálkodása
• Talajképző tényezők, a talajképződés folyamatai
• A magyar talajosztályozás rendszere, főtípusok és
típusok
• Hazánk talajtakarójának vázlatos ismertetése
• A talajok terepi leírásának szempontjai, a talajszelvény
felépítése
• Talajvizsgálati módszerek
• A talaj, mint a régészeti leletek környezete

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

jelenlét az órákon, rövid házi dolgozat egy talajból előkerülő
tárgyat ért hatásokról

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

szóbeli vizsga (kollokvium)

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

10-12 fő

Oktató neve:

Békési-Gardánfalvi Magdolna

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Alkalmazott kémia 3, elmélet
RML-ALKÉ03
Restaurátor Tanszék
3

Helyszín:

MNM ORKK Könyves Kálmán krt-i épület

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A stúdium során a hallgatók megismerkednek a műtárgyakat
alkotó, illetve a restaurátori beavatkozások során alkalmazott

ajánlott irodalom: Füleky György: A talaj, Gondolat kiadó, 1988.
https://www.unimiskolc.hu/~ecodobos/ktmcd1/huntalajok.htm
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szerves anyagok típusaival, fizikai, kémiai jellegzetességeivel.
Témakörök:
- szerves kémiai alapismeretek, alapfogalmak
- szerves kémiai reakciók
- cellulóz felépítése és lebomlása
- cellulózalapú műtárgyalkotók felépítése és lebomlása
- fehérjék felépítése és lebomlása
- fehérjealapú műtárgyalkotók felépítése és lebomlása
A félév során az elméleti oktatás mellett az adott témákhoz
kapcsolódó kísérleteket elvégzése is a tananyag részét képezi (ld.
Alkalmazott kémia gyakorlat 3).
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Követelmény az előadásokon való részvétel; az egyes témakörök
anyagából zárthelyi dolgozat megírása.
A hallgatók feladatul kapják (2 fős csoportokban) idegen nyelvű
szakcikk, tanulmány feldolgozását (2-3 oldalas tömörítvény,
prezentáció).
Évközben írásbeli zárthelyi dolgozatok, szemeszter végén
szóbeli vizsga.
Tímárné Balázsy Ágnes: Műtárgyak szerves anyagainak
felépítése és lebomlása, Budapest, 1993
Mills – White: The Organic Chemistry of Museum Objects,
London - New York, 1994.
Horie, C.V.: Materials for Conservation, Butterworth, 1987
Műtárgyvédelem c. periodika
Studies in Conservation c. kiadványok
ISIS-Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek
10-12 fő

Oktató neve:

Tóth Eszter

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Anyagtan, anyagvizsgálatok 2
RML-ANYA02
Restaurátor Tanszék
3

Helyszín:

1087 Budapest, Könyves K. krt. 40.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tantárgy megismerteti a hallgatókkal a műtárgyakat
leggyakrabban alkotó fémek (arany, ezüst, réz, vas, ón, ólom és
ötvözeteik) tulajdonságait (előfordulásuk a természetben,
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előállításuk, fizikai-, kémiai tulajdonságaik, legfontosabb
ötvözeteik, korróziós folyamataik) valamint mikroanalitikiai
vizsgálatuk módszereit.
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

A kurzus írásbeli vizsgával zárul. Az érdemjegy részét képezik a
félév során kiadott írásbeli feladatok és egy szemináriumi
dolgozat.
Járó Márta: Fémtan restaurátoroknak (1980)
Séd Gábor: Régészeti eredetű fémtárgyak tisztítása és
konzerválása (1979)
órai jegyzetek, óravázlatok, kiadott szakcikkek
10-12 fő

Oktató neve:

Békefi Eszter

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:

Művészettörténet 3
RML-MŰVT03

A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Restaurátor Tanszék
2

Helyszín:

Könyves K. krt. 40.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Őszi félév: Középkori művészet (Karoling-kor, Románkor,
Gótika) Tavaszi félév: Reneszánsz művészet, építészet,
szobrászat festészet Európában és Magyarországon – kiegészítő
téma: műemlékvédelem – régi és modern találkozása. Ha lehet
múzeumlátogatás a Magyar Nemzeti Galériában, a
gótikus/reneszánsz emlékeket néznénk meg. Mindenképpen:
szabadtéri séta a Budai Várban.
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Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:

Részvétel az előadásokon. Egyéni felkészülés 1-1 műről, annak
ismertetése a többiek és az oktató előtt, a Budai Vár épületei,
szobrai, és (ha lehet) gótikus szárnyasoltárok.
Vizsga, ahol a felkészültség és az előadásmód is értékelendő.
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Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Folyamatosan küldöm majd a Teams felületen.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

10-12 fő

Oktató neve:

Albert Ádám, Lepsényi Imre

A kurzus elnevezése:

Műterem 3. (Digitális Formaképzés Tárgyrestaurátoroknak
3.)
RML-MŰRM03
Restaurátor Tanszék
3

A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:
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Helyszín:

Központi épület, II./10.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tantárgy az előző félévekben megalapozott digitális
szkennelési és feldolgozási ismeretekre épít. A félév során
gyakorlati példákon keresztül ismerkednek meg a hallgatók a
digitális munkamenet és az analóg beavatkozás ötvözésével.
Szkennelés, szerkesztés. A tantárgy Tárgyrestaurátor hallgatók
részére optimalizáltan tartalmazza a digitális tárgykezelés
technológiáinak elméleti és praktikus ismereteit.
A hallgató további gyakorlati jártasságot szerez a klasszikus rajzi
leképzési módszerekről. Szabadkézi rajzi feladatokon keresztül.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Az órák látogatása (max. 3 hiányzás) gyakorlati jegy.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

A hallgató megszerzett elméleti ismereteinek ellenőrzése. A
legjobb jegyhez szükséges némi praktikus kombinációs képesség,
feladatmegoldás.
Az órákon minden al-témához irodalmi ajánlást kapnak a
résztvevők.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

HUTTER, Heribert: A művészi rajz története és technikája,
Corvina, Kiadó, 1968, Budapest
BARCSAY Jenő: Ember és drapéria, Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága, 1988, Szentendre
A képzőművészet iskolája I-II., Képzőművészeti Alap
Kiadóvállalata, Budapest
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Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

10

Oktató neve:

Dr. Gergely Katalin

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Néprajz
RML-NÉPR01
Restaurátor Tanszék
2

Helyszín:

Könyves K. krt. 40.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tantárgy célja: bevezetni a hallgatókat a néprajztudományba,
különös tekintettel a hallgatók képzéséhez szükséges anyagitárgyi kultúra ismeretébe. A néprajztudomány kialakulásának
története, főbb irányzatai, intézményei. A magyar nép
hagyományos kultúrája, az anyagi kultúra tárgyi világának
gyűjteményei, a népi társadalom intézményi, az anyagi javak
előállítása, használata és a hagyományos életmód.
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Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

A néprajzi szakirodalom ismerete és használata, az alapvető
kézikönyvektől kezdve a legújabb periodikákig.
Néprajzi dolgozat készítése általuk választott és megbeszélt
témából.
Néprajzi tematikájú dolgozat készítése megbeszélt témából,
amely tükrözi a hallgatók alapvető néprajzi ismereteit,
jártasságukat a szakirodalomban. A dolgozat megvédése szóbeli
vizsgán.
A szemeszter során egy alkalmat a Néprajzi Múzeum
könyvtárában töltünk, ahol minden kézikönyvvel, lexikonnal,
sorozattal, új és régebbi kiadványokkal megismerkednek a
hallgatók.
10-12 fő

Oktató neve:

Mráv Zsolt, Dr. Simonyi Erika

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:

Technikatörténet, tárgyismeret 2
RML-TETÁ02
Restaurátor Tanszék
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A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

3

Helyszín:

Könyves K. krt. 40.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A technikatörténet-tárgyismeret tantárgy átfogó képet ad a
fémből készült fontosabb tárgytípusok előállításának technológiai
fejlődéséről, a mesterségek megjelenéséről, differenciálódásáról és
történetéről, valamint a hagyományos technológiák anyag- és
eszközhasználatáról. A 3. szemeszterben a hangsúly az ókori és a
középkori fémművességen van. A római kori fémművesség és a
jellegzetes tárgytípusok, a népvándorlás kori fémművesség
jellemzői, a honfoglalás kori díszítőművészet rövid ismertetése
történik. Áttekintést kapnak továbbá a hallgatók a középkori
Magyarország fémből készült használati és dísztárgyainak
típusairól, a fémművesség fejlődéséről. Az itt szerzett ismeretek
által a hallgatók képesek lesznek egy egyszerűbb, régészeti korú
fémtárgy
felismeréséhez,
készítéstechnikájának
meghatározásához.
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Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A kurzus írásbeli vizsgával zárul.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lovag Zsuzsa: A középkori bronzművesség emlékei
Magyarországon. Budapest (Corvina) 1979
Héjjné Détár Angéla: Régi magyar ékszerek. Corvina–
Budapest 1976.
Kovács Éva: Limoges-i zománcok Magyarországon. Corvina–
Budapest 1968.
Kovács Éva: Árpád-kori ötvösség. Corvina–Budapest 1974.
Gömöri János: Az avar kori és Árpád-kori vaskohászat
régészeti emlékei Pannóniában. Sopron 2000, 240–245; 257–
287.
Patay Pál: Corpus campanorum anticvarum Hungariae
(Magyarország régi harangjai és harangöntői 1711 előtt).
Budapest 1989.
Müller Róbert: A mezőgazdasági vaseszközök fejlődése
Magyarországon a késővaskortól a törökkor végéig. Zalai
Gyűjtemény 19. I-II. (1982)
Magyarországi Művészet 1300–1470. (Szerk: Marosi Ernő)
246–261; 369–374; 638–645.
Kiss Etele: Ötvösség és fémművesség Magyarországon a
tatárjárás idején. In: A tatárjárás 1241–42. Kiállítási katalógus
Budapest, 2007. 60–66
Vágó Ádám: A Kárpát-medence ősi kincsei (2015), Kossuth
Kiadó, Budapest, 520 p.
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•
•
•
•

•
•

Dági Marianna – Mráv Zsolt: A seuso kincs. Pannonia fénye
(2019), Budapest, 175 p.
Tóth Endre: Római gyűrűk és fibulák. Évezredek,
Évszázadok kincsei III. Budapest, 1985.
B. Bónis Éva – Sellye Ibolya: Római kori emailmunkák.
Évezredek, Évszázadok kincsei V. Budapest, 1988.

P. Bol: Antike Bronzetechnik. Antike Bronzetechnik.
Kunst und Handwerk antiker Erzbildner. München
1985.
Mócsy A. – Fitz J. (szerk.): Pannonia régészeti kézikönyve.
Budapest 1990
Gabler D.: Ferrariae et ars ferraria: a vas kitermelése és
feldolgozása a római korban. In: Nagy Zoltán - Szulovszky
János (szerk.): A vasművesség évezredei a Kárpátmedencében. Thousands of Years of Ironcrafts in the
Carpathian Basin. Anyagi kultúrák a Kárpát-medencében 3.
Szombathely 2009, 41-53.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

10-12 fő

Oktató neve:

Naszlady Ágnes

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Művelődéstörténet 3
RML-MŰVE03
Restaurátor Tanszék
3

Helyszín:

MKE Könyves Kálmán krt.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A művelődéstörténet "a művelődéstörténet olyan általános
történettudomány, amely a történetiség tisztázásának és tudatosításának
eszközeivel az élet minden mozzanatára kiterjed. A művelődéstörténet
mind tárgyában, mind módszereiben, mind szakággá különíthetőségében a
legvitatottabb diszciplínák egyike. Vannak, akik létezését és szükségét is
tagadják; viszont vannak, akik az emberről való, a széles tömegeket átfogó
történeti érzék és szemlélet egyik legfőbb alakítójának és tudatosítójának
fogják föl.” – Németh G. Béla meghatározása szerint.
Vizsgálódásának tárgya tehát
1. az ideológiai (vallási, filozófiai) elmélet és gyakorlat
2. a tudomány elmélete és gyakorlata
3. a művészetek elmélete és gyakorlata
egy adott történeti korszakban, továbbá ezen elméletek és
gyakorlatok megőrzésének és továbbadásának lehetséges módjai.
Vizsgálati módszere pedig a történettudománnyal azonos.
1. Reformáció. A klasszikus kapitalizmus kialakulása,

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
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gyarmatbirodalmak
2. Felvilágosodás – A forradalmak kora. Európa a
hosszú 19. század 1. felében – az energia
bűvöletében.
3. Európa a 19. század 2. felében – tudomány és
technika – a munkásmozgalom kezdetei.
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

vizsga

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Szóbeli kérdésekre adott válaszok, tételhúzás után az adott téma
kifejtése vagy a megszerzett kompetencia mérése egyéni
módszerrel.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Kötelező irodalom:
Kósa László: Magyar művelődéstörténet (Bp., 2006.)
Léderer Emma: Egyetemes művelődéstörténet (Bp., 1935.újabb
kiadás: 2007.)
Ajánlott irodalom:
Domanovszky Sándor: Magyar művelődéstörténet (Bp., 1932. –
az interneten PDF-ben hozzáférhető és letölthető)
Fernand Braudel: A History of Civilization (London, 1995)
Niall Ferguson: Civilizáció (A Nyugat és a többiek) (Bp., 2011.)
Urs Bitterli: „Vadak” és „civilizáltak” (Bp., 1982.)
George Kubler: Az idő formája. Megjegyzések a tárgyak
történetéből (Bp., 1992.)
Stuart Pigott: Az európai civilizáció kezdetei (Bp., 1987.)
Colin Renfrew: A civilizáció előtt (Bp., 1995.)
Fernand Braudel: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, XV XVIII. század. A mindennapi élet struktúrái (Bp., 1985.)
Jan Assmann: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai
identitás a korai magaskultúrákban (Bp., 2004.)
Bart D. Ehrman: A kereszténység diadala (Bp., 2019)
Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (Bp.,
2002)

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

10-12 fő

Oktató neve:

Békési-Gardánfalvi Magdolna

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:

Alkalmazott kémia 3, gyakorlat
RML-AKÉG03
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A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Restaurátor Tanszék
3

Helyszín:

MNM ORKK Könyves Kálmán krt-i épület

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus gyakorlat, mely során az elméleti előadásokon tárgyalt
témákhoz kapcsolódó kémiai kísérleteket végeznek a hallgatók.
A nagyobb egységek a következők:
szerves vegyületek kémhatása, polaritása
fehérjék kimutatására alkalmas egyszerű tesztek
kísérletek keményítővel
mikroszkópos vizsgálatok

2021/22 tanév, őszi szemeszter
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Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Követelmény a gyakorlatokon való részvétel; az egyes
témakörök anyagából zárthelyi dolgozat megírása; jegyzőkönyv
készítése és határidőre történő leadása.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Évközben írásbeli zárthelyi dolgozatok, szemeszter végén
szóbeli vizsga.
Atkins, P. – Jones L.: Chemistry: Molecules, Matter,& Changes,
W.H.Freeman and Company, New York, 1996
Horváth Balázs, Péntek Lászlóné, Siposné Dr. Kedves Éva Dr.:
Kémia 9. – Általános kémia, Mozaik Kiadó, Budapest, 2016
Horváth Balázs, Péntek Lászlóné, Siposné Dr. Kedves Éva Dr.:
Kémia 10. – Szervetlen és szerves kémia, Mozaik Kiadó,
Budapest, 2016.
Műtárgyvédelem c. periodika
Studies in Conservation c. kiadványok
ISIS-Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek
10-12 fő

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

Szlabey Dorottya, Anda Csaba

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Készítéstechnika 3
RML-KÉTE03
Restaurátor Tanszék
4
2021/22 tanév, őszi szemeszter
2021.09.06.-12.19.
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Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40. MNM-ORRK
A papír készítéstechnika gyakorlat célja a papír készítésének
és tulajdonságainak megismerése és különböző fizikai és kémiai
tulajdonságainak megtapasztalása. A hallgatók kipróbálják a
papírmerítést, a hagyományos technikával papír enyvezést
végeznek, régi receptek alapján tintákat főznek, valamint
festékeket készítenek és alkalmaznak a különböző típusú
(nedvszívású, felületű) papírokon. Végül megadott méretű
nyakas dobozt készítenek (tervezés, anyagszabás) amit az
előzőleg festett díszpapírral borítanak.
A fa készítéstechnika gyakorlat célja, hogy a hallgatók
megismerjék, elsajátítsák az intarziakészítés alapjait.
Intarziaterítéket állítanak össze, legalább 3 féle faanyag
felhasználásával. A gyakorlaton készített vizsgamunka az
elkészített teríték rétegelt lemezre való felragasztásával, majd
felületkezelésével tekinthető befejezettnek.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A papír készítéstechnika gyakorlat egy tanulmányi
kirándulással kezdődik a dunaújvárosi Hamburger Hungária
papírgyárba és papírmúzeumba. Itt megtekintjük a gépi
papírgyártás folyamatát, majd a papírmúzeumban a papír
történetével, papíripari fogalmakkal és papír tárgytípusokkal
ismerkedünk, végezetül alkalmunk lesz kipróbálni a kézi
papírmerítést is.
Ezután a papírrestaurátor műhelyben hagyományos technikával
papír enyvezést végzünk, régi receptek alapján tintákat főzünk és
festékeket készítünk, majd ezeket alkalmazzuk a különböző
típusú (nedvszívású, felületű) papírokon.
Majd keményítős festésű, illetve nyomtatású és csurgatott papír
készítése következik, végezetül pedig megadott méretű nyakas
doboz készítése (tervezés, anyagszabás) és borítása az előzőleg
festett papírral.
A fa készítéstechnika gyakorlat hozzásegíti a hallgatókat a
tárgyat alkotó anyagok, eredeti technikák jellemzőinek,
szerkezetének, viselkedésének megfigyeléséhez, jobb
megértéséhez. A gyakorlaton szerzett ismereteiket a restaurálás
során felhasználják a tárgyak leírásához, állapotuk
meghatározásához, a károsodások okainak feltárásához. Az
elsajátított látásmód és a manuális készségek segítséget
jelentenek a műtárgyak hiányainak kiegészítése, az eredeti
rögzítési, díszítési módok pótlása vagy rekonstrukció készítése
során.
A kurzus során tárgyalt főbb témakörök:
Intarziakészítő asztalos alapismeretek; A faanyagok; A fa fizikai
tulajdonságai; A fa hibái; Az asztalosmesterség története; Az
intarzia készítésének története; Intarziakészítés,
Intarziatechnikák

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Aktív részvételi a gyakorlati órákon.
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Egy megadott méretű nyakas doboz készítése és borítása az
előzőleg készített díszpapírral.
Intarziateríték összeállítása (21×28 cm), legalább 3 féle faanyag
felhasználásával. A gyakorlaton készített vizsgamunka az
elkészített teríték rétegelt lemezre való felragasztásával, majd
felületkezelésével tekinthető befejezettnek.
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A gyakorlati feladat értékelése érdemjeggyel.
Cennino D’A. Cennini: Trattato della pittura (The Craftsman’s
Handbook) Translated by Daniel V. Thompson, Jr. New York:
Dover Publications, Inc. 1933.
Csókos Varga Györgyi: Festékeskönyv, Glia Kft., Budapest,
2008, 264
Göttingeni modellkönyv,
http://www.gutenbergdigital.de/gudi/eframes/index.html
Halfer József: A könyvkötői márványozás. Budapest, 1886
Kastaly B., Albrechtné Kunszeri G., Beöthyné Kozocsa I.,
Gajdó Gy., Járó M., Tímárné Balázsy Á., Pankaszi I., Mikesy P.:
Kéziratok, nyomtatványok és grafikák író- és festékanyagai:
összetételük, készítésük, vizsgálatuk, károsodásuk és rögzítésük.
A grafikai technikák felismerésének alapjai, A könyv- és
papírrestaurátor tanfolyam jegyzetei, OSZK 2000, 1-95
Merrifield, M.: Medieval and Renaissance Treatises on the arts
of Painting, Dover Publications, Mineola, New York, 1999. p.
918.
Nemes Takách László: Tinták, festékek, pácok, írószerek,
Magyar Képzőművészeti Egyetem, (Kézirat gyanánt)
Csornai-Kovács Géza: Az intarziakészítés műhelytitkai, Panem
Könyvkiadó, 2015

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

10 fő

Oktató neve:

Szlabey Dorottya, Orosz Katalin, Zsámbéki Anna és Balázs
József

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:
Helyszín:

Anyagtan, anyagvizsgálatok 3
RML-ANYA03
Restaurátor Tanszék
3

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tantárgy a szervetlen és szerves kémiai ismeretekre alapozva
tárgyalja a papír és a fa felépítését, fizikai és kémiai
tulajdonságait. Áttekinti a fa és papírtárgyak anyagvizsgálatainak

2021/22 tanév, őszi szemeszter
2021.09.06.-12.19.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40. MNM-ORRK
tanterem, mikroszkópos szoba, fa- és papírrestaurátor műhely
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célját, lehetőségei és korlátait. Az elméleti előadásokat gyakorlat
egészíti ki.
A tantárgy papír anyagtanra vonatkozó részében megismerteti
az ázsiai és az európai papírkészítés történetét, anyagait, módját,
jellemző tulajdonságait. Röviden áttekinti az íróanyagok,
ragasztó- és kötőanyagok típusait, készítését, használatát,
tulajdonságait.
A tantárgy fa anyagtanra vonatkozó részének célja
megismertetni a hallgatót a fa, mint műtárgyalkotó anyag fizikai
és kémiai tulajdonságaival, megmunkálhatóságával, valamint a
fából készült eszközök és bútorok készítéstechnikájából, a
használatból és a környezeti hatásokból eredő károsodásaival.
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A tantárgy a szervetlen és szerves kémiai ismeretekre alapozva
tárgyalja a papír és a fa felépítését, fizikai és kémiai
tulajdonságait. Áttekinti a fa és papírtárgyak anyagvizsgálatainak
célját, lehetőségei és korlátait. Az elméleti előadásokat gyakorlat
egészíti ki.
A tantárgy papír anyagtanra vonatkozó részében megismerteti
az ázsiai (kína, japán) papírkészítés történetét, alap- és
segédanyagait, eszközeit és módját, valamint jellemző
tulajdonságait (szitanyom, felületi és átnézeti jellemzők).
Foglalkozik ugyanígy az arab és európai kézi papírkészítés
történetével, alap- és segédanyagaival, eszközeivel és módjával,
valamint az európai kézi papírok tulajdonságaival (szitanyom,
vízjel, felületi és átnézeti jellemzők).
A következő témakör a gépi papírgyártás kialakulása, alap- és
segédanyagai, eszközei és módja, a cellulóz- és papírgyártás
szétválása, szabványok kialakulása, főbb papírtípusok. A gépi
papírok tulajdonságai (szálirány, szitanyom, vízjel, felületi és
átnézeti jellemzők).
Végezetül röviden áttekinti az íróanyagok típusait, készítését,
használatát, tulajdonságait, valamint a papírtárgyakon
alkalmazott, vagy a restaurálás során használható
ragasztóanyagokat, kötőanyagokat a (típusaik, tulajdonságaik,
előfordulásuk, szerepük).
Ezt követően a papírtárgyak anyagvizsgálatainak célját,
lehetőségeit és korlátait tekinti át, röviden kitérve a fontosabb
műszeres analitikai vizsgálati módszerekre is.
Az elméleti előadásokat gyakorlat egészíti ki, amelyen különböző
papírmintákon az alábbi anyagvizsgálatokat végzik el a hallgatók
(oktatói segédlettel, iránymutatással): száliránymeghatározás,
vastagságmérés, négyzetméter tömeg meghatározás, pH mérés,
rostvizsgálat, enyvezettség mértékének és az enyvezőanyag
típusának vizsgálata, a papír nedvesedésének vizsgálata,
íróanyagok vizsgálata (oldódáspróba, vas kimutatás, vasion teszt,
rézion teszt).
A tantárgy fa anyagtanra vonatkozó részének célja
megismertetni a hallgatót a fa, mint műtárgyalkotó anyag fizikai
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és kémiai tulajdonságaival, megmunkálhatóságával, valamint a
fából készült eszközök és bútorok készítéstechnikájából, a
használatból és a környezeti hatásokból eredő károsodásaival.
A kurzus során tárgyalt főbb témakörök:
Fafajok; A fa felhasználása (fűrészáruk, furnérok); A fa, mint
„élő anyag” – higroszkóposság, anizotrópia; Anatómiai irányok;
A fatest részei; A fa fizikai tulajdonságai; Növények felépítése,
kémiai összetétel; Fafajok meghatározása (makroszkópos,
mikroszkópos tulajdonságok); Fahibák; Fakárosítók; Vízzel
telítődött faanyagok jellegzetességei
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A leírások, jegyzet alapján a hallgatók mintalapokat vizsgálnak és
a később restaurálásra kerülő papír műtárgyon is elvégzik a
restaurálási terv megírásához szükséges anyagvizsgálatokat és ezt
dokumentálják.
Aktív részvételi az elméleti órákon, valamint egyéni féléves
feladat elkészítése, amely a faanyag megmunkálásával
kapcsolatos ismeretszerzésre és formaképzésre irányul.
A beadott vizsgálati leírások, szemeszter végén kollokvium. A
hallgató szóbeli vizsgán ad számot a tananyag átfogó
ismeretéről, valamit leadja az egyéni féléves gyakorlati feladatra
készített fatárgyat.
Kalmár Péter: A kétezer éves papír. Gondolat Kiadó, Budapest,
1980
Kastaly B. et al.: Író-, nyomó-, és javítópapírok összetétele,
tulajdonságai és vizsgálata. A könyv és papírrestaurátor
tanfolyam jegyzetei OSzK, Bp. 1991. 56 p.
Banik, G., Brückle, I.: A cellulóz anyagok víz abszorpciójának és
víz deszorpciójának alapjai, Restaurator Vol. 31. (2010) pp. 164177.
Orosz K.: Festett papírtárgyak vizsgálatának lehetőségei, néhány
vizsgálat eredményeiből levonható következtetések, In: ISIS
Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 10., Székelyudvarhely, 2010.
Orosz K.: Papírtárgyak anyagvizsgálata, MKE jegyzet (kézirat
gyanánt)
Molnár Sándor: Faanyagismeret
Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 2004
Az erdő és a fa régészete és néprajza
Szerkesztette Gömöri János, Magyar Tudományos Akadémia
VEAB Soproni Tudós Társasága, Sopron, 2007
Tuzson Eszter: Műtárgyak mikroszkópos fafaj-meghatározása −
Restaurátori vizsgálatok és egyéb tudományterületek kapcsolata
− DLA értekezés, Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori
Iskola, 2014
Molnár Sándor – Peszlen Ilona – Paukó Andrea: Faanatómia
Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2007
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ISIS Restaurátorfüzetek
(http://www.epa.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=00402)
2001: Morgós András: Károsodott faanyagok szilárdítása
http://www.epa.hu/00400/00402/00001/pdf/ISIS_2001_043048.pdf
Dr. Molnár Sándor, Dr. Bariska Mihály: Magyarország ipari fái
Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2002
Németh Károly: Faanyagkémia
Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 1997
Tímárné Balázsy Ágnes: Műtárgyak szerves anyagainak felépítése
és lebomlása, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 1993

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

B. Butterfield, B. Meylan, Peszlen I. M.: A fatest
háromdimenziós szerkezete
Faipari Tudományos Alapítvány, Budapest, 1997
12 fő

Oktató neve:

Békefi Eszter

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Művészettörténet 5
RML-MŰVT05
Restaurátor Tanszék
2

Helyszín:

Könyves K. krt. 40.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Őszi félév: Barokk és rokokó művészet, Tavaszi félév:
Klasszicizmus, romantika és biedermeier, valamit a 19. század
második felének stílusirányzatai – építészet, szobrászat és
festészet Európában és Magyarországon - kiegészítő téma:
művészettörténet, mint tudomány, műelemzési szempontok

2021/22 tanév, őszi szemeszter
2021.09.06.-12.19.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:

Részvétel az előadásokon. 1-1 választott mű speciális
szempontok szerinti elemzése, írásbeli dolgozat (ha van rá mód,
akkor előadása is a múzeumlátogatás során).
Vizsga, aminek feltétele az írábeli dolgozat beadása.
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Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Folyamatosan küldöm majd a Teams felületen.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

10-12 fő
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INTERMÉDIA TANSZÉK
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Cím: Fotó alapismeretek
Neptun kód: INM-FOAI01
Szemeszter: 2021/22, I. szemeszter
Oktató: Eperjesi Ágnes DLA
Időpont: hétfő, 9-12
Helyszín: Intermédia, emeleti műterem

Tartalmi leírás:
A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az optikai képalkotás alapjait, mely elengedhetetlen a
technikai médiumok nagy részének használatához. Továbbá, hogy a kémiai alapú fekete-fehér
nyersanyagokkal való munkát gyakorlati szinten, a fotólaborban sajátítsák el.
A kurzus során a hallgatók megismerik a fotográfia technikai eszközeit és használni tudják azokat.
Képesek a releváns fotográfiai technikai megoldások kiválasztására és kezelésére. A hallgatók a
klasszikus hagyományos ismeretek birtokában, azokat kortárs szempontokkal vetik össze és
újítják meg.

Tematika:
Az optikai képalkotás technikai szabályszerűségeit elsősorban képalkotó sajátosságai, képi
jellegzetességei szempontjából vizsgáljuk. Az optikai képalkotás fogalma az analóg és digitális
fényképezés elváló útjainak közös kiindulópontja, ezért (bár elsősorban az analóg technikákra és
módszerekre fókuszálunk), a feladatok digitális gépekkel is megoldhatók.
A kurzuson tárgyalt főbb témakörök:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

expozíciós idő
nyersanyag érzékenysége
a síkban való leképezés sajátosságai
színhőmérséklet
különböző fókusztávolságú objektívek képalkotási sajátosságai
lencsék optikai tulajdonságai (lencsehibák)
filmhívás
kontaktolás
nagyítás
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Munkamódszerek: Előadások és konzultációk szemináriumi jelleggel, gyakorlati feladatok és
gyakorlati segítség
Követelmények: Az órákon, előadásokon, konzultációkon való aktív részvétel, feladatok elvégzése
Értékelés: Szóbeli prezentáció a feladatmegoldások bemutatásával, a félév során megoldott
gyakorlati feladatok értékelése

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom:
•
•
•
•
•

Fényképészet. szerk.: Baki Péter, MFSZ, Magyar Fotográfiai Múzeum, 2007.
Dr. Sevcsik Jenő és Hefelle József: Fényképészet, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1980
Morvay György - Szimán Oszkár: Fotozsebkönyv, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1965
Maurer Dóra: Fényelvtan. Magyar Fotográfiai Múzeum, 2001
Georges Didi-Huberman: Hasonlóság és érintkezés. A lenyomat archeológiája, anakronizmusa és
modernsége. BKF, 2014.

Oktató neve:

Peternák Miklós egyetemi tanár Csc, Dr. Habil, KissPál Szabolcs
DLA, Langh Róbert DLA, Fernezelyi Márton, Szegedy-Maszák
Zoltán, Sugár János DLA

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:
Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Elméleti kutatás szakdolgozathoz 1

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

IMEKISZ10 / INM-EKUT01
Intermédia

2021/22 tanév, őszi szemeszter
Óramegbeszélés szerint
Kmety 27
A kurzus a diplomamű megvalósítását valamint a szakdolgozat
megírását készíti elő, alapozva a korábbi szigorlati dolgozat valamint
az egyéni munkával előkészített diplomaterv tapasztalataira. A
szakdolgozat tartalmi és formai követelményeinek tudatosítása, a
témával kapcsolatos ismeretek feldolgozásának segítése közös
konzultációk során, szakmai tapasztalatok átadása révén. A
diplomamunkához köthető alkotói módszerek és művészettörténeti
vonatkozások kutatása és feldolgozása, a megvalósítás lehetőségei.
Egyéni konzultációk szükség szerint a dolgozat illetve a mű választott
konzulenseivel.

A diplomázók egyéni projektjei szerint változó.
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Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

A diplomázók egyéni projektjei szerint változó.

Oktató neve:

KissPál Szabolcs, Lázár Eszter, Allan Siegel

A kurzus elnevezése:

Mapping The Local - ANGOL nyelven!!

A kurzus Neptun kódja:

IMMTL01, INM-MALO01

A kurzus felelős tanszéke:

Intermédia tanszék

A kurzus kreditértéke (a tanulmányi
munka mennyisége):

3, 5

Szemeszter:

2021/22 tanév, őszi szemeszter

Időpont:

szerdánként 14:00-15:00, megjegyzés:

A mindenkori 5. évfolyam illetve az adott évben diplomázók.

2021 November 11-16 nemzetközi blokkszeminárium:
Knowledge 2200
Future places of sharing knowledge within art universities
Helyszín:

lehetőség szerint IM nagyelőadó, külső helyszínek, +TEAMS

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kortárs művészet gyakorlatai, intézményei, diszkurzusai terén szerzett ismeretek
bővítése, különös tekintettel a kelet-európai és a magyarországi jelenségekre, az angol
nyelvű szakmai kommunikáció fejlesztése, a külföldi hallgatók integrációja és a kulturális
interakció segítése félévenként változó tematikával.
Az angol nyelven meghirdetett szeminárium célja, hogy – szemeszterenként változó
tematika mentén – áttekintést adjon a kortárs művészet fontosabb jelenségeiről, trendjeiről,
témáiról – különleges hangsúllyal a kelet-európai térségre –, perezentációk,
vendégelőadások, kiállítás- és műteremlátogatások, kirándulások és szemináriumi viták
formájában. Az elsősorban Erasmus-hallgatók számára meghirdetett szeminárium nyitott
az Intermédia és az egyetem összes szakának hallgatói számára is – a szeminárium céljai
közé tartozik a személyes kapcsolatok és a kulturális interakciók elősegítése is. A
szeminárium egyben a magyarországi művészeti szcénára is igyekszik rálátást kínálni.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A részletes leírást a szemeszter elején hozzuk nyilvánosságra a nemzetközi
CEEPUS partnerekkel közösen meghatározva.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

órai jelenlét, az egyéni és csoportos munkában való részvétel, egy művészeti projekt
megtervezése, kivitelezése és dokumentálása.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Az órai munka és a félév végi mű együttes értékelése
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Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Bibliográfia:

S. H. Madoff, ed. (2009): Art School (Propositions for the 21st Century).
Cambridge, MA: MIT Press (megvan PDF-ben nekem)

Holert, T. (2009): „Art in the Knowledge -Based Polis” E-Flux Journal 3. 4
February 2009.
https://www.e-flux.com/journal/03/68537/art-in-the-knowledge-basedpolis/

Gregory Sholette: ENCOUNTERING THE COUNTER-INSTITUTION
From the Proto-Academy to Home Workspace Beirut , in: FUTURE
IMPERFECT Contemporary Art Practices and Cultural Institutions in the
Middle East Edited by Anthony Downey Published by Sternberg Press, 2016.
http://www.gregorysholette.com/wp-content/uploads/2018/03/SholetteArt-Academy-essay.pdf

Ane Hjort Guttu: The End of Art Education as We Know It,
2020.,https://kunstkritikk.com/the-end-of-art-education-as-we-know-it/

https://progressive.international/about/en
https://collectiveproduction.org/
https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/31/beuyslegacy-artist-led-university-projects

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

25 (Erasmus, CEEPUS és MKE hallgatók)

KURZUSLEÍRÁS

Cím:

Alkotó elemzés 1-3.

Neptun kód:

INM-ALKE01, INM-ALKE03; IMALE03

Szemeszter:

2021, II. (őszi) szemeszter

Oktató: dr. Habil KissPál Szabolcs, DLA
Időpont:

keddenként 9-12

Helyszín:

Intermedia Nagyelőadó (TEAMS?)
216

Tartalmi leírás:
Az alkotó elemzés lényegét kreatív gyakorlatok és alkotásminták adják, melyek közös műtárgyelemzés,
műhelymunka során illetve bizonyos esetekben workshop-szerű formában valósulnak meg. Mivel bevezető jellegű
foglalkozásról van szó, az adott szemeszterek tematikáját jelentős mértékben meghatározza az adott évfolyam
hallgatóinak ismeretanyaga, érdeklődése, még inkább hiányosságai. Általánosságban: a kurzus azt vizsgálja, hogy
mire jó a műelemzés, mit és hogyan ismerünk meg egy-egy művet elemezve s ezen ismeretek hogyan vezethetnek új
művek létrehozásához. A kurzus során változó kérdésfelvetéseket használunk munkahipotézisként egy olyan
szemlélet tudatosításához, mely a műből indul ki, mindenekelőtt a művet veszi figyelembe és célja, hogy a műhöz
jusson el. Fontos annak felismerése, hogy a műalkotások megértése út lehet a megismerés felé, másként fogalmazva:
a műalkotás a még nem ismert irányába nyitott kapu, melynek belátása éppúgy segítheti egy adott mű befogadását,
mind új művek létrehozatalát. Általában a hallgatók előtt kevéssé ismert műformákkal foglalkozunk, a
szemeszterek gyakran tematikusak, visszatérő elemekkel (médiaarcheológia, experimentális film, videóművészet,
tudomány és művészet, tudomány és társadalom viszonya). A kurzus úgy az elemzést, mint az alkotást egy
közösségi, diszkurzív folyamatnak felételezi, ennek érdekében a közös, csoportos munka meghatározó fontossággal
bír.
Tematika:
-

múlt, kép, narráció,
(diafilm)

Munkamódszerek:

előadás, szeminárium, egyéni és csoportos kutatás, vita

Követelmények:

órai jelenlét, az egyéni és csoportos munkában való részvétel, egy művészeti projekt
megtervezése, kivitelezése és dokumentálása.

Értékelés:

az órai munka és a félév végi mű együttes értékelése

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom:
Félévenként, az aktuális tematika függvényében változó, adott esetben személyre szabott bibliográfia:
Photo detectives, Dublin
https://www.irishtimes.com/culture/art-and-design/photo-detectives-uncover-a-century-of-change-inirish-life-1.3219704?mode=amp
Fortepan gyűjtemény:
http://www.fortepan.hu
Fortepan történet:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fortepan
Barthes Világoskamra, teljes könyv (stúdium-punktum 28-34 old, +49-55):
https://monoskop.org/File:Barthes_Roland_Vilagoskamra_Jegyzetek_a_fotografiarol.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Roland_Barthes)
korabeli diafilmek online:
http://diafilm.osaarchivum.org/public/index.php?menu=3
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Oktató neve:

Sztojánovits Andrea

A kurzus elnevezése:

Audiovizualitás, Transzelektronika, Vizuális improvizáció

A kurzus Neptun kódja:

IMMAT01 / INM-AUVT01

A kurzus felelős tanszéke:

Intermédia tanszék

A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):

2

Szemeszter:

2021/22 tanév, őszi szemeszter

Időpont:

1 hét, hétfő-péntek, 9:00-16:00 (egyeztetés alatt)

Helyszín:

Intermédia tanszék, előadó, Zoom online

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus kiinduló pontja a jövőkutatás, alapját képezik az
audiovizuális improvizáció, az animáció, a rövidfilm, a
videóművészet, a programozott digitális kép- és hangalkotás, a
vjing, az elektronikus előadóművészet olyan mixtúrája, mely
korunk gondolkodásmódjára és technológiai fejlődésére reflektál.
Az audiovizuális gondolkodás gyökerei azon időkre nyúlnak
vissza, mikor a művész, a tudós elkezdett foglalkozni a hangos
képpel és a színes zenével. A progresszív audiovizuális művészet
a hagyományos audiovizuális technológiák módszereiből és
eszközeiből építkezik, felhasználja a klasszikus- valamint kortárs
kép és zene eredményeit, követi a napról-napra változó
technológiákat és eljárásokat.
The main focus of the seminar is futurology, and is based on the
mix of the electronic performance arts including: audiovisual
improvisation, animation, shorts, video art, programmed digital
image and sound creation, vjing, that reflect the ideologies and
technical progress of the present. The roots of the audiovisual
approach go back to the times when the artist, and scientist
started dealing with ‘audible’ image and ‘visible’ music.
Progressive audiovisual art is built upon the methods and tools
of traditional audiovisual technologies, uses the results of
classical and contemporary image and music, and keeps up with
the daily changing technologies and processes, so as to create
vivid and exciting contents.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
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Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

óralátogatás, saját projekt elkészítése

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

egyéni feladatmegoldások, konzultáció, gyakorlati vizsga

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Online publikációk, oktatási anyagok
dr. Gyulai Elemér: A látható zene, Zeneműkiadó Vállalat
Budapest, 1965
Paul Spinrad: The VJ Book – Inspirations and practical advice
for live visuals performance
Michael Faulkner / D-Fuse (editor): Audiovisual art + vj culture
Cornelia and Holger Lund (editors): Audio.Visual: On Visual
Music and Related Media
Mark Amerika: META/DATA A Digital Poetics

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

12

Oktató neve:

Horváth György

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Filmelemzés, Mozgóképtörténet, filmelemzés 1
IMFEL01; INM-FILM01; LÁA-MOFE01
Intermédia tanszék
2 (az új kódon 3 kredit); a látvány kurzuson 3 kredit

Helyszín:

Nagyelőadó

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A Filmelemzés kurzus két pillére az 1920-as évek filmjelinek
történeti értékelése és a 2020-as tendenciákig elvezető
filmtörténeti út. Száz évnek tűnik, valójában annál azért több,
mert néhány dolog, erről is szó esik, megelőzi azért a
„némafilmkorszak arany időszakát”. Az I. félév így bevezetés
kíván lenni a filmtörténetbe, és amikor szó esik Eadweard
Muybridge-ről keretbe foglalódik a filmre eszmélés kora, és
amikor hosszabban megállunk a burleszk filmeknél Charlie
Chaplin, Buster Keaton műveinél más műfajokhoz való
viszonyuk elemzésével sok ma is ismerős szituációt és műnemi
sokszínűséget is előrevetítünk. A II. félév kifejti azt az
alapfeltevést, hogy 2020 a filmtörténetben is mérföldkő lehet, és
így kitérhetünk a modern kor több fontos filmjére a
Kifulladásigtól napjainkig, külön elmélkedve azon, hogy vajon
tényleg az Élősködők az első hibrid műfajú film?

2021/22 tanév, őszi szemeszter
kedd, 18.00-19.30

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
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Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Egy vagy két adott téma alkotó elemzése házidolgozatként

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Önálló kutatási és elemző feladat értékelése

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

100

Oktató neve:

Rigó Mária

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Hagyományos filmkészítés 1; 3

Helyszín:

Intermédia tanszék, Vágószoba

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus a klasszikus 16 és 35 mm-es filmvágási eljárások elsajátítását
szolgálja. A technikai ismeretek mellett a vágás kreatív, alkotó jellegének
kibontását erősíti. Cél a képanyag (celluloid) és a hanganyag (perforált
magnószalag) egyidejű, újszerű felhasználása (dialóg, zene, zörejek,
atmoszféra, animáció). A kiadott feladatokat a tervezéstől a gyakorlati
megvalósításig eljuttató folyamat a művészi munkában
nélkülözhetetlen gyakorlati tapasztalatokat biztosít a hallgatók
számára. A kurzus során szabadon választott témájú és formájú
gyakorlati feladat egyéni megvalósításához az oktató a foglalkozásokon,
konkrét gyakorlati példákon keresztül nyújt segítséget.

Hevesy, Iván: A filmjáték esztétikája és dramaturgiája. Budapest:
Athenaeum, 1925. (reprint 1985.)
Matuska, Ágnes: Buster Keaton és a mutatvány ars poeticája, in:
http://apertura.hu/2009/nyar/matuska
Benayoun, Robert: The Look of Buster Keaton. New York, St. Martin's
Press 1983.
Novwell-Smitt, Geoffrey (ed.) Oxford Film Enciklopédia. Budapest:
Glória, 1998.
Lever, Maurice: Korona és csörgősipka. - Az udvari bolondok történeteBudapest: Európa, 1989.
Kömlődi Ferenc: Az amerikai némafilm. Budapest: Filmintézet, 1999.
Karátson, Gábor: Buster Keaton még csak százéves 1996/04 in:
http://www.filmvilag.hu/cikk.php?cikk_id=249
Heller, Ágnes: A komédia halhatatlansága - A nevetés 2004. március, in:
http://corleone.romapage.hu/hireink/article/102095/1342/
Filmes folyóiratok (Metropolis, Apertura, Filmvilág)

INM-HAFI01¸ IMHFI05; IMHFI07
Intermédia tanszék
3, a régi kódon 4 kredit
2021/22 tanév, őszi szemeszter
kedd; péntek 12.00-14.15

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
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Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A foglalkozásokon gyakorlati példák alkalmazásán, közös és egyéni
feladatok megoldásán keresztül válik elsajátíthatóvá az ismeret.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Szabadon választott témájú és hosszúságú filmetűd elkészítése

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

25

Oktató neve:

dr. Előd Ágnes

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka
mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Bevezetés a 3D animációba
IMB3D01
Intermédia Tanszék
4 kredit

Helyszín:

IM Számítógépterem

2021/22 tanév, őszi szemeszter
csütörtök 14.00-16.00

Tartalmi leírás: leírás a
Neptun számára (max. 900
karakter)

Autodesk 3DS Max és Autodesk Mudbox bevezető szintű kurzus.
A félév elején a hallgatóknak le kell tölteniük a saját gépükre
mindkét szoftver ingyenes diákverzióját az Autodesk website-járól.
Ehhez egy ún. Autodesk account-ot kell regisztrálniuk, és
feltölteni a Tanulmányi Osztálytól kapott iskolalátogatási igazolást.
Az órák anyaga egymásra épül. Hiányzás esetén a hiányzó óra
anyagát pótolni kell ahhoz, hogy a hallgató követni tudja a
következő órát, amin már jelen tud lenni! Mudbox-szal kezdünk:
ezen megtanuljuk a 3D szerkesztés alapfogalmait és a különböző
felbontási szintekhez tartozó ipari sztenderdeket. A félév második
felében áttérünk a 3DS Max kezelésére: alap modellező eszközök
használata, és a modellek render-eléséhez szükséges alapeszközök.
Teams-ben elérhetővé teszem az egyetemi használatra készült
tutorial videókat, de a kézi jegyzetelés is mindenképpen ajánlott!
Bővebb tartalmi leírás,
Mudbox:
részletes tematika (opcionális): kezelőfelület bemutatása
nulladik felbontási szinten való fejmintázás modell után (a
cél a modell nagy befoglaló formáinak karakteres megmintázása
elemző megfigyeléses módszerrel)
modell utáni fejmintázás a 3-5 felbontási szinten (a cél a
részletformák karakteres megmintázása, referenciaképek helyes
használata)
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saját referenciakép szett készítése és ezek alapján teljes
felbontású portré mintázása
3DSMax:
kezelőfelület bemutatása
transzformációs, másoló, snap-elő eszközök bemutatása,
Modifier-ek használata. Alszinteken való modellezés. Box
modelling és plane modelling ipari sztenderdjei. Hard surface
modellezés eszközei. Referenciaképek használata. Material-ok
használata.

Követelmények, a hallgató
egyéni munkával megoldandó
feladatai:

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám,
befogadás, kapacitás:

Oktató neve:
A kurzus
elnevezése:
A kurzus
Neptun kódja:

Munkamódszerek: Az óra elején van alkalom az előző heti házi
feladattal kapcsolatos kérdésekre. Rövid elméleti bevezetővel
kezdődik, ezután történik a gyakorlatok ismertetése (egy-egy
gyakorlat ismertetése háromszor hangzik el, hogy biztosan minden
lépést le tudjanak jegyzetelni és a házi feladat készítésekor otthon
már egyedül is tudják alkalmazni az órán tanultakat).
Eszköztippek. Kérdések. Ezután egyéni feladatmegoldás (15-20
percenként egyenként minden hallgatóval korrektúra). Óra végén a
házi feladat ismertetése. Az órák között a házi feladattal
kapcsolatban e-mail-ben lehet kérdezni, úgy hogy a problémás fájlt
elküldi a hallgató.
Óralátogatás, hiányzás esetén az elmaradt anyag pótlása,
szoftverek (Autodesk Mudbox és Autodesk 3DSMax) ingyenes
oktatási verziójának letöltése a hallgató saját gépére, papír alapú
jegyzetelés az órán, hogy kis rajzocskákat is tudjon a jegyzethez
fűzni (minden órára ugyanaz a füzet, mert az anyag egymásra épül)
óralátogatás, házi feladatok elkészítése (mert csak akkor tud a
hallgató haladni, ha az órák között is gyakorol legalább heti 4 órát,
de jobb, ha inkább heti 8 órát)
A szorgalmi időszak végén meghatározásra kerülnek a
vizsgafeladatok. 5-8 vizsgafeladat csoportonként: 2-3 db Mudboxos feladat (plusz kapcsolódó fájlformátumok és referenciaképek),
3-5 db 3DSMax.os feladat (plusz kapcsolódó fájlformátumok és a
fájlban felhasznált képek). A vizsgán egyenként be kell mutatni a
vizsgafeladatokat és az értékelés ezek alapján történik.
Mudbox Help, 3DS Max Help, órai jegyzet,
https://area.autodesk.com/all/tutorials/3dsmax/?level=Beginner
https://area.autodesk.com/all/tutorials/mudbox/?level=Beginner
online oktatás esetén nincs korlát, jelenléti vagy vegyes oktatás
esetén 12 fő

Peternák Miklós
Képantropológia (1 – 4)
INM-KÉPA02, KEKÉPAN02
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A kurzus felelős
tanszéke:
A kurzus
kreditértéke (a
tanulmányi
munka
mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:
Helyszín:
Tartalmi leírás:
leírás a Neptun
számára (max.
900 karakter)

Intermédia tanszék

Bővebb tartalmi
leírás, részletes
tematika
(opcionális):

Ajánlott irodalom magyar nyelven:
A művészeten túl. Kortárs Művészeti Múzeum - Ludwig Múzeum – C3 Kulturális és
Kommunikációs Központ, 1997.
Alberti, Leon Battista: A festészetről. Della pittura, 1436. Balassi Kiadó, Budapest 1997.
Alpers, Svetlana: Hű képet alkotni. Corvina, Budapest, 2000
Arnheim, Rudolf: A vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája. Gondolat, Budapest
1979.
Baxandall, Michael, Reneszánsz szemlélet, reneszánsz festészet. Budapest: Corvina, 1986.
Belting, Hans, Kép és kultusz. A kép története a művészet korszaka előtt, Balassi, Budapest
2000.
Gombrich, Ernst. Művészet és illúzió. Gondolat, Budapest 1972.
Flusser, Vilém írásai, http://www.artpool.hu/Flusser/flusser.html
Ivins, William M. Jr., A nyomtatott kép és a vizuális kommunikáció. Enciklopédia Kiadó,
Budapest, 2001. (Prints and Visual Communication, Harvard University Press, 1952)
https://www.fulcrum.org/epubs/8w32r584h?locale=en#/6/348[xhtml00000174]!/4/4/1:0
Kittler, Friedrich: Optikai médiumok. Magyar Műhely Kiadó – Ráció Kiadó, Budapest,
2005.
Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum - Balassi Kiadó, 2001
Médiatörténeti Szöveggyűjtemény http://catalog.c3.hu/mediatortenet/
Paik, Nam June, Nem-időbeli információ. A videó világa. Videoművészet. Budapest, 1983.
Schivelbusch, Wolfgang, A vasúti utazás története. A tér és az idő iparosodása a 19.
században. Napvilág Kiadó, 2008.
Sontag, Susan: A fényképezésről. Európa, Budapest 1999
Warburg, Aby, MNHMOSYNH / Mnémoszüné (Aby Warburg válogatott tanulmányai),
Budapest: Balassi Kiadó/Magyar Képzőművészeti Fõiskola, 1995.

Követelmények, a
hallgató egyéni
munkával
megoldandó
feladatai:
Értékelés módja,
szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy
ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

szakirodalom otthoni feldolgozása, jelenlét az órákon

2021/22 tanév, őszi szemeszter
hétfő 12.30
Andrássy 69 vetítő, vagy távoktatás
A kurzus a képtudomány, képantropológia, tágabban a “képi fordulat” nyomán napi
gyakorlatként is megtapasztalható, ismert helyzet, a képek kommunikációs
szerepének 21. századi átrendeződése nyomán tesz kísérletet a kép(ek)
értelmezésére. A képtörténet egyfajta rekonstrukciója valamint a képi kifejezés és a
fogalmi gondolkodás viszonyának vizsgálata segíthet megérteni, hogy mi a képek
státusa jelenünkben. Ennek nyomán pontosabban megérthetjük az új, technikai
képfajták működését és történeti – társadalmi szerepüket is.

Irásbeli teszt, szóbeli konzultációval.
ld. fent, valamint az egyes előadásokon ajánlott anyagok
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Maximális
létszám,
befogadás,
kapacitás:

100

Oktató neve:
A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:
Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Peternák Miklós
Technikai médiumok elmélete I.
INM-TMÉE01
Intermédia

2021/22 tanév, őszi szemeszter
csütörtök, 16.00
Kmety 27, vagy távoktatás
A médiumok archeológiájának megismerése, átfogó ismerete
nélkülözhetetlen a mai medializált világban történő eligazodáshoz. A
technikai médiumok haszálata a hétköznapokban és a művészi
gyakorlatban alapvető, kikerülhetetlen a 21. században, vagyis az egyes
médiatechnikák lényegének, társadalmi szerepének, kritikai nézeteinek
megismerése a tudatos művészi cselekvés egyik alapfeltétele. A kurzus
az Intermédia szakon hat szemeszteren át kötelező tárgy bevezető
része, melynek tematikája a szemeszterben a film, pontosabban a
mozgókép formái és változásai a vetítés megjelenésének korszakától a
digitális jelenig, különös tekintettel az experimentális –
(képző)művészeti példákra és lehetőségekre. A tárgy részletes leírása:
MKE link
A kurzus célja, hogy átfogó bevezetőt adjon a technikai médiumok
megjelenésének, történetének, fontosabb változásainak lényegéről,
történeti, elméleti, filozófiai és művészeti kontextusban. Az
információs társadalom fogalmának és gyakorlatának 20. századi
megjelenése totálisan átírta a kommunikációs technikákkal kapcsolatos
korábbi ismeretek szerepét és jelentőségét, s ez a történelmi hangsúlyeltolódás új fényben mutatja az elmúlt fél évezred művészeti
gyakorlatait, tudomány, technika és művészet viszonyának
átalakulásait. A megértéshez számos tudományterület mellett az
interdiszciplináris közelítés segíthet leginkább, mely összefüggéseiben
tárja fel és mutatja be a korábban diszciplinárisan egymástól gyakran
elválasztott ismerethalmazok (tudomány-, művészet- és technikatörténet s a releváns elméleti-filozófiai, társadalmi közelítés) korszerű
kapcsolódásait, mának szóló jelentés-lehetőségeit.
Mozgóképek önálló megtekintése, ehhez kapcsolódóan a rendszeresen
kiadandó feladatok teljesítése, szakirodalom használata.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A kurzus során kiadott feladatok megoldásainak összegzése és a
jelenlét.
A kurzus általános leírásánál megadott ajánlások, különösen:
Médiatörténeti Szöveggyűjtemény
http://catalog.c3.hu/mediatortenet/
valamint Bódy Gábor, Dziga Vertov, Jean-Luc Godard írásai és művei

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:
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Oktató neve:

Pettendi Szabó Péter

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka
mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Fotótechnikai gyakorlatok 1
INM-FOTOG01
Intermédia tanszék

Helyszín:

IM Nagyelőadó

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A klasszikus fotográfia speciális felvételkészítési technikáinak
elsajátításával a hallgatók olyan tudás birtokába kerülnek, melyet a
digitális technológiát használva is kamatoztatnak. A klasszikus
felvételkészítési módszerek (reprodukció, tárgyfotó, portréfotó),
speciális objektívek, nyersanyagok (fekete-fehér negatív-pozitív eljárás)
használata olyan látásmódot, gondos tervezést igényel, mely a digitális
technológiával készült technikai képek, szimulációk készítéséhez is
nélkülözhetetlen. A kurzus tehát olyan gyakorlati tapasztalatok
elsajátítását szolgálja, melyek a médiaművészet gyakorlati műveléséhez,
valamint a művészeti kommunikációban nélkülözhetetlenek.

Bővebb tartalmi leírás,
részletes tematika (opcionális):

1 A műtermi világítás elmélete és gyakorlata
2 A reprodukciós felvételkészítés gyakorlata
3 A makro fényképezés gyakorlata
4. A fekete-fehér analóg képkészítés gyakorlata (a film expozíciója,
előhívása)
5. A fekete-fehér analóg képkészítés gyakorlata (a pozitív kép
kidolgozása)
6.. A fotográfia, mint a gondolkodás médiuma 1 (A Nagyítás című film
elemzése)
7. A tárgyfotó világítás alapjai
8. A tárgyfotó készítés gyakorlata, otthoni környezetben fellelhető
fényforrásokkal
9. A műtárgy (kisplasztika, kis méretű szobor) fényképezés alapjai,
színek használata.
10 A fotográfia, mint a gondolkodás médiuma 2 (Zolnay Pál:
Fotográfia című filmjének elemzése)
11. A portréfotó világítás alapjai
12 A portréfotó készítés gyakorlata (fotó stúdiumok saját arcról)
13. A portréfotó készítés gyakorlata (portré készítés klasszikus
portréfotográfusok művei alapján)
14. A gyakorlati ismeretek szemléltetése a művészeti gyakorlatban
(Interneten megtalálható művészeti galériák anyagainak elemzése)

Követelmények, a hallgató
egyéni munkával megoldandó
feladatai:

2021/22 tanév, ősz szemeszter
péntek 10.00-12.00

1. Fotó reprodukció készítése 3 tetszőlegesen kiválasztott
grafikai alkotásról
2. Makró felvétel készítése 3 tetszőlegesen kiválasztott tárgyról
3. Tárgyfotó készítés: 3 különböző beállítás és megvilágítási
helyzet ugyanarról a tárgyról
4. Tárgyfotó készítés: 3 különböző tárgy fényképezése alakjának
és felületének megfelelő beállításban és fényben
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5. Saját arcról készített képek 5 különböző megvilágítással
6. 3 portrékép készítése ugyanarról a modellről
7. Filmelemzés (Antonioni: Nagyítás, vagy a Zolnay: Fotográfia
filmről)
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Munkamódszerek: elméleti ismeretek szemléltetett előadással,
gyakorlati bemutató, a hallgatók gyakorlati munkája
Követelmények: A félév során érintett fényképezési területeket
reprezentáló hallgatói munkák pdf portfólióba rendezett bemutatása
Értékelés: szóbeli vizsga, a félév munkáját tartalmazó portfólió
bemutatása. Az értékelés alapja a feladatokra készített fényképek PDF
formátumú prezentációja, valamint a szöveges filmelemzés.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Baki Péter (szerk): Fényképészet, MFS és Magyar Fotográfiai
Múzeum, 2007.
Mary Warner Marien: A fotográfia nyagykönyve, Typotex, 2015.
Michael R. Peres (ed.): Focal Encyclopedia of Photography, Focal
Press , 2007.
Annie Leibovitz: At Work, Random House, 2008.
Fil Hunter , Steven Biver , Paul Fuqua: Light Science and Magic : An
Introduction to Photographic Lighting, Focal Press, 2015.
Niel van Niekerk: Direction and Quality of Light, Amherst Media
2013.
Fil Hunter and Robin Reid: Focus On Lighting Photos, Focal Press,
2011.
Roswell Angier: Train your gaze [ A Practical and Theoretical
Introduction to Portrait Photography ], AVA Publishing, 2007

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:
A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a tanulmányi
munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:
Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

12

Sugár János
Médiatörténet 1-3
INM-MÉTÖ01, INM-MÉTÖ03
Intermédia
2
2021/22 tanév, őszi szemeszter
szerda, 18.00
Kmety 27,
A Médiatörténet előadások célja módszeres áttekintést adni a közvetettség
történetéről, a megőrzés és terjesztés mindig is létező civilizációs technikáiról.
A technikai médiumok sokat átvettek a művészet funkcióiból, az ábrázolás
technikai és objektiv folyamattá vált. Az új médiumok át is alakították a
művészeti kifejezés formáit, hiszen felszabadulva a mitikus és praktikus
funkciók alól, korábban elképzelhetetlen lehetőségeket nyújtanak a művészi
önkifejezés számára. Az autonóm művészet újat-keresése az új eszközök
lehetőségeinek a kutatásában jelenik meg.
Az előadások a technikai médiumok társadalmi hatásait, történelmi befolyását
is vizsgálják. További cél a technikai eszközök evolúciója nyomán megjelenő,
és a globális információs társadalom kialakulásában szerepet játszó eszközök,
kifejezési formák, jelenségek történeti kontextusba ágyazása, és a
médiaelmélet központi témáinak és fogalmainak megismertetése.
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Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

A kurzus médiaelméleti áttekintést ad, a szóbeliség kultúrájától az
írásbeliségen át egészen a technikai médiumok (fotó, film, távközlés,
kompjuter, internet, stb.) megjelenéséig. Az előadások a technikai eszközök
társadalmi hatásait, történelmi befolyását is vizsgálják. Ezek hozzájárulnak,
hogy a saját tágabb szakterületükön belül a kritikus és innovatív gondolkodás
technikáit alkalmazzák.
Az előadások követése, önálló kutatás
Félév végén szóbeli vizsga
Hipertext és multimédia, Artpool, 1996
Buldózer, Media Research, 1997
Digitális identitás, Media Research, 2000

ISBN 963 03 6351 8
ISSN 1417-6033
ISBN 963 00 3554 5

Sugár J: A szándékosság sorsa a kétdimenziós mozgóképek műfajában in:
F.I.L..M., Képzőm. Kiadó, 1991 ISBN: 9633365511
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

40

Cím: Művészetnek mindig van következménye
Neptun kód: IMKGY01, IMKGY03, INM-MŰMK01
Szemeszter: 2021/22, I. (őszi)szemeszter
Oktató: Bakos Gábor
Időpont: csütörtök 14:15-15:45
Helyszín: Intermédia, Kmety 27.

Tartalmi leírás:
A kurzus aktuális munka címe már évek óta: "köz, közös, közösség". Az óra alkalmak minden olyan tartalmakról
szólhatnak, amik közösségeket érintenek. Akár a szűkebb, egyetemi környezetünkről, akár egyéb szubkulturális, vagy
távolabbi, országos, akár bolygónyi értelemben. Többnyire pedig vendégeket hívunk meg a – művészeti területekkel
határos, vagy azzal átfedésben létező – magyarországi nonprofit, közösségi élet, civilszervezeti világ különböző
színtereiről, egy-egy horizont tágító és élményként is megélhető beszélgetésre, prezentációra.

Tematika:
A tematika alapvetően a magyarországi közösségi élet, civilszervezeti világ, színes – és a művészeti illetékességgel sok
értelemben egybe vágó, vagy fedésben lévő – tevékenységi köre.

Munkamódszerek:
Az adott téma élményszerűvé tétele, többnyire a téma egy szakértőjének aktív jelenlétével. Folyamatos és kollektív
beszélgetési szituációk létrehozása az aktuális téma kapcsán. Az alkalmakon lehetőség van a szabad kérdezés és
megszólalás felszabadító gyakorlására.
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Követelmények:
Aktív részvétel az órákon. Az órákkal kapcsolatban elküldött, megismert hivatkozások tanulmányozása.

Értékelés:
A félév során lezajlott óra alkalmakon megismertek szóbeli bemutatása kérdések mentén. Adott esetben közös, vagy
akár kollektív értékelés.

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom:
Alapvetően az órákkal kapcsolatban ismertetett onlájn, vagy egyéb hivatkozások.

Oktató neve:

Langh Róbert

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Multimedia
INM-MULM01
Intermedia
4 kredit

Helyszín:

Intermedia Számítógép terem

Tartalmi leírás: leírás a
Neptun számára (max. 900
karakter)

A hagyományos narratív és drámai műfajokat követően az
ezredfordulóval a szimuláció is alkalmassá vált a valóság
leképzésére, melyben a számítógép központi szerepet játszik. A
néző bevonásának lehetősége a szimulációba - más szóval az
interaktivitás - az alkotót mind tökéletesebb konfigurációs
megoldások alkalmazására ösztönzi. A befogadást segítő
perspektivikus ábrázolás a játékipar technikai fejlődésével
összhangban egyre érzékletesebb módon közvetíti a művész
világképét, a tervező céljait. A különféle alkalmazások
elsajátításának egyéni módjait elősegítő kurzus inspiratív
példák során vezeti el a résztvevőt - többek között - a 3d
modellezés spontán formája, a fotogrammetria területére. A
tervezésbe integrálható eljárás lehetőségei a valóság
ábrázolásán túlmenően lehetővé teszik a fényképekből készülő
modellek és környező terek kombinálását, bővítését és
újraértelmezését.
A Multimédia tantárgy célja önálló alkotói képességek kialakítása, a
technikai eszközökkel való megismerkedés, és a tapasztalatok
szélesebb körben történő hasznosítása. A kurzus jellegéből adódóan
képes integrálni a különböző ismereteket, és ezáltal épít a hallgató
általános tájékozottságára, a kultúra és tudományok által közvetített
minták alapján. Ennek feltétele, hogy a hallgató minél több figyelmet

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

2021/22 tanév, őszi szemeszter
Péntek 14h
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fordítson a tanterv által előírt tárgyak befogadására, és ezzel
párhuzamosan legyen képes modelleket alkotni a multimédia
segítségével. A technikai médiumok használata gyakorlati
könnyebbséget jelent a mechanikus ismétlésekben, léptékváltásban és
a skálázás folyamatában. A tantárgy keretein belül a hallgatók
megismerkedhetnek a művészi kifejezésmódok számítógép adta
lehetőségeivel, azaz megoldást kereshetnek a hagyományos
médiumok által nem megjeleníthető alkotói problémákra. A
szimuláció által létrehozott modellek ugyanakkor hasznosak lehetnek
az alkotás egyéb területein is. A programok megvalósításának feltétele
a koncepció algoritmizálhatósága.
A hagyományos narratív és drámai műfajokat követően az
ezredfordulóval a szimuláció is alkalmassá vált a valóság leképzésére,
melyben a számítógép központi szerepet játszik. A néző bevonásának
lehetősége a szimulációba - más szóval az interaktivitás - az alkotót
mind tökéletesebb konfigurációs megoldások alkalmazására ösztönzi.
A befogadást segítő perspektivikus ábrázolás a játékipar technikai
fejlődésével összhangban egyre érzékletesebb módon közvetíti a
művész világképét, a tervező céljait. A különféle CAD (computer
aided design) alkalmazások elsajátításának egyéni módjait elősegítő
kurzus inspiratív példák során vezeti el a résztvevőt - többek között a 3d modellezés spontán formája, a fotogrammetria területére. A
tervezésbe integrálható eljárás lehetőségei a valóság ábrázolásán
túlmenően lehetővé teszik a fényképekből készülő modellek és
környező terek kombinálását, bővítését és újraértelmezését. A munka
során elsajátított képességek a fotózás megtervezését, beállításait,
összefűzését és a modellek bemutatását célozzák. A műtárgyak
dokumentálására és virtuális terek létrehozására is alkalmas
fotogrammetria a 3d tervezés megközelítésének egyik lehetséges
módja, a környezet alkotó megismerésének eszköze. A kurzus
résztvevői megismerik egyebek mellett a pontfelhő, optikai és
elektronikus szkennelés, lencsekorrekció, gömbkamera, skybox
működését, az odometria, WebGL és a séta-szimulátor fogalmát.
Ebből következően a kurzus egyéb narratív médiumokra (video,
foto, installáció, performance) épül, és a technikai lehetőségek által
korlátozott kifejezési formákat szélsőséges helyzetekben értelmezi
újra. Hasznos a fotózás, videó, grafika alapvető ismerete, és a
parametrikus programozás iránti érdeklődés, de az úgynevezett „naiv
realizmus” látásmódja is, ami az átjárhatóságot jelenti. A tárgyat
felvevő hallgatók egy része felhasználóként vesz részt, vagyis
javaslatot tesz, vagy modellként szerepel, míg mások irányítják, ami
lényegében az egyéb kurzusokon elsajátított kommunikációs
technikák alkalmazása.
A hallgatók a többek között a következő feladatok megoldásában
vehetnek részt:
- A szkenneléshez megfelelő technikai feltételek megismerése ;
(Különféle optikai és elektronikus eljárások, megközelítések gyakorlati
bemutatása, felvételek készítése a szabadban, a fényviszonyokhoz
való alkalmazkodás szempontjai, változó körülmények kezelése,
lencsekorrekció)
- A felvételek online Cloudba való feltöltése, a modell kinyerése
céljából; a pointcloud fogalma és az offline feldolgozás Meshlab-ben.
- Az elkészült modellek elemzése, módosítása különféle
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kimeneti szempontok alapján, a mesh-ek kombinálása, komplex terek
kialakítása
- Különféle felvételi technikák, montázs-elemek minőségi
összehasonítása, hibrid elemek integrálása a valóságos terekbe;
a modellek környezetének megjelenítése (gömbkamera, skybox,
virtuális terrain generátor)
- A fotogrammetria alternatívái, RGB-D szenzor, Google Tango
alapú odometria, Kinect alkalmazása, panoráma túra szerkesztő
program gömbkamera használatával;
- Séta szimulátor alkalmazása a megjelenített terek bejárására, a művek
publikálása WebGL és offline szoftver-környezetben

Követelmények, a hallgató
egyéni munkával megoldandó
feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Studying Multimedia helps the participants define a creative
approach with technology and media of their own, in according
to the process of creating an artwork. The participants have
already refined their attitude in the definition and application of
computers, video or virtualization. However, the course is open
and welcomes those less structured ideas as well, as they often
give more results than the complex ones. At the framework of
Multimedia students can become acquainted with the facilities
of making art aided by the computer, and to solve theories that
traditional mediums are unable to do. At the same time, virtual
reality can make sense to study the nature of the organic world.
Realisation of a project is based on its algorythm.
Following the traditional narrative and dramatic
interpretations simulation has also became able to mediate
reality by computers. The possibility of inviting spectators into
this interaction urges the media artist to find adequate
configurational solutions for the better communication. As the
perspectivical representation of the human world helps the
process of perceptional reception, game industry developments
make us able to use CGI, interactivity, fotogrammetry,
odometry, game peripheries, virtual spaces. During the lectures
several approaches are applied, like optical and electric
scanners, lens correction, digital camera and Kinect, working
with diverse light conditions, in- and outdoor environments,
object or surround orientations of scanning. Visual engines like
WebGL, OpenGL helps review the recorded material,
publishing it to the WEB or offline for an installation.
Egy fotogrammetriai vagy szerkesztett tér bejárhatóvá tétele,
feltöltése a Sketchfab felhőbe

A kurzus során elsajátított készségek, és az azokból fakadó egyéni
project ötletek alapján történik
ajánlott irodalom:
Frasca, Gonzalo: Play the Message (Play, Game and Videogame
Rhetoric Ph.D. DissertationIT University of Copenhagen
Denmark 2007)
Barabási Albert-László: Behálózva. Magyar Könyvklub, 2003.
Manovich, Lev: Software takes the command, , New York:
Bloomsbury
Academic, 2013
Gibson, J. J.: The Ecological Approach to Visual Perception
(1979)
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Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

http://classes.matthewjbrown.net/teachingfiles/ccc/gibson.pdf
Caillois, Roger: Man, Play and Games. University of Illinois
Press,
Urbana and Chicago, 2002.
Eskelinen, Markku: The Gaming Situation, 2001,
http://www.gamestudies.org/0101/eskelinen/
Genette, Gérard (2006): Metalepszis. Az alakzattól a fikcióig.
Pozsony:
Kalligram.
Gibson, J. J.: The Perception of the Visual World (1950)
Jay David Bolter and Richard Grusin: Remediation,
Understanding New
Media, Cambridge, MA: The MIT Press, 1999.
Kolta Magdolna: Képmutogatók. A fotográfiai látás
kultúrtörténete,
Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, 2003.
Manovich, Lev: The Language of New Media. MIT Press,
Cambridge,2001.
McLuhan, Marschall: A Gutenberg galaxis, Trezor Kiadó, 2001.
McLuhan, Marschall: Understanding Media: The Extensions of
Man.
MIT Press, Cambridge, 1994.
Mieke Bal: Fokalizáció. (1999) In Vizuális és verbális
narráció.Szöveggyűjtemény.
Mieke, Bal: Látvány és narratíva egyensúlya, Kijárat kiadó, 1998.
Mitchell, W. J. T.: Mi a kép? Budapest, Kijárat, (1997/1984)
Mitchell, W. J. T.: The Pictorial Turn, Net, fordította: Hornyik
Sándor.
12 fő

Cím: Műtárgykészítés 7
Neptun kód: IMMŰK07
Szemeszter: 2021/22, I. (őszi)szemeszter
Oktató: Bakos Gábor
Időpont: csütörtök 10:00-12:00
Helyszín: Intermédia, Kmety 27.

Tartalmi leírás:
A kurzus a diplomaév előtti évfolyam tevékenységére fókuszáló munkafolyamat. Rendszeres, személyes és kollektív
konzultációk mentén követjük, reflektáljuk, opponáljuk, akár alakítjuk a diákok egymástól igen eltérő, egyéni
elképzeléseit, gyakorlatait, alkotási folyamatait közösen a kurzus résztvevőivel. Mondhatjuk, hogy előkészítjük a
diplomamunkáról való gondolkodást, de sok esetben magát a diplomamunkát is.

Tematika:
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A tematikát alapvetően a kurzusra járó diákok által felvetett gondolkozási és tevékenységi körök határozzák meg.
Ezek évfolyamon belül is örömteli sokszínűséget mutatnak rendszeresen.

Munkamódszerek:
Folyamatos és kollektív beszélgetési szituációk létrehozása az aktuális témák kapcsán. Időről időre, előre megbeszélt
időpontokban kiselőadások, prezentációk bemutatása szűk körben, az akár még csak vázlatosan átlátott és elképzelt
alkotói elképzelésekről is. Ezeken a szűk nyilvánossággal járó, biztonságosnak megélt alkalmakon – a prezentáltak
kommentálása mellett – nem riadunk vissza a vita műfajától, a különböző vélemények ütköztetésétől sem.

Követelmények:
Aktív és rendszeres részvétel az órákon. A felvetődő témákkal kapcsolatban elküldött hivatkozások tanulmányozása.
Előre megbeszélt időpontokban kiselőadások, prezentációk tartása az akár még csak vázlatosan átlátott és elképzelt
alkotói elképzelésekről is.

Értékelés:
A félév során lezajlott alkotói folyamat bemutatása szóban, képben esetleg három dimenzióban is. Adott esetben
személyes, közös, vagy akár kollektív értékelés.

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom:
Alapvetően a személyes alkotói folyamatokkal kapcsolatban felvetődött hivatkozások, források ismerete.

Tantárgy neve: Műtárgykészítés / Studio Practice 2

Kreditértéke: 2

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 100% gyak.
(kredit%)
A tanóra1 típusa: gyakorlat és óraszáma: 52/60 az adott félévben,
nyelve: magyar
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb2): gyj.
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok3 (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1., 2., 3., 4. 5.,6.,7.,8.,9.,10. félév
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): A műtermi gyakorlat párhuzamos felvétele kötelező
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Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A műtárgykészítés gyakorlat alapvetően műelemzésre és alkotómunkára alapul, az első négy félévre
és a következő hat szemeszterre felbontott program alapján. A rajztól a videóig, különféle
technikákban született munkákat a radikális interpretáció technikájával közösen elemezzük. Alapvető
feladat az önálló alkotómunkához elengedhetetlen flexibilis gondolkodás és figyelem elsajátítása. Az
5- 10. szemeszter jellege a beszélgetés, a kortárs és a hallgatók által készített művek, valamint a
kiadott feladatokra készült munkák közös elemzése, szaktanári konzultáció, feladatok. Cél az önálló
alkotómunkához szükséges egyéni művészeti álláspont kialakítása, a kortárs művészeti folyamatok és
módszerek megértése és kidolgozása. Egyéni alkotómunka különféle technikákban a rajztól a
videóig, festménytől a konceptuális művekig diplomamű elméleti és gyakorlati előkészítése.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Jean Baudrillard: A tárgyak rendszere. Budapest, Gondolat 1987.
Jean-Paul Sartre: A szavak. Budapest, Európa (zsebkönyvek 249.) 1982.
Pavel Florenszkij: Az ikonosztáz. Budapest, Corvina 1988.
Roland Barthes: Mitológiák. Budapest, Európa, 1983.
Wilenski: Modern francia festők. Budapest, Corvina 1976.
Guy Debord: A spektákulum társadalma Budapest, Balassi, 2006.
Kreativitási gyakorlatok, Fafej, Indigó - Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 1975-1986,
Budapest, Gondolat Kiadó, 2008.
Bourriaud, Nicolas: Utómunkálatok. Budapest, Műcsarnok, 2007
Tolvaly Ernő - Lengyel András (szerk.): Kortárs Képzőművészeti Szöveggyűjtemény, I.II A & E '93
Kiadó, 1992.
Ranciere, Jacques: Esztétika és politika. Budapest, Műcsarnok, 2009.
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK
7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul
a) tudása
- Általános és specializált ismeretei vannak a képzőművészeti alkotói tevékenységek alapjául szolgáló
folyamatokról és koncepciókról, különös tekintettel a kortárs képzőművészeti tendenciákra itthon és
külföldön. Specializált ismeretekkel rendelkezik a képzőművészeti alkotás és kutatás alapjául szolgáló
módszerekről, megvalósítási irányokról, lehetőségekről, a kortárs képzőművészeti alkotások
megértésének, elemzésének technikáiról.
- Specializált ismeretekkel rendelkezik a technikai képeket alkalmazó alkotók, műformák és alkotói
módszerek gyakorlatáról és történetéről, tájékozott a kritikus, kísérletező művészeti gondolkodás
képviselőiről a modernizmustól napjainkig.

b) képességei
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Képes kreatívan cselekedni és reagálni komplex, váratlanul előálló és új stratégiai megközelítést
követelő helyzetekben; felhalmozott eszköztárából képes intermédia művészi szándékának
megfelelően választani. Művészeti gyakorlatában egyéni látásmódjával és munkamódszerével képes
addig ismeretlen művészeti kihívásokra reagálni, a megvalósítás során az anyagok, technikák
lehetőségeit alkotó interdiszciplináris módon felhasználni. Képes az alkotói gyakorlata révén új
megközelítésekre, tudatosság és átfogó, lényeglátó szemlélet jellemzi a hagyományos és az új
médiumok művészeti használata során. Alkotó módon képes használni a tevékenysége alapjául
szolgáló technikai, anyagi és információs forrásokat akár új interdiszciplináris műalkotás létrehozása,
akár valamely közösségi projekt megvalósítása érdekében.
- Alkotó és kreatív módon képes interdiszciplináris kutatásokban részt venni, akár egymástól távoli
területek és szempontrendszerek közötti konvergencia lehetőségét felismerni és megmutatni.
Önállóan (vagy más művészeti ágak szereplőivel együttműködésben) végzett alkotó tevékenysége
kapcsán képes más művészeti ágak elemeit, gyakorlatait beemelni a munkafolyamatba. Az
együttműködésben megvalósuló alkotómunkában konstruktív, könnyen keres a művészi
kivitelezéshez legjobban illő interdiszciplináris megoldásokat, hatékony kommunikációra képes.

c) attitűdje
- Aktívan keresi az új ismereteket, módszereket, kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségeket.
Folyamatos művészeti alkotó tevékenységet folytat. Törekszik arra, hogy egyéni és eredeti módon
vegyen részt művészeti produkciók, önálló alkotások létrehozásában. Törekszik arra, hogy művészi
attitűdje szellemileg mindig nyitott, önreflektív, kísérletező jellegű legyen.
- Folyamatosan kutatja a művészeti gondolkodásmódjához illő új megoldásokat. Elkötelezett a
művészeti alkotás szabadsága és öntörvényűsége mellett. Művészeti gyakorlatában a folyamatos
tanulást, kísérletezést részesíti előnyben. Szakmája etikai normáit betartja.

d) autonómiája és felelőssége
- Olyan művészeti gondolkodásmódot képvisel, mely aktívan és kritikusan reagál az információs
társadalom kihívásaira. Saját képzőművészeti koncepciója alapján alkot, önálló műveit és
kooperációit magas színvonal, hozzáértés jellemzi. Rendszeresen kezdeményez, vezet és formál
projekteket.
- Karakteres, mással össze nem téveszthető művészeti tevékenységet folytat. Alkotásai formai és
tartalmi szempontból koherensek.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Sugár János DLA habil. egyetemi tanár
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):

Bakos Gábor, Fernezelyi Márton, KissPál Szabolcs, Langh Róbert
A tantárgy rövidített címe: Műtárgykészítés
Tantárgykódja:
Felelős tanszéke: Intermédia Tanszék
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Képzési idő szemeszterekben: 10 szemeszter
Tanórák száma összesen: 560 tanóra
Tanulmányi követelmények: A kiadott feladatok elvégzése, óralátogatás, aktivitás.
Oktatási módszerek: Műelemzés, klaszikus video art művek és a hallgatók által készített munkák,
valamint a kiadott feladatokra készült munkák közös elemzése a radikális interpretáció technikájával
Csoportos konzultáció, közös munka, kollektív projektek
Javasolt tanulási módszerek: A műtermi gyakorlatokon való részvétel, a felvetett témák önálló
kutatása (könyvtár, internet), a javasolt olvasnivalók ismerete, új témák felvetése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Változó, 1-5 max. Alkotómunka
különféle technikákban a rajztól a videóig
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Önálló művészeti kifejezésre
alkalmas bármely eszköz, technika, így pl. whiteboard, számítógép, projektor, videókamera,
fotókamera, papír, pasztell, filctoll
Szabadon választható( ٭az infrastrukturális adottságokat figyelembe véve) tárgyként
meghirdetve a jelentkező hallgatók létszáma (a tárgyat kötelezően és köt.választhatóan
felvevő hallgatóval együtt): 20 fő

Oktató neve:
A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Bakos Gábor, Fernezelyi Márton, KissPál Szabolcs, Langh
Róbert
Intermédia műtermi gyakorlat 9
_IMMGY09 / INM-MŰTG09
Intermédia tanszék
3 kredit
2021/22 tanév őszi szemeszter
Szerdánként 8:00-12:00

Helyszín:

V. éves műterem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus célja az utolsó éves hallgatók egyéni kutatási és alkotói
folyamatainak figyelemmel követése, irányítása, egyéni
érdeklődési körük és alkotói módszertanuk elmélyítése, illetve
fejlesztése, a diplomamunka előkészítése.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Órai jelenlét, egyéni elmélyült alkotómunka. Saját,
körülhatárolható és megfelelően konceptualizált érdeklődési kör
kialakítása rendszeres alkotói, kutatói tevékenységgel.
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Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:
A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a tanulmányi
munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:
Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Saját autonom művészeti projektek kidolgozottsága az ötlettől a
megvalósításig, saját alkotói módszertan és konzekvens alkotói
stratégia, valamint az elméleti argumentációs háttér,
művészetelméleti érvrendszer kidolgozottsága.
Hallgatónként változó, az egyéni érdeklődési irány és kutatási
terv függvényében.
20

Sugár János
Mütárgykészítés 1, 3
INM-MŰKÉ01, INM-MŰKÉ03
Intermédia
2
2021/22 tanév, őszi szemeszter
csütörtök, 9 - 12
Kmety 27,
Ebben a műtermi gyakorlatban alapvetően műelemzés és alkotómunka
történik, egy egyszerű, négy félévre bontott program alapján. A rajztól a
videóig, különféle technikákban született munkákat a radikális interpretáció
technikájával közösen elemezzük. A kurzus az első félévben az
alkotómunkához elengedhetetlen objektív és kritikus figyelem kialakítását
célozza, a második félévben dramaturgiai, a harmadik és negyedik félévben
pedig képnyelvi ismeretek és tapasztalatok szerzése a cél. Az önálló
alkotómunkához elengedhetetlen flexibilis gondolkodás és figyelem
elsajátítása.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Alkotómunka különféle technikákban a rajztól a videóig.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

A kurzus során kiadott feladatok megoldásainak összegzése és a jelenlét.
Jean-Paul Sartre: A szavak (Európa zsebkönyvek 249. Bpest., 1982)
Roland Barthes: Mitológiák (Európa, Bpest., 1983)
Wilenski: Modern francia festők (Corvina, Bpest., 1976)

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

25

Cím: Posztfotográfia
Neptun kód: INM-POFG01
Szemeszter: 2021/22, I. szemeszter
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Oktató: Eperjesi Ágnes DLA
Időpont: hétfő, ½ 1 – 2
Helyszín: Intermédia, emeleti műterem

Tartalmi leírás:
A tárgy célja a megnövekedett képmennyiség korában való eligazodás elősegítése, a fotográfia
médiumát kritikusan használó, azzal felelősen dolgozni képes alkotóművészek képzése. A
hallgatók a fotográfia médiumának megváltozott lehetőségeit etikai és jogi ismeretekkel kísérve
sajátítják el.

Tematika:
A fotográfia médiumának megváltozott lehetőségeihez az analitikus megfigyelés módszertanával
közelítünk.
Az elemzésre kerülő műveket, elméleti olvasmányokat és a gyakorlati feladatokat a két féléven
komplexen átívelő tematikák adják.
A kurzuson tárgyalt főbb témakörök:
•
•
•
•

Arc – személyiség – fotográfia
Testek és médiumok
A másik ember és a kortárs művészet
Jog és etika

A tantárgy technikai szempontú célja dokumentáció és reprodukció készítésének elsajátítása.

Munkamódszerek: Előadások és konzultációk szemináriumi jelleggel; gyakorlati és kutatási
feladatok
Követelmények: Az órákon, előadásokon, konzultációkon való aktív részvétel, feladatok elvégzése
Értékelés: Szóbeli prezentáció a feladatmegoldások bemutatásával, a félév során megoldott
gyakorlati feladatok értékelése

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom:
•
•
•
•
•

Vilém Flusser: A fotográfia filozófiája, Tartóshullám - Belvedere - ELTE BTK, 1990
Susan Sontag: A fényképezésről, Európa, 1999
Roland Barthes: Világoskamra, Európa, 1985
Ariela Azoulay: Unlearning Decisive Moments of Photography. Fotomuseum Winthertur, 2018
György Péter: Sztereotípia és individualitás. in: Művészet és média találkozása a boncasztalon.
Kulturtrade, 1995.
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•

Mark Sealy: Decolonising the Camera, Lawrence & Wishart, 2019

Cím: Rajz 1
Neptun kód: INM-RAJZ01
Szemeszter: 2021/22, I. (őszi)szemeszter
Oktató: Bakos Gábor
Időpont: péntek 9-12
Helyszín: Intermédia, Kmety 27.

Tartalmi leírás:
A tantárgy nem vállalkozik se többre, se kevesebbre annál, hogy a diákok leljék meg személyes, mesterséges
elvárásoktól, sémáktól mentes, valódi viszonyukat a rajz médiumával kapcsolatban. Az érintett területek a szabadkézi
rajztól, a sablonkészítésen, az egyéb kísérletező nyomhagyáson keresztül a számítógépes rajzig terjednek szabadon.
Kiemelten a "rajz, könyv, feladat" által előálló, a személyes kompetenciákra is figyelemmel lévő, kötött térbeli és
fizikai keretek közötti, de nagyfokú szabadsággal gyakorolt képalkotási lehetőségekre.
A "rajz, könyv, feladat" során a diák egy szabadon választott partnerrel és egy tudatosan készített, választott, vagy
éppen talált könyvszerű tárgy használatával hosszú távú párbeszédet folytat. A párbeszédnek szabadon alakítható a
tartalma, csak egy kikötés van, hogy ennek a folyamatnak rendszeres nyomai a könyvszerű tárgy lapjain láthatóvá kell
váljanak. Szerencsés esetben a könyvszerű tárgy az egész tanév alatt megtelik miközben folyamatos reflexió tárgyává
is válik a készítői és a többi diák figyelme előtt.

Tematika:
A tematika alapvetően az egész tanéven végig futó "rajz, könyv, feladat" által felkínált lehetőségek mentén történő
manuális képkészítés és gondolkodás.

Munkamódszerek:
Feladat/ok ismertetése és a munkafázisok személyre szóló számonkérése, követése. Folyamatos személyes és
kölcsönösen reflektív, kollektív beszélgetések, konzultáció az elkészült és nem elkészült megoldásokkal kapcsolatban.

Követelmények:
Feladat/ok folyamatos megoldása. Aktív részvétel az órákon. A feladat/ok rendszeres bemutatása, a többi diákkal
közös konzultáció mellett.

Értékelés:
Szóbeli és vizuális bemutatása a feladat/oknak. Közös értékelés.

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom:
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Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 1975-1986,
összeállította: Hornyik Sándor és Szőke Annamária
MTA MKI – Gondolat Kiadó – 2B Alapítvány – Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 2008
Pedagógiai vázlatkönyv
Paul Klee
Corvina Kiadó, 1980
https://www.scribd.com/document/336485260/Paul-Klee-Pedagogiai-vazlatkonyv-pdf
https://www.artpool.hu/Research/bookworkhu.html
Illetve minden más, az órákon említett forrás, hivatkozás.

Oktató neve:

Szegedy-Maszák Zoltán

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Számítógéptörténet – bevezetés a számológépek
(an)archeológiájába / Introduction to Computer
(An)Archeology
INM-SZGT01
Intermédia
Jelezném, hogy a kreditérték nem „a tanulmányi munka
mennyiségét”, hanem a hallgató időráfordítását tükrözi
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Szerdánként 12.30

Helyszín:

Intemédia nagyelőadó, illetve Teams online kapcsolat

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus a számítógépek, a digitális világ kialakulásának kultúrtörténeti
előképein keresztül teszi újra értelmezhetővé korunk információs
társadalmát. A tárgyalt főbb témakörök:
- automaták (an)archeológiája az ókortól napjainkig
- algoritmusok, programok és számolószerkezetek fejlődése a logika és
a matematika történetének tükrében
- gépesítés és algoritmikus gondolkodás
- mechanikus és elektronikus számológépek fejlődéstörténete
- az elektronikus eszközök fejlődéstörténete
- operációs rendszerek és programozói felületek kialakulása, fejlődése
- interfészek ember és gép között
- a jelen multimédiás és hálózati világának előtörténete
A szeminárium keretében a hallgatók önálló kutatásokat végeznek a
kurzus tematikája szerinti témakörökben, eredményeiket weboldalakon
osztják meg a résztvevőkkel, illetve kiselőadások, prezentációk
keretében mutatják be. Az oktató irányításával végzett kutatómunka, a
közös diszkussziók mélyítik el a hallgatók átfogó tudását a
számítógépek, automaták kultúrtörténetének fejezeteiről.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A tematika folyamatosan aktualizált, nyomon követhető az
oktatási anyagok folyamatosan frissülő weboldalán:
http://szmz.mke.hu/comparch/
username: hallgato
password: MKE2009
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(case sensitive)

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Részvétel az órákon, a kiadott feladatok megoldása, melyek
tematikus kutatást és annak prezentációit jelentik, a kiselőadások
a webtervezési alapismeretek kurzussal együttműködve
weboldalak készítését feltételezik.
Szóbeli vizsga teljesítménye ill. a félév közben kiadott feladatok
megoldásának színvonala

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A kurzus teljes (és folyamatosan változó), számos külső hivatkozással,
példával illusztrált anyaga elérhető itt:
http://szmz.mke.hu/comparch/
username: hallgato
password: MKE2009
(case sensitive)

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

30 fő

Oktató neve:

Szegedy-Maszák Zoltán

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Technikai médiumok története és elmélete

Helyszín:

Intemédia előadóterem, illetve Teams online kapcsolat

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus célja, hogy átfogó bevezetőt adjon a technikai médiumok
megjelenésének, történetének, fontosabb változásainak lényegéről,
történeti, elméleti és művészeti kontextusban. Az információs
társadalom fogalmának és gyakorlatának 20. századi megjelenése
totálisan átírta a kommunikációs technikákkal kapcsolatos korábbi
ismeretek szerepét és jelentőségét, s ez a történeti hangsúly-eltolódás
új fényben mutatja az elmúlt fél évezred művészeti gyakorlatait,
tudomány, technika és művészet viszonyának átalakulásait. A
megértéshez számos tudományterület tényeinek ismerete mellett az
interdiszciplináris közelítés segíthet leginkább, mely összefüggéseiben
tárja fel és mutatja be a korábban diszciplinárisan egymástól gyakran
elválasztott ismerethalmazok (tudomány-, művészet- és technikatörténet s a releváns elméleti-filozófiai, társadalmi közelítés) korszerű
kapcsolódásait, mának szóló jelentés-lehetőségeit.
A kurzus teljes (és folyamatosan változó), számos külső hivatkozással,
példával illusztrált anyaga elérhető itt:
http://szmz.mke.hu/TMTE/
username: hallgato
password: MKE2009
(case sensitive)

INM-TMÉE03, INM-TMÉE05
Intermédia
Jelezném, hogy a kreditérték nem „a tanulmányi munka
mennyiségét”, hanem a hallgató időráfordítását tükrözi
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Keddenként 12.30
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Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Részvétel az órákon, a rendszeresen kiadott feladatok teljesítése.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

osztályzás a félévi dolgozat értékelése alapján

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

20 fő

Oktató neve:

Sólyom András

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Videó 1.
INM-VIDEÓ 02
Intermédia
3 kredit

Helyszín:

Kmety u. 27.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A hallgatók által, a műteremben készített videó felvételek
elkészítése, visszanézése és elemzése. (Videó forgatási
gyakorlatok.)
Mozgókamerás videó felvételek. A mozgások kifejezési
lehetőségei. Felvételek állványról és kézből.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Önálló beállítás tervezés, kommunikációra képesség erősítése a
gyakorlat kivitelezését segítő csoport tagjaival.

Értékelésmódja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A tervezés és a kivitelezés színvonala alapján történik..

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

10 fő

Folyamatosan aktualizált on-line dokumentációk.
Constantly updated online documentations.
http://szmz.mke.hu/TMTE/
username: hallgato
password: MKE2009
(case sensitive)

2021/22 tanév, őszi szemeszter
Hétfő 10-12-ig
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Oktató neve:

Sólyom András

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

VIDEÓ 3.
INM-VIDEÓ-03.
Intermédia
3 kredit

Helyszín:

Kmety u. 27. Intermédia

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A képzőművészet bármely alkotóeleméhez kapcsoló
dokumentum videó készítése.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Archív (mások által készített) összeállítások megtekintése és
elemzése illetve az egyéni tervezések megbeszélése után
elkészülő munkák csoportos megbeszélése.
A szemeszter folyamán hallgatónként egy videó elkészítése.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

2021/23 tanév, őszi szemeszter
kedd, 10.00-12.00

Értékelésmódja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Csoportos megbeszélés.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

20 fő

Oktató neve:

Fernezelyi Márton, Langh Róbert, Szegedy-Maszák Zoltán

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Interfész és interaktivitás / Interfaces and interactivity
INM-INFI01 / IMIFIA01
Intermedia
4/4

Helyszín:

Intermedia, Kmety 27. – Számítógép terem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus célja, hogy a hallgatók elsajátítsák interaktív rendszerek
tervezésének és megvalósításának elméleti és gyakorlati alapjait. A
kurzus során a hallgatók gyakorlati feladatokat oldanak meg, illetve
saját ötleteik, projektjavaslataik megvalósításán dolgoznak. A kurzus
célja, hogy az egyedi technikai megoldásokat igénylő hallgatói munkák

2021/22 tanév, őszi szemeszter
Szerda, 14:15
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Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

(installációk, komplex internetes, multimédia alkalmazások)
megvalósításához kereteket biztosítson. A félévente változó tematika
az éppen aktuális technikai újdonságok gyakorlati alkalmazását teszi
elsajátíthatóvá, beépíthetővé a hallgatók műveibe. Követelmény
összetett, technikai értelemben is innovatív projektek kezdeményezése
és megvalósítása.
Tanulmányi előkövetelmény az alapvető jártasság a számológépek
programozásában.
A kurzus célja, hogy a hallgatók elsajátítsák interaktív rendszerek
tervezésének és megvalósításának elméleti és gyakorlati alapjait. A
kurzus során a hallgatók gyakorlati feladatokat oldanak meg, illetve
saját ötleteik, projektjavaslataik megvalósításán dolgoznak. A kurzus
célja, hogy az egyedi technikai megoldásokat igénylő hallgatói munkák
(installációk, komplex internetes, multimédia alkalmazások)
megvalósításához kereteket biztosítson. A félévente változó tematika
az éppen aktuális technikai újdonságok gyakorlati alkalmazását teszi
elsajátíthatóvá, beépíthetővé a hallgatók műveibe. Követelmény
összetett, technikai értelemben is innovatív projektek kezdeményezése
és megvalósítása.
Tanulmányi előkövetelmény az alapvető jártasság a számológépek
programozásában.
A gyakorlati ismeretek elsajátításához elengedhetetlen a hallgató saját
feladatainak kidolgozása, mely egyéni felkészülés keretében, az oktatók
által a tanórákon nyújtott gyakorlati segítséget igénybe véve valósul
meg.
The aim of the course is to teach the students the theoretical and
practical foundations of designing and implementing interactive
applications. Within the curriculum students have to complete
practical exercises parallel with working on their own independent
artistic projects. Interface and Interactivity offers a development
framework for producing students’ projects requiring special technical
solutions (such as interactive installations, complex
internet/multimedia applications). Cutting edge inventions, technical
solutions can be studied and used by the students to develop their
own artistic projects. With the help of the tutors it is mandatory for
the participants to develop sophisticated, technically innovative
projects on their own.
Study prerequisite is a basic understanding and routine in computerprogramming (Javascript, Python, Php, Max MSP, Eyesweb etc.).

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

jelenlét, a rendszeresen kiadandó feladatok teljesítése, Interaktív
számítógépes művek készítése

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

az aktív jelenlét és a feladatok teljesítése alapján

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

12

Folyamatosan aktualizált on-line dokumentációk. A kurzus ajánlott,
hálózaton hozzáférhető irodalma mellett ajánlott a további internetes
segédanyagok, technikai leírások tanulmányozása is.
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Oktató neve:

Fernezelyi Márton, Langh Róbert, Szegedy-Maszák Zoltán

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Interfész és interaktivitás / Interfaces and interactivity
IMIFIA03
Intermedia
4

Helyszín:

Intermedia, Kmety 27. – Számítógép terem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Az Interfész és interaktivitás kurzus második éve.
A kurzus célja, hogy a hallgatók elsajátítsák interaktív rendszerek
tervezésének és megvalósításának elméleti és gyakorlati alapjait. A
kurzus során a hallgatók gyakorlati feladatokat oldanak meg, illetve
saját ötleteik, projektjavaslataik megvalósításán dolgoznak. A kurzus
célja, hogy az egyedi technikai megoldásokat igénylő hallgatói munkák
(installációk, komplex internetes, multimédia alkalmazások)
megvalósításához kereteket biztosítson. A félévente változó tematika
az éppen aktuális technikai újdonságok gyakorlati alkalmazását teszi
elsajátíthatóvá, beépíthetővé a hallgatók műveibe. Követelmény
összetett, technikai értelemben is innovatív projektek kezdeményezése
és megvalósítása.
Tanulmányi előkövetelmény az alapvető jártasság a számológépek
programozásában.
Az Interfész és interaktivitás kurzus második éve.
A kurzus célja, hogy a hallgatók elsajátítsák interaktív rendszerek
tervezésének és megvalósításának elméleti és gyakorlati alapjait. A
kurzus során a hallgatók gyakorlati feladatokat oldanak meg, illetve
saját ötleteik, projektjavaslataik megvalósításán dolgoznak. A kurzus
célja, hogy az egyedi technikai megoldásokat igénylő hallgatói munkák
(installációk, komplex internetes, multimédia alkalmazások)
megvalósításához kereteket biztosítson. A félévente változó tematika
az éppen aktuális technikai újdonságok gyakorlati alkalmazását teszi
elsajátíthatóvá, beépíthetővé a hallgatók műveibe. Követelmény
összetett, technikai értelemben is innovatív projektek kezdeményezése
és megvalósítása.
Tanulmányi előkövetelmény az alapvető jártasság a számológépek
programozásában.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

2021/22 tanév, őszi szemeszter
Szerda, 16:15

A gyakorlati ismeretek elsajátításához elengedhetetlen a hallgató saját
feladatainak kidolgozása, mely egyéni felkészülés keretében, az oktatók
által a tanórákon nyújtott gyakorlati segítséget igénybe véve valósul
meg.
Second year of the Interfaces and interactivity course.
The aim of the course is to teach the students the theoretical and
practical foundations of designing and implementing interactive
applications. Within the curriculum students have to complete
practical exercises parallel with working on their own independent
artistic projects. Interface and Interactivity offers a development
framework for producing students’ projects requiring special technical
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solutions (such as interactive installations, complex
internet/multimedia applications). Cutting edge inventions, technical
solutions can be studied and used by the students to develop their
own artistic projects. With the help of the tutors it is mandatory for
the participants to develop sophisticated, technically innovative
projects on their own.
Study prerequisite is a basic understanding and routine in computerprogramming (Javascript, Python, Php, Max MSP, Eyesweb etc.).

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

jelenlét, a rendszeresen kiadandó feladatok teljesítése, Interaktív
számítógépes művek készítése

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

az aktív jelenlét és a feladatok teljesítése alapján

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

12

Oktató neve:

Fernezelyi Márton

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Programozástechnika / Introduction to programming
INM-PRTE01 / IMPRO01
Intermedia
3/4

Helyszín:

Intermedia, Kmety 27. – Számítógép terem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus célja az interaktív multimédia alkalmazások(hálózati
művészeti alkotások, installációk, prezentációk) kivitelezéséhez
szükséges programozási alapismeretek átadása. A hallgatók egyszerűbb
gyakorlati alkalmazások kivitelezésén keresztül szerzik meg a korszerű
programozási környezetek, script-nyelvek használatához
nélkülözhetetlen gyakorlati tapasztalatokat.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Folyamatosan aktualizált on-line dokumentációk. A kurzus ajánlott,
hálózaton hozzáférhető irodalma mellett ajánlott a további internetes
segédanyagok, technikai leírások tanulmányozása is.

2021/22 tanév, őszi szemeszter
Szerda, 12:30

A hallgatók a programozási környezetek, script-nyelvek használatához
nélkülözhetetlen gyakorlati tapasztalatokat megszerzése mellett a
különböző területek összekapcsolásával létrejövő komplex feladatok
megoldására kapnak útmutatást. Egyéni projektek megtervezésével, a
megfelelő környezet(ek) kiválasztásával az algoritmusok elkészítésével
ismerkedhetnek meg a félév során.
A kurzus célja az interaktív multimédia alkalmazások(hálózati
művészeti alkotások, installációk, prezentációk) kivitelezéséhez
szükséges programozási alapismeretek átadása. A hallgatók egyszerűbb
gyakorlati alkalmazások kivitelezésén keresztül szerzik meg a korszerű
245

programozási környezetek, script-nyelvek használatához
nélkülözhetetlen gyakorlati tapasztalatokat. A kurzus során a
JavaScript nyelven keresztül ismertetjük meg a hallgatókat a
programozási alapokkal:
konstansok, változók, típusok
értékadás, beolvasás, kiírás
elágazások, ciklusok
eljárások, függvények
objektumok.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A hallgatók a programozási környezetek, script-nyelvek használatához
nélkülözhetetlen gyakorlati tapasztalatokat megszerzése mellett a
különböző területek összekapcsolásával létrejövő komplex feladatok
megoldására kapnak útmutatást. Egyéni projektek megtervezésével, a
megfelelő környezet(ek) kiválasztásával az algoritmusok elkészítésével
ismerkedhetnek meg a félév során.
jelenlét, a rendszeresen kiadandó feladatok teljesítése

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

az aktív jelenlét és a feladatok teljesítése alapján

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

12

Oktató neve:

Fernezelyi Márton

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Webtervezési alapismeretek / Introduction to Web-authoring
INM-WTAI01
Intermedia
3

Helyszín:

Intermedia, Kmety 27. – Számítógép terem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus az on-line, web-alapú publikáció (HTML) technikai
alapismereteinek elsajátítására szolgál.
Az oktatás során nem egy adott weblapszerkesztő program használatát
sajátítják el a hallgatók, hanem a HTML nyelv struktúrájának,
utasításainak megismertetése és a gyakorlati használatuknak
bemutatása a cél:
HTML áttekintés
HTML nyelv alapjai
HTML dokumentum részei
HTML Tag-ek és attribútomok
CSS, HTML 5 szabvány

Elsősorban on-line dokumentációk, különös tekintettel a World Wide
Web Consortium oldalain közzétett specifikációk, segédanyagok:
https://www.w3schools.com/JavaScript

2021/22 tanév, őszi szemeszter
Szerda, 10.30
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FTP, HTTP/HTTPS, SSH protokollok használata
A kurzus előadásain a hálózati kommunikációs technológiák, illetve az
on-line publikáció alapvető technikai megoldásait ismerik meg, illetve
gyakorolják a hallgatók. A gyakorlat centrikus oktatásban nagy
szerepet kapnak az irányított feladatok, amelyeket a hallgatók tanári
segítséggel, de önállóan oldanak meg.
Az első félévben a HTML nyelv alapjaival foglalkozunk, a félév végére
a hallgatók önállóan készítenek weboldalt.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

jelenlét, a rendszeresen kiadandó feladatok teljesítése

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

az aktív jelenlét és a feladatok teljesítése alapján

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

12

Elsősorban on-line dokumentációk, különös tekintettel a World Wide
Web Consortium oldalain közzétett specifikációk. tananyag:
https://www.w3schools.com/html/;
https://www.w3schools.com/css/

SITE SPECIFIC ART WORK AND INTERVENTIONS IN PUBLIC
SPACE
Sites for the presentation of works of art are social spaces: from ancient temples,
medieval churches and, in the present day, museums and galleries, works of art
appear in a variety of conditions and sites. However, in addition to these traditional
spaces, art work now has expanded into a variety of public environments utilising
diverse practices and forms of expression.
Artistic practices have grown beyond the boundaries of institutional and private
realms into the public spaces of daily life and the different environments that we
inhabit.
There is a continuously growing and dynamic body of art works that expands the
forms of practice and representation; that engages the public in new forms of
discourse and invigorates cultural life.
This seminar is a survey of the evolution of the different art practices relating to
site specific and public art projects or interventions; art works that take place
outside of traditional environment, including sculpture, installations, graffiti and
performances specifically conceived of as forms of artistic representation or
engagement situated in public spaces and/or within the routines of everyday life.
These art works can either be formal or informal, fixed to a location, or temporary.
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The class includes a discussion of selected theoretical works connected to specific
public art projects that have significantly shaped the dimensions of this area of
activity. Additionally, students will apply the ideas and issues contained in readings
to projects in situ or conceptual at suitable locations.
Allan Siegel
Readings can include selections from the following:
Albright, Deron. “Tales of the city: applying Situationist social practice to the analysis of the urban drama” in the
journal Criticism, Volume: 45. Issue: 1 (Detroit: Wayne State University Press, 2003) Page 89+. Augé, Marc. From
Places to Non-Places
Barthes, Roland. from Camera Lucida
Benjamin, Walter. from The Arcades Project
Bishop, Claire. Former West Art as Project in the Early 1990s
Bodnar, Judit. Globalizing Art and Consumption - Art Movies and Shopping Malls
Crimp, Douglas. “Redefining Site Specificity” in On the Museum in Ruins (
Deutsche, Rosalyn. “Tilted Arc and the Uses of Democracy” in Evictions: Art and Spatial Politics Lacy, Suzanne.
Debated Territory: Toward a Critical Language for Public Art
Lefebvre, Henri. from Social Space
Marchart, Oliver. “Some basic observations on the difficult relation of public art, urbanism and political theory” in
stadtmotiv* 5 Essays on Architecture, City and the Public Sphere(s) Editors: Andreas Lechner & Petra Maierthe
(Wien: selene, 1999) ISBN 3-85266-111-0
Moholy-Nagy, László. “Space is a reality”
Perec, Georges. The Street
O’Neill, Paul. “Three stages in the art of public participation: The relational, social and durational” in dérive 39
(2010) pp. 1-10
Siegel, Jeanne. An Interview with Hans Haacke
Tsui, Hilary. “Art interventions as alternative place−making; Urban cultural exchange between Vienna and Hong
Kong,” in dérive 33 (2008) pp. 1-5
Phillips, Patricia. “Creating Democracy: A Dialogue with Krzysztof Wodiczko” in Art Journal, (Winter 2003) pp. 32
– 47
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LÁTVÁNYTERVEZŐ TANSZÉK
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Oktató neve:

Lovas Lilla

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

A bábtörténet 1
LÁA-BÁTÖ01
Látványtervező Tanszék
2 kredit
heti 2 kontaktóra
2021/22 tanév, őszi szemeszter
szerda, 14:30–16:00

Helyszín:

Epreskert, IV/12.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tananyag sorra veszi a bábozás történetének legfontosabb
állomásait: az ókori mágikus célzatú, illetve mitológiai
bábjátékoktól a középkori vásári bábjátékokon és az újkori
polgári bábjátékon át a XX–XXI. század bábjátékformáiig.
Vizsgálódása valamennyi kultúrkörre kiterjed. Elemzi a
bábművészet megjelenésének és fönnmaradásának
szükségszerűségeit az egyes történelmi időszakokban. Nyomon
követi a különféle bábtípusok és bábtechnikák kialakulásának,
elterjedésének és fejlődésének folyamatát. Bemutatja a
nemzetközi karriert befutott, akár egész földrészeken elterjedt
legfontosabb bábfigurákat. Kitér a bábjáték és a színművészet
mindenkori kapcsolatára és kölcsönhatásaira.
1. Látogatás az OSzMI Bábtörténeti Gyűjteményében
2. Baba, báb, bábu – árny, árnyék – szobor, bálvány – maszk,
álarc: a „másik” és a „belső én” megjelenítési formái
3. Báb és mágia: az emberbábutól az emberről „leszakadt”
bábuig
4. Báb és mítosz: ázsiai körkép Indiától Japánig
Nagyító alatt: az indonéziai vajang báb- és árnyjátékcsalád
5. Báb és mimosz: az életutánzó bábjáték kialakulása Európában
és Kisázsiában
Nagyító alatt: a török Karagöz árnyjáték
6. Az európai középkor vallási bábjátékai
Nagyító alatt: a betlehemes játék a templomi jászoltól a
bábtáncoltatásig
7. Vásári bábjáték a commedia dell’arte nyomán: Pulcinella –
Polichinelle – Punch
Nagyító alatt: a szicíliai Opera dei Pupi
8. Vásári bábjáték népmesei, népmondai ihletésű figurákkal:
Pickelhering, Hanswurst, Paprikajancsi, Petruska,
Kaspar-Casperl-Kaspárek, Faust doktor és Don Sájn
Nagyító alatt: a japán bunraku
9. A polgári bábjáték legfontosabb műhelyei: Mourguet lyoni
Guignol-színháza, Maurice Sand bábszínháza, „Papa Schmid”
müncheni marionett-színháza, a londoni Middleton Royal
Automaton Figures, a párizsi Chat Noir árnyszínház, Aicher
salzburgi Marionettentheaterje, Teschner bécsi Figurenspiegelje
Nagyító alatt: bábopera Eszterházán

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
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Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

10. Színész vagy bábu: Kleist a marionettekről, Maeterlinck
android színháza, Craig übermarionettje, Schlemmer műfigurája,
Kantor manökenjei
Nagyító alatt: Az avantgárd és a bábok
11. Divatok és irányzatok a kortárs bábművészetben: a politikai
propaganda, a szex és az erőszak, a reklám megjelenése
Nagyító alatt: Bábok élőszínházi előadásokban (Kantor,
Mnouchkine stb.) és filmen
12. A magyar bábjáték története a Hincz-családtól Rónai Dénes
és Orbók Loránd bábjátékain és a Kemény Henrik-dinasztián át
az Állami (ma: Budapest) Bábszínházig
Nagyító alatt: Blattner Géza „Szivárványszínház”-a
13. A hivatásos bábjátszás helyzete és állapota ma
Magyarországon
Nagyító alatt: Kemény Henrik és Vitéz László világa
(dokumentumfilm)
rendszeres részvétel a tanórákon, a kötelező olvasmányok
elolvasása, magyar bábszínházak előadásainak látogatása, alapos
fölkészülés a félévzáró vizsgadolgozatra
a hallgatók órákon tanúsított aktivitásának figyelemmel kísérése,
a féléves tananyag és a kötelező olvasmányok ismeretének
számonkérése félévzáró vizsgadolgozat formájában
Kötelező szakirodalom:
BALOGH Géza: A bábjáték Magyarországon. A Mesebarlangtól a
Budapest Bábszínházig. Bp., 2010, Budapest Bábszínház –
Vince. – részletek, megbeszélés szerint
BALOGH Géza: Fejezetek a bábjáték történetéből. Bp., 2015,
OSZMI – Bábtár.
SZÉKELY György: Bábuk, árnyak. A bábművészet története. Bp.,
1972, Népművelési Propaganda Iroda. – részletek,
megbeszélés szerint
TARBAY Ede (szerk.): Bábesztétikai szöveggyűjtemény. Bp., 1978,
Népművelési Propaganda Iroda. – részletek, megbeszélés
szerint
TARBAY Ede (szerk.): Bábtörténeti kalandozások. Bp., 1990,
Múzsák. – részletek, megbeszélés szerint
TÖMÖRY Márta (szerk.): Ember és báb. Bábszínházak, műhelyek,
kísérletek. Bp., 1990, Múzsák. – részletek, megbeszélés
szerint
Ajánlott szakirodalom:
AND, Metin: Karagöz: Turkish Shadow Theatre. Ankara, 1975, Dost
Yayinlari.
BELITSKA-SCHOLTZ Hedvig: Vásári és művészi bábjátszás
Magyarországon 1945-ig. Tihany, 1974, Veszprém Megyei
Múzeumok Igazgatósága.
BAIRD, Bil: The Art of the Puppet. New York, 1965, The
Macmillan Company.
BENKŐ Krisztián: Bábok és automaták. Bp., 2011, Napkút.
BLUMENTHAL, Eileen: Puppetry and Puppets: An Illustrated World
Survey. London, 2005., Thames and Hudson.
BRITTIG Vera: Zboray Ernő hagyatéka a Hopp Ferenc Múzeumban.
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= B. V. – Gaál József: Hagyomány és átváltozás. Jávai
wayang bábok és Gaál József kortárs alkotásai. Budapest,
2013, Iparművészeti Múzeum. 13–28. old.
CRAIG, Edward Gordon: A színész és az übermarionett. =
SZÍNHÁZ, 1994. szeptember. 34–45. old.
DARIDA Veronika: Maurice Maeterlinck android színháza. = D. V.:
Színház-utópiák. Bp., 2010, Kijárat. 74–102. old.
FOLEY, Kathy: Dalangról és dukunról – Szellemek és emberek: gyógyítás
és előadás a nyugat-jávai vajangban. Ford.: Renner Zsuzsanna.
= VILÁGSZÍNHÁZ, 1998. tél. 5–25. old.
GALÁNTAI Csaba (szerk.): A Vitéz László Színháztól a Nemzeti
Bábszínjátékig. Magyar Bábművészeti Antológia. Bp., 2012,
OSZMI.
HATLEY, Barbara: Vajang és ludruk: polaritások Jáván. Ford.:
Kelényi Béla. = VILÁGSZÍNHÁZ, 1998. tél.
26–37. old.
HOLMAN, L. Bruce: Puppet Animation in the Cinema. New York,
1995, A. S. Barnes.
Karagöz az árnyszínpadon. Bp., 1984, Múzsák.
JURKOWSKI, Henrik: Craig és a marionettek. Ford.: Pászt
Patrícia. = VILÁGSZÍNHÁZ, 1998. tél. 65–76. old.
JURKOWSKI, Henrik: A modern bábszínház nyelvezete. Ford.: Pászt
Patrícia. = VILÁGSZÍNHÁZ, 1998. tél. 38–45. old.
JURKOWSKI, Henrik: A tárgyak színháza. Ford.: Pászt Patrícia.
= VILÁGSZÍNHÁZ, 1998. tél. 46–55. old.
KAZANLÁR Emil: A bábjáték. Bp., 1973, Corvina.
KEENE, Donald: Bunraku: The Art of the Japanese Puppet Theatre.
Tokyo, New York and San Francisco, 1978, Kodansha
International.
KELÉNYI Béla – RENNER Zsuzsanna: Vajang. Jávai báb- és
árnyjáték. Kiállításkatalógus. Bp., 1991., Hopp Ferenc
Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum.
KLEIST, Heinrich von: A marionettszínházról. Ford.: Forgách
András. = H. v. K.: Esszék, anekdoták, költemények. Pécs,
1996, Jelenkor. 186–192. old.
KOTT, Jan: A bunraku és a kabuki avagy az utánzásról. Ford.:
Cservenits Jolán. = J. K.: A lehetetlen színház vége. Esszék.
Bp., 1997, OSZMI. 285–296. old.
KOTT, Jan: A bunraku és a kabuki, az utánzás öröme. Ford.:
Rozsnyik László. = VILÁGSZÍNHÁZ, 1989.
november–december. 24–30. old.
LIN, Paul – RUIZENDAAL, Robin – WANG Hanshun: Asian
Theatre Puppets: Creativity, Culture and Craftsmanship.
London, 2009, Thames & Hudson.
LONG, Roger: Jawanese Shadow Theatre: Movement and
Characterization in Ngayogyakarta Wayang Kulit. Ann Arbor,
Michigan, 1982, UMI Research Press.
LŐRINCZ László: BLATTNER: Egy bábos életútja. Bp., 2014,
OSZMI – Bábtár.
MELLEMA, R. L.: Wayang Puppets: Carving, Colouring and
Symbolism. Amsterdam, 1954, Koninklijk Instituut voor
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Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

de Tropen.
OBERNAUER Gréta: Bábtáncoltató betlehemezés Közép-KeletEurópában. = VILÁGSZÍNHÁZ, 1998. tél. 110–117. old.
PACE, Isabella: A bunraku és a színpadi illúziórombolás. Ford.: Fejér
Irén. =VILÁGSZÍNHÁZ, 1998. tél. 56–64. old.
PHILPOTT, A. R.: Dictionary of Puppetry. Boston, 1969, Plays.
SIMMEN, René – BEZZOLA, Leonardo: Die Welt im Puppenspiel.
Zürich, 1972, Silva-Verlag.
SLATTUM, Judy – SCHRAUB, Paul: Balinese Masks: Spirits of an
Ancient Drama. Tokyo – Rutland, Vermont – Singapore,
2011, Tuttle.
SZÉKELY György: Doktor Faustus és Kasperl. =
VILÁGSZÍNHÁZ, 1998. tél. 76–92. old.
TARI Eszter: Jávai árnyak. A jávai árnyjáték története, jellegzetességei
és szerepe. Pécs, 2010, Ímea.
TILLIS, Steve: The Art of Puppetry in the Age of Media Productions. =
The Drama Rewiew, Vol. 43., No. 3., Puppets, Masks and
Performing Objects Issue (Autumn, 1999). 182–195. old.
TÓTH Gábor Sándor: A. Tóth Sándor. Bp., 2000, Püski.
TÓTH Hajnalka: A teatro dei pupi hagyománya Szicíliában. =
VILÁGSZÍNHÁZ, 1998. tél. 93–109. old.
TÖMÖRY Márta: Mikor a bábok még istenek voltak. Pomáz, 2012,
Kráter.
12 fő

Oktató neve:

Kovács Olivér

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Digitális gyakorlatok és informatikai alapképzés 1
LÁÁ-DIÁK01
Látványtervező tanszék
2 kredit
2 kontaktóra
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Szerda 15.30-17.00

Helyszín:

Főépület III.15 vagy alagsor média terem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus feladata és célja a látványtervezés különböző művészettechnikai megoldásainak bővítése és segítésa, így a digitális állókép
rögzítési eszközök alkalmazásának elsajátítása és gyakorlása, illetve az
állókép rögzítés világítás- és árnyéktechnikai kérdéseinek megoldása,
valamint a rögzített állóképek szak-orientált feldolgozása illetve, egyéb
digitális állókép alkotási lehetőségek alkalmazásának elsajátítása és
ezekkel való kísérletezés. Kutatások, kísérletek folytatása és szakirányú
művek létrehozása. Az I. szemeszter téma-irányai:
Számítógép és szoftverkörnyezet.
Az írásjelektől a rögzített képig.
Világítástechnika képzőművészeti alkalmazásban.
Állókép rögzítési ismeretek.
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Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Állókép feldolgozás.
Digitális képalkotási ismeretek
A kiadványszerkesztés alkalmazása.
Offline és online prezentációs lehetőségek.
.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A leadott módszerek gyakorlása egyénileg

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Az órai aktivitás és kiadott feladatok határidőre való teljesítése
alapján

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

12 fő

Oktató neve:

dr. Előd Ágnes

A kurzus elnevezése:

Digitális gyakorlatok és informatika (AutoCAD)
alapképzés
LÁA-DIAK02
Látványtervező Tanszék
3 kredit

A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

.

2021/22 tanév, őszi szemeszter
csütörtök 12.00-14.00

Helyszín:

IM Számítógépterem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Autodesk AutoCAD és Autodesk 3DS Max bevezető szintű
kurzus.
A félév elején a hallgatóknak le kell tölteniük a saját gépükre
mindkét szoftver ingyenes diákverzióját az Autodesk websitejáról. Ehhez egy ún. Autodesk account-ot kell regisztrálniuk, és
feltölteni a Tanulmányi Osztálytól kapott iskolalátogatási
igazolást. Az órák anyaga egymásra épül. Hiányzás esetén a
hiányzó óra anyagát pótolni kell ahhoz, hogy a hallgató követni
tudja a következő órát, amin már jelen tud lenni! AutCAD-del
kezdünk: ezen megtanuljuk a műszaki rajz készítését. A félév
második felében áttérünk a 3DS Max kezelésére: az AUTCADes műszaki rajz file-ok használata és alap modellező eszközök.
Teams-ben elérhetővé teszem az egyetemi használatra készült
tutorial videókat, de a kézi jegyzetelés is mindenképpen ajánlott!
A 3D szerkesztés alapfogalmai.
AutoCad:
kezelőfelület bemutatása

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
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rajzoló eszközök
transzformációs eszközök, méret-pontosság fenntartása
kótázás, szöveg beillesztése
rétegek, blokkok
nyomtatási beállítások
exportálás
3DSMax:
kezelőfelület bemutatása
transzformációs, másoló, snap-elő eszközök bemutatása,
Modifier-ek használata. Alszinteken való modellezés.
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Óralátogatás, szoftverek (Autodesk AutoCAD és Autodesk
3DSMax) ingyenes oktatási verziójának letöltése a hallgató saját
gépére, papír alapú jegyzetelés az órán, hogy kis rajzocskákat is
tudjon a jegyzethez fűzni (minden órára ugyanaz a füzet, mert az
anyag egymásra épül), házi feladatok elkészítése (mert csak akkor
tud a hallgató haladni, ha az órák között is gyakorol legalább heti
4 órát, de jobb, ha inkább heti 8 órát)
A szorgalmi időszak végén meghatározásra kerülnek a
vizsgafeladatok. 5-8 vizsgafeladat csoportonként: 2-3 db
AutoCAD-es feladat (saját díszlet), 3-5 db 3DSMax-os feladat
(plusz kapcsolódó fájlformátumok és a fájlban felhasznált
képek). A vizsgán egyenként be kell mutatni a vizsgafeladatokat
és az értékelés ezek alapján történik.
3DS Max Help, órai jegyzet,
https://area.autodesk.com/all/tutorials/3dsmax/?level=Beginner

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

online oktatás esetén nincs korlát, jelenléti vagy vegyes oktatás
esetén 12 fő

Oktató neve:

B. Nagy Anikó

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

A környezetkultúra megjelenése és hatása a vizuális
művészetekben 2
LÁA-KÖVM02
Látványtervező tanszék
2 kredit
2 kontakt óra
2020/21 tanév, őszi szemeszter
Szerda 15.00-16.30

Helyszín:

Epreskert IV/11

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tárgytörténeti folyamatokat, az adott félév tervezési feladatához
kapcsolódva, mentalitástörténeti, civilizációtörténeti összefüggésben is
tárgyaljuk. Képi és írásos források segítségével bemutatjuk a
környezettel és a tárgyakkal kapcsolatos rituálékat és ezek
társadalomtörténeti jelentéseit. E szemeszterben az a célunk, a

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
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hallgatók a tárgy- és környezettörténeti motívumok felismerésének és
aprólékos követésének módszertanában jártasságot szerezzenek.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

( Századfordulón, Magyarországon játszódik a tervezett darab )
Fő témáink: a nyilvános kivégzések, a halotti portré, a nyilvános
ravatal, a gyászmenetek és a temetés, mint a szcenikai művészet
koraközépkorban kialakult, máig művelt, jellegzetes területei. A
funerális ceremóniák egyben kortárs művészeti alkotások, melyeknek
képi nyomai – festmény, grafika, fotó – kiválóan alkalmasak előadó és
néző, jelmez és viselet, kellék és használati tárgy különbözőségének
demonstrálására.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Munkamódszerek: múzeumlátogatáson való részvétel, adott
témakörben kutatás és prezentáció

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Az óraközi szereplés, illetve 10 kérdésből álló, 90 perc alatt
teljesítendő szóbeli vizsga alapján.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

. Kötelező és/vagy ajánlott irodalom:
DIMOCK, George: Children of the Mills/Re-Reading Lewis Hine’s
Child-Labor Photographs, in: Oxford Art Journal, Vol. 16, No 2
(1993), pp. 37-54.
GROYS, Boris: Art Power, 2008, The MIT Press Cambridge,
Massachusetts (Educating the masses, pp. 148 - 155.)
BATE, David: Photography and Surrealism: Sexuality, Colonialism
and Social Dissent, 2003, New York, I.B. Tauris
FILLIN-YEH, Susan: Dandies, Marginality and Modernism: Georgia
O’Keeffe, Marcel Duchamp and other crossdressers, in: Oxford Art
Journal, Vol. 18. No 2, (1995), pp. 33-44

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

11 fő

Oktató neve:

B. Nagy Anikó

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

A környezetkultúra megjelenése és hatása a vizuális
művészetekben 3
LÁA-KÖVM03
Látványtervező tanszék
2 kredit
2 kontakt óra
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Csütörtök 16.30-18.00

Helyszín:

Epreskert IV/6

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tárgytörténeti folyamatokat, az adott félév tervezési
feladatához kapcsolódva, mentalitástörténeti, civilizációtörténeti
összefüggésben is tárgyaljuk. Képi és írásos források segítségével
bemutatjuk a környezettel és a tárgyakkal kapcsolatos rituálékat
és ezek társadalomtörténeti jelentéseit. A modernizmus
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Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

tárgytörténeti felvetéseit, a személyes és a nyilvános terek
változó határait, a családon belüli hatalmi relációk térnyomait
elemezzük. Az apró részletek telített jelentéseit keressük. A
korábbi stúdiumok folytatásaképp a szemesztert a nézőpontok
problematikájának szenteljük. A nézőpontokat szellemi, politikai
és technikai értelemben is vizsgálni fogjuk. Amint eddig is: a
kurzus dialógusra épül. A hallgatók forrásokat gyűjtenek,
cikkeket olvasnak, ezekről beszámolókat tartanak.
Tervezési feladat: Magyarország, századforduló.
A félévet a korai huszadik század privát tereinek és tárgyainak
bemutatására szánjuk.
Kiemelten tárgyalt korszak: 1890 –1920
A bemutatandó környezet és a tárgyakkal kapcsolatos rituálék az
intim szféra komplexebb történetét közvetítik.
Megformáltságukban az adott kor művészeti formavilága jelenik
meg, esztétikai értelemben is figyelemre méltóak és persze
elengedhetetlen háttértudással szolgálnak leendő látványtervezők
számára.
 Életnyomok a reprezentatív- és a mellékhelyiségekben. A
lakóterek társadalomtörténeti összefüggései. A térszerkezet mint
a családi hierarchia lenyomata. Hatalmi relációk/gender
relációk/ térrelációk.
 A polgári lakás térelosztása és tárgyai a 19. század második
felében. A szecessziós tárgykultúra a századfordulón. Anglia,
Németország, Ausztria, Magyarország. Az I. világháború
cezúrája az európai civilizációban és a tárgykultúrában.
 Az 1851-es londoni Világkiállítás, az 1900-as párizsi
Világkiállítás és az 1925-ös párizsi L'Exposition des Arts
Décoratifs tárgyegyütteseinek elemző összevetése.
Választott motívumaink a félévben: Kilátás, átlátás, belátás és
takarás.
Munkamódszerek: múzeumlátogatáson való részvétel, adott
témakörben kutatás és prezentáció

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:

Az óraközi szereplés, illetve 10 kérdésből álló, 90 perc alatt
teljesítendő szóbeli vizsga alapján.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Kötelező irodalom:
GERLE János, LUGOSI LUGO László: A szecesszió
Budapesten, Magyar Könyvklub 1999
Judith MILLER: Szecesszió, Budapest, Helikon, 2004
Patricia BAYER: Art Deco Architecture: design, decoration and
detail from the twenties and thirties, Thames & Hudson,
London 1992
Ajánlott irodalom:
ROSTÁS Péter: Mágnások lakberendezője – A Friedrich Otto
Schmidt lakberendező ház története (1858–1918), Geopen
Kiadó, 2010
Christine Wallace LAIDSLAW: The Metropolitan Museum of
Art and Modern Design: 1917-1929, in: The Journal of
Decorative and Propaganda Arts, Vol. 8. 1988, pp. 88-103.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
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Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

VADAS József: A magyar art deco, Corvina, 2005
11 fő

Oktató neve:

Lőkös Ildikó

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Kortárs színházi tanulmányok 1.
LÁA-KSZT01
Látványtervező tanszék
2 kredit
2 kontakt óra
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Szerda 15.00-16.30

Helyszín:

Epreskert IV/6

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Az képzés a tantárgy a rendezői színházat térképezi föl, mivel
napjainkban elsősorban a rendezők határozzák meg a színházművészet
arculatát.
Egyrészt a színház világát a képzőművészet irányából ért
határátlépéseket: a body art, a happening, a performance, az akció és a
fluxus megjelenését és eredményeit tárgyalja, másrészt a mai
világszínházat átható és formáló jelenségek – performativitás,
posztdramatikusság, testközpontúság – esztétikájával foglalkozik,
harmadrészt országonként bemutatja a mai világszínház meghatározó
rendezőit, például Peter Steintől és Peter Zadektól Frank Castorfig,
Christoph Marthalerig és Michael Thalheimerig, Jurij Ljubimovtól
Anatolij Vasziljevig és Lev Dogyinig, Patrice Chéreau-tól Robert
Lepage-ig, Andrei Şerbantól Silviu Purcăretéig stb.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

. Egyes érintett alkotók és műhelyek legjelentősebb előadásait videovagy filmfelvételekről ismerhetik meg a hallgatók.
A tantárgy oktatási célja a mai magyar színház struktúrájának, fejlődési
irányainak, műhelyeinek és kimagasló alkotóinak bemutatása is. A
tárgy gyakorlati jellegű: kéthetente egy – az adott témához kapcsolódó
– kollektív színházlátogatásra épül, amelyet a látott előadás
létrehozóinak (rendező, díszlet- és jelmeztervező, esetleg színészek)
részvételével szervezett találkozón folytatott közös előadás-elemzés
követ.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Előadás látogatás és színmű olvasás-elemzés, színházi kritikák,
elemzések, tanulmányok olvasása, egybevetése.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Az óraközi szereplés, illetve 10 kérdésből álló, 90 perc alatt
teljesítendő szóbeli vizsga alapján.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A tanév során feladott kortárs drámairodalom
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Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

11 fő

Oktató neve:

Csanádi Judit, Kiss Gabriella, Csík György

A kurzus elnevezése:

Látványtervezési alapismeretek, színházi és mozgóképes
díszlet, jelmez, báb 1

A kurzus Neptun kódja:

LÁA-LDJB01

A kurzus felelős tanszéke:

Látványtervező tanszék

A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):

kredit 9
kontaktóra 9

Szemeszter:

2021/22 tanév, őszi szemeszter

Időpont:

Hétfő 9.00-11.15; Csanádi Judit
11.30-14.00, Kiss Gabriella
csütörtök 14.30-17.00, Csík György

Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Epreskert, IV/12

A tantárgy három feladatból áll, melyek egymásba fonódnak
(1) Saját szoba felmérési rajzainak, majd egy klasszikus kori
Róma béli választott épületnek történeti és tartalmi kutatása,
majd felmérési rajz készítése, végül az épület szubjektív
jelentésének megértését kifejező szabad térkompozíció
készítése az előzőleg elkészült színpad makettjébe,m= 1:50
léptékben.
(2) A hallgatók megismerkednek a színház épületével, annak
beépített színpadtechnikájával (tornyok, hidak, függesztő
rendszerek, süllyedők, forgók), s az épület egészének
működésével. Feladat a színpad makettben való
megjelenítése, alaprajz és metszet készítése léptékhelyesen. Az
épület megismerése alapján meghatározott szándékú,
személyes és szabad térkompozíció létrehozása M=1:50
léptékben, a már elkészült színház makettjébe.
(3) A jelmeztervezési alapismeretek megszerzés, egy megadott
történelmi kor kutatása egy irodalmi művön keresztül.
Feladat: korismereti jártasság, társadalmi viszonyrendszerek
öltözeti különbségeinek megismerése, karakter teremtés.
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Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A díszlettervezés teljes folyamatát bemutató kurzus első
szakaszában egy budapesti színház színpad-makettjét építik
meg a hallgatók. Megismerik az építészeti rajz elemeit és
értelmüket. A tervezés alapjai tantárgy során megismerkednek
a színház épületével, annak beépített színpadtechnikájával
(tornyok, hidak, függesztő rendszerek, süllyedők, forgók), s az
épület egészének működésével. Elkészítik a megismert épület
díszlettervezéshez szükséges alaprajzát, metszetét, makett
dobozát. Megvizsgálják a színpad-nézőtér viszonyt, a
láthatóságot, a belátásokat. Megtanulják a különböző takarás
rendszereket, s azok optimális alkalmazását.
A megszerzett tudást már alkalmazni tudják a megismert
épület rajzaiba és makett dobozába készítendő térkompozíció
megvalósítása során.
A kiadott irodalmi mű alapján a hallgató egy konkrét
történelmi korra fókuszál. A megadott műből választható tíz
szereplő. Feladat a karakterek viseleteinek megadott
történelmi kornak, társadalmi helyzetüknek és személyes
attitűdjüknek való művészi ábrázolása. Az elkészült terveknek
olvashatónak, színesnek és minimum A3 méretűnek kell
lennie. A kortörténeti helyességet követő terveket egy másik
történelmi korba kell adaptálni, ahol a karakterek egymáshoz
való viszonya megmarad. Az etűd tervek mérete A4. A
feladatsort rövid összefoglalással kell zárni, melyben ismerteti
a hallgató az általa választott karakterekről alkotott
véleményét és a karakterek kultúraantropológiai jellemzőit.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

(1-2) Kutatás, rendszerezés, értelmezés, koncepció. Elméleti
felkészültség kezelése. Alaprajz, metszet, falrajz, nézet. Makett
készítés.
(3) A szereplőkön keresztül az adott kor társadalmi
keresztmetszetének áttekintése és annak tükröződés az
öltözeteken keresztül. A viselettörténetben és annak
használatában való jártasság. A jelmezábrázolás és jelmezterven
az öltözet olvashatóságának elsajátítása. Karakter és
viszonyelemzés összefoglalása munkanapló formájában, ami
minimum 6000 karakter.

Értékelésmódja, szempontjai,
követelmények :

A három részelem jegyeinek átlagából adódik össze a féléves
jegy. Az elkészült féléves feladatok hiánytalan teljesítése, tartalmi
és esztétikai minőség alapján.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

HAJNÓCZY, Gyula: Az építészet története – Ókor, Budapest, Nemzeti
Tankönyv kiadó 2003
GRAVES, Robert: Én, Claudius – Gondolat kiadó, 1965
A. M. Liberati-F. Bourbon: Az ókori Róma
SANDER, Gerhard- LANGE, Susanne-CONRATH-SCHOLL
Gabrielle: August Sander: People of the 20th Century, 7 vols, 2002,)
Mc KINNON, Peter, FIELDING, Eric: World Scenography 1975-1990,
Taiwan, OISTAT,2012.
angol nyelvű
Mc KINNON, Peter, FIELDING, Eric: World Scenography 1990-2005,
Taiwan, OISTAT,2014.
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Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

13 fő

Oktató neve:

Huszti Andrea

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Maszkkészítés, szabászat 1.
LÁA-MASZ01
Látványtervező tanszék
2 kredit
2 kontakt óra
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Kedd 10.00-11.30

Helyszín:

Epreskert IV/11

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Anyagok, technikák megismerése, alkalmazása. A feladat egy része
kapcsolódik a féléves jelmeztervezéshez.
A rávilágít, hogy a szabászat a jelmez kivitelezés és a jelmeztervezés
szerves része. A tantárgy bemutatja a szabászat lényeget, a jelmezek
megvalósításának aprólékos folyamatait, a szabászati stílusok főbb
irányvonalait.
Témakörök:
Ábrázolási módok (gyártmányrajz, divat garafika, modellrajz…)
Méretvétel, méretvétel helyei
Alkatrész felismerés, darabszám meghatározás
Testalkat, testtartástípusok
A gyártmánytervezés folyamata
Mérettáblázatok
Varrásttípusok
Kelmefajták (szövet, kötött kelme, bundaalapú kelme, varrvahurkolt
kelme, fonatolt textília
Alapanyagfajták
Műszaki dokumentáció felépítése
Alapruhatár, női-férfi termékek, fazonok
Ragasztás és vasalástechnológia
Szóbeli prezentáció, 5 perces időtartam, munkák kivitelezéséről
beszélni
Körszoknya
Nadrág
Férfi termékből női termék
Szabadon választott termék
Felületek, felületi struktúra kialakítás alapanyagból
+ mindegyikhez műszaki dokumentáció

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Egy adott ruhadarab elkészítése. A tervezési feladathoz kötődő
műhelyrajz elkészítése, a tanultak kreatív használata.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

A tananyag megértésének értékelése az elkészített ruhadarabon
és műhelyrajzokon keresztül. Teszt felmérés a tananyagból.
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Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

ARNOLD Janet:PATTERNS OF FASHIO- sorozat minden
része, London and Basinstoke,első kiadás 1966
DEÁKFALVI Sarolta, VÉKONY László: Szabász szakrajz
1.1983, Műszaki Könyvkiadó
KOVÁCS János, SALAMON Ferenc: Anyag és áruismeret I.,1983,
Műszaki Könyvkiadó
11 fő

Oktató neve:

Sánta Balázs

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Mozgóképes mediális technikai ismeretek, animáció 3.
LÁA-MOTA03
Látványtervező tanszék
3 kredit
2 kontaktóra
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Csütörtök 12.15-13.45

Helyszín:

Főépület Alaksor, média terem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Animáció-történet dióhéjban, szakkifejezések, a műfaj egyedi
tulajdonságai. Élőszereplős film és animáció, bábfilm és bábelőadás
közötti műfaji-technikai különbségek. Animációs technikák, műfajok,
a felhasználás területei. A rendelkezésre álló technika ismertetése,
használata. Az animálás, mint a karakterizálás eszköze. A képes
forgatókönyv (storyboard) használata, készítése. Világítás,
térszervezés, komponálás szerepe az animációban. Zene és hang
szerepe az animációban. Karakter tervezés, fejlesztés, készítés,
animáció az elkészült karakterekkel.
A kiadott feladat tartalmilag kapcsolódik a megvalósuló bábelőadás
vetítéséhez
Online fellelhető példák, olvasmányok bemutatása az oktatott
témakörhöz kapcsolódóan szintén rendszeres.
Digitális készségfejlesztő feladatokat kell teljesíteni a félév során, a
tapasztalatok online konzultáció alkalmával összegződnek.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Önállóan létrehozott animáció vagy mapping a megjelölt
szoftverek segítségével megtervezve. A tartalomnak
kapcsolódnia kell a bábelőadás tematikájához.
A feladatok hiánytalan teljesítése, a szoftver ismeret és a végleges
feladat technikai, tartalmi és esztétikai megvalósítása alapján.
Online fellelhető példák

11 fő
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Oktató neve:

Pajor Patrícia

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Műhelygyakorlat, kivitelezés, báb 1.
LÁA-MÜKB01
Látványtervező Tanszék
2 kredit
2 kontakt óra
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Péntek 12.30-14.00

Helyszín:

Epreskert IV/11, Kisképző

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A hallgató elsajátítja a dramaturgia és bábtechnika
összefüggéseit, a stilizáció lényegét a bábtervezésben. Tervezési
feladatai kapcsán a témavezető által kijelölt bábtervet magas
művészi fokon kivitelezi. A bábtervek kivitelezési terveit
olvasható, gyártási szempontok szerint minden esetben elvégzi.
A kurzus folyamán feladat a megtervezett és kiválasztott báb
saját kezű kivitelezése. és a marionett báb technikai ismereteinek
elsajátítása.
Szempontok: mozgathatóság, megfelelő anyaghasználat, ízületek,
keresztek és súlypontok megfelelő kivitelezése.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Tervezés: kutatómunka, karakterkeresés. A bábtervek kivitelezési

terveit olvasható, gyártási szempontok szerint minden esetben
elvégzi

Színes terv készítése. Műhely rajz készítése. Műhely munka – faragás,
ízületek előkészítése. Összerakás, kereszt, festés.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A bábok kivitelezési minősége, mozgathatósági szempontjai
szerint

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

11 fő

Oktató neve:

Pajor Patrícia

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:

Műhelygyakorlat, kivitelezés, báb 3.
LÁA-MÜKB03
Látványtervező Tanszék

KÓS, Lajos – KOCH, Aurél: A bábjáték technikája, Budapest, Művelt
Nép Könyvkiadó,1956
KÓS, Lajos: Kéz és mozgás, bábanatómia ,Budapest,Népművelési
Propaganda, 1982
KÓS, Lajos: A bábszínház technikája, szcenikája I.II.III.IV.V., Budapest,
1965
BELITSKA, SCHOLZ, Hedvig : Vásári és művészi bábjátszás
Magyarországon 1945-ig, Tihany, 1974.
BRÓDY, Vera: A bábtervező mesél, Budapest, MÓRA
FERENC IFJÚSÁGI KÖNYVKIADÓ ZRT,2016
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A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

2 kredit
2 kontakt óra
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Péntek 10.00-11.30

Helyszín:

Epreskert IV/7, V/Látvány, Kisképző

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A hallgatók egy nyilvános bábelőadás bábjait tervezik és kivitelezik. A
kurzus célja, olyan bábművészeti alkotások létrehozása, melyek
fókuszálnak az új technológiákra, anyag használatra, a kortárs vizuális
nyelv használatára a bábtervezésben, valamint új aspektusból közelítik
meg báb és mozgató közti viszonylatot. A csoportos alkotás célja a
munkafolyamat inspiratív hatása az egyéni alkotásokra.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A kurzus folyamán feladat a megtervezett és kiválasztott báb
saját kezű kivitelezése. Az előadásban a tervező maga mozgatja
az általa tervezett és kivitelezett bábot azzal a céllal, hogy
tapasztalatot szerezzen mozgató és báb munkaviszonyáról,
valamint a báb használhatóságának lényegét megértse.
Szempontok: mozgathatóság, megfelelő anyaghasználat, ízületek,
keresztek és súlypontok megfelelő kivitelezése.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Tervezés: kutatómunka, karakterkeresés. A bábtervek kivitelezési

terveit olvasható, gyártási szempontok szerint minden esetben
elvégzi

Színes terv készítése. Műhely rajz készítése. Műhely munka – faragás,
ízületek előkészítése. Összerakás, kereszt, festés.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A bábok kivitelezési minősége, mozgathatósági szempontjai
szerint

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

12 fő

Oktató neve:

É.Kiss Piroska

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Műhelygyakorlat kivitelezés, díszlet1

KÓS, Lajos – KOCH, Aurél: A bábjáték technikája, Budapest, Művelt
Nép Könyvkiadó,1956
KÓS, Lajos: Kéz és mozgás, bábanatómia ,Budapest,Népművelési
Propaganda, 1982
KÓS, Lajos: A bábszínház technikája, szcenikája I.II.III.IV.V., Budapest,
1965
BELITSKA, SCHOLZ, Hedvig : Vásári és művészi bábjátszás
Magyarországon 1945-ig, Tihany, 1974.
BRÓDY, Vera: A bábtervező mesél, Budapest, MÓRA
FERENC IFJÚSÁGI KÖNYVKIADÓ ZRT,2016

LÁA-MÜKD 01

Látványtervező tanszék
2 kredit
2 kontakt óra
2021/22 tanév, őszi szemeszter
hétfő 12.00 – 13.30
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Helyszín:

IV/11

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

: Az első szemeszter programja a színházépület és beépített
szerkezeteinek megismerése, továbbá a díszletépítés anyagainak és
szerkezeteinek, a kivitelezés, építés-bontás sajátosságainak elsajátítása.
Az anyaghasználat, a szerkezet, a működés és a látvány összefüggése.
Tervdokumentáció készítése.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

1.óra : A díszlet készítés és szerelés munkafolyamatai, műhelyei.
2. óra: A színpad elemei, beépített gépezetei.
Függönyök, takarásrendszerek, mozgató rendszerek.
3. óra : Színpad burkolatok. Szint eltolások, ferde színpad.
4. óra: Emelvények, hidak. A színpadi szabványrendszerek.
5. óra: Falak. Plafonok. Plasztikus elemek, áttörések, ablakok, ajtók.
6. óra: Dolgozat az eddig tanultakból.
7. óra: Műszaki rajz, léptékek, kottázás, konszignáció.
Tervdokumentáció.
8. óra: A saját vázlattervek szcenikai kérdései, műhelyrajzok.
9. óra: A saját vázlattervek szcenikai kérdései, műhelyrajzok.
10.óra: A saját vázlattervek szcenikai kérdései, műhelyrajzok.
11.óra: A saját vázlattervek szcenikai kérdései, műhelyrajzok.
12.óra: Utolsó simítások a műhelyrajzokon.
13. óra: Vizsga. (Tervdokumentációk bemutatása.)

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A gyakorlatjegy két összetevője az anyagismereti dolgozat eredménye,
és a tervezési feladat szcenikai tervének eredménye, azaz a
műhelyrajzok (1:25). Mindezt árnyalhatja az órai jelenlét és az órai
munka intenzitása. Hiányzás esetén pótlandó az elmulasztott tananyag,
azt számon kérem.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

A színpadtechnikai alapok ismerete elengedhetetlen a díszlettervezés
tanulásához, gyakorlásához, ezért semmi nem felejthető el! Csak
hiánytalan tudás az elégséges a színpadi munkához, hiszen életek
múlhatnak rajta. Épp ezért csak három osztályzatot lehet szerezni: a
kifogástalan műhelyrajzokra és dolgozatra ötöst (5), a nem
kifogástalan, de lényeges ismerethiányt nem mutató munkára négyest
(4), ez alatt csak egyest (1).

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

A Színpadtechnika folyóirat számai.

Harrold Burris – Meyer and Edward C.Cole: SCENERY FOR
THE THEATRE, Little, Brown and Company – Boston – Toronto
F. Bellman: SCENE DESIDN, STAGE LIGHTING, SOUND,
COSTUME AND MAKEUP, Harper and Row Publishers.Inc.
Heffner – Selden – Sellman: MODERN THEATRE PRACTICE,
Prentice - Hall Intern. Inc, London
Samuel Selden and Tom Rezzuto: ESSENTIAL OF STAGE
SCENERY, Prentice - Hall International Inc, London

13 fő
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Oktató neve:

Szakács Ferenc

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka
mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Műhelygyakorlat, kivitelezés, díszlet 3
LÁA-MÜKD03
Látványtervező tanszék
heti 2 kontakt óra
2 kredit

Helyszín:

Epreskert IV/6, V/Látvány

Tartalmi leírás: leírás a
Neptun számára (max. 900
karakter)

Feladat A szemeszter első felében a szcenikai ismeretek bővítése a
tananyag: lépcsők, alapemelvények, függönyök, lejtők. A
szemeszter második fele a tervezési feladathoz kötődik. Moliére
egyik választott színművéhez a díszletterv tervdokumentációjának
elkészítése.

2021/22 tanév, őszi szemeszter
Kedd 9.00 - 10.30

- a díszletterv elkészítése makett formájában,1: 25 vagy 1:33 méretben
- tervezett díszlet konszignációs alaprajza
- a díszletelemek maradéktalan kiviveli rajzai mérethelyesen, 1:25-ös
léptékben
- bontások, anyaghasználat megjelölése a terveken

Bővebb tartalmi leírás,
részletes tematika
(opcionális):

A féléves tervek kivitelezési rajzainak elkészítése kötelező. A biztos
színpadtechnikai tudás elengedhetetlen alapja a díszletervezésnek. Ennek
elsajátítása, és kreatív alkalmazására való képesség megszerzése a
tantárgy feladata. Továbbá színházlátogatás, a színházi szcenika
tanulmányozása, a színpadtechnika és azok jelölésének elsajátítása.

Követelmények, a hallgató
egyéni munkával megoldandó
feladatai:

Az alaprajz elkészítése, a műhelyrajzok elkészítése, a kiadott lépcsőkkel
kapcsolatos feladatok önálló elkészítése.

Értékelés módja, szempontjai, A feladat hiánytalan teljesítése, a tervdokumentáció gyártásra
követelmények :
alkalmas elkészítése konszignálva. Szempontok: hiánytalan
műhelyrajzok, olvashatóság, használhatóság és kivitelezhetőség.
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Harold Burris-Meyer – Edward C. Cole: Scenery for the Theatre. Boston
– Toronto, 1 Heffner – Selden – Sellman: Modern Theatre Practice.
London, 1973, Prentice-Hall International Inc.
Parker – Wolf – Block: Scene Design and Stage Lighting
George C. Izenour: Theater Design. 1977, McGraw – Hill Inc.
Díszlet – Jelmez. Magyar szcenográfia 1995-2005. Göncöl Kiadó, 2005.
Színpad – Előadó-művészetek technikája című folyóirat
Megvalósult díszletek tervdokumentációi

Maximális létszám,
befogadás, kapacitás:

11 fő
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Oktató neve:

Tordai Hajnal

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Műhelygyakorlat, kivitelezés, jelmez 1
LÁA-MÜKJ01
Látványtervező tanszék
2 kredit
2 kontakt óra
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Hétfő 16.30-18.00

Helyszín:

Epreskert IV/11

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Színházi jelmezek kivitelezése, a munkafolyamat átfogó megismerése a
dramatikus mű elemző olvasásától a kész kosztümökig. Előadói
műfajok (próza, opera, balett, musical stb.) változó technikai
igényeinek széleskörű elsajátítása.
Anyagismereti alapismeretek: textíliák, bőrök, egyéb alapanyagok fajtái,
tulajdonságaik, felhasználhatóságuk módjai, területei.
A jelmez kivitelezés fázisainak pontos elemzése, szabászati és
festészeti megoldások. Mit, hol gyárttassunk, vásároljunk stb.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A féléves feladat kötődik a jelmeztervezési feladathoz. A
századforduló viseleteinek, öltözék kiegészítőinek mélyebb ismerete. A
kutatás kiterjed minden társadalmi rétegre, a társadalmi szokások
viseleti vonatkozásaira. z öltözködéskultúra etikett és szokások
megismerésére, a napszakok, évszakok és társadalmi események
viszonylataiban. A viseletek minden részletére kiterjedő tanulmányozás
az adott darab kapcsán: fehérnemű, kalap, cipő, táska és textil
alapanyag használat.
A jelmeztervek műhelyrajzainak elkészítése, anyagminták beszerzése,
kiselőadás az adott korból meghatározott viseletről.
Kortörténeti, szociológiai gyűjtés.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A feladatok hiánytalan teljesítése. A műhelyrajzok olvashatósága,
kivitelezhetősége, a szociális különbségek megjelenítése a
szabászat és anyaghasználaton keresztül.
Textil-, és ruhaipari anyag- és áruismeret – Magyar Divat Intézet
Kft, Budapest 1997, ISBN: 59056,
- The collection of the Kyoto Costume Institute: Fashion,, A
History from the 18th to 20th Century- London,TASCHEN, 2002
-JOHNSTON Lucy: Fashion in detail,, London, Victoria and Albert
Museum, 2013.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

13 fő

Oktató neve:

Keszthelyi Kinga

A kurzus elnevezése:

Színház- és drámatörténet, dramaturgia, 1. Színház és
látvány
LÁA-SZDD01
Látványtervező Tanszék

A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
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A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

3 kredit
heti 4 kontaktóra
2021/22-es tanév, őszi szemeszter
szerda, 9:00–12:15

Helyszín:

Főépület, vetítő

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Ez a kurzus a három őszi szemeszterre kiterjedő tananyag
középső előadássorozata. A három tanévre nyúló ciklus során a
hallgatók három különböző szempont alapján tanulmányozzák
az egyetemes színháztörténet különböző vonulatait: egyrészt
azokkal a korokkal és térségekkel ismerkednek meg, amelyekben
a színházművészet alapvetően a drámajátszásra épült, másrészt
azokat az időszakokat és területeket tekintik át, amelyeken
főként a látványszínház uralkodott, harmadrészt pedig azokat a
színjátéktípusokat vizsgálják, amelyek számára a színészi játék
volt elsődleges fontosságú. Mivel a színháztörténet ilyenfajta
feldolgozásának módszere nem egymásra épülő, hanem
párhuzamosan elemző tanszakaszokból áll, lehetővé teszi az
alapképzésben részt vevő látványtervező növendékek három
évfolyamának összevont oktatását. Ebben a szemeszterben a
dráma és színház folyamatát kísérhetik figyelemmel a hallgatók.
DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ – TEMATIKA
1. Mi teszi a színházat színházzá? A színház mint
kommunikáció
Vetítés: Brook: Mahábhárata, I. (színházi előadás
filmváltozata)
2. A dráma szövegében kódolt és a színpadi ábrázolás
teljességében megjelenő világ
Vetítés: Brook: Mahábhárata, II. (színházi előadás
filmváltozata)
3. Az antik görög színjáték és az athéni drámai versenyek
Vetítés: Pasolini: Oidipusz király (játékfilm)
4. Mítosz és dráma
Vetítés: Harwood: Dionüszosz színre lép
(dokumentumfilm)
5. Shakespeare és a Theatrum Mundi
Vetítés: Wood: William Shakespeare, I–II.
(dokumentumfilm)
6. Politika és dráma viszonya a reneszánsz Angliában
Vetítés: Wood: William Shakespeare, III–IV.
(dokumentumfilm)
7. Molière harca az abszolutizmussal
Vetítés: Mnouchkine: Molière, I. (játékfilm)
8. Goldoni és a commedia dell’arte átértékelése
Vetítés: Mnouchkine: Molière, II. (játékfilm)
9. Ibsen, „Észak Freudja”
Vetítés: Wattis: Henrik Ibsen (dokumentumfilm)
10. Csehov színpadi realizmusa
Vetítés: Mihalkov: Etűdök gépzongorára (játékfilm)
11. Brecht és az epikus dráma

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
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Vetítés: Brecht: A szecsuani jólélek (Strehler Piccolo
Teatro-beli rendezése)
12. Az abszurd dráma világszemlélete
Vetítés: Beckett: Godot-ra várva (Ascher Tamás kaposvári
színházi rendezése)
13. A groteszk dráma
Vetítés: Peter Weiss: Marat halála (Ács János kaposvári
színházi rendezése)
Kötelező irodalom:
SZOPHOKLÉSZ: Oidipusz király. Ford.: Babits Mihály. In:
SZOPHOKLÉSZ: Antigoné – Oedipus király. Bp., 1994,
Ikon. Matúra klasszikusok. 69–120. old. (A 3. órára!)
EURIPIDÉSZ: Bakkhánsnők. Ford.: Devecseri Gábor. In:
EURIPIDÉSZ összes drámái. Bp., 1984, Európa.
837–885. old. (A 4. órára!)
SHAKESPEARE: Szentivánéji álom. Ford.: Nádasdy Ádám. In:
SHAKESPEARE: Drámák. N. Á. fordításai. I. köt. Bp.,
2001, Magvető. 235–337. old. (Az 5. órára!)
SHAKESPEARE: III. Richard. Ford.: Vas István. In:
SHAKESPEARE összes drámái. I. köt.: Királydrámák. Bp.,
1988, Európa. 945–1088. old. (A 6. órára!)
MOLIÈRE: Don Juan. Ford.: Petri György. In: PETRI György
munkái. I. köt.: Összegyűjtött műfordítások. Bp., 2004,
Magvető. 321–399. old. (A 7. órára!)
GOLDONI: Két úr szolgája. Ford.: Magyarósi Gizella. In:
GOLDONI, Carlo: Vígjátékok. Bp., 1993, Európa.
5–86. old. (A 8. órára!)
IBSEN: A vadkacsa. Ford.: Kúnos László. In: IBSEN, Henrik:
Drámák. I. köt. Bp., 2001, Magvető. 95 – 204. old.

(A 9. órára!)

CSEHOV: Cseresznyéskert. Ford.: Tóth Árpád. In: CSEHOV,
Anton: Drámák. Bp., 1978, Európa. 549–615. old.

(A 10. órára!)

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

rendszeres részvétel a tanórákon, a kötelező olvasmányok
elolvasása, a vetített filmek figyelmes végignézése, alapos
fölkészülés a félévzáró vizsgadolgozatra
drámaismereti teszt íratása a kötelező olvasmányok anyagából,
a féléves tananyag és az órákon vetített filmek ismeretének
számonkérése félévzáró vizsgadolgozat formájában
Kötelező irodalom:
SZOPHOKLÉSZ: Oidipusz király. Ford.: Babits Mihály. In:
SZOPHOKLÉSZ: Antigoné – Oedipus király. Bp., 1994,
Ikon. Matúra klasszikusok. 69–120. old. (A 3. órára!)
EURIPIDÉSZ: Bakkhánsnők. Ford.: Devecseri Gábor. In:
EURIPIDÉSZ összes drámái. Bp., 1984, Európa.
837–885. old. (A 4. órára!)
SHAKESPEARE: Szentivánéji álom. Ford.: Nádasdy Ádám. In:
SHAKESPEARE: Drámák. N. Á. fordításai. I. köt. Bp.,
2001, Magvető. 235–337. old. (Az 5. órára!)
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SHAKESPEARE: III. Richard. Ford.: Vas István. In:
SHAKESPEARE összes drámái. I. köt.: Királydrámák. Bp.,
1988, Európa. 945–1088. old. (A 6. órára!)
MOLIÈRE: Don Juan. Ford.: Petri György. In: PETRI György
munkái. I. köt.: Összegyűjtött műfordítások. Bp., 2004,
Magvető. 321–399. old. (A 7. órára!)
GOLDONI: Két úr szolgája. Ford.: Magyarósi Gizella. In:
GOLDONI, Carlo: Vígjátékok. Bp., 1993, Európa.
5–86. old. (A 8. órára!)
IBSEN: A vadkacsa. Ford.: Kúnos László. In: IBSEN, Henrik:
Drámák. I. köt. Bp., 2001, Magvető. 95 – 204. old.

(A 9. órára!)

CSEHOV: Cseresznyéskert. Ford.: Tóth Árpád. In: CSEHOV,
Anton: Drámák. Bp., 1978, Európa. 549–615. old.

(A 10. órára!)

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

36 fő

Oktató neve:

Baumgartner Sándor

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Színpadi világítás 2.
LÁA-SZÍV02
Látványtervező tanszék
2 kredit
2 kontaktóra
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Csütörtök 10.00-11.30

Helyszín:

IV/6, Külső helyszín

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A világítás hatásának ismerete, és alkalmazása a komplex
látványtervezés részeként.
Fényforrások, fényvetők ismerete, világítási hatásmechanizmusok
ismerete. Világítási típusok kipróbálása, különböző felületek, anyagok
használatával. Világítási terv készítése az elsajátított ismeretanyag
felhasználásával.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A hallgatók világítás szerelésen, világításpróbákon vesznek részt.
Előadások megtekintése után az előadás világításának elemzése.
A féléves díszlettervezési feladathoz világítási forgatókönyv
készítése és a makett bevilágítása a feladat.
A hallgató díszlettervezési feladatához kötődően, világítási
forgatókönyv készítése

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Az órákon és terepmunkán való részvétel. Az elkészített
világítási terv technikaimegoldásainak és kreatívitásának alapján
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Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

KEPES, György: A látás nyelve, Budapest, Gondolat Kiadó,1979
CSENGEL-PLANK, Ibolya, HAJDÚ, Virág ,RITOÓK, Pál: Fény és
forma, Budapest, Vince Kiadó, 2010
A BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Villamosmérnök Szak,
BSc, 2007/2008. tanév jegyzeteiből: 49273/I. Digitális technika, I.,
49273/II. Digitális technika, II., 1105 Digitális technika – példatár
Szabó Gábor: Filmeskönyv

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

12 fő

Oktató neve:

Lenkefi Zoltán

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Színházi és mozgóképes bábtervezés 1.
LÁA-SZMB01
Látványtervező Tanszék
4 kredit
3 kontakt óra
2021/22 tanév, őszi szemeszter
péntek,9.30-11.45

Helyszín:

Epreskert IV/11.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

BÁB a színpadon. Dramaturgia és bábtechnika összefüggések.
Stilizáció a bábtervezésben. Marionett alapfogalmak, sajátosságok.
Anyaggyűjtés. Darabelemzés. Anyag szerepe a bábtervezésnél,
vázlatok készítése.
Tervezés: kutatómunka, karakterkeresés. Egy figura tervezése: arányok
a marionett báb figuránál. Marionett – ízületek, kereszt, súlypont.
Színes terv készítése. Műhely rajz készítése. Műhely munka – faragás,
ízületek előkészítése. Összerakás, kereszt, festés

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Egy adott mű szereplőinek bábtervezése a feladat. A
bábterveknek érzékeltetni kell a karakter lényegét, viszonyát a
bábmozgatóval, a tervezett bábok egyéni stílusát és
mozgathatóságát.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Tervezés: kutatómunka, karakterkeresés. Egy figura tervezése: arányok
a marionett báb figuránál. Marionett – ízületek, kereszt, súlypont.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A tervezés tartalmi és esztétikai minősége alapján.
PASSUTH, Krisztina: Koós Iván,Budapest, Corvina Kiadó,1984
KOKUBU, Tamocu: A japán színház, Budapest,Gondolat
Kiadó,1984
FRASER, Peter: PUPPETS AND PUPPETRY, Hardcover –
Import, 1980
TOMÁNEK,Alois: Podoby Loutky, Praha, Akademie múzických
umění, 2016
BELITSKA, SCHOLZ, Hedvig : Vásári és művészi bábjátszás
Magyarországon 1945-ig, Tihany, 1974.
BRÓDY, Vera: A bábtervező mesél, Budapest, MÓRA FERENC
IFJÚSÁGI KÖNYVKIADÓ ZRT,2016
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Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

11 fő

Oktató neve:

Lenkefi Zoltán

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:
Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Színházi és mozgóképes bábtervezés 3.
LÁA-SZMB03
Látványtervező Tanszék
4 kredit
3 kontakt óra
2021/22 tanév, őszi szemeszter
péntek,12.00-14.30
Epreskert IV/6, Kisképző

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

BÁB a színpadon. Dramaturgia és bábtechnika összefüggések.
Stilizáció a bábtervezésben.
Anyaggyűjtés. Darabelemzés. Anyag szerepe a bábtervezésnél,
vázlatok készítése.
Tervezés: kutatómunka, karakterkeresés. Egy figura tervezése: arányok
a marionett báb figuránál. Marionett – ízületek, kereszt, súlypont.
A bábtervnek illeszkednie kell a megadott mű koncepciójához a bábok
és a látvány egészéhez.

A hallgató elsajátítja a dramaturgia és bábtechnika
összefüggéseit, a stilizáció lényegét a bábtervezésben..
A kurzus célja, olyan bábok létrehozása, amelyek az adott
tematikát kifejezik és készülő bábelőadás részei lesznek a
bábtervezés és bábkivitelezés kortárs szemléletével. Egy adott
mű szereplőinek bábtervezése a feladat. A bábterveknek
érzékeltetni kell a karakter lényegét, viszonyát a bábmozgatóval,
a tervezett bábok egyéni stílusát és mozgathatóságát.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Tervezés: kutatómunka, karakterkeresés.
Színes terv készítése. Műhely rajz készítése. Műhely munka – faragás,
ízületek előkészítése. Összerakás, kereszt, festés

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Az előadás létrehozásában való aktivitás, a bábok
mozgathatósága, a tervezés tartalmi és esztétikai minősége
alapján.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

KÓS, Lajos – KOCH, Aurél: A bábjáték technikája, Budapest, Művelt
Nép Könyvkiadó,1956
KÓS, Lajos: Kéz és mozgás, bábanatómia ,Budapest,Népművelési
Propaganda, 1982
KÓS, Lajos: A bábszínház technikája, szcenikája I.II.III.IV.V., Budapest,
1965
BELITSKA, SCHOLZ, Hedvig : Vásári és művészi bábjátszás
Magyarországon 1945-ig, Tihany, 1974.
BRÓDY, Vera: A bábtervező mesél, Budapest, MÓRA
FERENC IFJÚSÁGI KÖNYVKIADÓ ZRT,2016

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

6 fő
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Oktató neve:

É.Kiss Piroska

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka
mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Színházi és mozgóképes díszlettervezés

Helyszín:

Epreskert IV/11

Tartalmi leírás: leírás a
Neptun számára (max.
900 karakter)

LÁA-SZMD 01

Látványtervező tanszék
4 kredit
3 kontaktóra
2021/22 tanév, őszi szemeszter
hétfő 9.00 – 11.15

A hallgatók először találkoznak színházi előadáshoz készülő, adott
színházi térben megvalósítandó tervezési feladattal.
Egy – a XX.század első felében - lakásban játszódó magyar színműhöz
terveznek realista díszletet, az általam megadott színház színpadára.
A színpadi tér törvényszerűségei azonosak a realista és az absztrakt
terekben. Ezek felismerhetőbbek, elsajátíthatóbbak egy átlátható,
realista díszletben.
A tervezés során a hallgatók elsajátítják a színdarab értő olvasásának
képességét, az elemzés módszereit, s az előadás koncepciójának
kialakításához igazodó díszlettervezést, a díszletelemek dramaturgiai
hatását, az előadás lebonyolításának összefüggéseit, és a művészi
kifejezés lehetőségeit.
A megszerzett színpadtechnikai tudás kreatív alkalmazásával
megtervezendő a díszlet anyaga, szerkezete, kivitelezése.
Az elkészítendő tervdokumentáció: alaprajz (1:50), metszet,
műhelyrajzok (1:25), konszignáció, költségvetés, látványtervek, makett
M=1:25 léptékben.

Bővebb tartalmi leírás,
részletes tematika
(opcionális):

1.óra: A színdarab felolvasása, elemzése.
Mit kezdjünk a szerzői instrukciókkal?
A kor, a helyszín, a társadalmi viszonyok és a szereplők
megismerése.
A „szobadíszlet” tervezés sajátosságai.
Feladat: Egyéni, tematikus gyűjtés a kor bérházkultúrájáról,
tárgykultúrájáról, társadalmi viszonyairól, Csáth Gézáról.
Prezentáció készítése.
A színház alaprajzának, metszetének beszerzése, fotózás.
A színdarab többszöri elolvasása, jelenetlista készítése.
2. óra: A Thália színház makett dobozának készítése.
Prezentációk az elvégzett kutatások, eredményéről.
A ház és a lakás rekonstruálása a begyűjtött ismeretek
alapján.
A színpadi lakás sajátosságai: nézőpont, járások,
nyugvópontok.
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A színpadi realizmus és a valóság. A stilizáció.
Feladat: Alaprajzi vázlatok készítése a lakásról.
A Thália színház makett dobozának befejezése.
Folyamatos gyűjtés.
3. óra:: Konzultáció a lehetséges lakás alaprajzokról.
Színpadi nézőpont keresése.
A díszlet nem a valóság kópiája. A valódi lakás tanulságai
a díszletté transzponálás folyamatában.
A színpadi tér törvényszerűségei.
Feladat: Alaprajzi vázlatok készítése a darabhoz az
eddigiekkel felvértezve.
Ajtók, ablakok, tapéták, padlók, berendezési tárgyak
gyűjtése.
4. óra: Az alaprajzi vázlatok korrigálása, törekvés a végleges
alaprajz kialakítására.
Az alaprajz és színpadkép vázlat alapján gyors modellezés.
Feladat: A végleges alaprajz elkészítése ceruzával.
Színpadkép vázlatok.
Ajtók, ablakok, tapéták, padlók, berendezés, részletek.
5. óra: Konzultásió az eddig végzettekről. Finomítás.
Feladat: Falrajzok, bontási terv készítése (1:25) ceruzával.
A díszletterv megértéséhez szükséges további rajzok.
6. óra: A rajzok és a díszlet koncepció bemutatása a többieknek.
Az alaprajzok, falrajzok korrigálása.
Feladat: Végleges rajzok elkészítése.
7. óra: Konzultáció.
Feladat: Végleges rajzok elkészítése.
A koncepció magyar és angol nyelvű megfogalmazása.
8. óra: A végleges rajzok bemutatása (műhelyrajzok, látványrajz).
A koncepció leírásának bemutatása.
A szobadíszlet makettezésének technikája. Konzultáció.
Feladat: Végső simítások a látványterven és
műhelyrajzokon.
Makettezés a már meglévő makett dobozba.
9. óra: Konzultáció.
Feladat: Makettezés a már meglévő makett dobozba.
10.óra: Konzultáció.
Feladat: Makettezés a már meglévő makett dobozba.
11.óra: Konzultáció.
Feladat: Makettezés a már meglévő makett dobozba.
12.óra: Végső konzultáció a jóformán kész munkákról.
Feladat: Végső simítások a teljes tervdokumentáción.
A kiállítás megtervezése, előkészítése, kivitelezése.
13.óra: Vizsga!
A teljes tervdokumentáció (alaprajz, falrajzok, egyéb rajzok, látványrajz,
makett, fotók, gyűjtés, koncepció, esszé) esztétikus, koncepciózus kiállítása.
A tematikus gyűjtés és prezentáció témái:
1. Bérház világ, lakhatás Budapesten.
2. Társadalmi rétegződés a bérpalotákban.
3. Háziurak, házmesterek, cselédek.
4. Hivatalnokok, tisztviselők (életmód, bérek, stb).
5. Szobaurak (az albérlés egykori formái, bérleti díjak, stb).
6. Orvoslás, orvosok, „tanár urak” Budapesten (tiszteletdíjak,
vizitdíjak, stb).
7. Női szerep a középosztály családi életében.
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8.
9.
10.
11.
12.

Gyerekek a középosztály családi életében.
Enteriőrök: bútorok, tapéták, szőnyegek, függönyök, tárgyak.
Enteriőrök: ablakok, ajtók, térelválasztó épületasztalos munkák.
A kor irodalmi élete, sikeres szerzői, sikerdarabjai.
Csáth Géza élete, habitusa, művei.

Követelmények, a hallgató
egyéni munkával
megoldandó feladatai:

Prezentáció a kapott résztémáról, kutatás, alaprajz (1:50), kottázott falrajzok,
bontási terv (1:25), részletek a szükséges léptékben, látványrajz tetszőleges
színes technikával / 3D, részletes, színes makett (1:25), és 800 karakteres
koncepció magyarul és angolul.

Értékelés módja,
szempontjai,
követelmények :

A koncepció minősége. A tervdokumentáció hiánytalansága. A
tervezett díszlet funkcionális, teátrális, dramaturgiai és esztétikai
értékelése. A makett színvonala. A műhelyrajzok korrektsége. A
folyamatos munka, a konzultációk értelmes beépítése.
Minimális követelmény: Az előadást jól szolgáló díszlet, és annak
kivitelezhető dokumentálása.
A korszak építészete, környezetkultúrája, irodalma, szociográfiája.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv,
jegyzet, weblap stb.:

DÍSZLET – JELMEZ, Magyar szcenográfia 1995-2005, Göncöl kiadó
DÍSZLET – JELMEZ, Magyar szcenográfia 2007-2017, MALÁT

PATRICK Baty: The Anatomy of Color: The Story of Heritage Paints & Pigments
2017, Thames Hudson,

Maximális létszám,
befogadás, kapacitás:

,

11

Oktató neve:

Zeke Edit

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka
mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Színházi és mozgóképes díszlettervezés 3
LÁA-SZMD03
Látványtervező tanszék
heti 3 kontakt óra
4 kredit

Helyszín:

Epreskert IV/6, V/Látvány

Tartalmi leírás: leírás a
Neptun számára (max. 900
karakter)

Feladat Moliére egyik választott színművéhez díszlettervezés.

2021/22 tanév, őszi szemeszter
Hétfő 9.00-11.15

- a díszletterv elkészítése makett formájában,1: 25 vagy 1:33 méretben
figyelembe véve a választott színház adottságait,
- a darab elemzése után saját koncepció kialakítása,
- a koncepciónak megfelelő díszlet megtervezése,
- alaprajz minimum 1:50 méretben, teljes kivitelezési dokumentáció
1: 25-ös méretben, AutCad használata javasolt,
- storyboard, javasolt Sketch Up program segítségével,
- a kész makett bevilágított dokumentálása,

Cél: A tervező hallgató koncepciójának kialakítása a darabról és annak
Bővebb tartalmi leírás,
részletes tematika (opcionális): vizuális megjelenítése. A teljes darab lebonyolíthatóságának végig
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Követelmények, a hallgató
egyéni munkával megoldandó
feladatai:

gondolása. A díszletterv a jelen magyar színházi gyakorlatnak megfelelő
dokumentálása tervelfogadási igények szerint.
Követelmény:
- A díszlettervnek érzékeltetnie kell:
- a hallgató koncepcióját,
- az előadás teljes menetének átgondoltságát
- átlátható és a gyártónak olvasható kivitelezési terveket
A féléves jegy feltétele, a tervtartalom teljesítésén felül, a jelmeztervek
fotódokumentáció leadása a tanszéki titkárságon.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

A feladat hiánytalan teljesítése, a tartalmi, kivitelezési és művészi
minőség alapján A kialakított koncepció érthetősége, makett készítés

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Mc KINNON,P eter, FIELDING, Eric: World Scenography 19751990, Taiwan, OISTAT,2012.
angol nyelvű
Mc KINNON,Peter, FIELDING, Eric: World Scenography 19902005, Taiwan, OISTAT,2014.
Díszlet-jelmez (magyar szcenográfia 1995-2oo5), Budapest, Göncöl
Kiadó, 2005.
HARTNOLL, Phyllis, BRATER Enoch: The Theatre: A Concise
History, 2012, TAMES & HUDSON
KELLEHER Joe, RIDOUT Nicholas: Contemporary Theatres in
Europe: A Critical Companion, 2006, Routledge

Maximális létszám,
befogadás, kapacitás:

11 fő

Oktató neve:

Zeke Edit

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka
mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Színházi és mozgóképes jelmeztervezés 1
LÁA-SZMJ01
Látványtervező tanszék
heti 3 kontakt óra
4 kredit

Helyszín:

Epreskert IV/11

minősége, storyboard segítségével az alapos végig gondolás érzékeltetése,
műszaki rajzok olvashatósága, a feladatok hiánytalan teljesítése

2021/22 tanév, őszi szemeszter
hétfő 14.00-16.30

Tartalmi leírás: leírás a
Feladat egy századforduló környékén játszódó magyar dráma összes
Neptun számára (max. 900szereplőjének jelmeztervezése. A jelmezterveknek érzékeltetnie kell:
- a darab megjelölt korának korhű viseleteit,
karakter)
- szereplők közti szociális viszonylatokat,
- a karakterek szociális helyzetét és karakterük hatását a viseleteken
- a jellemváltozásokat,
- a jelmezek színre hangolását a díszlettel
- a szereplők karakter-típusainak eszenciáját és egyben a
ka
karakterük szubjektivitását
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Cél:
Bővebb tartalmi leírás,
részletes tematika (opcionális): Stíluskialakítási képesség a jelmezeken keresztül, a viszonyrendszerek

ábrázolása, a színpadkép egészének kialakítási képessége, dramaturgia
megsegítése a jelmezek segítségévével, kiemelések szín, forma, és
anyaghasználat alkalmazásával, egyéni stíluskeresés

K

Követelmények, a hallgató
egyéni munkával megoldandó
feladatai:

Követelmény:
- a darab összes szereplőjének jelmezterve, ami vizuálisan magas
művészi
színvonalon ábrázolja a hallgató elképzelését minimum A3 méretben
- színtérkép a jelmezek egymásközti és díszlettel való viszonylatairól
- a jelmeztervek mellé anyagminta csatolása,
- jelmez-kiegészítők rajzai,
- a kiválasztott jelmezek varrodai műhelyrajza,
- ruhalista és költségvetés,
A féléves jegy feltétele, a tervtartalom teljesítésén felül, a jelmeztervek
fotódokumentáció leadása a tanszéki titkárságon.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A feladat hiánytalan teljesítése, a tartalmi, kivitelezési és művészi
minőség alapján.

Maximális létszám,
befogadás, kapacitás:

11 fő

Oktató neve:

Csík György

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka
mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Színházi és mozgóképes jelmeztervezés 3
LÁA-SZMJ03
Látványtervező tanszék
heti 3 kontakt óra
4 kredit

Helyszín:

Epreskert IV/6

SANDER,GerhardLANGE,
Susanne-CONRATH-SCHOLL
Gabrielle: August Sander: People of the 20th Century, 7 vols, 2002,)
Mc KINNON,Peter, FIELDING, Eric: World Scenography 1975-1990,
Taiwan, OISTAT,2012.
angol nyelvű
Mc KINNON,Peter, FIELDING, Eric: World Scenography 1990-2005,
Taiwan, OISTAT,2014.
Díszlet-jelmez (magyar szcenográfia 1995-2oo5), Budapest, Göncöl
Kiadó, 2005.
JONSTON,Lucy: Fashion in detail,London,Victoria and Albert Museum
publishing,,2013
FUKAI, Akiko:A DIVAT története a 18-20. században,Budapest,
Tachen, Vince Kiadó,2003,

2021/22 tanév, őszi szemeszter
hétfő 11.30-14.00
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Feladat Moliére egyik választott drámája összes szereplőjének
jelmeztervezése. A jelmezterveknek érzékeltetnie kell:
A jelmez terveknek érzékeltetnie kell:
- a hallgató koncepcióját,
- az öltözetek részleteit, szabásvonalait,
- szereplők közti viszonyrendszert,
- az elképzelt karakterek anatómiai különbségeit

Tartalmi leírás: leírás a
Neptun számára (max. 900
karakter)

Cél:
Bővebb tartalmi leírás,
részletes tematika (opcionális): Stíluskialakítási képesség a jelmezeken keresztül, a viszonyrendszerek

ábrázolása, a színpadkép egészének kialakítási képessége, dramaturgia
megsegítése a jelmezek segítségévével, kiemelések szín, forma, és
anyaghasználat alkalmazásával, egyéni stíluskeresés

K

Követelmények, a hallgató
egyéni munkával megoldandó
feladatai:

Követelmény:
- a darab összes szereplőjének jelmezterve, ami vizuálisan magas
művészi
színvonalon ábrázolja a hallgató elképzelését minimum A3 méretben
- színtérkép a jelmezek egymásközti és díszlettel való viszonylatairól
- a jelmeztervek mellé anyagminta csatolása,
- jelmez-kiegészítők rajzai,
- a kiválasztott jelmezek varrodai műhelyrajza,
- ruhalista és költségvetés,
A féléves jegy feltétele, a tervtartalom teljesítésén felül, a jelmeztervek
fotódokumentáció leadása a tanszéki titkárságon.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A feladat hiánytalan teljesítése, a tartalmi, kivitelezési és művészi
minőség alapján.

Maximális létszám,
befogadás, kapacitás:

8 fő

SANDER,Gerhard- LANGE, Susanne-CONRATH-SCHOLL
Gabrielle: August Sander: People of the 20th Century, 7 vols, 2002,)
Mc KINNON,Peter, FIELDING, Eric: World Scenography 19751990, Taiwan, OISTAT,2012.
angol nyelvű
Mc KINNON,Peter, FIELDING, Eric: World Scenography 19902005, Taiwan, OISTAT,2014.
Díszlet-jelmez (magyar szcenográfia 1995-2oo5), Budapest, Göncöl
Kiadó, 2005.
JONSTON,Lucy: Fashion in detail,London,Victoria and Albert Museum
publishing,,2013
FUKAI, Akiko:A DIVAT története a 18-20. században,Budapest,
Tachen, Vince Kiadó,2003,

Oktató neve:

Csík György

A kurzus elnevezése:

Szakmai gyakorlat, művésztelep, tanulmányút 1.

A kurzus Neptun kódja:

LÁA-SZMT01
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A kurzus felelős tanszéke:

Látványtervező tanszék

A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):

2 kredit

Szemeszter:

2021/22 tanév, őszi szemeszter

Időpont:

2021. szeptember 6.- szeptember 9.

Helyszín:

Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Részvétel egy színházban, 1 hetes intenzív gyakorlat. Ennek során a
hallgatók megismerik a színház épületét, a színpad gépészeti és
világítási berendezéseit, illetve a színház mindennapi működését.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Díszletraktár, jelmezraktár, kellékraktár, bútorraktár, lámparaktár
és méteráru raktár megismerése. Látogatás és kreatív munka a
műhelyekben. Munkafázisok, technikák elemzése. Lehetőség
szerint ruhapróbákon részvétel. A készülő produkciók próbáinak
megtekintése. Díszlet szerelés, öltözés, világítás! Látogatás a
Vaskakas Bábszínházban.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Intenzív részvétel, kérdések megfogalmazása, “kétkezi” munkák
kipróbálása! Folyamatos fotózás és jegyzetek, rajzok készítése.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Fotókkal és rajzokkal illusztrált munkanapló készítése, a négy
nap elemzése, tanulságok levonása. Felmerülő kérdések
megfogalmazása.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház alaprajza, metszete,
világítási alaprajza

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

12 fő

Oktató neve:

Kiss Gabriella

A kurzus elnevezése:

Szakmai gyakorlat, művésztelep, tanulmányút 4

A kurzus Neptun kódja:

LÁA-SZMT04

30 kontakt óra
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A kurzus felelős tanszéke:

Látványtervező Tanszék

A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):

2 kredit
60 kontakt óra

Szemeszter:

2021/22 tanév, őszi szemeszter

Időpont:

Hétfő 14.00-15.30.

Helyszín:

Epreskert IV/6, Főépület

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus célja az installáció tervezéssel és kivitelezéssel való
ismerkedés. Feladat az Egyetem 150 éves évfordulójára tervezett
Révész Emese által irányított kiállítás teljes vizualitásának
megtervezése és a kivitelezés irányítása, illetve a kiállításhoz
tartozó néhány kiegészítős modellezése.
A tervezési folyamat a kurátorok elképzeléseivel összhangban
kell történjen. A feladathoz a kiállítás témája szerint kutatás is
tartozik.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A kiállítás tervezésben való aktív részvétel, kutatás elvégzése, a
kiadott feladatok teljesítése a kiadott határidőre

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

A kiállítás tervezésében való aktív részvétel, a tervek művészi és
tartalmi minősége alapján, közösségben történő kreatív
alkotómunka

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

11 fő

Oktató neve:

Huszti Andrea

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Viselettörténet 1
LÁA-VIST01
Látványtervező tanszék
2 kredit
2 kontakt óra
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Kedd 14.00-15.30
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Helyszín:

Epreskert IV/12

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Bevezetés a viselettörténetbe A viselettörténet jelentősége. A
történelem segédtudományai
Kutatási eredmények felhasználása. Az eredeti, a valóság és az
újraalkotás. Viselettörténet részletes oktatása kronológiai sorrendben
az ókortól napjainkig. A viselettörténet mélyebb ismerete a
jelmeztervező aspektusából: alapanyagok és technikák, anyag
használat, szabászat, színezek, azok szimbóluma és jelentősége,

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Őskor Mit művelünk magunkkal évezredek óta? A ma is ősi
módon élő népek bemutatása, elképzelések az őskorról,
lehetséges azonosságok
Korszellem, vallás, filozófia, földrajzi helyzet és sok más jelenség
hatása a mez kialakulására és fejlődésére. Jelek, jelképek. Az
egyén helyzetének megjelölése a társadalomban. Technikák: a
szövés, a fonás, a festés és egyebek.Egyiptom
Mezopotámia Kréta, Műkéne, Hellén
Alapanyagok és technikák. Kendőzőszerek (smink), hajviselet,
ékszerek, jelek, jelképek. Vallási, harci öltözékek, felszerelések
Etruszkok és rómaiak Latin, szabin, umber, szicil, kelta, hellén
hagyományok
A provinciák hatása a mez és felszerelés valamint a jelképek
alakulására
Vallási öltözékek, eszközök. Hadi öltözékek, felszerelések a
kővetőig
Kendőzőszerek (smink), hajviselet, ékszerek. Alapanyagok és
technikák
Bizánc A keleti hatásra megváltozott római műveltség. A vallás és
államszervezet látható jelei emberen és környezetében. A
császári ornátus. Szigorú merev pompa
Hadi öltözékek, felszerelések. Bizáncban ötvöződött szokások,
jelrendszerek továbbélése korunkig. Alapanyagok és technikák,
selyemkészítés és a bíbor
Kendőzőszerek (smink), hajviselet, ékszerek
Népvándorlás kora Az Európában mozgó népek eredeti külső
megjelenése
Hadi öltözékek, felszerelések. Hajviselet, szakáll, kendőzőszerek
(smink), ékszerek. A vallás és az államrend hatására történt
viseleti átalakulások. Alapanyagok és technikák.
A tanult viselettörténethez kötődő egyéni rajzi feladatok a
gyűjtések alapján. Kiadott témában kutatás, kiselőadás
formájában a témából előadás megtartása.
A hallgató viselettörténeti jártassága az oktatott korszakokban, A
viseletek kreatív elemzése kulturantropológiai összefüggésben.
Erika Thiel: Kunst und Gesellschaft Berlin 1982
Max Tilke: Kostümgeschichte in Bildern Drei Lilien Verlag Wiesbaden
Francois Boucher: Histoire du costume Flammarion 1965
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Braun and Schneider: Historic Costume in pictures Dover
Publications NY 1975

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

12 fő

Oktató neve:

Huszti Andrea

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Viselettörténet 3
LÁA-VIST03
Látványtervező tanszék
2 kredit
2 kontakt óra
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Kedd 12.00-13.30

Helyszín:

Epreskert IV/11

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Viselettörténet részletes oktatása kronológiai sorrendben az ókortól
napjainkig. A viselettörténet mélyebb ismerete a jelmeztervező
aspektusából: alapanyagok és technikák, anyag használat, szabászat,
színezek, azok szimbóluma és jelentősége, társadalmi különbségek
koronként, női frizurák, kendőzőszerek (smink), hajviselet, bajusz,
ékszerek, viselet kiegészítők.
Szokások, protokoll, társasélet, etikett, jelek, jelzések. Egyenruhák,
formaruhák, fegyverek, liturgikus öltözékek, lófelszerelések.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A barokk Európa
Vallás és politikai szempontok az öltözködésben
A harmincéves háború résztvevőinek divatbefolyásoló hatása, XIII.
Lajos kora
A csipke mérhetetlen fontossága
XIV. Lajos hosszú uralkodása alatti divatváltozások
A francia udvar, mint divatdiktátor
Leszálló kulturális javak
Hadiviselet, fegyverek, lófelszerelés
Kendőzőszerek (smink), hajviselet, bajusz, szakáll, ékszerek
Alapanyagok és technikák
Régence, rokokó
A parókák változásai
Női frizurák, kendőzőszerek, smink
Szokások, etikett, jelek, jelzések
Ékszerek
Hadiviselet, fegyverek, lófelszerelés
Kendőzőszerek (smink), hajviselet, bajusz, szakáll, ékszerek
Alapanyagok és technikák
Rokokó, klasszicizmus
Túlzott érzelmesség, finomkodás és száraz ésszerűség együtt
Szalonok és forradalom gondolata
Ipar, kereskedelem és a pénzvilág ereje
Az ingruha. A görögre majd a rómaira távolról emlékeztető
ruhadarabok
Hadiviselet, fegyverek, lófelszerelés
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Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Kendőzőszerek (smink), hajviselet, bajusz, szakáll, ékszerek
Alapanyagok és technikák
A francia forradalom és a direktórium
A polgárság, a nemesség, és a nadrágnélküliek
„Incroyable”, „Merveilleuse” divatpáros napjainkig ható, öltözködést
meghatározó
szerepe
Női frizurák, kendőzőszerek (smink), hajviselet, bajusz, ékszerek
Szokások, protokoll, társasélet, etikett, jelek, jelzések
Egyenruhák, formaruhák, fegyverek, lófelszerelés
Alapanyagok és technikák
Empire
Napóleon céljainak és hadjáratainak eredményeképpen kialakított,
önmagában rövid életű, de hatásos udvari, birodalmi stílusa
A görög, római formákba ötvöződik még az egyiptomi és sok más
stílus is
David, mint divattervező
Az általános francia, és európai viselet alakulása
Női frizurák, kendőzőszerek (smink), hajviselet, bajusz, barkó,
ékszerek
Protokoll, etikett, társas élet, illemtan, szokások, jelek, jelzések
Egyenruhák, formaruhák, fegyverek, lófelszerelés
Népviseletek
Alapanyagok és technikák
A XIX. század első negyede
Az empire viselet továbbélése, ezen belüli divat változatok
1815-től Bécs diktál
A rokokó visszatérése korszerűsített formában, stílusegységek
„biedermeier”
fedőnév alatt, Dandy, Női frizurák, kendőzőszerek (smink), hajviselet,
bajusz, barkó, szakáll, ékszerek
Kutatási módszerek ismertetése és gyakorlása a feladatok kapcsán. A
kutatások dokumentálása és azok felhasználása a jelmeztervezés
folyamán.

A hallgató viselettörténeti jártassága az oktatott korszakokban, A
viseletek kreatív elemzése kultúrantropológiai összefüggésben. A
tanultak felhasználása a jelmeztervezői feladatoknál.
Erika Thiel: Kunst und Gesellschaft Berlin 1982
Max Tilke: Kostümgeschichte in Bildern Drei Lilien Verlag Wiesbaden
Francois Boucher: Histoire du costume Flammarion 1965
Braun and Schneider: Historic Costume in pictures Dover
Publications NY 1975

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

11 fő

Oktató neve:

Mácsai János

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:

Zenetörténet, zenedramaturgia 1
LÁA-ZETD01
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A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Látványtervező Tanszék
2 kredit
heti 2 kontaktóra
2021/22 tanév, őszi szemeszter
szerda, 13:00–14:30

Helyszín:

Vetítő

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Bevezetés, népzene és zenetörténet (Kékszakállú). J.S. Bach –
előzmények és kortársak ,
J.S. Bach – a zenei nagybarokk. Mozart - hangszeres művek, Mozart
- operák, vokális művek. Haydn – a klasszika formai gondolkodása.
Beethoven - I. Fiatalkori művek, Beethoven - II A középső korszak III. A késői korszak. Schubert – hangszeres művek– vokális művek .
Schumann - az intim romantika
Bevezetés, népzene és zenetörténet (Kékszakállú). J.S. Bach –
előzmények és kortársak,
J. S. Bach – a zenei nagybarokk. Mozart - hangszeres művek, Mozart operák, vokális művek. Haydn – a klasszika formai gondolkodása.
Beethoven - I. Fiatalkori művek, Beethoven - II A középső korszak III. A késői korszak. Schubert – hangszeres művek– vokális művek.
Schumann - az intim romantika
Érő romantika (Berlioz, Mendelssohn stb) Chopin – áttekintés, Liszt áttekintés
Gustav Mahler – szimfonikus vizualitás, Richard Strauss –
utóromantika, a karmesterségről, Arnold Schönberg – zenei absztrakt,
Stravinsky és a 20. század
Bartók – áttekintés, a színpadi művek, Mozart – Don Giovanni
részletesen I.
Mozart – Don Giovanni részletesen II.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

rendszeres részvétel a tanórákon, a kötelező zeneművek
meghallgatása

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

a hallgatók órákon tanúsított aktivitásának figyelemmel kísérése,
a féléves tananyag és a kötelező hanganyag ismeretének
számonkérése félévzáró vizsgadolgozat formájában

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Európa zenéje- Az opera születése, Zenemű kiadó, Budapest 1986.
ISBN: 0359000476460
Európa zenéje- A 18. századi opera Scarlattitól Mozartig, Zenemű
kiadó, Budapest 1986.
ISBN: 9633306086

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

nincs korlátozva fő

Oktató neve:

Lenkefi Zoltán, Pajor Patrícia

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:

Látványtervezési gyakorlat, bábtervezés kivitelezés 1.
LÁM-BÁBK01
Látványtervező Tanszék
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A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:
Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

6 kredit
5 kontakt óra
2020/21 tanév, őszi szemeszter
Péntek 14.30-15.30 Pajor Patrícia
Péntek 15.00-17.30 (lenkefi Zoltán)
Epreskert IV/7, V/Látvány, Kisképző
A kurzus célja, olyan bábok létrehozása, amelyek az adott
tematikát kifejezik és készülő bábelőadás részei lesznek a
bábtervezés és bábkivitelezés kortárs szemléletével. A tervezett
előadás rendezője, amihez a bábok készülnek, Gardenö Klaudia
a Színház- és Filmművészeti Egyetem negyedéves bábrendező
hallgatója. Egy adott mű szereplőinek bábtervezése a feladat. A
bábterveknek érzékeltetni kell a karakter lényegét, viszonyát a
bábmozgatóval, a tervezett bábok egyéni stílusát és
mozgathatóságát.
A kurzus folyamán feladat a megtervezett és kiválasztott báb
saját kezű kivitelezése. Az előadásban a tervező maga mozgatja
az általa tervezett és kivitelezett bábot azzal a céllal, hogy
tapasztalatot szerezzen mozgató és báb munkaviszonyáról,
valamint a báb használhatóságának lényegét megértse.

A bábtervnek illeszkednie kell a megadott mű koncepciójához a bábok
és a látvány egészéhez.

Szempontok: mozgathatóság, megfelelő anyaghasználat, ízületek,
keresztek és súlypontok megfelelő kivitelezése.
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Tervezés: kutatómunka, karakterkeresés. A bábtervek kivitelezési

terveit olvasható, gyártási szempontok szerint minden esetben
elvégzi

Színes terv készítése. Műhely rajz készítése. Műhely munka – faragás,
ízületek előkészítése. Összerakás, kereszt, festés.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A bábok kivitelezési minősége, mozgathatósági szempontjai
szerint

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

7 fő

Oktató neve:

Csanádi Judit, É. Kiss Piroska

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:

Látványtervezési gyak díszlettervezés, kivitelezés 03

KÓS, Lajos – KOCH, Aurél: A bábjáték technikája, Budapest, Művelt
Nép Könyvkiadó,1956
KÓS, Lajos: Kéz és mozgás, bábanatómia, Budapest,Népművelési
Propaganda, 1982
KÓS, Lajos: A bábszínház technikája, szcenikája I.II.III.IV.V., Budapest,
1965
BELITSKA, SCHOLZ, Hedvig: Vásári és művészi bábjátszás
Magyarországon 1945-ig, Tihany, 1974.
BRÓDY, Vera: A bábtervező mesél, Budapest, MÓRA
FERENC IFJÚSÁGI KÖNYVKIADÓ ZRT,2016

LÁM-DITK03
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A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Látványtervező tanszék
6 kredit
5 kontaktóra
2021/22 tanév, őszi szemeszter
szerda 9.00 – 10.30 (É.Kiss), 10.30- 12.45 (Csanádi Judit)

Helyszín:

Epreskert, IV/7, V/ Látvány

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Gyakorlati jeggyel záruló műtermi gyakorlatok, amelyek során egy
Csehov dráma komplex látványtervezése a feladat.
Tervezés:
A koncepció kialakítása, story board kszítése után, a kortárs előadóművészeti irányzatok integrálásával, egy teljes előadás látványterveit
kell kidolgozni, makett formájában véglegesíteni.
Színpadtechnika:
A szemeszter programja a színház, mint a szerkezettervezés speciális
területe: állandó építés, bontás. Az anyag és a szerkezet összefüggése.
A színpadi működés és a szerkezet összefüggése. A látvány és a
szerkezet összefüggése.
Az anyagválasztás statikai, technológiai és esztétikai következményei.
A különböző anyagok együttes használata, illetve
összeférhetetlensége. Az színházi működés, mint az anyagok speciális
igénybevétele. Illesztések, csatlakoztatások, szerkezet építés,
szerelvények.
A tervezési feladat szerkezetének megtervezése, dokumentálása.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Tervezés:
Csehovról és drámáiról
A tervezendő színmű elemzése.
Anyaggyűjtés.
A koncepció kialakítása.
A koncepció vizualizálása.
A díszlet tere. Alaprajz. Story board.
A díszlet atmoszférája. Látványtervek
Makettezés.
Színpadtechnika:
1.óra: Ismétlés - A díszletgyártás anyagai, technikái, a színpad
technikája, beépített szerkezetei.
Szállítás, raktározás, építés, bontás.
Kezelhető méretek. Szabványok.
Az anyagismereti témák kiosztása (fák, fémek, textilek,
műanyagok).
Feladat: A kapott anyagismereti téma anyagának gyűjtése.
Prezentáció készítése.
2.óra: Díszlet anyagcsoportok: fák, fémek, textilek, műanyagok,
szerves anyagok.
Az anyagválasztás statikai, technológiai és esztétikai
következményei.
A színpad, mint speciális igénybevétel: bonthatóság,
dinamikus terhelés.
Baleset- és tűzvédelem. Konzultáció a gyűjtött anyagokról.
3.óra: A színpadon használatos fa és fa pótló anyagok, azok
alkalmazása és szerelvényei
Hallgatói prezentáció a fa anyagcsoportról.
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4.óra: A színpadon használatos fémek, alkalmazásuk,
megmunkálásuk, szerelvényeik.
Hallgatói prezentáció a fém anyagcsoportról.
5.óra: A színpadon használatos műanyagok, azok lehetőségei,
korlátai.
Hallgatói prezentáció a műanyag anyagcsoportról.
Szerves anyagok a színpadon, azok „szerelvényei”,
lehetőségei, nehézségei.
6.óra: A színpadon használatos textíliák, azok alkalmazása és
megmunkálása.
Hallgatói prezentáció a textil anyagcsoportról.
A különböző anyagok együttes használata, illetve
összeférhetetlensége.
7.óra: Az eddig tanultak ismétlése. Lépcsőszerkesztés
Feladat: Lépcsőszerkesztési otthoni feladat.
8.óra: A lépcsőszerkesztés értékelése, osztályzása.
A tervezési feladatok prezentációja.
Konzultáció a szerkezeti elképzelésről.
9.óra: A tervezési feladat szcenikai megtervezése, konzultáció.
Az anyag, szerkezet, működtetés megtervezése.
Építés, bontás, a szállítás lehetőségei szerinti méretezés.
A kivitelezés átgondolása. Konszignáció.
Feladat: Végleges szerkezeti elképzelés.
Műhelyrajzok, részletrajzok, csomópontok, konszignáció
elkészítése.
10.óra: Konzultáció a féléves terv műszaki rajzairól
Feladat: A tervdokumentáció fejlesztése.
11.óra: Konzultáció a féléves terv műszaki rajzairól
Feladat: A tervdokumentáció fejlesztése.
12.óra: Konzultáció a féléves terv műszaki rajzairól
Feladat: A tervdokumentáció fejlesztése.
13.óra: Vizsga. Hiánytalan, végleges tervdokumentáció.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Tervezés:
A látványtervek, makett és makettfotók készítése. A kapcsolódó
műhelyrajzok elkészítése hagyományos és digitális programok
segítségével. Az MA képzés tervezési feladataiban a művészi
módszerek és a korszerű technikák alkalmazása követelmény.
Színpadtechnika:
A gyakorlatjegy három összetevője az anyagismereti házi dolgozat
eredménye, a lépcső szerkesztés eredménye és a tervezési feladat
szcenikai tervének eredménye. (Tehát: komolyan kell venni az
írásbeli számonkérést!) A három jegy átlagát árnyalhatja az órai jelenlét
és az órai munka intenzitása.
Hiányzás esetén pótlandó az elmulasztott tananyag, azt számon kérem.
A BA előképzettséggel nem rendelkező hallgatóknak fel kell
venni a BA színpadtechnika kurzusait! (BA2: burkolatok,
emelvények, hidak, falak, plasztikus elemek, BA3: lépcsők)
Tervezés:
Az elkészült tervek tartalmi és esztétikai minősége alapján.
Színpadtechnika:
Az alapok ismerete elengedhetetlen a díszlettervezés tanulásához,
gyakorlásához, ezért semmi nem felejthető el! Csak hiánytalan tudás az
elégséges a színpadi munkához. Életek múlnak rajta! Épp ezért csak
három részosztályzatot lehet szerezni: a kifogástalan műhelyrajzokra és
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dolgozatra ötöst (5), a nem kifogástalan, de lényeges ismerethiányt
nem mutató munkára négyest (4), ez alatt csak egyest (1).

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Csehov drámái.
A Színpadtechnika folyóirat számai.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

8

Harrold Burris – Meyer and Edward C.Cole: SCENERY FOR THE
THEATRE, Little, Brown and Company – Boston – Toronto
F. Bellman: SCENE DESIDN, STAGE LIGHTING, SOUND,
COSTUME AND MAKEUP, Harper and Row Publishers.Inc.
Heffner – Selden – Sellman: MODERN THEATRE PRACTICE,
Prentice - Hall Intern. Inc, London
Samuel Selden and Tom Rezzuto: ESSENTIAL OF STAGE
SCENERY, Prentice - Hall International Inc, London

Oktató neve:

Csík György, É. Kiss Piroska

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka
mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Színházi és mozgóképes díszlettervezés 3

Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a
Neptun számára (max. 900
karakter)

LÁM-DITK03
Látványtervező tanszék
heti 5 kontakt óra
6 kredit
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Szerda
10.30-12.00 É. Kiss Piroska
Csütörtök 8.30.-11.00 Csík György
Epreskert V/Látvány
Feladat egy választott opera díszletének megtervezése a kiválasztott
színház színpadára.
Az opera műfajának megismerése tervezői aspektusból. Zene és tér
összefüggései.

A szemeszter tervezői feladatának választott opera díszlettervének
szerkezettervezése, optimális anyaghasználattal, működtetésének
(építés, bontás, díszletváltozások) kitalálása, kivitelezésre alkalmas
tervdokumentáció készítése.
Bővebb tartalmi leírás,
A képzés során foglalkozunk a korszerű anyagok releváns
részletes tematika (opcionális): tulajdonságaival, teátrális lehetőségeivel. Az alapos anyagismeret
tágítja a tervező mozgásterét.
A másik fő irány a szerkezettervezés. A tervezőnek képesnek kell
lennie a díszletet gyártható, a napi színházi rutinban jól
használható, szállítható, raktározható, építhető, bontható, mégis
biztonságos, a megfelelő esztétikai és teátrális hatásokra képes
színpadi tárgyegyüttesként megterveznie.
Ehhez a feladathoz nyújtok színpadtechnikai, díszlettervezői
ismereteket.
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Követelmények, a hallgató
egyéni munkával megoldandó
feladatai:

Munkamódszerek: színházi eladások elemzése, konzultáció
Követelmények: Makett és story board, az anyagok, szerkezetek

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

A feladat hiánytalan teljesítése, a tartalmi, kivitelezési és művészi
minőség alapján. A kialakított koncepció érthetősége a terveken, a
feladat hiánytalan teljesítése, a tervek minősége és olvashatósága
alapján

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

The Theatre: A Concise History, by Phyllis Hartnoll, Enoch Brater
Magyar színpad-kép-írók, Budapest, Országos Színháztörténeti Múzeum
és Intézet, 1995.
Contemporary Theatres in Europe: A Critical Companion Edited by Joe
Kelleher, Edited by Nicholas Ridout
Mc KINNON, Peter, FIELDING, Eric: World Scenography 19751990, Taiwan, OISTAT,2012.
Mc KINNON, Peter, FIELDING, Eric: World Scenography 19902005, Taiwan, OISTAT,2014.
JONSTON,Lucy: Fashion in detail,London,Victoria and Albert Museum
publishing,,2013
FUKAI, Akiko:A DIVAT története a 18-20. században,Budapest,
Tachen, Vince Kiadó,2003,

Maximális létszám,
befogadás, kapacitás:

5 fő

Oktató neve:

Zeke Edit, Nagy Fruzsina

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka
mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Színházi és mozgóképes jelmeztervezés 1
LÁM-JETK01
Látványtervező tanszék
heti 5 kontakt óra
6 kredit

Helyszín:

Epreskert IV/7

Tartalmi leírás: leírás a
Neptun számára (max. 900
karakter)

Feladat Csehov egyik választott drámája összes szereplőjének
jelmeztervezése.
A jelmez terveknek érzékeltetnie kell:
- a hallgató koncepcióját,
- az öltözetek részleteit, szabásvonalait,
- szereplők közti viszonyrendszert,
- a karakterek szociális és társadalmi helyzetét

megtervezése, szakszerű, gyártásra alkalmas dokumentálása:
konszignációja, költségvetése, műhelyrajzok (M=1:25 léptékben, M=1:10
részletrajzokkal, M=1:50 alaprajzzal és metszettel). A látványtervekhez
kapcsolódó műhelyrajzok elkészítése hagyományos úton, és digitális
programok alkalmazásával történik.

2020/21 tanév, őszi szemeszter
Csütörtök 13.00-15.30 Zeke Edit
Kedd
14.00-15.30 Nagy Fruzsina
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- az elképzelt karakterek anatómiai különbségeit
Kivitelezés: szabadkompozíciós feladat, ami egy saját történet
szereplőinek jelmezeit ábrázolja a megadott kontextusban.
Cél: A tervező hallgató koncepciójának kialakítása a darabról és annak
Bővebb tartalmi leírás,
részletes tematika (opcionális): vizuális megjelenítése. A szereplők egymáshoz való viszonyának,

Követelmények, a hallgató
egyéni munkával megoldandó
feladatai:

dramaturgiai és szociális helyzetüknek érzékeltetése. Egy jelmezvilág
kialakítása a dramaturgia és a tartalom szerint. A jelmezábrázolás
elsajátítása magas művészi minőségben. A kivitelezési feladat a kreatív
anyaghasználati ismereteket kívánja fejleszteni.
Követelmény:
- a darab összes szereplőjének jelmezterve, ami vizuálisan magas
művészi
színvonalon ábrázolja a hallgató elképzelését minimum A3 méretben
- színtérkép a jelmezek egymásközti és díszlettel való viszonylatairól
- a jelmeztervek mellé anyagminta csatolása,
- jelmez-kiegészítők rajzai,
- a kiválasztott jelmezek varrodai műhelyrajza,
- ruhalista és költségvetés,
A féléves jegy feltétele, a tervtartalom teljesítésén felül, a jelmeztervek
fotódokumentáció leadása a tanszéki titkárságon.
A kivitelezésnél egy öltözet elkészítése a cél kreatív anyag és forma
használattal.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

A feladat hiánytalan teljesítése, a tartalmi, kivitelezési és művészi
minőség alapján. A kialakított koncepció érthetősége a terveken, rajz és

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

SANDER,Gerhard- LANGE, Susanne-CONRATH-SCHOLL
Gabrielle: August Sander: People of the 20th Century, 7 vols, 2002,)
Mc KINNON,Peter, FIELDING, Eric: World Scenography 19751990, Taiwan, OISTAT,2012.
angol nyelvű
Mc KINNON,Peter, FIELDING, Eric: World Scenography 19902005, Taiwan, OISTAT,2014.
Díszlet-jelmez (magyar szcenográfia 1995-2oo5), Budapest, Göncöl

alakrajz tudás, karakter ábrázolás, a terv vizuális megjelenítésének
minősége, a jelmezek olvashatósága, a kiírt feladatok hiánytalan
teljesítése.

Kiadó, 2005.
JONSTON,Lucy: Fashion in detail,London,Victoria and Albert Museum
publishing,,2013
FUKAI, Akiko:A DIVAT története a 18-20. században,Budapest,
Tachen, Vince Kiadó,2003,

Maximális létszám,
befogadás, kapacitás:

8 fő

Oktató neve:

Csík György, Nagy Fruzsina

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:

Színházi és mozgóképes jelmeztervezés 3
LÁM-JETK03
Látványtervező tanszék
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A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka
mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:
Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a
Neptun számára (max. 900
karakter)

heti 5 kontakt óra
6 kredit
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Kedd 11.00-12.30 Zeke Edit
Szerda 12.00-14.30 Csík György
Epreskert V/Látvány
Feladat egy választott opera összes szereplőjének jelmeztervezése.
A jelmez terveknek érzékeltetnie kell:
- a hallgató koncepcióját,
- zene és librettó közti összefüggéseket
- az öltözetek részleteit, szabásvonalait, anyagait
- szereplők közti viszonyrendszert,
- az elképzelt karakterek anatómiai különbségeit

Cél: A tervező hallgató koncepciójának kialakítása a darabról és annak
Bővebb tartalmi leírás,
részletes tematika (opcionális): vizuális megjelenítése. Az operatervezés sajátosságainak megismerése. A

Követelmények, a hallgató
egyéni munkával megoldandó
feladatai:

szereplők egymáshoz való viszonyának, zene dramaturgia, dramaturgiai
és viszonyrendszerüknek érzékeltetése. Egy jelmezvilág kialakítása a
zene, a dramaturgia és a tartalom szerint. A jelmezábrázolás elsajátítása
magas művészi minőségben. A kivitelezési feladat a kreatív
anyaghasználati ismereteket kívánja fejleszteni.
Követelmény:
- a darab összes szereplőjének jelmezterve, ami vizuálisan magas
művészi
színvonalon ábrázolja a hallgató elképzelését minimum A3 méretben
- színtérkép a jelmezek egymásközti és díszlettel való viszonylatairól
- a jelmeztervek mellé anyagminta csatolása,
- jelmez-kiegészítők rajzai,
- a kiválasztott jelmezek varrodai műhelyrajza,
- ruhalista és költségvetés,
A féléves jegy feltétele, a tervtartalom teljesítésén felül, a jelmeztervek
fotódokumentáció leadása a tanszéki titkárságon.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

A feladat hiánytalan teljesítése, a tartalmi, kivitelezési és művészi
minőség alapján. A kialakított koncepció érthetősége a terveken, rajz és

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

SANDER,Gerhard- LANGE, Susanne-CONRATH-SCHOLL
Gabrielle: August Sander: People of the 20th Century, 7 vols, 2002,)
Mc KINNON,Peter, FIELDING, Eric: World Scenography 19751990, Taiwan, OISTAT,2012.
angol nyelvű
Mc KINNON,Peter, FIELDING, Eric: World Scenography 19902005, Taiwan, OISTAT,2014.
Díszlet-jelmez (magyar szcenográfia 1995-2oo5), Budapest, Göncöl

alakrajz tudás, karakter ábrázolás, a terv vizuális megjelenítésének
minősége, a jelmezek olvashatósága, a kiírt feladatok hiánytalan
teljesítése.

Kiadó, 2005.
JONSTON,Lucy: Fashion in detail,London,Victoria and Albert Museum
publishing,,2013
FUKAI, Akiko:A DIVAT története a 18-20. században,Budapest,
Tachen, Vince Kiadó,2003,
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Maximális létszám,
befogadás, kapacitás:

5 fő

Oktató neve:

Zeke Edit, Kiss Gabriella, É. Kiss Piroska

A kurzus elnevezése:

Külső szakmai gyakorlat 2.

A kurzus Neptun kódja:

LÁM-KÜSG02

A kurzus felelős tanszéke:

Látványtervező Tanszék

A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):

6 kredit
120 kontakt óra

Szemeszter:

2021/22 tanév, őszi szemeszter

Időpont:

120 óra

Helyszín:

Epreskert IV/6, V/ Látvány Főépület , Külső helyszín

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus célja az installáció tervezéssel és kivitelezéssel való
ismerkedés. Feladat az Egyetem 150 éves évfordulójára tervezett
Révész Emese által irányított kiállítás teljes vizualitásának
megtervezése és a kivitelezés irányítása, illetve a kiállításhoz
tartozó néhány kiegészítős modellezése.
A tervezési folyamat a kurátorok elképzeléseivel összhangban
kell történjen. A feladathoz a kiállítás témája szerint kutatás is
tartozik.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A kiállítás tervezésben való aktív részvétel, kutatás elvégzése, a
kiadott feladatok teljesítése a kiadott határidőre

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

A kiállítás tervezésében való aktív részvétel, a tervek művészi és
tartalmi minősége alapján, közösségben történő kreatív
alkotómunka

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

6 fő
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Oktató neve:

Nagy Fruzsina

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Az öltözködés kultúrantropológiai vonatkozásai 1
LÁM-ÖLTK01
Látványtervező tanszék
2 kredit
2 kontaktóra
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Kedd 12.30-14.00

Helyszín:

Epreskert IV/7

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A viselettörténeten belül a jelmeztörténet jelentőségének
ismertetése. A viseletet tágabb kontextus felől való elemzése.
Kutatási eredmények felhasználása, az eredeti, a valóság és az
újraalkotás kapcsolata és összefüggései. Forrásként használható
anyagok köre, szakirodalom ismertetése, gyakorlati
megvalósítandó feladat.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

.
Kurzusom témája a művészet és technológia ötvözése különleges
jelmezek tervezésében és kivitelezésében.
A XXI. században már egyáltalán nem meglepő, ha egy jelmez világít,
felfújódik vagy éppen hangot ad. Sokan kísérleteznek interaktív
jelmezekkel, amik reagálnak a mozgásra, az érintésre, a fényváltásra
vagy éppen a hangokra. Kurzusom célja, hogy a szemeszter alatt a
hallgatók olyan jelmezeket tervezzenek és hozzanak létre - akár külső
technikusok bevonásával, -amelyeknek szerves része valamilyen
technikai eszköz, pl: led fények, ventillátorok, hangszenzorok, digitális
kijelzők, stb.
A kurzus legjobb jelmezeit a Magyar Oistat központ által rendezett
kiállításon szeretnénk bemutatni 2021 tavaszán
A kutatáson kívül, a tárgy keretein belül a kivitelezéshez nemcsak
hagyományos technikák, hanem különlegesebb, kísérleti módszerek
alkalmazása is.
Jártasság a leadott anyagban és annak a gyakorlatba való átültetése.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

BOLTON, Andrew,:Alexander McQueen,Savage beauty, New
York,The Francois Boucher: Histoire du costume Flammarion 1965
Braun and Schneider: Historic Costume in pictures Dover
Publications NY 1975
Gabrielle: August Sander: People of the 20th Century, 7 vols, 2002,)
Mc KINNON,Peter, FIELDING, Eric: World Scenography 19751990, Taiwan, OISTAT,2012.
Mc KINNON,Peter, FIELDING, Eric: World Scenography 19902005, Taiwan, OISTAT,2014.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

8 fő
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Oktató neve:

B. Nagy Anikó

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

A szcenikai aspektus a modern és kortárs művészetben 1
LÁM-SZAM01
Látványtervező tanszék
3 kredit
2 kontakt óra
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Szerda 16.30-18.00

Helyszín:

Epreskert IV/7

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kortárs vizuális nyelv elnevezésű óra célja a világot összefüggéseiben
vizsgálni, figyelni.
Az alapdolgokra, eddig evidensnek gondolt helyzetekre újra
rákérdezni. Máshogy feltenni kérdéseket.
Környezetünket a vizuális lenyomatokon keresztül értelmezni, azt
elemezni.
Szcenikai aspektus a modern művészetben - Kollokviummal záródó
tantermi előadások keretében a hallgatók rendszerezik a magukkal
hozott civilizáció- és tárgytörténeti ismereteiket, és ezekre alapozva,
továbbá a mindenkori tervezési feladathoz igazodva
társadalomtörténeti, kultúr-antropológiai aspektusból vizsgálják a
vizuális művészeteket, különös tekintettel a környezet- és
tárgykultúrára, a modernizmustól a kortárs időszakig.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A tárgy tematikája reflektál a féléves tervezési tárgyak kapcsán
felmerülő szcenikai aspektusokra a művészettörténetben, az
adott kor társadalomtörténeti ismereteire is..

Követelmények, a hallgató
egyéni munkával megoldandó
feladatai:

Munkamódszerek: múzeumlátogatáson való részvétel, adott
témakörben kutatás és prezentáció
hallgatók által tartott prezentációk

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Az óraközi szereplés, illetve 10 kérdésből álló, 90 perc alatt
teljesítendő szóbeli vizsga alapján.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

John Berger: Mindennapi képeink (Corvina Kiadó, 1990)
Bevezetés a vizuális kommunikációba (Scolar Kiadó, 2009)
Sean Hall: Amikor az óriáskígyó lenyeli az elefántot (Scolar Kiadó,
2008)
2.,3. GROYS, Boris: Kényelmetlenül élni! A design diadalmenete, avagy
a művészet elterjedése a hétköznapokban. Boris Groys és Pierre Doze
beszélgetése. Balkon, 2010./6.
KERTÉSZ László, LEPOSA Zsóka szerk: A mi kis falunk. 2010,
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, Budapest.
TATAI Erzsébet: Neokonceptuális művészet Magyarországon a
kilencvenes években. 2005. Praesens, Budapest.
BISHOP, Claire: Radical Museology - or, What's 'Contemporary' in
Museums of Contemporary Art? 2014. Walther König.
KLANICZAY Júlia, SASVÁRI Edit (szerk.): Törvénytelen avantgárd.
Galánthai György balatonboglári kápolnaműterme 1970-1973.
2003.Artpool – Balassi, Budapest.
KRAUSE KNIGHT, Cher: Public Art, Theory, Practice and
Populism. 2008. Blackwell Publishing. Oxford
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Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

10 fő

Oktató neve:

Kovács Olivér

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Számítógépes tervezés, tárgy és térábrázolás 1
LÁM-SZTÁ01
Látványtervező tanszék
2 kredit
2 kontaktóra
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Szerda 13.30-15.00

Helyszín:

Főépület. Alagsor média terem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tantárgy célja az audiovizuális médiumok alkalmazásának
elsajátításán és a mozgóképes anyagok rögzítésén túl, azok
feldolgozása, utó effektálása és prezentálása, világítástechnikai
kérdések megoldása, illetve a hangzó anyagok rögzítésének elsajátítása,
feldolgozása és prezentálása, szak-irányú kísérletek folytatása,
feladatok elvégzése és művek megvalósítása.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

.

8 fő

Oktató neve:

Dr. Előd Ágnes

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Számítógépes tervezés, tárgy- és térábrázolás
LÁM-SZTÁ02
Látványtervező Tanszék
2
2021/22 tanév, őszi szemeszter
csütörtök 14-16

Helyszín:

Intermédia épület alagsori számítógép-terem
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Tartalmi leírás: leírás a
Neptun számára (max. 900
karakter)

Autodesk 3DS Max és Autodesk Mudbox bevezető szintű kurzus.
A félév elején a hallgatóknak le kell tölteniük a saját gépükre
mindkét szoftver ingyenes diákverzióját az Autodesk website-járól.
Ehhez egy ún. Autodesk account-ot kell regisztrálniuk, és
feltölteni a Tanulmányi Osztálytól kapott iskolalátogatási igazolást.
Az órák anyaga egymásra épül. Hiányzás esetén a hiányzó óra
anyagát pótolni kell ahhoz, hogy a hallgató követni tudja a
következő órát, amin már jelen tud lenni! Mudbox-szal kezdünk:
ezen megtanuljuk a 3D szerkesztés alapfogalmait és a különböző
felbontási szintekhez tartozó ipari sztenderdeket. A félév második
felében áttérünk a 3DS Max kezelésére: alap modellező eszközök
használata, és a modellek render-eléséhez szükséges alapeszközök.
Teams-ben elérhetővé teszem az egyetemi használatra készült
tutorial videókat, de a kézi jegyzetelés is mindenképpen ajánlott!

Bővebb tartalmi leírás,
részletes tematika (opcionális): Tartalmi leírás:
Mudbox:
kezelőfelület bemutatása
nulladik felbontási szinten való fejmintázás modell után (a
cél a modell nagy befoglaló formáinak karakteres megmintázása
elemző megfigyeléses módszerrel)
modell utáni fejmintázás a 3-5 felbontási szinten (a cél a
részletformák karakteres megmintázása, referenciaképek helyes
használata)
saját referenciakép szett készítése és ezek alapján teljes
felbontású portré mintázása
3DSMax:
alapeszközök ismétlése (Hard Surface modellezés)
referenciaképek használata
box és plane mintázás
a Standard világítás/material/render összevetése a
fotometrikus eszközökkel
Tematika:
Mudbox és 3DSMax kezelésének alapjai

Követelmények, a hallgató
egyéni munkával megoldandó
feladatai:

Munkamódszerek: Az óra elején van alkalom az előző heti házi
feladattal kapcsolatos kérdésekre. Rövid elméleti bevezetővel
kezdődik, ezután történik a gyakorlatok ismertetése (egy-egy
gyakorlat ismertetése háromszor hangzik el, hogy biztosan minden
lépést le tudjanak jegyzetelni és a házi feladat készítésekor otthon
már egyedül is tudják alkalmazni az órán tanultakat).
Eszköztippek. Kérdések. Ezután egyéni feladatmegoldás (15-20
percenként egyenként minden hallgatóval korrektúra). Óra végén a
házi feladat ismertetése. Az órák között a házi feladattal
kapcsolatban e-mail-ben lehet kérdezni, úgy hogy a problémás fájlt
elküldi a hallgató.
Óralátogatás, szoftverek (Autodesk Mudbox és Autodesk
3DSMax) ingyenes oktatási verziójának letöltése a hallgató saját
gépére, papír alapú jegyzetelés az órán, hogy kis rajzocskákat is
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Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám,
befogadás, kapacitás:

tudjon a jegyzethez fűzni (minden órára ugyanaz a füzet, mert az
anyag egymásra épül)
A szorgalmi időszak végén meghatározásra kerülnek a
vizsgafeladatok. 5-8 vizsgafeladat csoportonként: 2-3 db Mudboxos feladat (plusz kapcsolódó fájlformátumok és referenciaképek),
3-5 db 3DSMax.os feladat (plusz kapcsolódó fájlformátumok és a
fájlban felhasznált képek). A vizsgán egyenként be kell mutatni a
vizsgafeladatokat és az értékelés ezek alapján történik.
3DS Max Help
https://area.autodesk.com/all/tutorials/3dsmax/?level=Beginner
https://area.autodesk.com/all/tutorials/mudbox/?level=Beginner
online oktatás esetén nincs korlát, jelenléti vagy vegyes oktatás
esetén 12 fő

Oktató neve:

Sánta Balázs

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Színpadi világítás és mediális tervezés 2
LÁM-SZIV02
Látványtervező tanszék
2 kredit
2 kontakt óra
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Csütörtök 11.00-12.30

Helyszín:

Főépület, Alagsor Média terem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus középpontjában a hallgatók digitális tervezői kompetenciafejlesztése áll, multimediális perspektívából megközelítve. Cél, hogy a
hallgatók magabiztosan nyúljanak alkotói tevékenységük során az olyan
eszközökhöz, mint a digitális animáció, digitális utómunka, analóg-,
digitális- vagy kevert technikájú vizuális trükkök alkalmazása, továbbá
színpadi vetítés és mapping. A kurzus során áttekintő jelleggel
ismertetésre kerülnek a különböző animációs technikák illetve a
vonatkozó technológia-történet. Az alkotói munkafolyamat
megtervezése, a szakkifejezések megfelelő használata, a műfaji
sajátosságok megismerése szolgáltatja az alapot, de a hallgatók
betekintést nyernek a karakter-animáció és különböző kevert technikájú
animációs alkotások technikai megvalósításának folyamataiba, a digitális
kompozitálás és a hangi tervezés alapjaiba is. Kisebb gyakorlati
feladatokon keresztül – storyboardtól kiindulva – koherens módon
felépített, kompozitált snittekig/jelenetekig jutunk, ahol a karakter, a
karakter környezete illetve mindezek komplex, (akár részben vetített)
mozgásban lévő audiovizuális rendszere alkotja a hallgató által
megteremtett világot.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Munkamódszerek: A szoftveres alapok elsajátítása csoport-, illetve egyéni
munkában valósul meg, kisebb gyakorló-feladatokon keresztül. A
munkafolyamat logikus megtervezése, felépítése és véghezvitele a
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kurzus szerves részét képezi. (offline illetve online projectmanagement)

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Az óraközi szereplés, a kiadott feladatok értékelése alapján, órai
feladatok elkészítése, határidők betartása. Az értékelést a kiadott
feladatok megvalósításának minősége alaktja ki, az órán taglalt
technikák és módszerek viszonylatában, az órán ismertetett
szempontrendszer szerint.
Leow Wee Kheng: Digital Compositing (Department of Computer
Science School of Computing National University of Singapore)
http://www.comp.nus.edu.sg/~cs5245/lecture/compositing.pdf
Deres Kornélia: Színház, Technológia, Intermedialitás (2015)
http://doktori.btk.elte.hu/lit/dereskornelia/diss.pdf

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

10 fő

Oktató neve:

Csanádi Judit

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Térnyelvi tanulmányok 1.
LÁM-TETA01
Látványtervező tanszék
2 kredit
40 kontakt óra + önálló 20 óra
2021/22 tanév, őszi szemeszter
2020. 08.30.-2020. 9.10.

Helyszín:

Epreskert IV/7

Tartalmi leírás:leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Gyakorlati jeggyel záródó műtermi munka folyamatában, több pillérre
épülő kurzus során a hallgatók megismerik az építészeti tér és az azt
megalkotó kultúrkör eszmerendszerének összefüggéseit, a felismert
kapcsolódások alapján térmodellekkel elemeznek egy drámai művet a
féléves tervezési feladat köréből. A tér törvényszerű, nyelvi elemeit
rendszerbe foglalva, színházi térbe adaptálva összegzik elemzéseik
eredményeit egy díszlet- makettben.
A Térnyelvi kurzus során megismerkedünk a korszellem és az
építészeti tér történeti és jelenkori összefüggéseivel, tér-maketteket
fogunk készíteni a színdarabhoz, sajátos, a tér nyelvezetét használó
organikus elemzéssel, s végül díszletet fogunk tervezni absztrakt
térmakett-kompozícióink alapján adott helyszínre.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Értékelésmódja, szempontjai,
követelmények :

Térkompozíciók és díszlet-makett készítés, EGYEDÜL ÉS
TEAMBEN;
Valamennyi hallgatónak maximum 1 órás összefoglaló előadást kell
tartania az általa feldolgozott mítoszokat érintő fejezetekből. A
rezümét írásban át kell adni, e-mailben elküldeni az osztály valamennyi
tagjának és az oktatónak.
A részeredmények alapján: 8 térmodell, egyéni munka; teamben
készített végleges díszlet-makett; kiselőadás Eliade esszéje alapján.
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Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története; /I. II. III./
Osiris Kiadó, 1998
M. Eliade: Az örök visszatérés mítosza, Európa Könyvkiadó 1998
A szent és a profán: a vallási lényegről / Mircea Eliade Európa,
1987. ISBN 963-07-4253-5
Karen Armstrong: A mítoszok rövid története; 2006. Új Palatinus
Könyvesház, ISBN: 9789639651180
Kostof, Spiro, A History of Architecture: Settings and Rituals, Oxford
University Press, New York Oxford 1985; second edition 1995.
Edward T. Hall:Rejtett dimenziók

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

10 fő
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Gondolat, 1980.

KÉPZŐMŰVÉSZET-ELMÉLET TANSZÉK
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Oktató neve:

Lázár Eszter

A kurzus elnevezése:

Kiállítás-rendezési
gyakorlat 3.

A kurzus Neptun kódja:

KME-KIRG03

A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Képzőművészet-elmélet Tanszék
3
2021/22 tanév, őszi szemeszter
csütörtök: 13.30 – 15-45

Helyszín:

KET, 2015

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A gyakorlati kurzus keretében a hallgatók csoportban dolgoznak
egy választott kutatási, kurátori témán. A kurzus célja, hogy az
alapképzés első évének tavaszi szemeszterében elsajátított
ismereteket „élőben” teszteljék a hallgatók. A félév során a
koncepció kidolgozásától, a kiállítás megrendezésének
különböző feladatain keresztül, egy konkrét projektet / kiállítást
valósítanak meg egy budapesti művészeti intézményben a
hallgatók.
A kurzus egy közösen meghatározott téma kiválasztásával
kezdődik, majd az ehhez kapcsolódó hazai és nemzetközi
szakirodalom, valamint kortárs művészeti projektek
áttekintésével folytatódik. Az alapkutatás művészekkel,
kurátorokkal, szakemberekkel készített interjúkra, könyvtári és
archívumi anyaggyűjtésre épül. A hallgatók a következő kurátori
és szervezési feladatokat gyakorolják a félév során: kurátori
koncepció kidolgozása, a projekt előkészítésének és
megvalósításának, a konkrét feladatoknak az időbeosztása,
helyszínkeresés és egyeztetés, művészek, művek kiválasztása,
kommunikációs feladatok (sajtóanyag, megnyitó), műtárgyleírás,
szállítás megszervezése, a kiállítás installálása, grafikai munkák
koordinálása, projekt dokumentáció elkészítése. A félév végén
nyilvános projekt / kiállítás bemutatóra kerül sor.
A hallgatók a kiállítás megszervezéséhez kapcsolódóan egyéni és
csoportos feladatokat egyaránt kapnak.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

A félév végén a gyakorlati munkára adott érdemjegy a kiállítás
létrehozásában nyújtott aktív részvétel, valamint az egyéni
feladatok elvégzésének függvénye.
A félév elején közösen meghatározott aktuális projekt témájához
kapcsolódik.
15
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Oktató neve:

Lázár Eszter

A kurzus
elnevezése:

Művészet- és
kultúratudományi ismeretek

A kurzus Neptun
kódja:
A kurzus felelős
tanszéke:
A kurzus
kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

KME-MKTI01

Helyszín:

KET, 215 és külsős helyszínek

Tartalmi leírás:
leírás a Neptun
számára (max. 900
karakter)

A kurzus fókuszában a kortárs művészeti intézményrendszer és az intézménykritika
vizsgálata áll. Megismerjük az intézménykritika történeti és jelenkori elméleti
megközelítéseit és művészeti példáit. Olyan társművészeti intézményi működési
területekre is kitekintünk, mint pl. az alternatív, elsősorban hátrányos helyzetű,
kisebbségi tagokkal dolgozó színházi produkciók, de szó lesz a hivatalos oktatási
rendszerre reflektáló kritikai pedagógia gyakorlatba átültetett példáiról is. Ezek a
területek azért kerülnek egymás mellé az kurzuson, mert az elmúlt évtizedek
művészeti gyakorlatai a határterületekkel való együttműködésre irányulnak. A
színházi performanszok eszköztára szerves része a kortárs művészetnek, az
alternatív pedagógia hivatalos intézményrendszerén kívüli esélyteremtő gyakorlatok
pedig szintén egyre inkább integrálódnak a kritikus kortárs művészet módszerei és
céljai közé.
A kurzus fókuszában a kortárs művészeti intézményrendszer és az intézménykritika
vizsgálata áll. Megismerjük az intézménykritika történeti és jelenkori elméleti
megközelítéseit és művészeti példáit. Olyan társművészeti intézményi működési
területekre is kitekintünk, mint pl. az alternatív, elsősorban hátrányos helyzetű,
kisebbségi tagokkal dolgozó színházi produkciók (pl. Független Színház), de szó
lesz a hivatalos oktatási rendszerre reflektáló kritikai pedagógia gyakorlatba
átültetett példáiról is. Ezek a területek azért kerülnek egymás mellé a kurzuson,
mert az elmúlt évtizedek művészeti gyakorlatai a határterületekkel való
együttműködésre irányulnak. A színházi performanszok eszköztára szerves része a
kortárs művészetnek, az alternatív pedagógia hivatalos intézményrendszerén kívüli
esélyteremtő gyakorlatok pedig szintén egyre inkább integrálódnak a kritikus
kortárs művészet módszerei és céljai közé. A félév során szeretnénk az említett
területeken tevékenykedő szakembereket is meghívni.
A kurzust az ELTE BTK Esztétika Tanszékkel, Nagy Edina adjunktussal
együttműködésben hirdetjük meg.

Bővebb tartalmi
leírás, részletes
tematika
(opcionális):

Követelmények, a
hallgató egyéni
munkával
megoldandó
feladatai:

Képzőművészet-elmélet
2
2021/22 tanév, őszi szemeszter
szerda 10.00 – 11.30

Csoportos prezentáció a témához kapcsolodóan, és a félév végén a prezentációhoz
kapcsolódó esszé megírása.
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Értékelés módja,
szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy
ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A prezentáció és az esszé együttes értékelése

Maximális létszám,
befogadás,
kapacitás:
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Andrea Fraser: From the Critique of the Institution to an Institution of Critique in:
Artforum,
2005,
September,
in:
https://selforganizedseminar.files.wordpress.com/2011/11/fraser_inst_of_crit.pdf
Kwon, Miwon: Egyik helyet a másik helyett. Megjegyzések a helyspecifikusságról
(2008). In: Kékesi Zoltán, Lázár Eszter, Varga Tünde, Szoboszlai János szerk. A
gyakorlattól a diszkurzusig: Kortárs művészetelméleti szöveggyűjtemény.
Budapest, Magyar Képzőművészeti Egyetem, mke.hu. MKE, 2012.
http://www.mke.hu/adat/szoveggyujtemeny.pdf
Székely Katalin: Helyszíni szemle. Intézménykritika intézményekkel és intézmények
nélkül. In: Turai Hedvig, Székely Katalin (szerk.): Helyszíni szemle. Fejezetek a
múzeum életéből. Ludwig Múzeum, Budapest, 2012. 162.-262.o.
Mészáros György (2005) A „rossz arcúak” szava: a kritikai pedagógia
kihívása. Iskolakultúra, 15 (4). pp. 84-101.
Adorjáni Panna – Kricsfalusi Beatrix: Kollektív alkotás: módszer és / vagy politika?
http://szinhaz.net/2020/06/11/adorjani-panna-kricsfalusi-beatrix-kollektivalkotas-modszer-es-vagy-politika/
A hiányzó padtárs: az iskolai szelekció és szegregáció kritikai vizsgálata
fórumszínházi eszközökkel Egy társadalomkritikai akciószínház, in: A sajátszínház
módszerei, szerk. Horváth Kata, Obláth Márton, L’Harmattan, 2017.

Oktató neve:

Lázár Eszter

A kurzus elnevezése:

Kurátori ismeretek 3.

A kurzus Neptun kódja:

KME-KUIS01

A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Képzőművészet-elmélet
5
2021/22 tanév, őszi szemeszter
csütörtök: 10.15 – 11.45, 12.00 – 13-30

Helyszín:

KET, 215

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A Kurátori ismeretek a kurátori munka gyakorlati és elméleti
feladataival ismerteti meg hallgatót. Az intézmény- és
kiállítástörténet fontos hazai és nemzetközi fejezeteit, valamint az
aktuális tendenciákat és projekteket kurátori
szempontból elemezzük az órán: a kiállítások intézményi
hátterét és a kurátori koncepciók elméleti összefüggéseit
tárgyaljuk, érintve a projektek gyakorlati megvalósításának
lépéseit is. A félév során elemezzük a szakirodalomban tárgyalt
legfontosabb kortárs nemzetközi és hazai kurátorok munkáját.
Az “életművekhez” kapcsolódó intézménytípusok, kiállítások,
projektek, kurátori koncepciók, gyűjteményezési szempontok
mellett, többek között olyan fogalmakkal ismerkedünk meg mint
például a kurátori fordulat, új muzeológia, radikális muzeológia,
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Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

biennalizáció, együttműködésen alapuló kurátori gyakorlat.
A Kurátori ismeretek a kurátori munka gyakorlati és elméleti
feladataival ismerteti meg hallgatót. Az intézmény- és
kiállítástörténet fontos hazai és nemzetközi fejezeteit, aktuális
tendenciáit kurátori szempontból elemezzük az órán: a kiállítások
intézményi
hátterét és a kurátori koncepciók elméleti összefüggéseit
tárgyaljuk, érintve a projektek gyakorlati megvalósításának
lépéseit is. A félév során elemezzük a szakirodalomban tárgyalt
legfontosabb kortárs nemzetközi és hazai kurátorok munkáját,
mint pl. Maria Lind, Charles Esche, Okwui Enwezor, HansUlrich Obrist, Carolyn Christov-Bakargiev, WHW, Adam
Szymczyk, Zólyom Franciska, Hegyi Dóra, Páldi Lívia, Angel
Judit, Tímár Katalin...stb). Az “életművekhez” kapcsolódó
intézménytípusok, kiállítások, projektek, kurátori koncepciók,
gyűjteményezési szempontok mellett, többek között olyan
fogalmakkal ismerkedünk meg mint például a kurátori fordulat,
új muzeológia, radikális muzeológia, biennalizáció, delegált
performansz, oktatási fordulat, diszkurzív kurátori gyakorlat.
A hallgatók a féléves tematikához kapcsolódóan egyéni kutatási
feladatot kapnak: egy választott kurátor tevékenységét kell
bemutatni az órán, amit a félév végére írásban is le kell adni.
Az értékelés alapja a prezentáció, az írásbeli munka, valamint a
félév végi vizsga teljesítése.
Institutions as Praxis: New Curatorial Directions for Collaborative
Research eds: Carolina Rito & Bill Balaskas, Sternberg Press, 2020.
ed. Doreen Mende: Thinking Under Turbulence, mottobooks.com,
HEAD Geneva, 2017.
Paul O’Neill: A kurátori fordulat: a gyakorlattól a diszkurzusig”,
in: Kékesi Zoltán, Lázár Eszter, Szoboszlai János, Varga Tünde
(szerk) A gyakorlattól a diszkurzusig. Kortárs művészetelméleti
szöveggyűjtemény, Budapest, Magyar Képzőművészeti Egyetem,
2012
Claire Bishop: 2018. Radikális muzeológia avagy mi a kortárs; a
kortárs művészeti múzeumokban? (ford.Sárai Vanda), Magyar
Nemzeti Múzeum, Budapest, 2018.
A kurátori gyakorlat és diszkurzus szótára, 2012, tranzit.hu,
szerk. Szakács Eszter,
http://tranzit.org/curatorialdictionary/index.php/szotar/
Ajánlott:
ed. Doreen Mende: Thinking Under Turbulence, mottobooks.com,
HEAD Geneva, 2017.
Claire Bishop: Delegated performance. Outsourcing
Authenticity, 2012.
https://monoskop.org/images/f/f3/Bishop_Claire_2012_Dele
gated_Performance_Outsourcing_Authenticity.pdf
Obrist, Hans-Ulrich (2008). A brief history of curating. Zurich:
JRP/Ringier and Les Presses du reel.
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Oktató neve:

Őze Eszter

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Kortárs műalkotások értelmezése 3.
KME-KOMÉ01
Képzőművészet-elmélet Tanszék
2

Helyszín:

215

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Az óra keretében a hallgatók egyrészt előadások formájában
ismerhetik meg az elmúlt két évtized képzőművészetének kulcsműveit;
az ismertetés egyben különböző megközelítésmódok bemutatását is
jelenti. Másrészt a félév során nem csupán a nemzetközi és magyar
kortárs művészet kiemelkedő alkotásaival foglalkozunk, hanem maguk
a hallgatók is bemutathatják saját munkáikat, amelyeket vita, illetve
beszélgetés formájában – a megismert értelmezési lehetőségek
segítségével – közösen próbálhatnak kontextusba helyezni. Alapvető
cél a műértelmezés módszertanait, az argumentáció szabályait konkrét
kortárs művészeti alkotások közös vizsgálatán keresztül elsajátítani.

2020/21 tanév, őszi szemeszter
Hétfő, 8.30-10.00

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Jelenlét az órákon,
Félév során megadott szakirodalom és az órai anyag ismerete, Önálló
véleményalkotás kortárs műalkotásokról
Kollokvium

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

30

Oktató neve:

Őze Eszter

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Tudományos írásgyakorlat/szakszövegolvasás diplomához 1
KME-TUIDD01
Képzőművészet-elmélet
3

Helyszín:

KET, 215

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus a szakdolgozatírás elméleti és gyakorlati problémáival
foglalkozik. Célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a magyar és idegen
nyelvű művészetelméleti szakszövegek értelmezését és alkotását.

2020/21 tanév, őszi szemeszter
Hétfő, 10.00-12.15
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Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Órai részvétel, szakirodalom feldolgozása, egyéni szövegalkotás, aktív
részvétel az órai munkában.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

gyakorlati jegy: félévközi házi dolgozat

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

15

Oktató neve:

dr. habil. Varga Tünde Mariann

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Idegennyelvű szakszövegolvasás
ELIDSZOL10
Képzőművészet-elmélet
3

Helyszín:

KET

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést kapjanak a kortárs
művészet dokumentumfilmes határterületébe. A félév során olyan
filmeket nézünk, és elemzünk, amelyek a kortárs szcéna lényeges
kiállítótereiben, kiállításaiban voltak láthatók.

Aczél, Richard: Hogyan írjunk esszét? Budapest, Osiris Kiadó 2004.
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, 1996.
Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve, Osiris, 2005.
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon, Kossuth Kiadó, 2002.
James Elkins, On Judgement and Contemporary Art Criticism, Folio
series, 2010.

2021/22 tanév, őszi szemeszter
péntek 12.30-14

a kurzus témakörei:1 Urbanizmus és művészet (Assamble, Theaster
Gates, Konflict Kitchen, Corvin variációk, Mindspace, A város
peremén stb) 2. A hálózati társadalom és közösségi média kritikai,
művészeti aspektusai (Geert Lovink, Robin James) 3. Az antropocén
és poszthumán kortárs művészeti aspektusai (Henderson, Haraway,
Braidotti, Latour ) 4. Művészet és planetáris gondolkodás (Renzo
Martens, Tavares, Demos stb)
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

1. Témakör. Urbanism, Regeneration processes, and
marginality
Trencsényi Klára, Corvin variációk, 2011
Jonas Staal, Closed Architeture. Onomatopee, 63, 2010.
Jamie Peck, Struggling with the Creative class, 2005 International
Journal of Urban and Regional Research, 2005
Gregory Sholette: Delirium and Resistance: Activist. Art and the Crisis of
Capitalism. Chicago UP, Chicago, 2017.
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2. témakör , A hálózati társadalom és közösségi media
kritikai, művészeti aspektusai
The Cleaners, Documentary,
https://www.youtube.com/watch?v=iGCGhD8i-o4
Geert Lovink, Network without a cause, 2014
Geert Lovink, The Social Media Abyss, 2016
Geert Lovink, Sad by Design, 2019.
Robin James: Resilience and Melancholy, Pop music, Feminism, Neoliberalism,
Zero Books, 2015.
Michael Jackson , National Gallery, London, 2018/ Bonn Kunsthalle,
2019.
3. témakör
The Anthroposcene, Capitaloscene, and the economical
inequalities
Sterec és Vilém Duha,, Silk road vertigo, 2019.
Henderson, All that is solid, 2014.
Unknown Fields, http://www.unknownfieldsdivision.com/blog/
Olafur Eliasson Tate Modern, https://www.soe.tv/
Welcome to Sodom, Documentary, 2019.
TJ Demos, Against the Anthroposcene, 2017.
J Demos, Decolonializing Nature, Verso, 2016.
4. témakör: Art, Power, Planetary thinking
Renzo Martens, Episode 3 . documentary.
IHA , http://www.humanactivities.org/en/
T J DEMOS, Haunting, in Return to the Postcolony, Strenberg Press ,
2013, 97-125.
Rosi Braidotti és Maria Hlavajova, Posthuman Glossary, Bloomsbury
Academic, London, 2018.
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

műelemzés, elméleti szakirodalom feldolgozása

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

óra aktív részvétel, otthoni készülés: filmek-művek ismerete, félév végi
dolgozat a tárgyalt témakörök egyikéből
Rosi Braidotti és Maria Hlavajova, Posthuman Glossary, Bloomsbury,
Academic, London, 2018.
Gregory Sholette: Delirium and Resistance: Activist. Art and the Crisis of
Capitalism. Chicago UP, Chicago, 2017.
Jonas Staal, Closed Architeture. Onomatopee, 63, 2010.
TJ Demos, Against the Anthroposcene, 2017.
J Demos, Decolonializing Nature, Verso, 2016.
Geert Lovink, The Social Media Abyss, 2016
Geert Lovink, Sad by Design, Pluto Press, 2019.
Robin James: Resilience and Melancholy, Pop music, Feminism, Neoliberalism,
Zero Books, 2015.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

15
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Oktató neve:

dr. habil. Varga Tünde Mariann

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Esztétika – Művészetelmélet 1
KME-EMEL01
Képzőművészet-elmélet
3

Helyszín:

Nagyelőadó

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A hallgatók a félév során bevezetést nyernek az esztétika mint
diszciplina, illetve a művészetelmélet fogalmi alapjaiba. A félév a
művészetfogalom történeti változása felől vizsgálja az esztétikaművészetelmélet alapkérdéseit, illetve betekintést nyújt a kortárs
elméletek magyar és nemzetközi kérdéseibe, összefüggéseibe. A kurzus
kiemelt figyelmet fordít kortárs művészeti kiállításokra, a legfrissebb
művekre, ezek értelmezői-elméleti, valamint kulturális kontextusaira.

2021/22 tanév, őszi szemeszter
Hétfő 14.15-15.45

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

műelemzés, elméleti szakirodalom feldolgozása

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

szóbeli vizsga, vagy vizsgadolgozat a kötelező szakirodalom alapján
Kortárs témakör:
Belting, Buddensieg, Weibel, The Global Contemporary and the Rise of New
Art Worlds, MIT Press, 2013.
David JOSELIT, After Art New Jersey: Princeton University Press,
2013.
Donald Preziosi-Claire Farago, Art is not What you Think it is, Oxford:
Wiley-Blackwell, 2012.
Jonathan HARRIS ed. Globalization and Contemporary Art. Oxford: WileyBlackwell, 2011.
Grant H. KESTER, The One and the Many: Contemporary Collaborative Art
in a Global Context, Durham and London: Duke University Press, 2011.
Nato THOMPSON, Living as a Form. Contemporary art, 2012.
Waklter Grasskamp, Das Kunstmuseum: eine erfolreiche Fehlkonstruktion.
Beck, 2016.
Nicolas Mirzoeff, It’s Not the Anthropocene, its the White Supremacy
Scene, or the Geological Color Line,” in After Extinction University
of Minnesota Press, 2018. 123-149.
Hal Foster, What Comes After Farce, Verso, 2020.
Történeti témakör:
Platón, Az utánzásról, és a barlang-hasonlat, Az állam. In Platón összes
művei I-III, Bp. 1984, illetve több kiadás)
Leonardo da Vinci, A művészetek versengése In A festészetről. Szeged:
Lectum, 2005. (több kiadás)
FELIBIEN, Andre, A szépségről és a kellemről, (1666), In Szecsényi-Batha-Kovács, szerk. A tudom is én micsoda fogalma, L’Harmattan 2010
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VOLTAIRE: Az ízlés 1764 Ford. Szávai János In. GYERGYAI
Albert (Vál. és szerk.): Ima az Akropoliszon: a francia esszé klasszikusai
(Európa, Bp. 1977) pp. 122-141.
BATTEUX, Charles: Értekezés a szépművészetekről – avagy
miképpen vezethetők vissza egy és ugyanazon elvre. In. Janus, Horányi
Özséb (szerk.) 1987 / IV. 1., Pécs, 42. o.
MORITZ, Karl-Philipp (1785): Az önmagában kiteljesedett
fogalmáról. Ford. Kerber Zoltán. In. Janus, Horányi Özséb (szerk.) 1987
/ IV. 1., Pécs, pp. 68-72.
KANT, Immanuel: Az ítélőerő kritikája. (Ictus, Szeged, 1997) §1. §2. §12.
§13. §14. A kellés –fogalmához 19. -22§.
SCHILLER, Friedrich: A fenségesről In. F. Schiller: Művészet és
történelemfilozófiai írások. (Atlantisz, Bp. 2005) pp. 353-371.
HAZLITT, William: Az eredetiségről 1830 In. PÉTER Ágnes (Vál.
és szerk.): Az angol romantika. Esszék, naplók, levelek (Kijárat Kiadó, Bp.
2003)
DUCHAMP, Marcel: A teremtő aktus 1957 (Elektronikus
formában: http://www.intermedia.c3.hu/mszovgy1/duchamp.htm)
LYOTARD, Jean-François: A fenséges és az avantgard Ford.
Széchenyi Ágnes In. Enigma (1995/2.) pp. 49-61.
SHINER, Larry: The Invention of Art: A Cultural History (University of
Chicago Press, 2001)
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

korlátlan

Oktató neve:

dr. habil. Varga Tünde Mariann

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Szakmai-tudományos írásgyakorlat 1
KME-TUIS01
Képzőművészet-elmélet
3

Helyszín:

Nagyelőadó

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A félév során a hallgatók megismerkednek a kurrens angol nyelvű
szakirodalom nyelvezetével, stilisztikájával, regisztereivel, illetve a
szövegek szerkesztésének logikájával. A szemináriumok során a
szövegek szoros olvasatának módszertanát sajátítjuk el, a hallgatók
csoportos prezentációk során ismertetik a szövegekben tárgyalt
műveket, koncepciókat, elméleti felvetéseket. A félév során rövid
összefoglalókat, valamint logikai vázlatot készítenek az egyes
szövegekről.

2021/22 tanév, őszi szemeszter
10-12.15

Az őszi félév aktuális a legutóbbi évek művészeti munkáival, valamint
művészetelméleti és kurátori szakszövegeivel foglalkozik
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
309

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

műelemzés, elméleti szakirodalom feldolgozása

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

prezentáció egy témakörből, dolgozat
D. Birnbaum, Garden States, Artforum , 2013,
Szipőcs Krisztina, Velencei biennálé, Balkon, 2013
Okwui ENWEZOR, The Predicament of Culture, Artforum, 2013
Claire Bishop, The Long View, Artforum, 2017
C. Perry, Truth to Tell (Post-truth) , Art Monthly 2017 nyár,
Martha Rosler, Hito Seyler War Games, Art Monthly 2018.
Claire Bishop, In the Bland scheme of things, Artforum, 2019.
Hal Foster, What Comes After Farce, Verso, 2020.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

Wessely Anna

A kurzus elnevezése:

Társadalomtudományi alapismeretek I: Művészetszociológia 2
Művészetszociológia 2
KME-TSZO02
KME-MŰSZ02
Képzőművészetelmélet
2kr

A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

2021/22 tanév, I. félév
kedd 14.15-15.45

Helyszín:

Nagyelőadó

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A művészethez kapcsolódó tevékenységek történetileg változó
szerveződése.: művész-szerepek, a művészeti világ szerkezete, a
művészeti mező fogalma, a művészet közönsége

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

1. Szerep, identitás, életrajzi folytonosság, a szerepek kölcsönhatása és
képlékenysége
2-3. A festő/szobrász/építész változó szerepe az európai a
művelődéstörténetben
4. A művészetvilág fogalma (Danto); a művészetelméletek
művészetelméletek tudatos részvétele a szerep átértelmezésében: a
nagyobb társadalmi elismertségért (a szabad művészet rangért) való
küzdelem stratégiái
5-6. A kooperációra épülő művészeti világok (H.S. Becker)
Szerepek a művészeti világban: megrendelő, művész, műkedvelő,
gyűjtő, műértő, műkereskedő, műkritikus, esztéta, művészettörténész,
muzeológus, kurátor
7. A művészeti mező kialakulása, szerkezete, működése (Bourdieu)
8. Népszerű/populáris művészet, népművészet, giccs
9. A művészet közönsége
10. A cselekvők stratégiái a művészeti mezőben
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11. Autonóm művészet vs elkötelezett művészeti tevékenység
(Benjamin);
12. Posztmodern és kortárs-művészet
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Választhatóan szóbeli vagy írásbeli vizsga a félév végén
Vizsgairodalom
Kötelező
Michael Baxandall: Reneszánsz szemlélet – reneszánsz festészet. Corvina,
Bp., 1986.
Walter Benrjamin: A műalkotás technikai sokszorosíthatósága
korszakában
Pierre Bourdieu: A művészeti észlelés szociológiai elemei. In:
Művészetszociológia (szerk. Józsa Péter). KJK, 1978. 175–200.
Pierre Bourdieu: A művészet szabályai. Budapesti Kommunikációs és
Üzleti Főiskola, Bp.
Csizmadia A: Kor-kérdés, avagy mi a kortárs művészet?
http://hvg.hu/kultura/20070404_muerto_kortars)
Umberto Eco: A rossz ízlés struktúrája, in: A nyitott mű. Gondolat,
1976(!), 201-270. old.
Herbert J. Gans, Herbert: Népszerű kultúra és magaskultúra. In: A
kultúra szociológiája, 114–149.
Gerhard Schulze: A Német Szövetségi Köztársaság kulturális
átalakulása. In: A kultúra szociológiája, 186–204.
Georg Simmel: A divat, in: Válogatott társadalomelméleti tanulmányok.
Gondolat, Bp., 1973. 473-507.
Edgar Wind: Művészet és anarchia. Corvina, Bp., 1990.
Ajánlott
Zygmunt Bauman: A munkaetikától a fogyasztás esztétikájáig. Replika
51-52 (2005. november), 221–237.
Ulrich Beck: Mi a globalizáció? Belvedere, Szeged, 2005.
Arthur C. Danto: A Művészetvilág. Enigma, 1994/4, 41-52. old.
Wessely Anna: Szocioanalízisben, BUKSZ, 2005. ősz, 220-230.;
Művész-szerepek. Korunk 2010/5 (www.korunk.org/?q=node/11625);
A kulturális örökség fogalmának változásai. In: György Péter et al.
(szerk.): Kulturális örökség – társadalmi képzelet. Akadémiai Kiadó, 2005.
19–23.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

nincs létszámkorlát
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Oktató neve:

Dr. Wessely Anna

A kurzus elnevezése:

A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Társadalomtudományi alapismeretek I: Művészetszociológia 1
Művészetszociológia 1
KME-TSZO01
KME-MŰSZ01
Képzőművészet-elmélet
2kr
2021/22 tanév, őszi szemeszter
szerda 18.30-20.00

Helyszín:

Nagyelőadó

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Az elődások bemutatják a szociológia fontosabb fogalmait, különös
tekintettel azokra, amelyek a művészetszociológiában használatosak.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Részletes tematika
1. A szociológia általában és Magyarországon
2-3. Egyén, csoport, társadalom, intézmények, a viselkedés
társadalmi szabályozása, szerepek és identitás, szocializáció és
habitus (Norbert Elias: az affektusok társadalmi modellálása;
Erving Goffman: szerep és alakítás, a jó benyomás
menedzselése)
4. Vallásszociológia (Grace Davie, Pierre Bourdieu)
5. Tudásszociológia (Mannheim Károly: az ideológia partikuláris
és totális fogalma, az értelmiség feladata, a nemzedékek
problémája, a konkurencia a szellemi életben; Michel
Foucault)
6. Tudományszociológia (Max Weber, Thomas Kuhn, Bruno
Latour)
7-8. Gender (Thomas Laqueur, Georg Simmel, Pierre Bourdieu,
Randall Collins)
9․ Társadalmi struktúra és társadalmi mobilitás
10. Modernizáció és második modernitás
11. Posztmodernitás és globalizáció

A kurzus Neptun kódja:

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Írás- vagy szóbeli vizsga a félév végén
VIZSGAIRODALOM
Kötelező
Beck, U.: Túl renden és osztályon? – Társadalmi egyenlőtlenségek,
társadalmi individualizációs folyamatok és az új társadalmi alakulatok,
identitások keletkezése. In: A társadalmi rétegződés komponensei (szerk.
Angelusz Róbert). Új Mandátum, Bp., 1997. 418–468.
Bourdieu, P.: A vallási mező kialakulása és struktúrája, in: A társadalmi
egyenlőtlenségek újratermelődése. Gondolat, Bp., 1978. 165–236.
Collins, R.: A státuszkultúrák termelése és a nők. In: A kultúra
szociológiája. Osiris, 1998. 160-173.
Latour, B.: Sosem voltunk modernek. Osiris, 1999. 11-156.
A három kis dinoszaurusz avagy a szociológus rémálma
http://www.c3.hu/~szf/Szofi97/Sz97-05/Sz97-05-Area2.htm
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Simmel, G.: Női kultúra, in: In: A kacérság lélektana. Atlantisz, Bp.,
1996. 25–44.
Weber, Max: „A tudomány mint hivatás”, in: Tanulmányok. Osiris, Bp.,
1998. 127–155.
Ajánlott
Bourdieu, P.: Férfiuralom. Napvilág, 2000.
Davie, G.: A vallás szociológiája. Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2010
Elias, N.: A civilizáció folyamata. Gondolat, 1987. 101-161.
Foucault, M.: Az igazság és az igazságszolgáltatási formák. Latin Betűk,
Debrecen, 1998. 5-107.
Goffman, E.: Dramaturgiai metafóra, in: A hétköznapi élet
szociálpszichológiája. Gondolat, 1981. 9‒52.
Laqueur, Th.: A testet öltött nem. Új Mandátum, 2002.
Mannheim K.: A szintézis hordozójának problémája, in: Ideológia és
utópia. Atlantisz, 1996. 178-189.
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

nincs felső korlát

Mélyi József
kurzusleírások
2021/22 1. félév

Kortárs műalkotások értelmezése 1. KME-KOMÉ01
Az előadássorozat egyrészt bemutatja az elmúlt két évtized képzőművészetének egyes kulcsfiguráit,
legfontosabb műfajait és a műfajok közötti átmeneteket. A hallgatók megismerhetik a legfontosabb kortárs
művészeti irányzatokat, miközben a didaktikus, stílustörténeti áttekintéssel szemben egy-egy mű elemzését
állítjuk középpontba. A félév során nemcsak a nemzetközi és magyar kortárs művészet kiemelkedő
alkotásaival foglalkozunk, hanem maguk a hallgatók is bemutatják saját munkáikat, amelyeket vita, illetve
beszélgetés formájában közösen próbálunk kontextusba helyezni. Alapvető cél ezen felül az egyes műfajok
és a műfajok közötti áthallások bemutatása. A hallgatók gyakorlatot szereznek a műalkotások elemzésében,
az érveléstechnikában és a prezentációban is.
Esztétika – Művészetelmélet 4. KME-EMEL04
Az Esztétika VI. óra keretében a hallgatók a modern és a posztmodern esztétikai elméletekbe kapnak
bevezetést, mindenekelőtt Clement Greenberg, Harold Rosenberg, Arthur C. Danto és Fredric Jameson
művei alapján. Az előadások elsősorban két időszakra koncentrálnak: a negyvenes évek végétől az ötvenes
évek elejéig terjedő korszakra (főként az Egyesült Államokban), illetve a nyolcvanas évekre (NyugatEurópában és az Egyesült Államokban). Az elméleti áttekintés mellett, az említett szerzők művein
keresztül a művészettörténet olyan kiemelkedő alkotóinak munkájával is megismerkedhetnek a hallgatók,
mint Andy Warhol, Jackson Pollock vagy Nam June Paik. A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek
a médiumok átalakulásának elméleti hátterével is.

Tudományos írásgyakorlat / szakszövegolvasás 3. KME-TUIS03
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A szakmai tudományos írásgyakorlat óra keretében a hallgatók rövid áttekintést kapnak a műkritikai
megközelítések történetéről, a XIX. század közepétől napjainkig. Témák: a műkritika műfajai a
karikatúrától a kritikus műalkotásig, a jó kritika és a rossz kritika elemzése. A kritika feladatai. Műalkotások
elméleti megközelítésének elsajátítása kritikai eszközökkel, műkritikai gyakorlat. A műkritika a közösségi
médiumok korában. A hallgatók a félév során maguk is írnak műkritikákat, közösen meglátogatott
kiállításokról.

Kurátori alapismeretek 1. KME-KUAL01

A kurzus bevezetést kínál a kurátori szakma elméleti és gyakorlati módszertanába, a képzőművészet
intézményeinek és azok működési elvének alapvető mechanizmusaiba; alapozó ismereteket kínál a
hallgatóknak a különböző kiállítási és kulturális intézményi típusokból. A kurzus hallgatói mindenekelőtt a
múzeumi intézményrendszerrel, a közgyűjteményi kiállítások és a gyűjteményezés történetével
ismerkedhetnek meg.

Oktató neve:

Szoboszlai János

A kurzus elnevezése:

A művészet intézményei, projektmenedzsment

A kurzus Neptun kódja:

KME-MIPM01

A kurzus felelős tanszéke:

Képzőművészet-elmélet Tanszék

A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka
mennyisége):
Szemeszter:

3

Időpont:

hétfő, 16.00-17.30

Helyszín:

nagyelőadó

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A művészhallgatók az előadás keretében megismerik a kortárs
képzőművészet intézményes keretét és a projektmenedzsment alapjait.
Az előadás célja az, hogy a diplomát kapó kezdő művészek számára
megkönnyítse a művészet intézményeivel való kapcsolat tartását és az
eredményes együttműködést.

Bővebb tartalmi leírás,
részletes tematika (opcionális):

A művészhallgatók az előadás keretében megismerik a kortárs
képzőművészet intézményes keretét. Ezen belül az egyes
intézménytípusok (múzeum, közgyűjtemény, magángyűjtemény,
kereskedelmi galéria, művészettudományok, kritika, szaksajtó,
kultúrpolitika, gazdasági- és jogi szabályozók) misszióját, programjait
és projektjeit ismerteti az előadás. Ugyanakkor az intézményrendszer
történetisége is figyelmet kap. Harmadik komponens a képzőművész
személye, aki az intézményes kereten belül folytatja művészeti
tevékenységét, illetve az általa végzett komplex művészeti
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projektmenedzsment alapjai. Az előadás célja az, hogy a diplomát
kapó kezdő művészek számára megkönnyítse a művészet
intézményeivel való kapcsolat tartását és az eredményes
együttműködést.
Követelmények, a hallgató
egyéni munkával megoldandó
feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

részvétel az előadáson
kollokvium
Jeffrey Abt: A nyilvános múzeum előtörténetei. in: szerk. KékesiLázár-Szoboszlai-Varga: A gyakorlattól a diszkurzusig, Kortárs
művészetelméleti szöveggyűjtemény, KET, 2012,
http://www.mke.hu/adat/szoveggyujtemeny.pdf pp. 4-23.
Tony Bennett: A kiállítási komplexum. in: szerk. Kékesi-LázárSzoboszlai-Varga szerk. A gyakorlattól a diszkurzusig, Kortárs
művészetelméleti szöveggyűjtemény, KET, 2012,
http://www.mke.hu/adat/szoveggyujtemeny.pdf pp. 24-50
György Péter: Múzeum, archívum, könyvtár – a hálózati kultúra
kihívása, in: Az eltörölt hely – a múzeum, Magvető, Budapest, 2003.
Szoboszlai János: Kortárs műkereskedelem, In. Új utak a művészeti
menedzsmentben, Art and Business, 2011, pp14-171.
Szoboszlai János: Egy generáció önarcképe: Tájékozódási pontok a
kilencvenes évek magyarországi képzőművészetéhez. In: A második
nyilvánosság: XX. századi magyar művészet szerk. Hans Knoll,
Budapest, Enciklopédia Kiadó, 2002, 307– 395.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Szoboszlai János: Folyt. köv., A Második Nyilvánosság után - húsz
éves a Knoll Galéria, Magyar Lettre International, 2010 nyár, pp.64-65.
50

Oktató neve:

Szoboszlai János

A kurzus elnevezése:

Kortárs művészeti projektmenedzsment 1.
Ezt a tárgyat csak a Képzőművészet-elmélet alapszakosok vehetik fel.

A kurzus Neptun kódja:

KME-KMPM01

A kurzus felelős tanszéke:

Képzőművészet-elmélet Tanszék

A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka
mennyisége):
Szemeszter:

2

Időpont:

hétfő, 12.30-14.00

Helyszín:

215-ös terem

2021/22 tanév, őszi szemeszter
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Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A gyakorlat célja a kortárs művészettel kapcsolatos tevékenységekre
vonatkozó gyakorlati szemlélet megalapozása. A kurzus formája
előadás és az arra épülő gyakorlati feladatok megoldása, tehát a
kiállítások kivitelezésének elméleti megismerése, majd a megszerzett
tudás gyakorlati alkalmazása.

Bővebb tartalmi leírás,
részletes tematika (opcionális):

A gyakorlat célja a kortárs művészettel kapcsolatos tevékenységekre
vonatkozó gyakorlati szemlélet megalapozása. A program része
egyfelől a képzőművészeti kiállítások és kapcsolódó programok
típusainak áttekintése (kiállítás, a kiállításhoz kapcsolódó publikációk,
kommunikációs- és pedagógiai programok), másfelől ezek szervezésiés megvalósítási feladatainak, tehát mindazoknak a tevékenységeknek a
megismertetése, amelyeket a kurátori koncepción alapuló kiállítás vagy
kapcsolódó program kivitelezése megkíván (kivitelezési terv készítése;
pénzügyi-, szállítási-, raktározási-, terv; kiállítás-technikai tervezés; a
biztosítással és jogi vonatkozásokkal kapcsolatos feladatok;
kommunikációs-, sajtó- és közönségkapcsolati tevékenységek;
kiadványok tervezési, szerkesztési- technikai munkálatai;
dokumentáció; pénzügyi- és jogi adminisztráció). A kurzus célja az,
hogy a kurátor a kutatási fázisának elvégzése és a koncepció kialakítása
mellett a kiállítás és a kapcsolódó programok kivitelezésének
összetettségét, tehát annak elemeit, folyamatait és összefüggéseit is
értse, valamint e tevékenységeket a gyakorlatban is el tudja végezni. A
kurzus formája előadás és az arra épülő gyakorlati feladatok
megoldása, tehát a kiállítások kivitelezésének elméleti megismerése,
majd a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazása.

Követelmények, a hallgató
egyéni munkával megoldandó
feladatai:

részvétel a gyakorlatokon

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

gyakorlati jegy
Schneider Erika: Művészeti szponzoráció, In. Új utak a művészeti
menedzsmentben, Art and Business, 2011, pp85-115.
Nagy Bálint: Kultúra és marketing, In. Új utak a művészeti
menedzsmentben, Art and Business, 2011, pp 54-84.
Dér Dezső: A rendezvénymenedzsment alapjai, In. Új utak a
művészeti menedzsmentben, Art and Business, 2011, pp 116-144.
Szabó György: A kortárs előadóművészeti intézmény
működésének jellemzői, In. Új utak a művészeti menedzsmentben,
Art and Business, 2011, pp 193-204.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

15
Ezt a tárgyat csak a Képzőművészet-elmélet alapszakosok vehetik fel.

Oktató neve:

Szoboszlai János

A kurzus elnevezése:

Kurátori ismeretek 1
Ezt a tárgyat csak a Képzőművészet-elmélet alapszakosok vehetik fel.
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A kurzus Neptun kódja:

KME-KUIS01

A kurzus felelős tanszéke:

Képzőművészet-elmélet Tanszék

A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka
mennyisége):
Szemeszter:

5

Időpont:

kedd, 12.30-14.00

Helyszín:

215-ös terem

2021/22 tanév, őszi szemeszter

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)
Bővebb tartalmi leírás,
részletes tematika (opcionális):

A Kurátori Ismeretek a két féléves alapozó kurzus (Kurátori
alapismeretek) anyagára építve, a kurátori munka gyakorlati és elméleti
feladataihoz kapcsolódik. Az előadásokon egy-egy, a kortárs
művészettel foglalkozó kurátor tevékenységét és/vagy egyes kiállításait
elemezzük. Az előadások egy részében meghívott kurátorok ismertetik
tevékenységük elméleti és gyakorlati alapjait.
(A képzés 5. és 6. félévében a hallgatók a gyakorlatba ültethetik át az
elmúlt két év során tanultakat, mivel e két félév anyaga a Kiállításrendezési gyakorlat 5 és 6 kurzusok elméleti hátterét biztosítja.)

Követelmények, a hallgató
egyéni munkával megoldandó
feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

az előadásokon való részvétel
kollokvium
Kékesi-Lázár-Szoboszlai-Varga szerk. A gyakorlattól a diszkurzusig,
Kortárs művészetelméleti szöveggyűjtemény, KET, 2012,
http://www.mke.hu/adat/szoveggyujtemeny.pdf pp. 24-50,
valamint a meghívott előadók által javasolt szakirodalom.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

15
Ezt a tárgyat csak a Képzőművészet-elmélet alapszakosok vehetik fel.

Oktató neve:

Szoboszlai János

A kurzus elnevezése:

Diplomaprojekt megvalósítása és Szakdolgozat 1
Ezt a tárgyat csak a Képzőművészet-elmélet alapszakosok vehetik fel.

A kurzus Neptun kódja:

KME-DIPL01

A kurzus felelős tanszéke:

Képzőművészet-elmélet Tanszék

A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka
mennyisége):

5 kredit
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Szemeszter:

2021/22 tanév, őszi szemeszter

Időpont:

kedd, 8.00-12.00

Helyszín:

215-ös terem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Diploma-projekt és szakdolgozat megvalósítása.

Bővebb tartalmi leírás,
részletes tematika (opcionális):

A diploma-projektet a hallgatók csoportosan valósítják meg. A projekt
formája és tartalma a kortárs képzőművészetben releváns, a társadalmi
nyilvánosság felé nyitott és hozzáférhető médiumokban valósul meg:
egyéni vagy csoportos kiállítás, performatív alkotás(ok) prezentációja,
vagy diszkurzív esemény (konferencia, szimpozion). A hallgatók a
projekt teljes körű kivitelezésével demonstrálják szakmai
kompetenciáik elsajátítását a koncepció kialakításától a komplex
projektmenedzsment
eszközeinek
használatával
a
projekt
megvalósításáig.
Az egyéni munkával elkészített szakdolgozat azt bizonyítja be, hogy a
hallgató képessé vált az elmélyült és alapos kutatómunkára, a források
és a másodlagos szakirodalom körültekintő és teljességre törekvő
használatára és értelmezésére, valamint tudományos szempontból
releváns problémák önálló felvetésére és ezek sokoldalú
megközelítésére. Követelmény a tudományos értekezés normáinak
megfelelő nyelvi kidolgozottság, általánosságban a tudományos
publikációkkal szemben támasztott szakmai igények teljesítése. A
szakdolgozat terjedelme: 40.000 karakter szóközökkel, +
(láb)jegyzetek, hivatkozások, + bibliográfia, + mellékletek.

Követelmények, a hallgató
egyéni munkával megoldandó
feladatai:

részvétel a gyakorlaton és a szakdolgozati konzultációkon

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

gyakorlati jegy

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

projekt- és szakdolgozat-függő

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

15

Oktató neve:

Szoboszlai János

A kurzus elnevezése:

Kiállítás-rendezési gyakorlat 5

Ezt a tárgyat csak a Képzőművészet-elmélet alapszakosok vehetik fel.

Ezt a tárgyat csak a Képzőművészet-elmélet alapszakosok vehetik fel.
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A kurzus Neptun kódja:

KME-KIRG05

A kurzus felelős tanszéke:

Képzőművészet-elmélet Tanszék

A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka
mennyisége):

4

Szemeszter:

2021/22 tanév, őszi szemeszter

Időpont:

hétfő, 9:45-12:00

Helyszín:

215-ös terem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus gyakorlati munkát jelent, amely során a hallgatók csoportos
munkával diploma-projektet hoznak létre. A kurzus a Diplomaprojekt és szakdolgozat megvalósítása tantárgyat egészíti ki.

Bővebb tartalmi leírás,
részletes tematika (opcionális):

projektfüggő

Követelmények, a hallgató
egyéni munkával megoldandó
feladatai:

részvétel a gyakorlaton

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

gyakorlati jegy

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

projektfüggő

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

15

Oktató neve:

Lázár Eszter

A kurzus elnevezése:

Kiállítás rendezésigyakorlat 1.

A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

KME-KIRG01
Képzőművészet-elmélet Tanszék
4
2021/22 tanév, őszi szemeszter
péntek 10.00 – 12.15

Helyszín:

külső helyszínek

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzuson a hallgatók a legfontosabb kortárs művészeti
intézményeket ismerik meg intézménylátogatás
formájában. A látogatások során intézményvezetőkkel, kurátorokkal,
gyűjteménykezelőkkel találkoznak, akik
az aktuális kiállítás / program mellett a múzeum / galéria
működésének (szervezeti felépítés, kiállítások,

Ezt a tárgyat csak a Képzőművészet-elmélet alapszakosok vehetik fel.
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Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

pénzügyi lehetőségek, pályázatok, nemzetközi kapcsolatok...stb)
részleteivel ismertetik meg a hallgatókat. A
féléves gyakorlati feladat egy kortárs művészeti galéria adott
szempontok alapján történő feldolgozása és
bemutatása.
A korábbi években a következő intézményeket látogattuk meg:
Magyar Nemzeti Galéria, Ludwig Múzeum, Trafó Galéria, Fiatal
Képzőművészek Stúdiója Egyesület, Kassák Múzeum, OSA, Capa
Központ, ISBN Galéria
Az órákon való aktív részvétel.
A féléves gyakorlati feladat egy kortárs művészeti galéria adott
szempontok alapján történő feldolgozása és
bemutatása az órán. A félév végén írásbeli vizsga.
A prezentáció, valamint a félév végi vizsga alapján
Intézményi linkek:
http://www. lumu.hu
Szipőcs Krisztina: A budapesti Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti
Múzeum története - Az előzményektől 2008-ig. In: A gyűjtemény:
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum. szerk. Bencsik
Barnabás et al, Budapest, Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti
Múzeum, 2010, 10–47.)
http://www. mng.hu - https://mng.hu/a-muzeumrol/
http://studio.c3.hu/mult/, http://studio.c3.hu/fkse-studio/
http://hu.tranzit.org/hu/
http://www.kassakmuzeum.hu/
https://www.osaarchivum.org/
http://www. trafo.hu
Magyar Képzőművészeti
Egyetem: http://www.mke.hu/mintarajztanoda/konyv2-01.htm
http://paksikeptar.hu/home/a-keptarrol/

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

15 fő

Oktató neve:

Beke László

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Művészet- és kultúratudományi alapismeretek 1
KME-MKTA01
Képzőművészet-elmélet
2
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Szerda, 16:00 – 17:30

Helyszín:

1o62 Andrássy u. 69 és 72 és kiállítások
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Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Művészettörténet, tudománytörténet, művészetelmélet,
művészetszociológia, antropológia stb

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Részletezve: a művészettörténet, különösen a kortárs művészet
ismerete, a legfontosabb művészettörténeti források, a
legfontosabb kortárs, posztmodern, Posztcontemporary, pre-és
posztvírus korszaki művészet
Lásd alább és dolgozatok írása

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Vizsga az alábbiakból
Belting, Obrist, H. Szeemann, Marosi Ernő művei és az
előadásokon leadott anyag

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:
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TANÁRKÉPZŐ TANSZÉK
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Oktató neve:

DR. NAGY IMRE DLA

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:

KÖZÖSSÉGI PEDAGÓGIAI GYAKORLAT
MTN-KPEG és MTL-KPEG
TANÁRKÉPZŐ TANSZÉK
3

Időpont:

2021/22 tanév, tavaszi szemeszter nappali tagozaton, őszi
szemeszter levelező tagozaton
Az órarend szerint

Helyszín:

Képző-és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium
1093 Budapest, Török Pál utca 1. (és a kapcsolódó programok
helyszínei)

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tantárgy célja az, hogy a hallgatók közvetlen tapasztalataik segítségével
könnyebben tudjanak majd kapcsolatot teremteni mindazokkal, akikkel
közösségi programok szervezése során együtt fognak működni, és hogy
megismerkedjenek a programok összetett tervezési és szervezési feladataival.
A tantárgy keretében megismerik a kapcsolatok kialakításának folyamatát
az iskola és a tudás különböző területeit képviselő intézmények között. A
hallgatók előbb megismerkednek a tervezés és a szervezés alapvető
eszközeivel, módszereivel, a feladatra ráhangoló alkalmak után pedig maguk
is részt vesznek a programok megvalósításában, majd értékelésében.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A gyakorlat főbb tevékenységei:
- a közösségi tevékenység lehetőségeinek megismerése az iskolában
- bekapcsolódás iskolai szervezésű programokba
- tevékenységek előzetes tervezése, ezen belül konkrét közösségi
program kiválasztása
- kapcsolatok kialakítása és egyeztetések a résztvevőkkel
- tevékenység tervezése a programhoz
- a terv pontosítása
- pontosító egyeztetések
- a program megvalósításának lépései
- a programdokumentálása
- a program értékelése a résztvevőkkel
- visszacsatolás: a program jobb kialakításának a lehetőségei
- dokumentálás a szakdolgozati portfólióban

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

tájékozódás, a program megtervezése, kivitelezése, értékelése, az
értékelés visszacsatolása a program javításába, dokumentálás
szakdolgozati portfólióban
gyakorlati jegy, a program tervezése és megvalósítása során a
lépések egymásra épülése
Hemrik László (2004): A kortárs művészet múzeumpedagógiai
megközelítésének lehetőségei. In: Új Pedagógiai Szemle. 6. 118–
122.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
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Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Joó Julianna (2014): Szerepjáték alkalmazása a múzeumban.
Taní-tani-Online.http://www.tanitani.info/szerepjatek_muzeumban
Vásárhelyi Tamás, Sinkó István (2004): Múzeum az
iskolatáskában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Vásárhelyi Tamás – Kárpáti Andrea (2011, szerk.): Múzeumi
tanulás. Typotex Kiadó, Budapest.
nappali tagozaton: 40 fő
levelező tagozaton 30 fő
Szükséges esetben csoportbontással

Oktató neve:

DR. NAGY IMRE DLA

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

KREATIVITÁSFEJLESZTÉS II.
PSZT-KF02
TANÁRKÉPZŐ TANSZÉK
2

Helyszín:

Magyar Képzőművészeti Egyetem

2021/22 tanév, tavaszi szemeszter (mentorképzés 2. félév)
Az órarend szerint

1062 Budapest, Andrássy út 69-71. Tanárképző Tanszék
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tantárgy célja olyan lehetőségek megismertetése, amelyek támogatják az
alkotóképesség
kibontakozását.
Második részében az elmélet gyakorlati vonatkozásait tárgyalja: az alkotó
problémamegoldás és a modellalkotás folyamatát, a konvergens-divergens
gondolkodás dinamikájára építkező módszert, az alkotófolyamatot támogató
gyakorlatokat. Egyes módszerek demonstratív szemléltető bemutatása
kapcsolódik ehhez, és feladattervezési gyakorlat.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A tantárgy programja, témakörei:
A tantárgy programja, témakörei:
• Az alkotó problémamegoldás folyamatai.
• A konvergens és divergens gondolkodás gyakorlati dinamikája.
• A modellalkotás.
• A kreativitás fejlesztésének gyakorlati lehetőségei.
• Nyitott feladat, alternatív feladat.
• Folyamat elvű feladat; kölcsönösségre épülő feladat;
• A fókuszálás- és kiterjesztés váltakozásán alapuló feladatok.
• A kommunikációs, diszciplináris, mediális csatornák változtatásán
alapuló
feladatstruktúra.
Aktív részvétel az órákon a kiadott csoportos feladatok
elvégzése, közzététele az évfolyamban és prezentációja
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Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

aláÍrás, értékelés szempontjai: a csoportos feladatok szempontjai
szerint meghatározott teljesítmény
Halász László (szerk.): Művészetpszichológia. Gondolat Kiadó, Budapest,
1983.
Magyari Beck István: A tehetség mint meghasonlás Az alkotóképesség
újraértelmezési
kísérlete. Tankönyvkiadó, Budapest, 1988.
Várnagy Ildikó (1979): Vizuális játékok. Népművelési Propaganda
Iroda, Budapest
Bodóczky István: Vizuális nevelés. Magyar Iparművészeti Egyetem,
Budapest, 2003.
Eplényi Anna (szerk.): KIS GYIK KÖNYV, V-Print Kiadó,
Budapest, 2006.
Hornyik Sándor-Szőke Annamária (szerk.): Kreativitási gyakorlatok,
FAFEJ, INDIGO /
Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 1975-1986. MTA
Művészettörténeti
Kutatóintézet – Gondolat Kiadó, Budapest, 2008.
25 fő
Szükséges esetben csoportbontással

Oktató neve:

Dr. Orosz Csaba DLA

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Kognitív antropológia I-II.
PSZT-KA01, PSZT-KA02
Tanárképző Tanszék
3/3

Helyszín:

Magyar Képzőművészeti Egyetem, 1062, Bp., Andrássy út 6971. IV. em. Tanárképző Tanszék
A tantárgy célja, hogy ismertetést adjon az emberi létezést vizsgáló
tudományos gondolkodás alakulásának pedagógiára hatást
gyakorló elemeiről.
Társadalmi és kulturális struktúrák
összehasonlításával, egykori vizsgálati koncepciók, majd a 20.
századra egyre inkább önálló és kifinomultabb felismeréseket
találó antropológia képviselőinek nyilatkozatai alapján, magának a
kutatásnak a sorsát lehet ismertetni, hogy lássuk az ember
tudásának, önismeretének reprezentációit, és azt, hogy az
edukáció mindezeket hogyan képviseli, építi. A kulturális
relativizmus kontrasztjában felbukkanó elméletek a pedagógia
történetét antropológiai aspektusból is elemzik. Áttekintésre
kerül egykori és „modern” emberi létezéshez köthető problémák
vizsgálatai. Az előadás kitér közösségi rendszerek, például
természeti népek, vagy állami társadalmak gondolkodására,
generációk irányultságára, tudományos felismerések, pedagógiai
fókuszok történetének vázára építve.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

2021/22. tanév, 1. és 2. szemeszter
A tanév minden második hetének szombatján
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Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök:
- antropológiai válfajok, megközelítések, az emberről alkotott
kép alakulása
- kulturális minták, emocionális struktúrák
- kognitív képességek, szociális, politikai, kulturális struktúrák és
a
„curriculum”összefüggései
- az ember komplex képének felfedezése a tanulás formáinak, és
intézményeinek
kialakításában
- társadalmi normák nevelési módszerek és azok kritikái
- iskolai és pedagógia formák, küldetések, Ivan Illich és a
„Deschooling Society”
- korszakos kihívásokra adott válaszok, mobilitás,
tudásértelmezések
- az oktatás résztvevőinek szerepei, értékrend legitimációk,
Wolfgang Brezinka elmélete - a
nevelés lelki diszpozíciónak felfedezése
- Bábosik István – közösségfejlesztő, informális nevelési
módszerek, nevelési interakciók
- A művészi agy, elvont, szimbolikus gondolkodás korai példái,
hatása a közös identitásra,
koordinációra

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A feladat magában foglal olyan prezentáció készítését (mindkét
félévben egyet-egyet), amelyben szakirodalom reflexió, és egyéni
kutatás alapján készített szemléltető műtárgy kerül bemutatásra,
szóbeli vizsga a műtárgy és a tanultak körbejárását foglalja
magában.
A szemléltető anyag felkészült és komplex bemutatása a vizsga
értékelésének az alapja, továbbá az, hogy a hallgató:
- tájékozott legyen az emberi percepció és gondolkodás
folyamatának sajátosságait tárgyaló főbb kérdések körében
- képes legyen nagy ívben áttekinteni a megismerés
folyamatainak főbb kérdéseit, és hogy egy-egy tárgykörben
kérdéseket fogalmazzon meg
- teremtse meg a tájékozódási pontokat önmaga számára,
nagyobb ismereti rendszerekben (filozófia, tudomány- és
kultúrtörténet, stb.)
- kapcsolja össze munkája során a szemléleti koncepciókat az
aktualizálható lehetőségekkel, így juttatja érvényre az átfogó
elképzelés és a megvalósítás kölcsönös viszonyát.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Bereczkei Tamás: Evolúciós pszichológia (Osiris, 2003)
Smail, Daniel Lord: On Deep History and the Brain (Univ. ff
California. Press, 2008)

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

25 fő
Szükséges esetben csoportbontással
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Oktató neve:
A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Helyszín:

Dr. Nagy Imre DLA, Dr. Simon Tünde PhD, Dr. Orosz Csaba
DLA
Közösségi pedagógiai gyakorlat
MTN-KPEG, MTL-KPEG
Tanárképző Tanszék
3
2021/22 tanév, tavaszi szemeszter, levelezőknek 2020/21 őszi
szemeszter
Korábban, tavaszi szemeszterben nappalisoknak minden hét
szerda, 15:00-16:30
Korábban, őszi szemeszterben levelezőknek havi átlag 2 óra,
minden hónap hétfőjén, 08:45-10:30, összesen 8 óra
Képző-és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium
1093 Budapest, Török Pál utca 1. (és a kapcsolódó programok
helyszínei)

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tantárgy célja az, hogy a hallgatók közvetlen tapasztalataik
segítségével könnyebben tudjanak majd kapcsolatot teremteni
mindazokkal, akikkel közösségi programok szervezése során
együtt fognak működni, és hogy megismerkedjenek a programok
összetett tervezési és szervezési feladataival. A tantárgy keretében
megismerik a kapcsolatok kialakításának folyamatát az iskola és a
tudás különböző területeit képviselő intézmények között. A
hallgatók előbb megismerkednek a tervezés és a szervezés
alapvető eszközeivel, módszereivel, a feladatra ráhangoló
alkalmak után pedig maguk is részt vesznek a programok
megvalósításában, majd értékelésében.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A gyakorlat főbb tevékenységei:
- a közösségi tevékenység lehetőségeinek megismerése az
iskolában
- bekapcsolódás iskolai szervezésű programokba
- tevékenységek előzetes tervezése, ezen belül konkrét
közösségi program kiválasztása
- kapcsolatok kialakítása és egyeztetések a résztvevőkkel
- tevékenység tervezése a programhoz
- a terv pontosítása
- pontosító egyeztetések
- a program megvalósításának lépései
- a programdokumentálása
- a program értékelése a résztvevőkkel
- visszacsatolás: a program jobb kialakításának a
lehetőségei
- dokumentálás a szakdolgozati portfólióban

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Az órai munka és előkészítés során a hallgató feladata az, hogy
módszertani eszköztárát gazdagítsa, tapasztalati tudásra tegyen
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szert a programok megvalósítása alatt. Alkalmazza a tervezés,
szervezés, megvalósítás, értékelés, visszacsatolás eszköztárát.
Legyen kooperatív a csoportmunka során, egyéni
részfeladatokkal: egy adott helyhez kötött
program tervezésében több megvalósítható lehetőséggel.
Oktatási módszereiben, a célfeladatok során, egyéni és közös
felkészüléssel és tapasztalatszerzéssel
valósítsa meg a tanulást. A programok kialakításánál gyűjtsön
szervezési módszereket, ismerjen meg más programokat, és
eltérő célok szerint rendezze el, a saját elképzelése szerint.
Képesnek kell lennie mások programjait elemezni, saját
megvalósuló terveit értékelni.
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Az értékelésben alapvető, ha a hallgató:
- gyakorlati helyzetekben aktualizálni tudja a korábbi
tapasztalatait és ismeretei során begyűjtött
mintákat, és új megoldásokat alakít ki
- rugalmasan alkalmazkodik az adottságokhoz, aktuális
lehetőségekhez
- rugalmas kapcsolatot alakít ki a tervezés és megvalósítás között
- új lehetőségeket ismer fel, és rugalmasan alkalmazza őket
- közvetlen viszonyt alakít ki új helyzetekkel és a munka során
megismert személyekkel
- kiaknázza a helyzetekből fakadó lehetőségeket
- személyes, hiteles viszonyt alakít ki azokkal a kulturális
értékekkel, amelyek munkájában,
feladatai alkalmaival megjelennek
- ezt a viszonyt adott helyzetben és időben felmutatja a tanításnevelés gyakorlata során
Hemrik László (2004): A kortárs művészet múzeumpedagógiai
megközelítésének lehetőségei. In: Új
Pedagógiai Szemle. 6. 118–122.
Joó Julianna (2014): Szerepjáték alkalmazása a múzeumban.
Taní-tani-Online.http://www.tanitani.info/szerepjatek_muzeumban
Vásárhelyi Tamás, Sinkó István (2004): Múzeum az
iskolatáskában. Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest.
Vásárhelyi Tamás – Kárpáti Andrea (2011, szerk.): Múzeumi
tanulás. Typotex Kiadó, Budapest.
nappali tagozaton: 40 fő, és
levelező tagozaton: 30 fő
Szükséges esetben csoportbontással

Oktató neve:

Dr. Nagy Imre DLA

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:

Művészeti kommunikáció elmélete
MTN-MŰKO, MTL-MŰKO
Tanárképző Tanszék
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A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:
Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

3
2021/22 tanév, nappali tagozat: őszi szemeszter
levelező tagozat: tavaszi szemeszter
órarend szerint
Magyar Képzőművészeti Egyetem, 1062, Bp., Andrássy út 6971. IV. em. Tanárképző Tanszék
A tantárgy célja, hogy a tanár szakos hallgatók számára elméleti
bázist teremtsen a művészet és a kommunikáció - egymással
összefüggő, ám mindkét diszciplínán belül
roppant bonyolult - problémaszerkezetének áttekintéséhez. A
szak- és vonatkozó irodalom felhasználása az adott feladathoz
társul. A félév során a vizuális
nyelvi vizsgálódásokat kiterjesztjük a beszélt/írott/fogalmi nyelv
struktúráinak analízisére is, különös tekintettel a szépirodalmi és
a filozófiai művekre, illetve nyelvalkotásra.
A szerteágazó szak- és vonatkozó irodalom felhasználásán túl a
vizsgálódás alapját a művészet nyelvi karakterének feltárása
képezi. Ennek során a vizuális (megszorításokkal: non verbális)
nyelv különböző - koronként, kultúránként és egyéb módokon
változó - struktúráit elemezzük a rendszeralkotás szándékával,
majd feltárjuk a különböző struktúrák közötti hatások, átjárások,
egymást moduláló folyamatok lehetőségeit. A
(folyamat)elemzéseket mindig konkrét műveken (műtárgyakon,
műalkotásokon) végezzük el.
A hallgató feladata az, hogy a kurzus folyamán megtárgyalt,
felvetett témaelemek alapján szerzett információ és kutatási irány
segítségével építsen a művészeti kommunikáció főbb elméleti
kérdései, reflexiók és önreflexiók során feltáruló tudást.
A kurzus el szeretné érni, hogy a hallgató:
- a művészeti kommunikációban alkalmazza az elméleti
összefüggések szerinti megközelítést,
- az alkotás tapasztalatának több szempont szerinti
megközelítésével, a művészeti kommunikáció terén végezzen
feltáró értelmezést, tegyen észrevételeket,
- fedezze fel, és értelmezze, hogy a művészeti tevékenységek
irányából érkezően, a művészeti kommunikáció, hogyan lesz az
alkotó létforma kiterjesztése
- teremtsen igényt az elméletileg megalapozott művészeti
kommunikációs tevékenységre, illetve művek és művészeti
folyamatok elemzésére
- biztos elméleti alapokra építse szemléletét és módszereit
Belting, Hans: Kép és kultusz. A kép története a művészet
korszaka előtt. Budapest, Balassi, 2000.
Belting, Hans, Képantropológia. Képtudományi vázlatok.
Budapest, Kijárat Kiadó, 2003.
Kepes György: A világ új képe a művészetben és a
tudományban. Budapest, Corvina, 1979.
Kepes György: A látás nyelve. Budapest, Gondolat, 1979.
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Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:
A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Panofsky, Erwin: A jelentés a vizuális művészetekben. Budapest,
Gondolat, 1984.
Baudrillard, Jean: A tárgyak rendszere. Budapest, Gondolat,
1987.
Gombrich, E. H.: Művészet és illúzió. Budapest, Gondolat,
1972.
Gombrich, E. H.: A látható kép. In Horányi Ö. (szerk.),
Kommunikáció I–II. Budapest, General
Press, 2003
nappali tagozat: 40 fő
levelező tagozat: 30 fő
Szükséges esetben csoportbontással

Dr. Nagy Imre DLA, Dr.Simon Tünde Phd, Dr. Orosz Csaba
DLA
Művészeti nevelési gyakorlat
MTN-MŰNG, MTL-MŰNG
Tanárképző Tanszék
20
2021/22 tanév nappali tagozaton: tavaszi szemeszter, levelező
tagozaton: őszi szemeszter
A Képző-és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium
órarendjéhez igazodva, a gyakorlatvezető mentortanárok által
meghatározott feladatrend szerint, hallgatónként személyre
szólóan kitűzött időpontokban
Képző-és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium
1093 Budapest, Török Pál utca 1.
A művészeti nevelési gyakorlat célja a korábbi tapasztalatok és
ismeretek kibővítése közvetlen új tapasztalatokkal, és mindezek
aktív alkalmazása tényleges tanítási helyzetben. A művészeti
nevelés kiemelkedően fontos vonása az, hogy a tanítás-nevelés
folyamatába a nevelő bevonja alkotói tapasztalatait, és az alkotói
attitűd kibontakoztatását, érvényesítését a nevelés egyik
meghatározó céljának tekinti. A gyakorlat része az intézmény
feladataival kapcsolatos általános tájékozódás mellett az iskola
életében való aktív részvétel is.
A művészeti nevelési gyakorlatot dokumentálni kell, a gyakorló
hallgató így fokozatosan egyre tudatosabb viszonyt alakít ki új
feladataival. A gyakorlatok összerendezett dokumentumai
alkotják a szakdolgozati portfóliót.
Főbb tevékenységek:
Csoportos óralátogatás
Egyéni óralátogatás
Gyakorló tanítás (tervezés, megvalósítás)
Önreflexió és reflexió, a tapasztalatok beépítése a további
tervezés során
Az iskola életével kapcsolatos tevékenység
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Tájékozódás az intézmény működésével kapcsolatosan
Dokumentálás folyamatosan (szakdolgozati portfólióban
tematikusan rendszerezve)
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

A munka során elvárt, hogy a hallgató a munka során
tapasztalatot szerezzen saját tevékenysége által, és megfigyelés
alapján, az így megszerzett tudását tervezés során integrálja. A
megszerzett gyakorlótanári ismereteihez, személyes tudásához
építse az önreflexió, a reflexió, és a mentori (külső) reflexió
értékeit.
Az értékelés szempontjai között van az, hogyha a hallgató:
- a művészeti alkotás folyamán szerzett tapasztalatait
érvényesíteni tudta a tanítás gyakorlata során is
- élt az inventív tanítás-tanulás módszereivel, személyes
módszertani megoldásokat fejlesztett ki
- megfigyelései egyre differenciáltabbá váltak
- egyre biztosabban válaszolt a folyamatos tervezés- újratervezés
mindennapi gyakorlatára
- képes volt fejleszteni saját képességeit a reflexió és az
önreflexió eszközeivel
- kölcsönös viszonyt tartott fenn az értő megfigyelés és a
kezdeményező szerepvállalás között, és ezt
tanítványainak is közvetítette
- alkotó attitűdje a művészeti tevékenységben és a nevelésben
egyaránt érvényesült (a tanítás –
alkotás)
- az alkotó megközelítést kiterjesztette a tanulók tevékenységére
is (a tanulás is alkotás, ami egyéni és
társas formában egyaránt megmutatkozhat)
- szerepet vállalt a diákok célképzeteinek kibontakoztatásában,(
célok orientálása, inspiratív helyzetek generálása)
- támogatta a tanulók alkotófolyamatainak teljes körét (kitalálás,
megfogalmazás, kidolgozás,
végig vitel, felmutatás)
M. Kiss Pál és mtsai szerk., Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola
1778 – 1978. Budapest: Képző- és Iparművészeti
Szakközépiskola
nappali tagozaton: 40 fő, és
levelező tagozaton: 30 fő
Szükséges esetben csoportbontással

Oktató neve:

Dr. Orosz Csaba DLA

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:

Művészeti neveléstörténet
MTN-MŰNT, MTL-MŰNT
Tanárképző Tanszék
3
2021/22 tanév, nappali tagozaton: őszi szemeszter,
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Időpont:

levelező tagozaton: tavaszi szemeszter
órarend szerint

Helyszín:

Magyar Képzőművészeti Egyetem, 1062, Bp. Andrássy út 69-71.
IV. em. Tanárképző Tanszék

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus a vizuális nevelés és művészképzés történetét tárgyalja.
Ez a tudományterület sok más társtudomány segítségével világítja
meg a neveléstörténeti korszakokat. A tananyag kitér a művészetés kultúrtörténet, a filozófia, és az esztétikai gondolkodás
meghatározó példáira. A tárgy minden fejezetében érinti az
általános neveléstörténet elemeit, de az adott kor iskolarendszerszerkezetének bemutatásán keresztül, a művészeti nevelés főbb
kérdéseire fókuszál. A fejezetek során az adott kor kiemelkedő
személyiségeinek, meghatározó gondolkodóinak művészethez
való hozzáállásai, művészeti nevelésről szóló kommentárjai is az
előadás elemeit képezik.
A tantárgy alapvető célja, hogy a hallgatók átfogóan láthassák az
elmúlt korok vizuális nevelési formáit, rendszereit, módszereit,
elveit és elméleteit. A felsorolt példák szemléltetik azokat az
oktatási formákat és intézményeket, melyek által a különböző
történelmi korszakokban a művészeket "képezték". Nem kevésbé
fontos, hogy a hallgatók megismerhessék a művészettörténet
azon idevonatkozó emlékanyagának elemeit, amelyek a művészeti
nevelést és a művészképzést láthatóvá teszik. Az előadásban
felidézett szövegrészletek a mindenkori kortárs alkotók művein és
fennmaradt szavain keresztül nyújtanak módszertani áttekintést.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Elképzelések az ősközösségi társadalom "művészeti", és
"művészképzési" helyzetével kapcsolatban.
A folyam menti kultúrák, bővebben az egyiptomi művészeti
nevelés formái, különös tekintettel az írásos, de főként a ránk
maradt képi emlékek bemutatásán keresztül.
Esztétikai nevelés, művészeti és művészképzés a görög kultúra
világában
Esztétikai és vizuális nevelés az ókori Rómában.
A középkor. Ikonfestő iskolák és mintakönyvek, a kolostorok
mint művészeti központok. A középkori művészeti nevelés és
művészképzés formái.
A reneszánsz vizuális nevelés formái. A reneszánsz akadémiák.
A reformáció és az ellenreformáció művészeti gondolkodása.
Utak és nézetek a felvilágosodás időszakában, klasszicizmus és
romantika.
Az akadémikus felfogású rajzoktatás gyakorlata és történelmi
szerepe.
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A huszadik század legnagyobb hatású művészeti műhelye: a
Bauhaus. A
Bauhaus oktatási rendszere, összművészeti
jellege.
Művészeti nevelés és művészképzés Magyarországon. Történeti
áttekintés.
A budai és a pesti Iparrajziskola, illetve a Képzőművészeti
Szakközépiskola története.
A magyar képzőművészeti felsőoktatás előzményei.
Magánakadémiák a XIX. században. Akadémia és tanárképzés a
Sugár úton és az Epreskertben. A Képzőművészeti Főiskola a
két világháború között. Főiskolai művésztelepek: Szolnok,
Gödöllő, Nagybánya, Szentendre. Főiskola a második
világháború után.
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A követelmények magukban foglalják azt a célt, hogy a hallgató
ismerje a művészeti nevelés legmeghatározóbb történelmi
pontjait. Idézze fel és ismertesse azok egykori szerepét, valamint
a jelenkorban tárgyalható kontrasztjait, és át tudja tekinteni az
ember művészeti nevelésre irányuló értékeit, kultúráját.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Az értékelés alapja az, hogy a hallgató:
- össze tudja hasonlítani és megfogalmazni a művészeti nevelés
kiemelkedő szerepköreit
- elemezze a mindenkori értékközvetítés céljait, módszereit
- a lelendő tanári tevékenységéhez feltárja a történelmi példák
lehetséges kortárs kiterjesztéseit
- kritikusan szemlélje a módszertani struktúrákat, vállalva az
áttekintő és elemző attitűdöt
- távlati koncepciók és aktualizálható lehetőségek viszonyában
önálló javaslatokat fogalmazzon meg

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

L. Menyhért László (2001): A vizuális nevelés és művészképzés
története vázlatokban. Magyar Képzőművészeti Egyetem,
egyetemi jegyzet, Budapest
Pukánszky Béla- Németh András (1994): Neveléstörténet.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

nappali tagozaton: 40 fő
levelező tagozaton: 30 fő
Szükséges esetben csoportbontással

Oktató neve:

Dr. Orosz Csaba DLA
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A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Művészeti neveléstörténet szeminárium
MTN-MŰNS, MTL-MŰNS
Tanárképző Tanszék
4
2021/22 tanév, nappali tagozaton: őszi szemeszter,
levelező tagozaton: tavaszi szemeszter
Korábban, őszi szemeszterben nappalisoknak minden hét
szerda, 14:45-16:15, 16:30-18:00
Korábban, tavaszi szemeszterben levelezőknek havi átlag 2 óra,
minden hónap hétfőjén, 14:15-15:45, összesen 8 óra
Magyar Képzőművészeti Egyetem, 1062, Bp. Andrássy út 69-71.
IV. em. Tanárképző Tanszék, kulturális intézmények,
múzeumok
A kurzus célja, hogy a neveléstörténeti tudást, a tantárgyhoz
köthető emlékek, leírások, források alapján elmélyítse a hallgatók
aktív órai részvételével elemző, értelmező munkában dolgozza
fel. A jövőben elvégzett tanári munka támogatásához elméleti és
alkalmazási tapasztalatokat adjon.
Műhelymunka segítségével tervezett oktatási koncepciók
alapmodelljeivel a tanítási gyakorlatot előkészítse. A
neveléstörténeti példák tárházából merítve saját módszertani
apparátus megalapozásával, és a művészeti oktatásban betöltött
szerep feltérképezésével tervezési mintákat adjon.
A művészeti nevelés történetének áttekintésével, a művészeti
oktatás folyamatos jelenlétét felismerve, példák feldolgozásával
szemléleti alapot nyújtson további önálló tanári
tevékenységekhez

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A kurzus tartalmai, témakörei:
Ókori szemelvények, a tanítás élménye írásos anyagban (Táblák
Háza, Ptahhoptep)
Ókori görög és római neveléstörténeti kommentárjai
(Plutarkhosz, Platón, Arisztotelész,
Horatius, Cicero)
Távol-kelet bölcseletének vonatkozó idézetei (Lao-ce)
A középkor. Regulák, egyházi viták, mintakönyvek, kánonok
(Szent Ágoston és Szent Benedek a gyermeknevelésről)
A reneszánsz vizuális nevelés formái. A reneszánsz akadémiák.
(Alberti,
kommentárok)
A reformáció és az ellenreformáció művészeti gondolkodása.
(Luther Márton,Comenius)
Utak és nézetek a felvilágosodás időszakában, klasszicizmus és
romantika. (Locke, Rousseau, Kant, Felbiger, Pestalozzi,
Basedow)
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A huszadik század (Klee, Itten)
Kortárs művészek, tudósok portréfilmjei
Művészeti, kulturális intézmények látogatása alapján megismert
ismeretátadási koncepciók
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Az órai munka és a vizsgafeladat elkészítése során hallgató a
művészeti neveléstörténeti példákból felismert szemléleti elemek
tárgyalása során azonosítja és átlátja azok jelentőségét. Saját
felismeréseken alapuló és akár adaptálható példákból állít össze a
módszertanban is alkalmazható tanmeneti tervet, ismertetőt.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Az értékelés alapja az, hogy a hallgató:
- képes legyen a tárgyalt témákat, problémákat feltárni,
megoldást keresni, egyéni és csoportos órai tevékenység alatt a
felismeréseket tovább értékelni, összegezni
- problémaközpontú, aktív kezdeményező megismerés során
kritikusan szemlélje a felvetett elképzeléseket
- személyes és közösen vállalt feladatokban önálló javaslatokat
fogalmazzon meg, másokkal együttműködve képes legyen
korrigálni az adódó problémafelvetéseket

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla (2003):
Neveléstörténet. Szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, Budapest
Pukánszky Béla- Németh András (1994): Neveléstörténet.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
L. Menyhért László (2001): A vizuális nevelés és művészképzés
története vázlatokban. Magyar Képzőművészeti Egyetem,
egyetemi jegyzet, Budapest

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Sipos Lajos szerk. (1989):Tanulmányok az esztétikai nevelés
köréből.
Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest
nappali tagozaton: 40 fő,
levelező tagozaton: 30 fő
Szükséges esetben csoportbontással

Oktató neve:

Dr. Orosz Csaba DLA

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:

Pedagógiai antropológia
MTN-PEDA, MTL-PEDA
Tanárképző Tanszék
2

Időpont:

2021/22 tanév, nappali tagozat: őszi szemeszter,
levelező tagozat: tavaszi szemeszter
órarend szerint
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Helyszín:

Magyar Képzőművészeti Egyetem, 1062, Bp., Andrássy út 6971. IV. em. Tanárképző Tanszék

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tantárgy célja, hogy tudományos felismerések sorára fűzve
mutassa be a nevelés, illetve a pedagógia történetének
antropológiai aspektusait, ahogy időben előre haladva miként
változott az emberről, a nevelésről, az emberi tudásról, egyben az
emberi ismeretről alkotott kép. Áttekintésre kerül egykori és
„modern” létezéshez köthető problémák, kontrasztok vizsgálata,
és olyan antropológiai eredmények, amelyek a 21. század oktatási
szemléleteit alakították.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A kurzus tartalmai, témakörei:
Antropológiai válfajok, megközelítések, az emberről alkotott kép
alakulása
Tapasztalati minták, emocionális struktúrák, kognitív
képességek, szociális, politikai, kulturális struktúrák
összefüggései
Az ember komplex képe a tanulás tükrében
A tanulás formái, konstrukciói, intézményes megjelenése, céljai
Az ember vizsgálatának felfedezései a pedagógiában
A megismerési és a szociális struktúrák egymásra hatásai
Társadalmi normák nevelési módszerek és azok kritikái
Tanuláslélektan, reformpedagógia, a gyermekkép szemléletei és
kiterjesztései, szocioökológia
Iskolai és pedagógia formák, küldetések
Iskolai rítusok, szelekciók, társadalmi elvárások, hagyományok
A pedagógia újraértelmezése, (reformpedagógiai formák, rejtett
tantervek)
Korszakos kihívásokra adott válaszok, mobilitás,
tudásértelmezése
Az oktatás résztvevőinek szerepei, értékrend legitimációk

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

prezentáció készítés, szakirodalom reflexió készítés, kutatás
alapján szemléltető műtárgy-készítés, szóbeli vizsga

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Megadott zárófeladatra hozott szemléltető anyag felkészült és
komplex bemutatása a vizsga értékelésének az alapja, továbbá az,
hogy a hallgató:
- tájékozott legyen az emberi megismerés folyamatának
szerkezeti sajátosságait tárgyaló főbb kérdések körében
- képes legyen nagy ívben áttekinteni a megismerés
folyamatainak főbb kérdéseit, és hogy egy-egy tárgykörben
kérdéseket fogalmazzon meg
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- összevesse szemléletében a pedagógiai tevékenységet nagyobb,
átfogó folyamatokkal
- teremtse meg a tájékozódási pontokat önmaga számára
- kapcsolja össze munkája során a szemléleti koncepciókat az
aktualizálható lehetőségekkel, így juttatja érvényre az átfogó
elképzelés és a megvalósítás kölcsönös viszonyát
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Csányi Vilmos (2003): Az emberi természet. Vince Kiadó,
Budapest
Hankiss Elemér (1998 ): Az emberi kaland. Helikon Kiadó,
Budapest
Klix, Friedhart (1985): Az ébredő gondolkodás. Az emberi
intelligencia fejlődéstörténete. Gondolat, Budapest
Popper, Karl (1998): Test és elme. Az interakció védelmében.
Typotex Kiadó, Budapest
Blackmore, Susan (2001): A mém-gépezet. Kulturális gének – a
mémek. Magyar Könyvklub, Budapest

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Claude Lévi-Strauss (2003): Szomorú trópusok. Európa
Könyvkiadó Kft. , Budapest
nappali tagozaton: 40 fő,
levelező tagozaton: 30 fő
Szükséges esetben csoportbontással

Oktató neve:

Dr. Orosz Csaba DLA

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

A tanári mentorálás gyakorlati ismeretei I.
PSZT-GYI01
Tanárképző Tanszék
3

Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

2021/22. tanév, 1. szemeszter
Órarend szerint (korábban: a szemeszter minden második
szombatján)
Magyar Képzőművészeti Egyetem, 1062, Bp., Andrássy út 6971. IV. em. Tanárképző Tanszék
A tantárgy szervesen kapcsolódik A tanári mentorálás elmélete
című kurzushoz. Az első részben a mentori tevékenység
gyakorlati ismereteinek feltárása és alkalmazása során egyénekre
szabott, illetve csoportokra bontott innovatív feladatokkal
karakterizáljuk a tanári vezetői és támogatói módszereket, az
azokat motiváló és orientáló eljárásokat. Különös hangsúlyt
helyezünk az alkotói és interpretálói megközelítés
összefüggéseire, és kiemelten foglalkozunk a reflektív
eljárásokkal, a folyamatelemzéssel, korrekcióval, az ellenőrzés és
elemző értékelés módszertanának gyakorlati alkalmazási
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Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

módjaival, a mentori tevékenység eszközkészletének személyessé
tételével.
Egyén és csoport (közösség) viszonya - az egyéni teljesítmény
csoportképző energiái, versus a csoport (közösség) egyénre ható
motivációi. Az egyéni teljesítményhez hozzárendelt
kommunikációs formák gyakorlati vizsgálata élő nyelvi és
szövegnyelvi kontextusban. Az eddigi tapasztalatokból elvont
tematikák alapján közös alkotómunka csoportbontásban.
A hallgató feladata az, hogy egyéni írásos szövegalkotás
folyamán a csoportosan alkotott-interpretált műveket vegye
alapul, és reflektíven újra a csoportos feldolgozás közegébe tegye
át, akár saját interpretációjával.
Az értékelés az egyén és a csoportok (közösségek)
produktumainak prezentálása alapján történik. A prezentációk
értelmezése, a hallgató és a hallgatói csoportok további feladata.
Ligeti György (2005): Bevezetés a mentorpedagógiába I-III. In:
Új Pedagógiai Szemle, 4. sz. 26-38. p.; 5. sz. 17-23. p. 6. sz. 3-8.
p. Horváth H. Attila (2011): Informális tanulás. Gondolat
Kiadó, Budapest Szitó Imre (2007): Kommunikáció az
iskolában. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési
és – továbbképzési Központ, Budapest. Nagy Márta (2010):
Mentori kommunikáció. Szent István Egyetem, Gödöllő Váry
Annamária (2009): A mentori tevékenység elmélete és
módszertana. Szent István Egyetem, Budapest.
25 fő
szükséges esetben csoportbontással

Oktató neve:

Zombori Judit

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Pedagógiai pszichológia
MTN-PEPS
Tanárképző Tanszék
2
2021/22 tanév, nappali tagozaton: őszi szemeszter,
levelező tagozaton: tavaszi szemeszter
órarend szerint

Helyszín:

Tanárképző Tanszék 405 és 406

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A feladat kettős: a sok ágra tagolódott pszichológia néhány olyan
ismeretkörének elsajátítása, amelyek az általános és
művészetpszichológiai alapokkal együtt minden leendő
művészetpedagógus (és művészetek közvetítésével foglalkozó
leendő elméleti szakember) nélkülözhetetlen műveltségi anyagát
alkotják. Egyszersmind célja a stúdiumnak elősegíteni, hogy a
leendő művészetpedagógus tanítványainak - legyenek akár
általános vagy középiskolások, akár felnőttek - vizuális művészeti
nevelését hatékonyabban végezhesse. A kurzus során tárgyalt

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
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Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:
A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:

főbb témakörök:A stúdium foglalkozik a különböző fejlődési
szakaszok pszichológiai jellegzetességeivel, különös tekintettel a
vizuális kifejező- és ábrázolóerőre, a gyermeki szemléletmód
stiláris jegyeire. Ebben az összefüggésben boncolgatja a "minden
gyerekben művész rejtőzik" és "minden művész infantilis"
tételek értelmét. Tárgyaljuk a verbális és képi tanulás különféle
formáit, a tanár és tanuló kapcsolatának pszichológiáját, a
mintakövetés- szerepátvétel és függetlenségre törekvés
viszonyát, a teljesítmény- és a saját tanulási motivációt. A
gyermek és felnőtt szembeállításával tisztázzuk a felnőttnevelés
pszichológiai sajátosságait, az új elektronikus médiumok
(computer, internet) szerepét a művészeti nevelésben.
A fejlődés, a nevelés, a tanulás és az önálló tevékenység területén
szükséges pszichológiai ismeretek. Hangsúlyosan a művészeti
neveléssel, az alkotó attitűd támogatásával kapcsolatos, sajátos
célokra vonatkozó, ezen a területen a nevelés, a támogatás
alapjait biztosító pszichológiai szemlélet, attitűd kialakítását
segítő lehetőségek. A reflexióval és az önreflexióval, mások
megismerésével, önmagunk megismerésével és a világ
megismerésével kapcsolatos pszichológiai megközelítések, és a
velük kapcsolatos tapasztalatok elrendezésének módjai.
A félév tematikájához kapcsolódó esszé.
Szummatív értékelés. Szempontok: a részvétel, a az elsajátított
tudás, az önálló kérdésfelvetés, a személyes tapasztalat
értelmezése.
Csíkszentmihályi, M.: Flow. Az áramlat. 1997. Akadémiai Kiadó;
Halász L. (szerk.): Művészetpszichológia 1973 és 1983, (bővített
kiadás) Gondolat; Halász L.: Az elképzelt valóra válása, 2006.
Gondolat; Cole, M.: Fejlődéslélektan, 1997 Osiris; Smith, E R.:
Szociálpszichológia; 2001 Osiris
nappali tagozaton: 40 fő
levelező tagozaton 30 fő.
szükséges esetben csoportbontással

DR. Nagy Imre DLA, Dr. Simon Tünde PhD, Dr. Orosz
Csaba DLA
Szakdolgozat szeminárium
MTN-SZAS, MTL-SZAS
Tanárképző Tanszék
3

Időpont:

2021/22 tanév, nappali tagozaton: tavaszi szemeszter,
levelező tagozaton: őszi szemeszter
órarend szerint

Helyszín:

Képző-és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium
339

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

1093 Budapest, Török Pál utca 1.
A tantárgy a szakdolgozat és a szakdolgozati portfólió
elkészítését segíti.
A szakdolgozat készítése a komplex elméleti felkészülés fontos
eleme, melyben a tervezésnek, a modellalkotásnak van
kiemelkedő jelentősége. A szakdolgozati portfólió a gyakorlat
közvetlen tapasztalatait összefoglaló dokumentum.
Főbb témakörök, tevékenységek:
Szakdolgozat esetében az ismeretanyag részben a szakdolgozat
hallgató által választott témájához kapcsolódik
A tárgyszerű tájékozódást és a tanítandó témakör feldolgozását
segítő lehetőségek
A tanítandó témához kapcsolódó lehetséges tanítási program
szerkesztése, a tanítás megszervezésével, előkészítésével
kapcsolatos tervezési feladat
A módszerek alkalmazásának köre és lehetőségei a tervezett
programban
Szakdolgozati portfólió esetében az ismeretanyag a gyakorlatban
megvalósuló tanítási programhoz kapcsolódik
Reflexiók és önreflexió a megvalósuló tanítási gyakorlat
folyamán
Szakmai gyűjtés: tapasztalatok, információk rendszerezett
gyűjtése (a szakdolgozati portfólió elkészítése során)
A hallgató feladata az, hogy az általa választott témakörben,
kiinduló ismeretei vagy tapasztalatai alapján, a szakdolgozat
struktúrát tanulmányozva építsen bővebb ismeretanyagokat, és
rendszerezze azokat. Tájékozódjon olyan módszertani
lehetőségekről, amelyek ezt a munkát segíthetik, és amelyek
segítségével a tanítás során képes lesz mindezeket megjeleníteni.
A hallgató értékelését az adja, ha képes:
- önállóan választani problémát
- a felvetődő kérdéseket inventív módon megközelíteni
- tud tájékozódni, meg tudja oldani az elrendezés, a feldolgozás
feladatait
- összetettebb rendszert is képes létrehozni
- össze tudja kapcsolni az elmélet az alkalmazás lehetőségeivel
- programot tud alkotni
- több szempontot képes párhuzamosan kezelni
- komplex tevékenységet folytatni
- nyitottan, több irányból megközelíteni kérdésköröket
- problémákat határoz meg, melyek segítik abban, hogy
tájékozódni tudjon, hogy tevékenységének irányt
adjon
- célokat állítani, ezekre összpontosítva megszervezni
tevékenységét
- képességeit és ez által saját személyiségét is alakítani az általa
vállalt összetett feladat megoldása során.
- önálló tevékenységre, kapcsolatokra, műveletekre,
együttműködésre egyaránt építeni saját fejlődése során
- a komplex fejlődésnek - fejlesztésnek ezeket a vonásait szem
előtt tartani tanítás-nevelés során
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Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Dömsödy Andrea (2006): Bevezetés a pedagógiai tájékozódásba.
Bölcsész Konzorcium. Voit Pál (2004): A diplomamunkakészítés módszertana. TriMester Kiadó, Tatabánya Krippendorf,
Klaus (1995): A tartalomelemzés módszertanának alapjai.
Balassi, Budapest Majoros Pál (2004): A kutatásmódszertan
alapjai: Tanácsok, tippek, trükkök (nem csak szakdolgozatíróknak). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest René Descartes
(2000): Értekezés a módszerről. Matúra, Műszaki Könyvkiadó,
Budapest Aczel, Richard (2000): Hogyan írjunk esszét? Osiris,
Budapest Eco, Umberto (1996): Hogyan írjunk szakdolgozatot?
Gondolat-Kairosz, Budapest Zsolnai József (1996): A pedagógia
új rendszere címszavakban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
nappali tagozaton 40 fő,
levelező tagozato: 30 fő
szükséges esetben csoportbontással

Oktató neve:

DR. NAGY IMRE DLA

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:

MŰVÉSZETI NEVELÉSELMÉLET (ELŐADÁS)
MTL-MŰVE
TANÁRKÉPZŐ TANSZÉK
3

Időpont:

2021/22 tanév, nappali tagozaton: őszi szemeszter,
levelező tagozaton: tavaszi szemeszter
Az órarend szerint

Helyszín:

Magyar Képzőművészeti Egyetem
1062 Budapest, Andrássy út 69-71. Tanárképző Tanszék

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus célja az, hogy nevelési elméleti ismereteket nyújtson a művésztanári
tevékenységhez. Mutasson be érzékletes példákat, és biztosítson alapot a tudás
további elmélyítéséhez. Ennek megfelelően a program egyaránt tartalmaz előadást,
demonstratív szemléltető feladatot és olyan komplex feladatot, amelyben egyszerre
szerepel egy témakör rendszeres feldolgozása, az átadás logikája szerinti tagolása
és szemléltető előadása. A tantárgy kiemelt célja az, hogy tegye képessé a
hallgatókat a művészetpedagógia szerepének újraértelmezésére a változó kulturális
környezetben, és szemléleti alapokat biztosítson módszertani modellek
kidolgozásához.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A tantárgyon belül a súlypont a tanár szerepeire esik, és ehhez igazodik a
szakmai fogalmak további tárgyalása. Általános cél az, hogy a tanár a munkáját
a kultúra átfogó szemléletében tudja meghatározni, továbbá, hogy az alkotóproblémamegoldó gondolkodás és magatartás sajátosságait ismerje, és oktatói
gyakorlatát ennek megfelelően alakítsa ki.
témakörök:
A tanár tanulásszervező és közvetítő tevékenysége
A tanár szerepkörei, a tanári-nevelői képességek fejlesztésének lehetőségei
Az önismeret képességének és a helyzetfelismerés képességének a fejlesztési
lehetőségei
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A személyes fejlődés üteméhez alkalmazkodó fejlesztés, a motivációk
korosztályspecifikus köre
Az alkotóképesség kibontakoztatásának szemléleti és gyakorlati vonatkozásai
A környezethez fűződő reflexív viszony
Együttműködés az alkotófolyamat során
Komplexitás és intenzitás a feladatok és programok tervezésében

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

aktív részvétel az órákon, ismeretek elsajátítása és rendszerezése

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

kollokvium, értékelési szempontok: a fő témák köré
csoportosuló kérdésekben tájékozottság és, változó
összefüggésekben való megközelítés képessége
Ginnis, Paul (2007): Tanítási és tanulási receptkönyv. Az
izgalmas és élvezetes tanulás eszközei. Alexandra Kiadó, Pécs
Gordon, Thomas (2010): T.E.T. A tanári hatékonyság
fejlesztése. Gordon Kiadó Magyarország, Balatonendréd
Mérei Ferenc (1987): Forgács Péter (szerk) „…vett a füvektől
édes illatot”. Művészetpszichológia. Múzsák Közművelődési
Kiadó, Budapest
nappali tagozaton: 40 fő
levelező tagozaton: 30 fő
szükséges esetben csoportbontással

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

DR. NAGY IMRE DLA

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:

MŰVÉSZETI NEVELÉSELMÉLET SZEMINÁRIUM
MTN-MEVS és MTL-MEVS
TANÁRKÉPZŐ TANSZÉK
3

Időpont:

202/22 tanév, nappali tagozaton: őszi szemeszter,
levelező tagozaton: tavaszi szemeszter
Az órarend szerint

Helyszín:

Magyar Képzőművészeti Egyetem
1062 Budapest, Andrássy út 69-71. Tanárképző Tanszék

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus célja az, hogy mozgósítsa, és bővítse a nevelés elméleti ismereteit a
megközelítés többféle lehetősége által. A művésztanári működés körét több
irányból világítsa meg, példák és közvetlen élmények bevonásával. A program épít
a hallgatók tevékenységére, egy-egy témakörben folytatott feltáró munkájára,
célokat és programokat konstruáló aktivitására. Kiemelt jelentősége van a
kulturális összefüggések fokozatos feltárásának és új lehetőségek kibontásának a
hallgatók egyre önállóbb tevékenységének során. A feltáró attitűd meghatározó
szerepet tölthet be mind tanári, mind alkotói pályájukban.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Témakörök:
Az érzelmi intelligencia és a kreativitás összefüggése az alkotóképességgel
Az alkotói és a pedagógiai attitűd kapcsolata
Az agyi funkcionális aszimmetria összefüggései az alkotás folyamataival
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Az alkotóképesség szociális összefüggései, és ezek gyakorlati vonatkozásai
A fejlődés plasztikai, rajzi, konstrukciós megnyilvánulásai
A mobilizáló tényezők jelentősége az alkotásban és a mentális egészség
megtartásában (pszichológiai immunitás)
A kommunikáció lehetőségei és ezek kihatása az alkotófolyamatra (szemiotika,
médiumok)
A kommunikáció technikai és társadalmi változásainak jelentősége a kultúrában
és a művészeti lehetőségek körében

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

komplex feladat elvégzése, egyéni választást is tartalmazó
személyes részvállalással, összetett szempontrendszer szerint

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

gyakorlati jegy, értékelési szempontok: a komplex feladat
szempontjainak érvényesülése
Bodóczky István (2003): Vizuális nevelés. Magyar Iparművészeti
Egyetem, Budapest
Csíkszentmihályi Mihály –Rathunde, Kevin – Whalen, Samuel –
Wrong, Maria (2010): Tehetséges gyerekek. Flow az iskolában.
Nyitott Könyvműhely, Budapest
Hámori József (1985 ): Nem tudja a jobb kéz, mit csinál a
bal…Kozmosz Könyvek, Budapest
Ulric Neisser(1984 ): Megismerés és valóság. Gondolat,
Budapest
Roeders, Paul – Gefferth Éva (2007): A hatékony tanulás titka.
A hatékony tanítás és tanulás dinamikája. Trefort Kiadó,
Budapest
nappali tagozaton: 40 fő
levelező tagozaton 30 fő
szükséges esetben csoportbontással

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

DR. NAGY IMRE DLA

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:

MŰVÉSZETI NEVELÉSI GYAKORLAT
MTN-MŰNG és MTL-MŰNG
TANÁRKÉPZŐ TANSZÉK
20

Időpont:

Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

2021/22 tanév, tavaszi szemeszter nappali tagozaton, őszi
szemeszter levelező tagozaton
A Képző-és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium
órarendjéhez igazodva, a gyakorlatvezető mentortanárok által
meghatározott feladatrend szerint, hallgatónként személyre
szólóan kitűzött időpontokban
Képző-és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium
1093 Budapest, Török Pál utca 1.
A művészeti nevelési gyakorlat célja a korábbi tapasztalatok és ismeretek
kibővítése közvetlen új tapasztalatokkal, és mindezek aktív alkalmazása
tényleges tanítási helyzetben. A művészeti nevelés kiemelkedően fontos vonása az,
hogy a tanítás-nevelés folyamatába a nevelő bevonja alkotói tapasztalatait, és az
alkotói attitűd kibontakoztatását, érvényesítését a nevelés egyik meghatározó
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céljának tekinti. A gyakorlat része az intézmény feladataival kapcsolatos
általános tájékozódás mellett az iskola életében való aktív részvétel is.
A művészeti nevelési gyakorlatot dokumentálni kell, a gyakorló hallgató így
fokozatosan egyre tudatosabb viszonyt alakít ki új feladataival. A gyakorlatok
összerendezett dokumentumai alkotják a szakdolgozati portfóliót.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Főbb tevékenységek:
Csoportos óralátogatás
Egyéni óralátogatás
Gyakorló tanítás (tervezés, megvalósítás)
Önreflexió és reflexió, a tapasztalatok beépítése a további tervezés során
Az iskola életével kapcsolatos tevékenység
Tájékozódás az intézmény működésével kapcsolatosan
Dokumentálás folyamatosan (szakdolgozati portfólióban tematikusan
rendszerezve)

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A gyakorlat bővebb tartalmi leírásának (fent) megfelelő egyéni és
kooperatív munka a gyakorlatvezető mentor segítségével

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

gyakorlati jegy, értékelés szempontjai: a gyakorlat összetett
szempontjainak teljesülése, a munka minősége
a gyakorlat adott feladataihoz kapcsolódó, a gyakorlatvezető
mentor által meghatározott források

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

nappali tagozaton: 40 fő
levelező tagozaton: 30 fő
szükséges esetben csoportbontással

Oktató neve:

DR. NAGY IMRE DLA

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

MŰVÉSZETI KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETE
MTN-MŰKO és MTL-MŰKO
TANÁRKÉPZŐ TANSZÉK
3

Helyszín:

Magyar Képzőművészeti Egyetem
1062 Budapest, Andrássy út 69-71. Tanárképző Tanszék

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

„A képi médiumok általános elmélete máig várat magára” (Hans
Belting: Kép-antropológia).
A tantárgy célja, hogy a Képzőművészeti Egyetem tanár szakos
hallgatói számára elméleti bázist teremtsen a művészet és a
kommunikáció - egymással összefüggő, ám mindkét diszciplinán belül
roppant bonyolult - problémaszerkezetének áttekintéséhez. A
szerteágazó szak- és vonatkozó irodalom felhasználásán túl a
vizsgálódás alapját a művészet nyelvi karakterének feltárása képezi.

2021/22 tanév, tavaszi szemeszter levelező tagozaton
Az órarendben megjelölt időpontban
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Ennek során a vizuális (megszorításokkal: non verbális) nyelv
különböző - koronként, kultúránként és egyéb módokon változó struktúráit elemezzük a rendszeralkotás szándékával, majd feltárjuk a
különböző struktúrák közötti hatások, átjárások, egymást moduláló
folyamatok lehetőségeit. A (folyamat)elemzéseket mindig konkrét
műveken (műtárgyakon, műalkotásokon) végezzük el. A szak- és
vonatkozó irodalom felhasználása az adott feladathoz társul. A félév
során a vizuális nyelvi vizsgálódásokat kiterjesztjük a
beszélt/írott/fogalmi nyelv struktúráinak analízisére is, különös
tekintettel a szépirodalmi és a filozófiai művekre, illetve nyelvalkotásra.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Aktív részvétel az órákon, a gyakorlattal összekapcsolódó elméleti
probléma megjelenítése 1 komplex feladat keretében.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

kollokvium. A követelmények alapján: az órákon végzett munka,

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

a komplex feladat az aláírás feltételeként, a kollokvium
vizsgaértékelés
Belting, Hans: Kép és kultusz. A kép története a művészet
korszaka előtt. Budapest, Balassi, 2000.
Belting, Hans, Képantropológia. Képtudományi vázlatok.
Budapest, Kijárat Kiadó, 2003.
Kepes György: A világ új képe a művészetben és a
tudományban. Budapest, Corvina, 1979.
Kepes György: A látás nyelve. Budapest, Gondolat, 1979.
Panofsky, Erwin: A jelentés a vizuális művészetekben. Budapest,
Gondolat, 1984.
Baudrillard, Jean: A tárgyak rendszere. Budapest, Gondolat,
1987.
Gombrich, E. H.: Művészet és illúzió. Budapest, Gondolat,
1972.
Gombrich, E. H.: A látható kép. In Horányi Ö. (szerk.),
Kommunikáció I–II. Budapest, General Press, 2003
nappali tagozaton: 40 fő
levelező tagozaton: 30 fő
szükséges esetben csoportbontással

Oktató neve:

DR. NAGY IMRE DLA

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:

SZAKDOLGOZAT SZEMINÁRIUM
MTN-SZAS és MTL-SZAS
TANÁRKÉPZŐ TANSZÉK
3

Időpont:
Helyszín:

2021/22 tanév, tavaszi szemeszter nappali tagozaton, őszi
szemeszter levelező tagozaton
Az órarend szerint
Képző-és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium
1093 Budapest, Török Pál utca 1.
345

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tantárgy a szakdolgozat és a szakdolgozati portfólió elkészítését segíti.
A szakdolgozat készítése a komplex elméleti felkészülés fontos eleme, melyben a
tervezésnek, a modellalkotásnak van kiemelkedő jelentősége. A szakdolgozati
portfólió a gyakorlat közvetlen tapasztalatait összefoglaló dokumentum.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Főbb témakörök, tevékenységek:
Szakdolgozat esetében az ismeretanyag részben a szakdolgozat hallgató által
választott témájához kapcsolódik
A tárgyszerű tájékozódást és a tanítandó témakör feldolgozását segítő lehetőségek
A tanítandó témához kapcsolódó lehetséges tanítási program szerkesztése, a
tanítás megszervezésével, előkészítésével kapcsolatos tervezési feladat
A módszerek alkalmazásának köre és lehetőségei a tervezett programban
Szakdolgozati portfólió esetében az ismeretanyag a gyakorlatban megvalósuló
tanítási programhoz kapcsolódik
Reflexiók és önreflexió a megvalósuló tanítási gyakorlat folyamán
Szakmai gyűjtés: tapasztalatok, információk rendszerezett gyűjtése (a
szakdolgozati portfólió elkészítése során)

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

szakdolgozat és szakdolgozati portfólió elkészítése a
követelmények szerint

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

gyakorlati jegy; az értékelés szempontjai: a munka ütemezett
előrehaladása, a javasolt szempontok beépítése, a dolgozatokkal
kapcsolatos követelmények teljesülése
Eco, Umberto (2002): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz
Kiadó, Budapest;
Aczel, Richard (2006): Hogyan írjunk esszét? Osiris Kiadó,
Budapest;
Magyar Tudomány (ajánlás a szerzőknek)
http://www.matud.iif.hu/impresszum/start.html
nappali tagozaton: 40 fő
levelező tagozaton: 30 fő
szükséges esetben csoportbontással

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

DR. SIMON TÜNDE IRÉN PHD

A kurzus elnevezése:

SZAKMÓDSZERTAN ELMÉLET (ELŐADÁS)

A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:

TANÁRKÉPZŐ TANSZÉK

A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):

3

Szemeszter:

2021/22 tanév, nappali tagozaton: őszi szemeszter,
levelező tagozaton: tavaszi szemeszter

Időpont:

órarend szerint
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Helyszín:

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Tanárképző tanszék.
Budapest, 1062 Andrássy út 69-71.

Tartalmi leírás

A kurzus célja, hogy felkészítse a hallgatókat a képzőművészeti és
művészettörténeti képzés és kompetencia fejlesztés tanári
feladatainak ellátására. A diszciplína a képzőművész tanári (és
művészetközvetítői)
tevékenység
alapvető
elveivel,
hagyományaival, alternatíváival, tennivalóival, és ezek
módszereivel foglalkozik. A szakágak közös és sajátos vonásainak
figyelembevételével alkotói szemszögből ismerteti meg a
hallgatókat az oktatói, fejlesztői, kutatói tevékenységek elemeivel,
valamint a tanári munka részét képező - iskolatípustól és
korosztálytól függő és független - tervező, előkészítő, előadó,
szemléltető, gyakorlatvezető, korrekciós, értékelő, dokumentáló
és szervezői feladatokkal.
A feladat, hogy elméleti szempontból is tisztázza a művészeti
képzésben tradicionális mester és tanítvány viszonyból következő
nevelési helyzet, a támogatott önképzés, az alkotó tanulás
előnyeit, nehézségeit és lehetőségeit. A tárgy a képzőművészeti
képzési
szakok
(műfajok)
elméleti
és
gyakorlati
ismeretátadásának, valamint a közös, transz-és intermediális, és
kiegészítő diszciplínák sajátos nevelési, módszertani bázisára
építve értelmezi a hallgatók művészeti képzéssel kapcsolatos
megfogalmazható tapasztalatait, önálló elképzeléseit, támogatja,
orientálja a művészeti neveléssel, az alkotói aktivitás
terjesztésével, a tehetségkutatással kapcsolatos ambícióit.
A hallgatók megismerik a pedagógiai tervezés fő lépéseit és
állomásait, valamint a tervezés hatásmechanizmusait.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Az elmélet alkalmazása.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Ismerje a vizuális nevelés történetét, módszereit, tanulói
munkaformáit és értékelési lehetőségeit. Legyen tájékozott a
nemzetközi vizuális nevelési trendekben, kutatásokban, valamint
legyen rálátása a vizuális nevelés közvetett alkalmazási
lehetőségeire, integrálására. Ismerje a vizuális kompetenciát
meghatározó képességeket, készségeket, jártasságokat, legyen
képes
átlátni
és
elhelyezni
egy
szélesebb
kompetenciarendszerben. Legyen képes kapcsolatot teremteni a
módszerek és a kompetenciák között. Tudja alkalmazni a
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használni a tanulás támogató értékelés eszközrendszerét a vizuális
nevelés területén. Ismerje a pedagógiai tervezés menetét, legyen
képes önállóan feladatsorokat, projekteket, órákat tervezni,
valamint
elhelyezni
egy
tágabb
kontextusban
és
időintervallumban.
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Ajánlott irodalom:
Nagy GYIK könyv
Bodóczky István: Kis kézikönyv a vizuális művészeti nevelésről
https://www.insea.org/ oldalon található publikációk

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

nappali tagozaton: 40 fő
levelező tagozaton 30 fő
szükséges esetben csoportbontással

Oktató neve:

DR. SIMON TÜNDE IRÉN

A kurzus elnevezése:

SZAKMÓDSZERTAN ELMÉLET SZEMINÁRIUM

A kurzus Neptun kódja:

MTL-SZMS, MTN-SZMS

A kurzus felelős tanszéke:

TANÁRKÉPZŐ TANSZÉK

A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):

3

Szemeszter:

2021/22 tanév, nappali tagozaton: őszi szemeszter,
levelező tagozaton: tavaszi szemeszter

Időpont:

órarend szerint

Helyszín:

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Tanárképző tanszék.
Budapest, 1062 Andrássy út 69-71.

Tartalmi leírás

A szeminárium kurzus tematikája és célja a szakmódszertan
elmélet előadásokéval lényegében megegyezik, ahhoz csatlakozva,
példákkal elemzésekkel, interakciókkal, gyakorlatokkal egészíti ki
mindazt. A szakági oktatási, nevelési, fejlesztési metodikát, a
képzőművészeti műfajok (képzési szakok) közös és sajátos
vonásainak figyelembevételével, alkotói szemszögből ismerteti
meg a hallgatókkal.
A tanárjelöltek a kurzus során, interaktív módon ismerkedhetnek
meg az oktatói, fejlesztői, kutatói tevékenységek elemeivel,
valamint a tanári munka részét képező - iskolatípustól és
korosztálytól függő és független - tervező, előkészítő, előadó,
szemléltető, gyakorlatvezető, korrekciós, értékelő, dokumentáló

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

348

és szervezői feladatokkal. A szemináriumi beszélgetések, az
egyéni és csoportos gyakorlatok során a hallgatók közelebb
kerülhetnek a különféle tárgyalt nevelési helyzetek módszertani
összefüggéseinek megértéséhez és alkalmazásuk tervezéséhez. A
módszertani tervezési feladatok során alkalom nyílik arra is,
hogy metodikai szempontból elemezzük és modellezzük a
támogatott önképzés, az alkotó tanulás lehetőségeit (előnyeit és
nehézségeit), valamint megbeszéljük és kipróbáljuk az egyéni és
csoportos ismeretátadó és fejlesztő tevékenységek tervezésének
módszereit, amelyek egyúttal megalapozzák és előkészítik a
hallgatók következő szemeszterben az egyetem
gyakorlóiskolájában teljesítendő összefüggő pedagógiai
gyakorlatait.
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Az elmélet alkalmazása módszertani programalkotás,
feladattervezés során.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Kreatívan, önállóan tudja alkalmazni a vizuális nevelés
módszereit, tanulói munkaformáit és értékelési lehetőségeit.
Tájékozott a nemzetközi és hazai vizuális nevelési trendekben,
kutatásokban, valamint van rálátása a vizuális nevelés közvetett
alkalmazási lehetőségeire, integrálására és képes ezeket az
ismereteit beépíteni saját gyakorlatába. Képes meghatározni a
vizuális kompetenciát meghatározó képességeket, készségeket,
jártasságokat, mint fejlesztendő területeket, valamint átlátja és
elhelyezi
a
vizuális
kompetenciát
egy
szélesebb
kompetenciarendszerben. Legyen képes a fejlesztési területekhez
módszereket és munkaformákat rendelni. Tudja alkalmazni a
használni a tanulás támogató értékelés eszközrendszerét a vizuális
nevelés területén. Alkalmazza a pedagógiai tervezés lépéseit.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Ajánlott irodalom:
Hegedűs Miklós, Kalmár István, Szabics Ágnes (1997): Nagy
GYIK könyv
Bodóczky István (2012): Kis kézikönyv a vizuális művészeti
nevelésről
Csapó Benő (20022): Az iskolai tudás
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/iskolai-tudaseloszo/adatok.html

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

https://www.insea.org/ oldalon található publikációk
nappali tagozaton 40 fő
levelező tagozaton 30 fő
szükséges esetben csoportbontással

Oktató neve:

DR. NAGY IMRE DLA
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A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

A TANÁRI MENTORÁLÁS ELMÉLETE I.
PSZT-TME01
TANÁRKÉPZŐ TANSZÉK
4

Helyszín:

Magyar Képzőművészeti Egyetem

2021/22 tanév, őszi szemeszter (mentorképzés 1. félév)
Az órarend szerint

1062 Budapest, Andrássy út 69-71. Tanárképző Tanszék
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tantárgy célja elméleti felkészítés a gyakorló, a pályáját kezdő, az oktatási
intézménybe újonnan érkező, vagy a munkába visszatérő tanárok szakmai
támogatására. A mentori szerep kiterjedt feladatköre a szempontok együttes,
átfogó kezelését igényli, így a tantárgy fő feladata a holisztikus szemléletmód
kialakítása.
Első részében a személyes, segítő kommunikáció, az önértékelést követő cél
meghatározásának, a segítő kapcsolatok kialakításának, a
csoportintelligencia erősítésének, és a személyes oktatói profil támogatásának
módszerei szerepelnek. Ezeket egészítik ki a beilleszkedés és együttműködés
gyakorlati kérdései.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A tantárgy programja, témakörei:
A tanárjelöltekkel és az új, vagy visszatérő munkatársakkal való
kommunikáció.
A tanácsadás és a problémakezelés módszerei.
A személyi önértékelés és visszacsatolás módszerei.
Személyes továbbképzési, fejlesztési terv, pályamodell tanácsadás.
Segítségnyújtás a kezdő tanár személyes oktatói profiljának
kialakításához.
Segítő munkatársi, szakmai kapcsolatok építése, fenntartása.
A csoportmunka feltételeinek kialakítása, fenntartása.
A beilleszkedés és együttműködés gyakorlati kérdései.
Aktív részvétel az órákon kiadott csoportos komplex feladat
elvégzése, közzététele az évfolyamban és prezentációja, speciális
kérdések egyéni feldolgozása
Értékelés módja:
Értékels szempontjai: A csoportos feladat összetett szempontjai
szerint meghatározott teljesítmény és az egyéni feladatban
nyújtott teljesítmény együttese
Szitó Imre (2007): Kommunikáció az iskolában. ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai
Kar Tanárképzési és – továbbképzési Központ, Budapest
Nagy Márta (2010): Mentori kommunikáció. Szent István Egyetem,
Gödöllő
Váry Annamária (2009): A mentori tevékenység elmélete és módszertana.
Szent
István Egyetem, Budapest
Ligeti György (2005): Bevezetés a mentorpedagógiába I-III. In: Új
Pedagógiai
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Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Szemle, 4. sz. 26-38. p.; 5. sz. 17-23. p. 6. sz. 3-8. p.
Horváth H. Attila (2011): Informális tanulás. Gondolat Kiadó, Budapest
25 fő
szükséges esetben csoportbontással

Oktató neve:

DR. NAGY IMRE DLA

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

A TANÁRI MENTORÁLÁS ELMÉLETE II.
PSZT-TME02
TANÁRKÉPZŐ TANSZÉK
4

Helyszín:

Magyar Képzőművészeti Egyetem

2021/22 tanév, tavaszi szemeszter (mentorképzés 2. félév)
Az órarend szerint

1062 Budapest, Andrássy út 69-71. Tanárképző Tanszék
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tantárgy célja elméleti felkészítés a gyakorló, a pályáját kezdő, az oktatási
intézménybe
újonnan érkező, vagy a munkába visszatérő tanárok szakmai támogatására.
A mentori szerep
kiterjedt feladatköre a szempontok együttes, átfogó kezelését igényli, így a
tantárgy fő feladata
a holisztikus szemléletmód kialakítása.
Második részének tárgya: az iskola intézményi szempontjainak és a
gyakorló-, kezdő-, vagy a
munkába visszatérő munkatárs szempontjainak egyeztetése, továbbá az
intézmény minőségi kérdései, innovációja a humán tényezők szempontjából

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

• Az egész életen át tartó tanulás követelménye és az andragógia
• A szempontok és az érdekek egyeztetésének módszerei
• Az intézményi célok és az egyéni célok egyeztetésének módszerei; a feladat
és
alkalmasság összehangolása, feladatellátás tervezése
• Az értékelés és visszacsatolás módjai a mentorálás területén
• Intézményi humán erőforrás tervezés, és a továbbképzések tervezése.
• Az innovációs folyamatok menedzselése: jó megoldások gyűjteményének
kialakítása.
(intézményi mentori tudástár; a szakterületi- tantárgyi pedagógiai praxis
eszköztára)
• az intézmény külső szakmai kapcsolatainak építése.
Aktív részvétel az órákon kiadott csoportos komplex feladat
elvégzése, közzététele az évfolyamban és prezentációja, speciális
kérdések egyéni feldolgozása
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Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Értékelés módja:
Értékels szempontjai: A csoportos feladat összetett szempontjai
szerint meghatározott teljesítmény és az egyéni feladatban
nyújtott teljesítmény együttese
Csoma Gyula (2005): Andragógiai szemelvények. Nyitott Könyvműhely
Kiadó, Budapest
Plette Richárd (2002): A munkapszichológia gyakorlati kérdései.
Medicina Könyvkiadó,
Budapest.
Gáspár László (1996): Innovációs folyamatok menedzselése az iskolában.
OKKER Kiadó,
Budapest.
Makai Katalin (2003): Iskolai Önértékelés Hogyan? – Minőség és
Gyakorlat. Okker Kiadó,
Budapest.
25 fő
szükséges esetben csoportbontással

Oktató neve:

DR. SIMON TÜNDE IRÉN

A kurzus elnevezése:

TANULÁSELMÉLET ELŐADÁS

A kurzus Neptun kódja:

MTL-TANE, MTN-TANE

A kurzus felelős tanszéke:

TANÁRKÉPZŐ TANSZÉK

A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):

2

Szemeszter:

2021/22 tanév, nappali tagozaton: őszi szemeszter,

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

levelező tagozaton: tavaszi szemeszter
Időpont:
Helyszín:

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Tanárképző tanszék.
Budapest, 1062 Andrássy út 69-71.

Tartalmi leírás

A tanári tevékenység fókusza a tanulási folyamatok támogatása,
ehhez elkerülhetetlenül szükséges a tanulásra vonatkozó
ismeretek áttekintése. A kurzus célja tanuláselméletek különböző
szempontú áttekintése (történeti, biológiai, antropológiai,
pszichológiai, filozófiai szociológiai, pedagógiai, információ- és
kommunikációelméleti, technikai megközelítésekben) valamint a
tanulást támogató eszközök megismerése. A kurzus a
neveléselméleti, neveléstörténeti és a szakmódszertani
diszciplínák tematikáját támogatja és egészíti ki.
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Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A tanuláselméleteket történeti áttekintése ókortól napjainkig. A
tanulás tartalmaira vonatkozó elméletek áttekintése. Az
intézményes és azon kívüli tanulás elméleti háttere: a köznevelési
kontextustól az élethosszig tartó tanulással járó változások
koncepcionális hátteréig.
A kurzus előadásai során tárgyalt főbb témakörök:
A tanulás és a (rövid, közép és hosszú távú) memória működési
mechanizmusai
Az evolúciós (pl. humánetológiai) tanuláselméleti megközelítés
(Pl. a tanulás, mint alkalmazkodás)
Az intézményes és intézményen kívüli egyéni és csoportos
tanulás jellemzői és lehetőségei
Az önszabályozott tanulás, a támogatott önképzés elméletei
Aktív tanulás, ismeret és gyakorlatszerzés sajátosságai, elméletei
Horizontális tanulás és tudásmegosztás

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Karakteresebb megközelítések és tanuláselméletek:
A klasszikus kondicionálás, konnexionizmus, operáns
kondicionálás
A behaviorista és neobehaviorista tanulási elméletek
A transzformatív megközelítés
Asszociációs tanuláselmélet és az un. látens tudás elméletei
Az empirikus tanuláselmélet
A humanisztikus tanulási elmélet
A kognitivizmus és a szociális kognitivizmus
Szociális tanuláselméletek
A belátásos tanuláselmélet
A strukturalista megközelítés
A konstruktivista tanuláselmélet
Az információelméleti megközelítés
A kommunikációelméleti megközelítés
A hálózatépítés és konnektivizmus
Az elmélet alkalmazása.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Ismerje a tanuláselméleteket, legyen tájékozott a tanulás
pszichológiai és pedagógiai hátterében, valamint legyen rálátása a
tudásmegosztás és tudásmenedzsment alapvető
mechanizmusaira. Ismerje a tanulás motivációs bázisát, ismerje
fel saját tanulási stratégiáit. Legyen képes kapcsolatot teremteni a
módszertan és a tanuláselméletek között, tudja alkalmazni a
tanulást támogató eszközöket és legyen képes kreatívan
használni a tanulás támogató értékelés eszközrendszerét.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Ajánlott irodalom:
Peter Bednorz, Martin Schuster (2006): Bevezetés a tanulás
lélektanába
Paul Ginnis (2018): Tanítási és tanulási receptkönyv
D. Molnár Éva (2013): Tudatos fejlődés
Michael Fullan (2008): Változás és változtatás I.,II.,III.
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Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Nappali tagozaton: 40 fő
levelező tagozaton: 30 fő
szükséges esetben csoportbontással

KURZUSLEÍRÁS

Oktató neve:

DR. NAGY IMRE DLA

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

TEHETSÉGGONDOZÁS I.
PSZT-TG01
TANÁRKÉPZŐ TANSZÉK
2

Helyszín:

Magyar Képzőművészeti Egyetem

2021/22 tanév, őszi szemeszter (mentorképzés 1. félév)
Az órarend szerint

1062 Budapest, Andrássy út 69-71. Tanárképző Tanszék
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tantárgy célja a mentorok felkészítése a tanár kollégák segítésére
tehetséggondozó
feladataik ellátásában.
Az első részben a tehetséget leíró fogalmi mező, tehetségelméletek,
tehetségazonosítás,
tehetség fejlődés alapismeretei mellett a támogatás lehetőségei szerepelnek. A
tehetséggondozás folyamatos és egyenletes aktivitást igényel, ezért a jelenlegi
működő intézményes formák ismertét további modellek konstruálása egészíti
ki.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A tantárgy programja, témakörei:
• A tehetséget körülíró fogalmi mező.
• Tehetség elméletek.
• A tehetség megnyilvánulásai és felismerésének lehetőségei.
• A tehetség kibontakozásának folyamata.
• A képzőművészeti tehetség sajátos vonásai.
• A tehetség érvényesülését segítő és hátráltató tényezők.
• A tehetség támogatásának lehetőségei.
• A tehetséggondozás szervezeti formái.
• Tehetségkövetés – a tehetség iránti társadalmi igény érvényre jutásának
csatornái. A beilleszkedés és együttműködés, a csoportban megvalósuló
értékteremtés gyakorlati kérdései.
Aktív részvétel az órákon kiadott csoportos komplex feladat
elvégzése, közzététele az évfolyamban és prezentációja, speciális
kérdések egyéni feldolgozása
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Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

aláírás,
értékelés szempontjai: A csoportos feladat összetett szempontjai
szerint meghatározott teljesítmény és az egyéni feladatban
nyújtott teljesítmény együttese
Gyarmathy Éva (2006): A tehetség fogalma, összetevői, típusai és
azonosítása. ELTE Eötvös
Kiadó, Bp.
Gyarmathy Éva (2007): A tehetség – Háttere és gondozásának
gyakorlata. ELTE Eötvös
Kiadó, Bp.
Csíkszentmihályi Mihály (2010): Tehetséges gyerekek. Nyitott
Könyvműhely, Budapest
Mönks – Ypenburg (2007): A nagyon tehetséges gyerekek. Akkord
Kiadó, Budapest
Mező Ferenc - Kiss Papp Csilla – Subicz István: Képzőművész tehetségek
gondozása.
(Géniusz Könyvek 11.) Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége,
Budapest, 2010.
25 fő
szükséges esetben csoportbontással

Oktató neve:

Dr. Langh Róbert DLA

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:

ÚJ MÉDIUMOK A MŰVÉSZETI NEVELÉSBEN
MTN-IMMŰ és MTL-IMMŰ
TANÁRKÉPZŐ TANSZÉK
3

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Időpont:

2021/22 tanév, nappali tagozaton: őszi szemeszter,
levelező tagozaton: tavaszi szemeszter
Az órarendben megjelölt időpontban

Helyszín:

Magyar Képzőművészeti Egyetem
1062 Budapest, Andrássy út 69-71. Tanárképző Tanszék

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tantárgy célja, hogy bemutassa új médiumok milyen szerepet kapnak, és milyen
értelmezési szemléleteket nyújtanak a művészeti oktatás résztvevőinek.
A tantárgyban tárgyalásra kerülnek
- a művek létrejöttében szerepet játszó technikai eszközök előzményeinek és
jelenkori tényezőinek példái, a művészeti szemléleti irányok, csatornaváltások
felismerései
- művészeti gondolati rendszerekben részt vevő új eszközök hatásai, expanziói,
pedagógiai kivetülései
- az új médiumok alkalmazásában fellelhető szemléleti nóvumok sajátosságai, a
médium használatával létrehozott, vagy annak sajátosságai révén, annak
létezésében rejlő értékek felismerése, közvetítése, közlése
- a műalkotás és műértelmezés mindezekhez kötődő gyakorlata a tanári
felkészítésben

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
355

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Aktív részvétel az órákon, a gyakorlattal összekapcsolódó elméleti
probléma megjelenítése 1 komplex feladat keretében, kollokvium.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A követelmények alapján: az órákon végzett munka, a komplex
feladat az aláírás feltételeként, a kollokvium vizsgaértékelés
Flusser, Vilém (1990): A fotográfia filozófiája. ELTE, Budapest
Benjamin, Walter (1969): A műalkotás a technikai
sokszorosíthatóság korszakában. Kommentár és Prófécia.
Gondolat, Budapest, 301-334, 386-394, Mélyi József újabb
átdolgozásában. http://www.aura.c3.hu/walter_benjamin.html
nappali tagozaton: 40 fő
levelező tagozaton 30 fő
szükséges esetben csoportbontással

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

356

MŰVÉSZETTÖRTÉNETI TANSZÉK
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Oktató neve:

Dr. habil. Fehér Ildikó

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Építészet 3.
ELÉPÍ03
Művészettörténeti Tanszék
2

Helyszín:

Vetítő

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Az európai építészet története a reneszánsz korától a 19. századi
historizmus korával záródóan.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A kurzus a reneszánsz, manierizmus és a barokk kor építészetének
legfontosabb európai és magyarországi emlékeit mutatja be. A
bevezetőben értelmezzük az alapvető építészeti fogalmakat,
kifejezéseket, valamint az építészeti alaprajzok jelöléseit, olvasatát.
Bemutatásra kerülnek a reneszánsz kor legfontosabb építészei,
művészegyéniségei, fokuszálva az antik kultúra hatására; valamint a
magyarországi Mátyás-kori emlékek és itáliai kapcsolatai: Buda,
Visegrád, Esztergom.
A barokk kor építészetének ismertetése elején tárgyaljuk azt a
civilizációs traumát, amit a török európai jelenléte majd a reformáció
terjedése okoz az egyetemes római egyház (a római katolicizmus)
számára. Hangsúllyal szerepel a római jezsuita építészet és hatása a
magyarországi 17-18. századi egyház építkezésekre. A barokk építészet
elemzése után a felvilágosodás szellemi mozgalmainak okairól és
terjedéséről beszélünk.
Az előadások látogatása és azon való aktív részvétel, jegyzetelés. A
megadott irodalom tanulmányozása és a vizsgára való felkészülés.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

2021/22 tanév, őszi szemeszter
kedd, 16-17.30

Szóbeli vizsga, vetített képek azonosítása és elemzése, a vizsgakövetelményekben megadott szempontok alapján.
B. Szűcs Margit: Az építészet története, Újkor, Reneszánsz, Budapest,
1985
Rudolf Wittkower: A humanizmus korának építészeti elvei, Budapest,
1986.
Feuerné Tóth Rózsa: Reneszánsz építészet Magyarországon,
Budapest, 1977
Feld István: Késő reneszánsz és kora barokk, Budapest, 2002
Horler Miklós: A Bakócz-kápolna az esztergomi főszékesegyházban,
Budapest (Helikon kiadó), 1987.
Igaz Rita: A barokk Magyarországon, Budapest, 2007. – építészetről szól
fejezezetek
Velladics M.: Barokk, rokokó és copf. Budapest, 2002. (Magyar építészet,
4.)
Kelényi Gy.: Kora barokk. Érett és késő barokk. Magyarország
építészetének története. szerk.: Wiebenson, D.-Sisa J. Budapest, 1998.
109-169.
Mojzer M.: Torony, kupola, kolonnád (Művészettörténeti füzetek 1.)
Budapest, 1971
Varga K.: A gödöllői kastély évszázadai, Budapest, 2000.
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Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

50 fő

Oktató neve:

dr. habil. Fehér Ildikó

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Idegennyelvű szakszövegolvasás
ELIDSZOL10

Helyszín:

Kiselőadó

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A szeminárium a hallgatók idegen nyelvű szakirodalomban való
jártasságát segíti elő. A kurzus folyamán minden hallgató kiválaszt két
olyan szakszöveget, tanulmányt (elsősorban angol és olasz), amely
számára valamilyen szempont szerint fontos/érdekes, esetleg a
szakdolgozatához vagy diploma munkájához kapcsolódó témával
foglalkozik. A két szöveget a hallgatók a félév folyamán elolvassák,
feldolgozzák és egy előre egyeztetett időpontban közös megbeszélésre
bocsájtják: értelmezve bemutatják a szeminárium többi hallgatójának
kiselőadás formájában, tovább gondolva, esetleg kritikai
megjegyzésekkel, észrevételekkel.
A félév folyamán a szövegfeldolgozás filológiai lehetőségei, az
értelmezés és a tovább gondolás lehetőségei kerülnek előtérbe és nem
az esetleges nyelvi, nyelvtani problémák.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A szeminárium a hallgatók idegen nyelvű szakirodalomban való
jártasságát segíti elő. A kurzus folyamán minden hallgató kiválaszt két
olyan szakszöveget, tanulmányt (elsősorban angol és olasz), amely
számára valamilyen szempont szerint fontos/érdekes, esetleg a
szakdolgozatához vagy diploma munkájához kapcsolódó témával
foglalkozik. A két szöveget a hallgatók a félév folyamán elolvassák,
feldolgozzák és egy előre egyeztetett időpontban közös megbeszélésre
bocsájtják: értelmezve bemutatják a szeminárium többi hallgatójának
kiselőadás formájában, tovább gondolva, esetleg kritikai
megjegyzésekkel, észrevételekkel.
A szeminárium elsősorban a restaurátor hallgatók számára van
meghirdetve, ezért az elolvasásra szánt szövegek elsősorban
hagyományos művészeti technikákat taglaló tanulmányok vagy
restaurálással kapcsolatos folyóirat cikkek, könyvrészletek, esetleg
eredeti forrás szövegek.
A félév folyamán a szövegfeldolgozás filológiai lehetőségei, az
értelmezés és a tovább gondolás lehetőségei kerülnek előtérbe és nem
az esetleges nyelvi, nyelvtani problémák.

3
2021/21-es tanév, őszi szemeszter
szerda 12.30-tól 14 óráig
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Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Két – a hallgató által választott – idegen nyelvű szakszöveg, cikk vagy
tanulmány elolvasása, értelmezése és kiselőadás formájában való
bemutatása.
A vállalt feladat teljesítése, a kiválasztott szöveg minősége, a két
előadás megtartása, igazolása a szöveg értelmezésének,
feldolgozásának.
A hallgató egyéni választása alapján.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

25 fő

Oktató neve:

dr. habil. Fehér Ildikó, dr. Terdik Szilveszter

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Képi ábrázolások értelmezése restaurátoroknak, 1.
RMN-KÉPÁ01
Restaurátor tanszék
5

Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

2021/2022-es tanév, őszi szemeszter
kedd 18.00-19.30
szerda 14.15-15.45
kedd: Restaurátor tanszék
szerda: Kiselőadó
A Képi ábrázolások értelmezése c. tantárgy egyrészt a műalkotások pontos
leírásához, ábrázolási tartalmuk helytálló meghatározásához szükséges
szakismereteket közvetít a restaurátor hallgatók számára. Két nagyobb
ismeretkört ölel fel a tantárgy. Az első az ikonográfiai ismeretek,
melyek elsajátításának célja, hogy a restaurátorok ismerjék az európai
keresztény művészet főbb ikonográfiai témáit, illetve hagyományait.
A kurzus másik másik egysége a művészettörténeti alapismeretek,
amely egyrészt a képi hagyomány szimbolikus, ill. tárgyi értelmezését
segítő megközelítése (egyházi- és főúri viselettörténet, liturgikus
tárgyak) mellett olyan gyakorlati ismeretek elsajátítását is magában
foglalja, ami megalapozza a későbbi önálló kutatás, vagy
dokumentációk elkészítését is (pl. könyvtárhasználati ismeretek, online
katalógusok, bibliográfiák összeállítása).

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A Képi ábrázolások értelmezése c. tantárgy egyrészt a műalkotások pontos
leírásához, ábrázolási tartalmuk helytálló meghatározásához szükséges
szakismereteket közvetít a restaurátor hallgatók számára. Két nagyobb
ismeretkört ölel fel a tantárgy. Az első az ikonográfiai ismeretek,
melyek elsajátításának célja, hogy a restaurátorok ismerjék az európai
keresztény művészet főbb ikonográfiai témáit, illetve hagyományait.
A kurzus másik másik egysége a művészettörténeti alapismeretek,
amely egyrészt a képi hagyomány szimbolikus, ill. tárgyi értelmezését
segítő megközelítése (egyházi- és főúri viselettörténet, liturgikus
tárgyak) mellett olyan gyakorlati ismeretek elsajátítását is magában
foglalja, ami megalapozza a későbbi önálló kutatás, vagy
dokumentációk elkészítését is (pl. könyvtárhasználati ismeretek, online
katalógusok, bibliográfiák összeállítása).
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Az előadások témája a keresztény ikonográfia, Jézus és Mária életének
legfőbb ábrázolási hagyományai, középkori művészet fő ábrázolási
hagyományai, egyházi művészet. Cél az alapvető filológiai ismeretek
elsajátítása, gyakorlása: írásbeli dolgozatok, tanulmányok
elkészítésének alap módszertana (lábjegyzetek, idézetek,
forrásfeldolgozás stb.).
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Az órai anyag és a megadott szakirodalom elsajátítása, évközi
beadandók megírása. Évvégi vizsga.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Az évközi feladatok, beadandók és az évvégi vizsgajegy összesítése
alapján alakul ki az év végi osztályzat.
Białostocki, Jan: Ikonográfia. In Az ikonológia elmélete. Ikonológia és
műértelmezés. Szeged 1997, 227-251.
Panofsky, Ervin: Ikonográfia és ikonológia: bevezetés a reneszánsz
művészet tanulmányozásába. In: A jelentés a vizuális művészetekben.
Budapest 1984, 284-307.
Szilárdfy Zoltán: "Kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk..." : liturgia és
kompozíció. In Művészettörténeti Értesítő, 1990. (39. évf.) 1-2. sz. 8291.
Ernst Gombrich: A művészet története, Budapest, 2002.
Ernst Gombrich: Miről szólnak a képek?: beszélgetések művészetről
és tudományról, Budapest, 1999
Bertényi Iván: Magyar címertan, Budapest, 2003.
Szilvitzky Margit: Öltözködés, divat, művészet pictures. 1979.,
Corvina, Budapest.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

20 fő

Oktató neve:

dr. habil. Fehér Ildikó

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Magyarországi művészet, reneszánsz és barokk, I. reneszánsz
MTMR01
Művészettörténet tanszék
3

Helyszín:

Kiselőadó

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus során bemutatásra kerülnek a magyarországi 15-16. századi
művészet legfontosabb emlékei, különös tekintettel a Mátyás-kor európai
művészetben ekkor betöltött szerepére, értékelésére. Az előzmények
között sorra kerülnek a Zsigmond-kori építkezések, itáliai mesterek
Magyarországon, falkép-festészet. Majd Mátyás korának művészete: Buda,
Visegrád, Esztergom, Nyék építkezései, itáliai humanisták és mesterek
Magyarországon, kiemelkedő falképfestészeti emlékként az esztergomi
palotakápolna freskói.

2021/22-es tanév, őszi szemeszter
csütörtök 12.30-14 óráig
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Kiemelt témaként szerepel az európai uralkodó eszméje és a mecenatúra
kérdése: Mátyás és a Medici-ház kapcsolata. Könyvfestészet: Bibliotheca
Corviniana, vörösmárvány szobrászat, humanisták.
Az előadásokat kiegészítik a múzeumi órák: a MNG-ban, a Budapesti
Történeti Múzeumban, a MNM-ban és a visegrádi Mátyás Király
Múzeumban.
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A kurzus során bemutatásra kerülnek a magyarországi 15-16. századi
művészet legfontosabb emlékei, különös tekintettel a Mátyás-kor európai
művészetben ekkor betöltött szerepére, értékelésére. Az előzmények
között sorra kerülnek a Zsigmond-kori művészet reneszánsz
vonatkozásai: építkezések, itáliai mesterek Magyarországon, falképfestészet (Masolino probléma). Majd Mátyás korának művészete: Buda,
Visegrád, Esztergom, Nyék építkezései, itáliai humanisták és mesterek
Magyarországon, kiemelkedő falképfestészeti emlékként az esztergomi
palotakápolna freskói.
Az ebből az időszakból fennmaradt művek bemutatásán és a töredékek
lehetséges rekonstrukcióján túl az előadások során kiemelt témaként
szerepel az európai uralkodó eszméje és a mecenatúra kérdése: Mátyás és
a Medici-ház kapcsolata. Könyvfestészet: Bibliotheca Corviniana. Itáliából
érkező vörösmárvány- szobrászok, humanisták, művek stb. Végül
bemutatásra kerülnek a Jagello-kor legjelentősebb művészeti emlékei, a
reneszánsz elterjedése: Bakócz-kápolna, Báthory-Madonna, nyírbátori
stallum. Későreneszánsz építészet Felvidéken és Erdélyben, pártázatos
reneszánsz.
Az előadásokat kiegészítik a múzeumi órák: a MNG-ban a későgótikus
festészeti kiállítás, Budapesti Történeti Múzeumban kiállított budavári
reneszánsz emlékek, a MNM reneszánsz anyaga és látogatás a visegrádi
Mátyás Király Múzeumba.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

A félév végén írásbeli vagy szóbeli vizsga.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

•
•

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

képfelismerés (az előadásokon bemutatott fontosabb művek,
amelyeket ppt-ben a diákok a félév elején előre megkapnak),
esszé kérdés, amely egyik órai előadás témáját foglalja magába (az
esszé kérdések listáját szintén év elején kapják meg a hallgatók),

Hunyadi Mátyás a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban
1458–1490. Budapesti Történeti Múzeum 2008. Kiállítási kat., Szerk.
Farbaky Péter, Budapest, 2008
Kubinyi András: Mátyás király, Budapest, 2001
Balogh Jolán: Mátyás király és a művészet, Budapest,1985
Balogh Jolán: A művészet Mátyás király udvarában, Budapest, 1966
Galavics G., Marosi E., Mikó Á., Wehli T.: Magyar művészet a
kezdetektől 1800-ig, Budapest, 2001, 212-316
Feuerné Tóth Rózsa: Reneszánsz építészet Magyarországon, Budapest,
1977
Magyar építészet sorozat: - Buzás Gergely: Gótika és kora reneszánsz.
A tatárjárástól Buda elfoglalásáig (1241-1541) , Budapest 2001 - Feld
István: Késő reneszánsz és kora barokk, Budapest, 2002
Horler Miklós: A Bakócz-kápolna az esztergomi főszékesegyházban,
Budapest (Helikon kiadó), 1987
Bibliotheca Corviniana 1490-1990. Kiállítási katalógus, szerk.: Földesi
Ferenc, Budapest, 1990
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Bibliotheca Corviniana [Összeállította, a tanulmányt és a jegyzeteket
írta Csapodi Cs.] Budapest, 1981
Buzás Gergely: Giovanni Dalmata Herkules-kútja a visegrádi királyi
palotában, Budapest, 2001
Mikó Árpád: Báthori András Madonnája, in: Művészettörténeti Értesítő
1998/3-4. (XLVII.) 167-175.
Feuerné Tóth Rózsa: A budai vár függőkertje és a cisterna regia, in:
Magyarországi reneszánsz és barokk, szerk.: Galavics Géza, Budapest,
1975, 11-54.
Feuerné Tóth Rózsa: Művészet és humanizmus a korareneszánsz
Magyarországon, Művészettörténeti Értesítő 1987, 1-39.
Pattantyús Manga: Nagyrévy András és a pesti belvárosi plébániatemplom
reneszánsz tabernákulumai, In: Művészettörténeti Értesítő 1998/3-4.
(XLVII.) 219-228.
Balogh Jolán: Az erdélyi reneszánsz I. Kolozsvár, 1943
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

25 fő

Oktató neve:

dr. habil. Fehér Ildikó

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Művészettörténet kultúrtörténeti kitekintéssel 3.
MŰT-MŰVK03
Művészettörténet tanszék
3

Helyszín:

Vetítő

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Az előadássorozat az itáliai Quattrocento és Cinquecento, a korai
németalföldi művészet és a magyarországi Mátyás-kor
legkiemelkedőbb emlékeit, alkotóit és témaköreit öleli át. A kurzus
célja a reneszánsz kor legfontosabb emlékeinek (építészet, szobrászat,
festészet), művészegyéniségeinek ismertetése. Az előadások alapvetően
tematikus jellegűek, tehát a művek a korszakra különösen jellemző
fogalmak, ikonográfiai típusok, témák vagy művészetelméleti kérdések
középpontba állításával kerülnek bemutatásra. E mellett fontos
hangsúlyt kapnak az itáliai reneszánsz kor nagy művészeti központjai
is (Firenze, Velence, Róma) a rájuk jellemző művészegyéniségekkel,
mecénásokkal. A magyarországi emlékek bemutatására részben az
európai művekkel párhuzamba állítva, illetve egy összefoglaló
előadásban önállóan is sor kerül.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Az előadássorozat az itáliai Quattrocento és Cinquecento, a korai
németalföldi művészet és a magyarországi Mátyás-kor
legkiemelkedőbb emlékeit, alkotóit és témaköreit öleli át. A kurzus
célja a reneszánsz kor legfontosabb emlékeinek (építészet, szobrászat,
festészet), művészegyéniségeinek ismertetése. Az előadások alapvetően
tematikus jellegűek, tehát a művek a korszakra különösen jellemző
fogalmak, ikonográfiai típusok, témák vagy művészetelméleti kérdések
középpontba állításával kerülnek bemutatásra. E mellett fontos

2021/22-es tanév, őszi szemeszter
kedd 14.15-15.45-ig
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hangsúlyt kapnak az itáliai reneszánsz kor nagy művészeti központjai
is (Firenze, Velence, Róma) a rájuk jellemző művészegyéniségekkel,
mecénásokkal. A magyarországi emlékek bemutatására részben az
európai művekkel párhuzamba állítva, illetve egy összefoglaló
előadásban önállóan is sor kerül.
Az előadások tematikája:
1. A reneszánsz tér (a centrális tér megjelenése az építészetben
és a festészetben: jelentése, használata: Brunelleschi: a firenzei
dóm kupolája, Pazzi-kápolna, Ospedale degli Innocenti,
Sagrestia Vecchia, Masaccio: Szentháromság, Mantegna:
Camera degli Sposi, további példák Raffaello, Michelangelo
festményeiről, rajzaiból)
2. A perspektíva (elméleti leírása és gyakorlati használata,
jelentése, szimbolikája: Brinelleschi, Alberti, Piero della
Francesca, Leonardo munkáin keresztül, a színperspektíva,
3. A Mediciek Firenzéje (a mecenatúra szerepe a
reneszánszban, a Mediciekhez kötődő művek, számukra
dolgozó alkotók: Botticelli, Fra Angelico, Donatello,
Verrocchoi, Michelangelo munkái; főuri reprezentáció,
Savonarola hatása)
4. Táblaképek – oltárok – oltárképek (a reneszánsz oltár
részei, típusai: retabló, antependium, szárnyasoltárok;
csonkított és elmozdított oltárképek, típusalkotó/jellemző
példák: C. Crivelli, Fra Angelico, Mantegna, Raffaello)
5. Festményciklusok – falfestészet (a falképciklusok jellemzői,
meghatározó példái: vatikáni stanzák, Piero della Francesca
arezzói ciklusa, Fra Angelico San Marcóba festett falképei,
Benozzo Gozzoli Medici-kápolnája)
6. Colore – disegno elméletek, Paragone viták (a 15-16.
század két fő festészeti központjához, Velencéhez és
Firenzéhez kötődő művészetelméleti, festészet technikai
kérdések megjelenése Giorgione, Tiziano valamint Botticelli
és Filippo Lippi festészetében; a művészeti műfajok
elsőbbségéről szóló viták Leonardo, Michelangelo és Tiziano
munkáin keresztül)
7. Új ábrázolási típusok az ikonográfiában (a humanizmus
hatására változnak a korábbi egyházi témák: pl. Vir dolorum,
Pietá, Mária anyaságának ábrázolása, az angyali üdvözletek
Máriája stb.)
8. Antik istenek és bibliai hősök (a 15-16. sz-i példaképek,
ideálképek forrása az antik kultúra és néhány ószövetségi
szereplő: Herkules, Apollo, Vénuszok, valamint Dávid és
Judit megjelenése a festészetben, szobrászatban)
9. Világi műfajok: portrék, humanista allegóriák (allegórikus
képek főként Velencében: Giorgione, Bellini; allegórikus
figurák, szimbólumok antik előzmények alapján; a portré
megjelenése, típusai, lovas portrék, legjellemzőbb alkotók:
Piero della Francesca, Raffaello, Tiziano, Giorgione,
Leonardo, Donatello)
10. A reneszánsz Róma (II.Gyula pápa mecenaturája,
Michelangelo: Sixtusi-kápolna, síremlékek, tervek; Raffaello:
Stanzák, oltárképek, falképek)
11. Mátyás király és a művészetek (a budai építkezések
jelentősége, Giovanni Dalmata tevékenysége, a visegrádi
palota reneszánsz udvara, Corvina-könyvtár, könyvfestészet,
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itáliai művészek Magyarországon, Bakócz-kápolna, a
reneszánsz terjedése Mátyás halála után)
12. A reneszánsz északon (korai németalföldi festészet: Hugo
van der Goes, Rogier van der Weyden, Jan van Eyck, Dürer
itáliai utazásainak jelentősége, grafikái, festészete, perspektíva
és anatómiai tanulmányok)
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

félév végi vizsga

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

írásbeli vagy szóbeli felelet:
• képfelismerés (az előadásokon bemutatott fontosabb művek,
amelyeket ppt-ben a diákok a félév elején előre megkapnak),
• ikonográfiai kérdések; a korszakhoz tartozó alapvető, az
előadásokon többször elhangzott fogalmak ismerete,
• esszé kérdés, amely egyik órai előadás témáját foglalja magába
(az esszé kérdések listáját szintén év elején kapják meg a
hallgatók),
• kötelező irodalom ismerete,

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

I. Kötelező:

Tolnay Károly: Teremtő géniuszok. Budapest, 1987. 5-143. oldal
Michael Baxandal: Reneszánsz szemlélet, reneszánsz festészet.
Budapest, 1986.
Jill Dunkerton: A festéstechnika változásai a 15-16. századi Itáliában, in:
Botticellitől Tizianóig. Az itáliai festészet két évszázadának remekművei,
szerk: Sallay D., Tátray V., Vécsey A., kiállítási kat.,
Szépművészeti
Múzeum, Budapest, 2009, 61-73.
Susanna Buricchi: Érett reneszánsz és manierizmus. Budapest, 2005, a
167. oldalig.
Galavics G.-Marosi E.-Mikó Á.-Wehli T.: Magyar művészet a
kezdetektől 1800-ig, Gyula, 2001, 212-316. oldal.
Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban
1458-1490, BTM, 2008, szerk.: Farbaky P., Spekner E., Szende K., Végh
A., kiállítási katalógusból 2 tanulmány egyéni választás szerint.

II. Ajánlott:

Leon Battista Alberti: A festészetről, Budapest, 1997.
Giorgio Vasari: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete,
Budapest, 1973.
Dürer: A festészetről és a szépségről, Budapest, 1982
Leonardo da Vinci: Tudomány és Művészet, Budapest, 1960
Michelangelo Buonaroti versei. Ford.: Rónay György Budapest, 1959.
Jernyei Kiss János: A paragone, c. tanulmány, valamint a Disegno és
colore, c. tanulmány, in: Botticellitől Tizianóig. Az itáliai festészet két
évszázadának remekművei, szerk: Sallay D., Tátray V., Vécsey A.,
kiállítási kat., Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2009, 51-59. oldal és
75-83. oldal.
Antonio Paolucci: The Origins of Renaissance Art, The Baptistery
Doors, Florence, 1996.
Ross King: Brunelleschi kupolája. A firenzei dóm építésének története.
Budapest, 2008.
A Mediciek fénykora. Élet és művészet a reneszánsz Firenzében,
kiállítási kat., szerk.:M. Bietti, A. Giusti, Tátrai V., Budapest, 2008.
Filippo Pedrocco: Velence művészete, Budapest, 2004.
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B. Szűcs Margit: Az építészet története, Újkor, Reneszánsz, Budapest,
1985
Andre Chastel: Fabulák, formák, figurák, Budapest, 1984
Vayer Lajos: Az itáliai reneszánsz művészete, Budapest, 1982
Vayer Lajos: Témák, formák, ideák, Budapest, 1988
Ernst Gombrich: Reneszánsz tanulmányok, Budapest, 1985
Rudolf Wittkower: A humanizmus korának építészeti elvei, Budapest,
1986.
Anthony Blunt: Művészet és teória Itáliában, Budapest, 1990, 26-37. és
54-71.
Erwin Panofsky: A perspektíva mint „szimbolikus forma”,
in: E. Panofsky: A jelentés a vizuális művészetekben, Budapest, 1988,
170-248.
Hans Belting: Giovanni Bellini: Pietà, Budapest, 1985.
Daniel Arasse: Festménytörténetek, Budapest, 2007.
Aby M.Warburg: Sandro Botticelli két festménye: a Vénusz születése és
a Tavasz. Az olasz korareneszánsz ókorképéről, in: A.M.Warburg
válogatott tanulmányai, Budapest, 1995, 7-63.
Vayer Lajos: Raffaello freskói a Vatikánban, Budapest, 1987.
Rita A Scotti: A Szent Péter-székesegyház. Pompa és botrány: így épült
a Vatikán jelképe, Budapest.
Tolnay Károly: Michelangelo. Mű és világkép. Budapest, 1975.
Michelangelo freskói: az újjászületett Sixtus-kápolna, Budapest, 1992.
A „Michelangelo”-paradigma a művészettörténetben: stílustörténet,
ikonológia, hermeneutika, Szöveggyűjtemény. Szerk.: Rényi A. Enigma
IX. évfolyam, 33. szám (2002)
Balogh Jolán: Mátyás király és a művészet, Budapest, 1985
Balogh Jolán: A művészet Mátyás király udvarában, Budapest, 1966.
Feuerné Tóth Rózsa: Reneszánsz építészet Magyarországon, Budapest,
1977.
Magyar építészet sorozat:
- Buzás Gergely: Gótika és kora reneszánsz. A tatárjárástól Buda
elfoglalásáig, Budapest, 2001.
- Feld István: Késő reneszánsz és kora barokk, Budapest, 2002
Bibliotheca Corviniana 1490-1990. Kiállítási katalógus, szerk.: Földesi
Ferenc, Budapest, 1990.
Bibliotheca Corviniana, összeállította, a tanulmányt és a jegyzeteket írta
Csapodi Cs., Csapodiné Gárdonyi K., Budapest, 1981.
Buzás Gergely: Giovanni Dalmata Herkules-kútja a visegrádi királyi
palotában, Budapest, 2001.
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

90 fő

Oktató neve:

Dr. Révész Emese

A kurzus elnevezése:

20. századi magyar művészet 1.

A kurzus Neptun kódja:

MŰT-20MA01
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A kurzus felelős tanszéke:

Művészettörténet Tanszék

A kurzus kreditértéke (a

3

tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:

2021/22 tanév, őszi szemeszter

Időpont:

Hétfő, 16-17.30

Helyszín:

Vetítő

Tartalmi leírás: leírás a Neptun

A tárgy bevezetést nyújt a 20. század második fele magyar

számára (max. 900 karakter)

művészetének főbb irányzataiba, életműveibe és szellemi mozgalmai.

Bővebb tartalmi leírás, részletes

A két félév során áttekintjük a 20. századi magyar művészet

tematika (opcionális):

legjelentősebb mozgalmait, életműveit. Az előadások mellett lehetőség
szerint egy-két kiállítást is meglátogatunk. A témák az őszi félévben a
következők: Nagybányai művésztelep (Ferenczy Károly); Plein air
kísérletek (Szolnok művésztelep, Szinyei öröksége); Kecskeméti
művésztelep (Iványi Grünwald Béla, Perlrott Csaba Vilmos);
Realizmus és vízió: Mednyánszky László; Gulácsy Lajos; Csontváry
Kosztka Tivadar; Realista törekvések (Tornyai János, Rudnay Gyula,
Koszta József); Összművészeti törekvések: Gödöllői művésztelep;
Nemzeti modernizmusok: Ripp-Rónai József, Csók István; Párizs
bűvkörében: Vadak, Fiatalok; Dekonstrukció és klasszicizálás:
Nyolcak; Utópia épül: Kassák és az aktivizmus (Bortnyik Sándor,
Nemes-Lampért József, Mattis-Teutsch János).

Követelmények, a hallgató egyéni

A kurzus művészettörténeti előadásokból áll, tárlatlátogatásokkal

munkával megoldandó feladatai:

kiegészítve.

Értékelés módja, szempontjai,

A kurzus célja, hogy művészettörténeti alapismereteket adjon a magyar

követelmények :

művészet meghatározó hagyományaiból. A lezáró kollokvium azt
vizsgálja, hogy a hallgató megfelelő tájékozottsággal bír-e a témában,
képes-e az egyes életművek megkülönböztetésére, jellegzetességeinek
felismerésére, megértette-e az összefüggéseket.
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Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,

Andrási Gábor – Pataki Gábor – Szücs György – Zwickl András:

tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Magyar képzőművészet a 20. században, Corvina, Budapest, 1999.
A második nyilvánosság. XX. századi magyar művészet, Szerk.: Hans Knoll,
Enciklopédia, Budapest, 2002. Nagybánya művészete. Kiállítás a nagybányai
művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából, Szerk.: Imre Györgyi,
Kiállítási katalógus, Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 1996; Gellér
Katalin. A magyar szecesszió. (Stílusok - koszakok) Corvina, Budapest,
2004; Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904-1914. Szerk: Passuth
Krisztina, Szücs György Kiállítási katalógus, Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 2006.

Maximális létszám, befogadás,

100 fő

kapacitás:

Oktató neve:

Dr. Révész Emese

A kurzus elnevezése:

Művészettörténet kultúrtörténeti kitekintéssel 5.

A kurzus Neptun kódja:

MŰT-MŰVK05

A kurzus felelős tanszéke:

Művészettörténet Tanszék

A kurzus kreditértéke (a

2

tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:

2021/22 tanév, őszi szemeszter

Időpont:

Csütörtök, 14.15-15.45

Helyszín:

Vetítő

Tartalmi leírás: leírás a Neptun

A kurzus bevezetést nyújt a 19. század első fele főbb művészeti

számára (max. 900 karakter)

irányzataiba, életműveibe és kultúrtörténeti összefüggéseibe,
elsősorban a klasszicizmus, a romantika, biedermeier és realizmus
mozgalmaira koncentrálva.

Bővebb tartalmi leírás, részletes

A klasszicizmus, romantika és biedermeier stiláris jellemzői,

tematika (opcionális):

jelentősebb életművei (David, Canova, Goya, Friedrich, Turner,
Constable, Gericault, Delacroix, Daumier) elméleti és kultúrtörténeti
háttere nagyobb témacsoportok alapján: a művész megváltozott
szerepe; forradalom és művészet; a mindennapok képei: polgári
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zsáner; a természet vallása; a múlt felfedezése: antikvitás és középkor;
a másik kultúrája: idegenség és egzotikum; új test-kép: szerelem és
halál; új technikai médiumok (fotó, litográfia) hatása.
Követelmények, a hallgató egyéni

A kurzus művészettörténeti előadásokból áll, tárlatlátogatásokkal

munkával megoldandó feladatai:

kiegészítve.

Értékelés módja, szempontjai,

A kurzus célja, hogy művészettörténeti alapismereteket adjon a magyar

követelmények :

művészet meghatározó hagyományaiból. A lezáró kollokvium azt
vizsgálja, hogy a hallgató megfelelő tájékozottsággal bír-e a témában,
képes-e az egyes életművek megkülönböztetésére, jellegzetességeinek
felismerésére, megértette-e az összefüggéseket.

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,

Hofmann, Werner: A földi paradicsom. 19. századi motívumok és eszmék.

tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1987; Rosenblum, Robert –
Janson, H. W.: Art of the Nineteenth Century. Thames and Hudson,
London, 1984; Honour, Hugh: Klasszicizmus. Corvina, Budapest, 1991;
A romantika enciklopédiája. Össz.: Francis Claudon. Corvina, Budapest,
1990; Brown, David Blayney: Romanticism. (Arts & Ideas) Phaidon,
London, 2001;
Martin Doorman: A romantikus rend. Typotex, Budapest, 2006.

Maximális létszám, befogadás,

100 fő

kapacitás:

Oktató neve:

Dr. Révész Emese

A kurzus elnevezése:

Egyetemes és magyar grafikatörténet 1.

A kurzus Neptun kódja:

MŰT-EMGT01

A kurzus felelős tanszéke:

Művészettörténet Tanszék

A kurzus kreditértéke (a

3

tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:

2021/22 tanév, őszi szemeszter

Időpont:

Kedd, 14.15-15.45

Helyszín:

Kiselőadó

Tartalmi leírás: leírás a Neptun

A kurzus célja, hogy bemutassa a grafikai művészetek

számára (max. 900 karakter)

legkiemelkedőbb alkotóit és műveit, kitérve az egyes korszakokra
jellemző technikai változásokra; túl a szoros értelembe vett művészi
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grafikán, kitér a képsokszorosítás ismeretközlő, képtörténeti
vonatkozásaira (populáris nyomatok, karikatúra) a képi reprezentáció
és ideológiai hatalom összefüggéseire; Reneszánsz rajzművészet
(allegóriák, mintakönyvek, vázlatok); Albrecht Dürer; Törekvések
1500 körül: Németország, Itália, könyvművészet; Rembrandt és
kortársai; Karikatúra és vedúta; Hogarth és Piranesi; Grafikai 1800
körül: új technikák; Francisco Goya; A kurzushoz (lehetőség szerint) a
félév során 2-3 tárlatlátogatás kapcsolódik.
Bővebb tartalmi leírás, részletes

A kurzus célja, hogy bemutassa a grafikai művészetek

tematika (opcionális):

legkiemelkedőbb alkotóit és műveit, kitérve az egyes korszakokra
jellemző technikai változásokra; túl a szoros értelembe vett művészi
grafikán, kitér a képsokszorosítás ismeretközlő, képtörténeti
vonatkozásaira (populáris nyomatok, karikatúra) a képi reprezentáció
és ideológiai hatalom összefüggéseire; Reneszánsz rajzművészet
(allegóriák, mintakönyvek, vázlatok); Albrecht Dürer; Törekvések
1500 körül: Németország, Itália, könyvművészet; Rembrandt és
kortársai; Karikatúra és vedúta; Hogarth és Piranesi; Grafikai 1800
körül: új technikák; Francisco Goya; A kurzushoz (lehetőség szerint) a
félév során 2-3 tárlatlátogatás kapcsolódik.

Követelmények, a hallgató egyéni

A kurzus művészettörténeti előadásokból áll, tárlatlátogatásokkal

munkával megoldandó feladatai:

kiegészítve.

Értékelés módja, szempontjai,

A kurzus célja, hogy művészettörténeti alapismereteket adjon a magyar

követelmények :

művészet meghatározó hagyományaiból. A lezáró kollokvium azt
vizsgálja, hogy a hallgató megfelelő tájékozottsággal bír-e a témában,
képes-e az egyes életművek megkülönböztetésére, jellegzetességeinek
felismerésére, megértette-e az összefüggéseket.

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,

A fametszet. (A sokszorosított grafika története I.) Szerk.: Gerszi Teréz,

tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Bodnár Szilvia. Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2002; Mantegnától
Hogarthig. A rézmetszés négy évszázadának virtuózai. (A sokszorosított grafika
története I.) Szerk.: Gerszi Teréz, Bodnár Szilvia. Szépművészeti
Múzeum, Budapest, 2007; Kép a képben. Művész és közönség öt évszázad
grafikusművészetében Burgkmaitról Picassóig. Szerk.: Gonda Zsuzsa.
Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2005; Linda C. Hults: The Print int
he western world. Wisconsin Press, 1996.

Maximális létszám, befogadás,

30 fő

kapacitás:
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Oktató neve:

Dr. Révész Emese

A kurzus elnevezése:

Egyetemes és magyar grafikatörténet 3.

A kurzus Neptun kódja:

MŰT-EMGT03

A kurzus felelős tanszéke:

Művészettörténet Tanszék

A kurzus kreditértéke (a

3

tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:

2021/22 tanév, őszi szemeszter

Időpont:

Kedd, 16.00-17.30

Helyszín:

Kiselőadó

Tartalmi leírás: leírás a Neptun

A kurzus célja, hogy bemutassa a grafikai művészetek

számára (max. 900 karakter)

legkiemelkedőbb alkotóit és műveit, kitérve az egyes korszakokra
jellemző technikai változásokra. A 3. félélvben tárgyalt időszak a
századforduló és a 20. század első fele.

Bővebb tartalmi leírás, részletes

A kurzus célja, hogy bemutassa a grafikai művészetek

tematika (opcionális):

legkiemelkedőbb alkotóit és műveit, kitérve az egyes korszakokra
jellemző technikai változásokra. A 3. félélvben tárgyalt időszak a
századforduló és a 20. század első fele. Avantgarde grafika Európában
(Brücke, Blaue Reiter, Picasso, orosz konstruktivizmus); Magyar
avantgarde grafika (Aktivisták, Emigráció). Tendenciák a két
világháború között (École de Paris, német expresszionizmus, Bauhaus,
francia szürrealizmus: Picasso, Max Ernst, Matisse); Grafika a két
világháború között Magyarországon (Absztrakt kísérletek: fa- és
linómetszetek; Kner Izidor és Tevan Andor; Buday György, Gáborjáni
Szabó Kálmán, Molnár C. Pál, Derkovits Gyula, Ámos Imre);

Követelmények, a hallgató egyéni

A kurzus művészettörténeti előadásokból áll, tárlatlátogatásokkal

munkával megoldandó feladatai:

kiegészítve.

Értékelés módja, szempontjai,

A kurzus célja, hogy művészettörténeti alapismereteket adjon a magyar

követelmények :

művészet meghatározó hagyományaiból. A lezáró kollokvium azt
vizsgálja, hogy a hallgató megfelelő tájékozottsággal bír-e a témában,
képes-e az egyes életművek megkülönböztetésére, jellegzetességeinek
felismerésére, megértette-e az összefüggéseket.

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,

A századforduló világa 1900: európai rajzok és grafikák.

tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2002; Modernizmusok : Európai
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grafika. 1900-1930 : modern grafika a stuttgarti Staatsgalerie és a
Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből a budapesti Szépművészeti
Múzeum grafikai gyűjteményének közreműködésével. Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest, 2004; Modern magyar litográfia : 1890-1930. Szerk.:
Bajkay Éva. Miskolc, 1998; A modern magyar fa- és linóleummetszés:
(1890-1950). Szerk.: Róka Enikő. Miskolc, 2005.
Maximális létszám, befogadás,

30 fő

kapacitás:

Oktató neve:

Chilf Mária, Révész Emese

A kurzus elnevezése:

Kortárs tematikák tendenciái gyakorlatban és elméletben 1, 3, 5, 7

A kurzus Neptun kódja:

FEM-KORT01, FEM-KORT03, FEM-KORT05, FEM-KORT07 -

A kurzus felelős tanszéke:

Festő tanszék

A kurzus kreditértéke (a

5 kredit

tanulmányi munka
mennyisége):
Szemeszter:

2021/22 tanév, őszi szemeszter

Időpont:

Csütörtök 16.00-18.15 ???

Helyszín:

Vetítő

Tartalmi leírás: leírás a

Emlékezés: kollektív és személyes emlékezés a régi és kortárs művészetben

Neptun számára (max. 900
karakter)
Bővebb tartalmi leírás,

Az emlékezés különféle képzőművészeti vetületeivel foglalkozunk.

részletes tematika

Személyes emlékezés: gyerekkor, családi, privát emlékezet. Személyes

(opcionális):

traumák. Történelmi emlékezet kollektív és személyes szinten. Történelmi
traumák kollektív és személyes feldolgozása (forradalmak, háborúk,
holocaust). Emlékezetpolitika, köztéri szobrászat.

Követelmények, a hallgató
egyéni munkával megoldandó
feladatai:

A hallgatók több feladatot oldanak meg a félév során: 1. A témához
kapcsolódó mű készítése; Írásos dolgozatot, saját anyaggyűjtés nyomán a
témához kapcsolódón; Kollokviumi vizsgát tesznek a félévi elméleti
előadások anyagából.
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Értékelés módja,

A félévi jegy a fenti három feladat teljesítésétől függ. A kurzus vezetői

szempontjai, követelmények :

mérlegelik az önálló feladatmegoldást, kutatást, szakirodalom használatát és
a feladatok pontos teljesítését.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Maximális létszám,

ANTIK Sándor: Vizuális emlékezet és képi metaforák. Egyetemi Műhely Kiadó,
Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2008
https://issuu.com/antiksandor/docs/antik_vizualis_emleke_es_kepi_metaf
ANTIK Sándor: A memória szemantikus értelmezései és metaforikus képei a
művészetben
http://www.mke.hu/sites/default/files/attachment/ertekezes_antiks_0.pdf
ASSMANN, Jan (é. n.). A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai
identitás a korai magaskultúrákban. Atlantisz, Budapest (különöse: 1-158.)
BELTING, Hans: Faces, Az arc története. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest,
2013
KÉKESI Zoltán: Haladék. Holokauszt-emlékezet a kortárs művészetben. Kijárat,
Bp., 2011
KOVÁCS Éva: Az emlékezet szociológiai elméletéhez
pdfhttps://socio.hu/uploads/files/2012_1/5kovacseva.pdf
MEMORY, Documents of Contemporary Art, Whitechapel Gallery,
London, 2012
SCHACTER, Daniel L.: Emlékeink nyomában. Az agy, az elme és a múlt. Háttér,
Bp., 1998
GYÁNI Gábor: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése, Bp., Napvilág,
2000
GYÁNI Gábor: A történelem mint emlék(mű). Kalligram, Budapest, 2016.
NORA, Pierre: Emlékezet és történelem között. Válogatott tanulmányok. Napvilág,
Budapest, 2010.
KESERÜ Katalin: Emlékezés a kortárs művészetben. Noran, Budapest, 1998.
40 fő

befogadás, kapacitás:

KURZUSLEÍRÁS
Oktató neve:

Dr. Sturcz János (PhD) és Gaál József

A kurzus elnevezése:

Kortárs tematikák tendenciái gyakorlatban és elméletben 1.3.5.7.9.

A kurzus Neptun kódja:

FEM-KORT01, FEM-KORT03, FEM-KORT05, FEM-KORT07 -

A kurzus felelős tanszéke:

Festő tanszék

A kurzus kreditértéke (a

5 kredit

tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:

2021/22 tanév, őszi szemeszter

Időpont:

Szerda, 16-tól 18.15-ig
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Helyszín:

Vetítő

Tartalmi leírás: leírás a Neptun

A Kortárs tematikák tendenciái a gyakorlatban és elméletben című

számára (max. 900 karakter)

tantárgy, a hallgatók műtermi munkájához kapcsolódó, a jelenkor
művészeti jelenségeiből kiindulva, kiemelt
tematikákon keresztül ismerteti a magyar és egyetemes
művészettörténetet. Bevezeti a festőnövendékeket a tevékenységüket
segítő kutatás módszertanokba, melyeken keresztül
szempontrendszereket kapnak munkásságuk művészettörténeti
előképeinek kimutatásához, illetve a jelen művészetben fellelhető
analógiák, különböző metódusokból való reflektált
vizsgálatához. A művészettörténész és gyakorló festőművész oktatók
közös munkája révén a hallgatók képessé válnak felismerni és
összefüggéseiben látni a különböző művészettörténeti korszakok
stiláris jellemzőit, eltérő eszmeiségeit és az ezekhez kapcsolódó
festészettechnikai
megoldásokat.

Bővebb tartalmi leírás, részletes

Figura – testkép, emberkép és világkép.

tematika (opcionális):

Emberábrázolás művészeti kontextusai változó társadalmi, kulturális
közegben. A statikus világképek és a mai digitális, változó technikái
által befolyásolt ábrázolások típusai. Ahogyan a kulturális antropológia
úgy a képantropológia is (Hans Belting) az elmúlt kor és a másik
kultúrája mellett, a saját kultúra is a vizsgálat tárgya lett, mint
összehasonlítási alap. A figura és figuráció a kortárs művészetben a
testiség – például a biopolitikai test, a tudományos, vagy medikai test
stb. – által újabb jelentéssel bővül. A figuráció kifejezés etimológiailag
kapcsolódik a fikció szóhoz, a z alakítás a létrehozás folyamatához. Így
tágítva a jelentését a megformálás folyamatossága miatt az újraalkotás
és fejlesztés, kutatás metaforája is lehet. Az emberi alkotás
tökéletlensége miatt, az újabb ideák, képzetek által a fikciók újabb
formái jönnek létre, amelyek az önmeghatározás újabb konstrukciói.
A kurzus témája: Mit fejeznek ki a különböző kortárs művek, milyen
szerepük van a régi és új konvenciók megőrzésében, átalakításában és
felszámolásában. Mintákat, irányzatokat, művészeti koncepciókat
tartalmi-morfológiai szempontból értelmezve, összehasonlítva, mint
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alkotáshoz szükséges alternatívát tárgyaljuk. A tudományos és egyben
ideológiai művészetteóriák egymással versengő kódokból és
reprezentációkból áll, a műalkotás poétikai és etikai összeforrottsága a
felvilágosodás óta központi témája lett az esztétikai rendszereknek. A
művészet jelenleg civilizációk, kultúrák, társadalmi rétegek, nemek
közötti határokat tárgyalja, ezért az elemezések, diskurzusok túllépnek
a pusztán morfológiai összehasonlításon. A feldolgozás mellett
kultúrkritikai nézőpontok, aktuális trendek is megvitatása is fontos. A
testképben kifejeződik az univerzális, transzcendens értékek
megőrzése, átalakító megtartása és az ettől eltérő, sokszor szembenálló
ideológiai művészetformáció, amely tagadja a művészet esszenciális,
metafizikai státuszát. A képantropológia formaelemző tipológia
segítségével az emberábrázolás különböző módjait vizsgálja, történeti
alakulását különböző kultúrák összehasonlítása által kialakítani egy
több nézőpontból álló szemléletet, lehetőséget adva az alkotói
nyitottságra. Az ember testiségének önmegjelenítése, önábrázolása
egyszerre önmeghatározás, a társadalmi lét keretrendszerének
kifejezője. Test általi önképe a világhoz, társadalomhoz való
viszonyrendszerének kifejezője. Az emberi test kulturális
megformáltságainak összehasonlító elemzései által a különböző
viszonyrendszerek, testképek szimbolikus tartalmait vizsgáljuk. A test
egységképzetei, korok és kultúrák testkánonjai kifejezik az
önmeghatározó világképeket, hiteket és ideológiákat. Az
emberábrázolás elvont rendszere, reduktív jellé válása, stilizációja
valójában egy ideológiai struktúra, társadalmi rendszer vetülete. Az
idealista, esszencialista világképek zártságának rendszere után a
felvilágosodás majd modernizmus már kritikus emberképe vagy
emberkép hiánya permanens módon a jelenben is tart. Az ember
művészet általi újrateremtése forradalmi ideológiákhoz kapcsolódva,
azoknak vizuális lecsapódása volt. A mássá válás programja jelenleg is
a humanizmus antropológiai felülvizsgálata felszámoló és újjáépítő
szándékkal. A múltat felszámoló, dekonstruktív attitűd nemesszencialista heterogenitása, fragmentáló nyitottsága mellett hiányzik
a stabil világkép, helyette a bizonytalan vitális formátlanság és
átmenetiség dinamikus változékonysága adja a fejlődés illúzióját. Az
ember állandó újrafogalmazása, megformálása az állandóságot sugalló
nagy korszakok után, amelynek lényege a szakralitás, a változás
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kényszere hajtja, amely a poszthumán mássá levés
dezantropoformációja.
A figurális művészet nem lineáris, összehasonlító elemzése a
művészettörténetben. Az ábrázoló művészet eltérő ábrázolási módjai,
narratív, szimbolikus, kultikus jellemzői különböző korokban, annak
megfelelői a kortárs művészetben. A figurális ábrázolás
elvonatkoztatott, absztrahált, stilizált módjai, a mimetikus illúzió és a
stilizált, redukált elvonatkoztatás típusai. A síkszerű, plasztikus és a
mélységet, térbeliséget kifejező művek jelentésbeli különbsége. Az
ember ábrázolása és a képekhez való viszonyulás a technikai
sokszorosítás, variálódás, átalakíthatóság és keveredés által az
egyediség aurája, megismételhetetlensége megszűnt.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Az órákon való aktív részvétel, a kiadott 2 elméleti, 2 kutató- és 1
gyakorlati feladat elvégzése.

Értékelés módja, szempontjai,

Ismertetett szempontrendszer alapján történik a szemeszter során

követelmények :

kiadott feladatok értékelése. A részjegyek átlaga határozza meg a
kurzusra adott érdemjegyet, vizsga nincs.

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:
Maximális létszám, befogadás,

40 fő

kapacitás:

Oktató neve:

Sturcz János

A kurzus elnevezése:

Művészettörténet 7.

A kurzus Neptun kódja:

MTMŰT07

A kurzus felelős tanszéke:

Művészettörténeti Tanszék

A kurzus kreditértéke (a

2

tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:

2021/22 tanév, őszi szemeszter

Időpont:

szerda 14:15-15:45
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Helyszín:

Vetítő

Tartalmi leírás: leírás a Neptun

Az előadás sorozat célja a modern művészet szövevényes, sokszor

számára (max. 900 karakter)

egymással polemizáló irányzatainak, a hátterükben meghúzódó
társadalmi-szellemi változásoknak és legjelentősebb egyéni alkotói
teljesítményeinek megismertetése.
Utak az expresszionizmus felé: késő-szimbolizmus, a modernizmus
kezdetei; az északi „moralisták”, az emberi sorskérdések festői: Edward
Munch, James Ensor. A bécsi szecesszió aktualitása: Gustav Klimt és
Egon Schiele testképe. Az önelvű vizualitás kezdetei, a „szenzuális
expresszionizmus”: a fauves-ok, Henri Matisse, a die Brücke csoport.
Spirituális expresszionizmus és absztrakció: a Der Blauer Reiter
csoport, Vaszilij Kandinszkij absztrakciójának rejtett szimbolizmusa,
Paul Klee művészetének univerzalitása. A kubizmus: Pablo Picasso és
Georges Braque „ezoterikus” párbeszéde. Picasso korszakai.

Bővebb tartalmi leírás, részletes

Az előadás sorozat célja a modern művészet szövevényes, sokszor

tematika (opcionális):

egymással polemizáló irányzatainak, a hátterükben meghúzódó
teóriáknak és fő alakjainak megismertetése. A mai értelemben vett, a
történelem egészével szembehelyezkedő, radikalizált modernitás-tudat
a romantikából ered és szorosan összekapcsolódik a modern, ipari
társadalom fejlődésével, az aktualitás, a gyorsaság, az innováció
kultuszával. A történelem felgyorsulása, a köznapi élet diszkontinuitása
egy új kortudatot eredményezett, amire a művészet is reflektált. Ám a
reflexiók, az egyes régiók, országok hagyományaitól függően eltérőek.
A modern korra adott különböző válaszokat járjuk körbe a szemeszter
folyamán.
Bár a korszak kezdetén egyértelműen Párizs a 19. század végén még
avantgárdnak, majd az I. világháború előtt már modernnek nevezett
művészet centruma, vizsgálódásaink során szinte az összes európai és
részben amerikai központot végigjárjuk, s igyekszünk megragadni
sajátos szellemi karakterüket. A kiindulási pont a késő-szimbolizmus,
az art nouveau és az expresszionizmus kialakulásának két északi
színhelye, Osló és Brüsszel, illetve a freudizmus által befolyásolt
szecessziós és expresszionista Bécs. Ezt követi a „szenzuális
expresszionizmus” központja Párizs és Drezda (illetve Berlin), az
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akkori okkultizmus, valamint a spirituális expresszionizmust és az
absztrakciót megteremtő Blauer Reiter csoport székhelye, München.
Tematika:
Északi „moralisták”. Az expresszionizmus gyökerei Edward Munch és
James Ensor művészetében
A Van Gogh-i, északi moralizáló hagyomány továbbélése, az egyén
kozmikus magánya és szorongása Edward Munch és James Ensor
művészetében. Kierkegaard hatása. A tudatalatti feltárása Munchnál és
Ensornál - Freud előtt. Halál és erotikum összekapcsolása Munch
festészetében. A darwini „nemek harca”, a nő, mint általános alany, az
„életfríz” és a jungi anima előzményei Munch művészetében. Az orosz
irodalom hatása Nyugat-Európában, a „szent szenvedés” tolsztoji
motívuma Munchnál, Dosztojevszkij hatása Ensornál. Maszk és
rejtőzködő szerepjáték, a tömegtársadalom kritikája, az egyén modern
társadalomban való felszámolódásának kérdése Ensor festészetében.
A csontváz groteszk ikonográfiájának előzményei a németalföldi
tradícióban. Munch és Ensor ember-, illetve testképének aktualitása.
Bécs - Szecesszió és pre-expresszionizmus
A bécsi szecesszió aktualitása: Gustav Klimt és Egon Schiele testképe.
Az élet nagy pillanatainak eltérő szimbolikus megjelenítése Klimtnél és
Schielénél. A pszichoanalízis és a modernizmus rokon vonásai; az
eredet, az álmok, a fantázia, a primitív, a gyermeki, az őrült kutatása. A
festészet fogalmának kitágítása az iparművészet és az építészet felé. A
wagneri Gesamtkunstwerk újraértelmezése Klimt festészetében, a
Beethoven-fríz wagneriánus vonásai és a Secession Beethoven
kiállítása. Schopenhauer pesszimista filozófiájának hatása a Fakultás
képekre, termékenység és halál örök körforgása, az Oresztész mítosz
mélylélektani magyarázata. A hagyományos antikvitás kép
átértelmezése Nietzschénél és Freudnál, hatásuk Klimtre (Pallas
Athéné). A femme fatale és a 19. század végi emancipáció, Judit és
Holofernes kontaminációja Klimtnél. Az „all over” festmény
előzményei Klimt tájképeiben. Az önakt, mint az én
szétszakítottságának, megsokszorozásának és elidegenítésének eszköze
Schiele művészetében. Nietzsche hatása, Oscar Wilde: Dorian Gray
arcképe és Schiele önarcképei. A schiele-i Doppelgänger jelenség
képzőművészeti és irodalmi előzményei. Nárcizmus, exhibicionizmus
és „halállal való eljegyzettség”, nemiség, maszturbáció, vágy, mint
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szenvedés Schiele festészetében. Deleuze teóriájának előzményei
Schiele testképében. A fa szimbolikus jelentései a 20. századforduló és
Schiele tájképein. Kései allegorikus kompozíciók.
Párizs és Drezda. A „szenzuális expresszionizmus” és az „önelvű
vizualitás” kezdetei: Matisse és a Vadak. A Die Brücke csoport
A szín, mint tiszta energia, a „szín tiszta értékeinek konstruktív
kezelése”. A primitív művészet „vitalitásának”, „formatorzításainak”
és a velencei „colore” felfogásának együttes hatása Matisse
festészetére. A Közel-Kelet iparművészete Matisse művészetében. A
festmény, mint spirituális, szellemi tér. Matisse útkeresése a neoimpresszionizmusban, a pointillizmusban, Signac és Baudelaire hatása.
Modern és klasszikus egysége Fauves utáni képein. A kortárs zene
(Sztravinszkij, Satie) és tánc (Gyagilev balett, Isadora Duncan) hatása a
képzőművészet autonóm, nem-ábrázoló formát kutató törekvéseire.
Mallarmé tánc értelmezése. A francia és német expresszionizmus
közös gyökerei és eltérő vonásai.
München - A „spirituális expresszionizmus”, a Blauer Reiter csoport.
Kandinszkij absztrakciója
Az expresszionizmus „parttalan” fogalma. A „Kék lovas” csoport
szellemi céljai. Az Almanach kultúrák, korok és művészeti ágak feletti
nézőpontja. Kandinszkij absztrakciója, rejtett szimbolizmusa, a
teozófia és az antropozófia hatása. Az absztrakt festészet előzményei
és kapcsolata a korabeli természettudományos felfedezésekkel és az
okkultizmussal. Eidetikus és szinesztéziás vonások Kandinszkij
festészetében. Impressziók, improvizációk, kompozíciók. „Drámai” és
„hűvös” korszak, Kandinszkij útja a meseképektől a bimorfizmusig.
Irányzatokon kívül - Paul Klee művészete.
A „Blauer Reiter” törekvéseinek megvalósítása - a csoport megszűnése
után. „Úgy alkotni, mint a természet.” Korai szatirikus grafikái, Klee
„minimalizmusa”, absztrakt és tárgyi egymást fedése művészetében,
geometrikus-ornamentális jelleg, a „tárgyi embléma”. A gyermekrajz.
A keleti filozófia és a német romantika - Novalis, Kleist, E.T.A.
Hoffmann, Goethe, Schoppenhauer - hatása művészetére. Mediterrán,
közel-keleti jelleg, zene és képzőművészet összefüggései festészetében.
Bauhaus karikatúrák. Klee kozmikus-szakrális ikonográfiájának
alakulása a Niessen hegyétől a „Korlát és vonal” sorozatig.
Párizs - Pablo Picasso és a kubizmus
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A múlttal való szembenézés és szembehelyezkedés. A hagyomány
rombolása, eltulajdonítása és abszorbeálása Picasso életművében. A
mediterrán emberközpontúság hagyományának továbbvitele, tér-test
kontinuum. A Picasso mítosz, a mágia szerepe Picasso művészetében.
„Felzárkózás képek”, Toulouse-Lautrec hatás, kék és rózsaszín
korszak, idő-élmény és elmúlás, Greco hatása. Küzdelem az
allegorikus ábrázolással, a negroid korszak, a primitív és prehistorikus
művészet hatása. Az Avignoni kisasszonyok pszichoanalitikus
értelmezése, erotizmusának előzményei a francia festészetben. Picasso
és Braque „ezoterikus” párbeszéde a kubizmusért. A „facet” fogalma
és az ideovizuális ábrázolás. Képi paradoxonok, intarzia és puzzle.
Gertrude Stein és William James filozófiájának hatása. Relativitáselmélet vagy játék a képi illúzióval ? Nietzsche és Alfred Jarry hatása a
kubizmusra. A kollázs és a kései kubizmus. Neoklasszicizmus, mint
dadaizmus, a „spanyolos” babonás fatalizmus feléledése és
szürrealisztikus vonások a húszas-harmincas években. A halálfélelem
szublimálása és az erotikum, a női test metamorfózisa,
„Minotauromania”. Guernica, ítéletmentesség, fatalizmus, teljesség
ábrázolás és rítus. Kisajátítás, parafrázis és a Heftige Malerei
előzményei kései korszakában.
Követelmények, a hallgató egyéni

előadásokon elhangzottak elsajátítása, szakirodalmi tájékozódás,

munkával megoldandó feladatai:

kísérlet egyéni vélemény kialakítására (a 20. sz. első fele jelentős
alkotói életműveinek, irányzatainak a legfrissebb művészettörténeti
interpretációkon alapuló ismerete, jártasság a korszak szellemi
törekvéseiben)

Értékelés módja, szempontjai,

-

követelmények :

írásbeli vizsga, előadásokon elhangzottak elsajátítása,
szakirodalmi tájékozottság

-

a modern művészet törekvéseinek, irányzatainak biztos
szellemi elhelyezése,

-

jelentős életműveinek alapos ismerete, egyéni értelmezése, a
korral való kapcsolat, kapcsolódási pontok felismerése

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,

Irodalomjegyzék

tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

(Válogatás a magyar nyelvű szakirodalomból)
Általános
W. Hofmann: A modern művészet alapjai. Budapest. 1974.
W. Hofmann: Törésvonalak. Budapest. 1990.
M. Micheli: Az avantgardizmus. Budapest. 1965, 1978.
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H. Read: A modern festészet. Budapest. 1965.
H. Read: A modern szobrászat. Budapest. 1968.
H. Sedlmayr: A modern művészet bálványai. Budapest, 1960.
A. Gehlen: Kor-képek. Budapest. 1987.
Szecesszió - preexpresszionizmus
Hanák Péter: A dekandenciáról és szellemi virágzásról. In: Café Bábel,
10.
"Századvégek" szám. 1993/94. Tél
Sármány Ilona. A "Femme fatale" tündöklése és bukása. In: Café Bábel,
11.
"Férfi-nõ" szám, 1994/1-2. Tavasz-nyár
Champigneulle: Art Nouveau-Jugendstil-Szecesszió. Budapest. 1978.
Bernáth Mária: Munch. Budapest, 1966.
Kristó Nagy István: Munch. Budapest. 1983.
Sármány Ilona: Bécs festészete a századfordulón. Budapest. 1989.
G. Fiedl: Klimt. Budapest. 1992.
Sármány Ilona: Klimt. Budapest. 1989.
S. Partsch: Klimt élete és mûvészete. Budapest. 1992.
Kokoschka: Életem. Budapest. 1974.
T. Marlow: Schiele. Budapest. 1992.
R. Steiner: E. Schiele. Budapest. 1993.
A szecesszió. Szemelvény-gyûjtemény. Szerk. Pók Lajos. Budapest.
1977.
Román József: Matisse. Budapest. 1975.
Expresszionizmus
Az expresszionizmus. Szemelvény-gyûjtemény. Szerk. Koczogh Ákos.
Budapest. 1967.
Az expresszionizmus enciklopédiája. Szerk. L. Richard. Budapesst.
1987.
Kandinszkij: A szellemiség a mûvészetben. Budapest. 1987.
Székely András: Kandinszkij. Budapest. 1979.
H. Düchting: Kandinszkij. Budapest. 1992.
Szabó Júlia: Kandinszkij. Budapest. 1970.
H. Lützeler: Absztrakt festészet. Budapest. 1970.
W. Haftmann: Klee. Budapest. 1988.
S. Partsch: Klee. Budapest, 2003.
Perneczky Géza: Klee. Budapest. 1967.
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Klee: Pedagógiai vázlatkönyv. Budapest. 1980.
F. Klee: Klee. Budapest. 1975.
Kubizmus
Kubizmus. Válogatás a mozgalom dokumentumaiból. Vál. Gera
György. Budapest. 1975.
Apollinaire: A kubista festõk. Budapest. 1974.
Aragon: A kollázs. Budapest. 1969.
Leger: A festõ szeme. Budapest. 1976.
Gleizes: A kubizmus. Budapest. 1984.
Sík Csaba: Picasso. Budapest. 1985.
Perneczky Géza: Picasso - Picasso után. Budapest. 1989.
D. Chevalier: Picasso kék és rózsaszín korszaka. Budapest. 1981.
Körner Éva: Picasso. Budapest. 1969.
Somlyó György: Picasso. Budapest. 1981.
I. Walther: Picasso. Budapest. 1992.
Kampis Antal: Braque. Budapest. 1966.
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Az előadás sorozat célja az 1945 utáni művészet főbb tendenciáinak,
szellemi hátterüknek és jelentős alkotóinak megismertetése. Az
amerikai absztrakt expresszionizmus kialakulása, Arshile Gorky és
Willem de Kooning. Az akción alapuló, lineáris absztrakt
expresszionizmus: Jackson Pollock, Franz Kline, Mark Tobey. Color
field: Clyfford Still, Mark Rothko, Barnett Newman. Európai absztrakt
expresszionizmus: tasizmus, matiére peinture, kalligráfia.
Neodadaizmus: Robert Rauschenberg és Jasper Johns; Jim Dine. Az
amerikai pop art festészete és szobrászata: Andy Warhol, Roy
Lichtenstein, James Rosenquist, Claes Oldenburg, George Segal.
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Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Az előadás sorozat célja az 1945 utáni művészet főbb tendenciáinak,
szellemi hátterüknek és jelentős személyiségeinek megismertetése. A
késő-modern időszakot nem annyira új invenciók megteremtése, mint
inkább a már meglévő tendenciák, a 20. század elején beindult
jelenségek szélső értékig vitele, egyfajta felnagyítás és megcsontosodás
jellemzi. A „stiláris újjáélesztések” annyiban térnek el a háború
előttiektől, hogy bár továbbfejlesztik a kölcsönzött formákat, de
figyelmen kívül hagyják eredeti tartalmukat. (Gondoljunk csak a dada
és a pop art vagy az orosz konstruktívizmus és a color field festészet
viszonyára.) A 2. világháborút követően a világ művészetének
központja Párizsból New Yorkba helyeződik át.
Az 1945-70 közötti időszakot a szűkebb izmusok, irányzatok,
csoportok gyors egymásutánja jellemzi. Megváltozik a művész
társadalmi szerepe, helyzete is, az általános demokratizálódás
következtében a művészek ugyan elvetik, hogy egy luxuspiac
kiszolgálói legyenek, mégis elfogadják a sztár szerepet. A művész
produktumáról egyre inkább a személyiségére helyeződik a hangsúly,
alkotásaik árucikké válnak, melyet vásárlóik nem műtárgyakként,
hanem egy sajátos egzisztencia előjogainak szimbólumaként vesznek
meg. A hatvanas évek végén alapvető változás áll be a művészeti világ
szemléletében, a posztmodern elveti az eredetiség, az innováció és a
szerzőség kultuszát, s e helyett a múlttal és a természettel való
párbeszédre, illetve a társadalom kritikájára helyezi a hangsúlyt.
Minden óra egy általános, elméleti bevezetővel indul, majd a konkrét
művek elemzései során tárjuk fel az adott irányzat és művész
szemléletmódjának sajátos vonásait. (A művészképzés igényeinek
megfelelően az egyes művek mélyebb elemzésére és portrék
felvázolására koncentrálunk.)
Tematika:
Az absztrakt expresszionizmus kialakulása - Arshile Gorky és Willem
de Kooning.
Az absztrakt expresszionizmus eredeti vonásai, szellemi és művészeti
előzményei: szürrealizmus, zen kalligráfia, őskori művészet,
egzisztencializmus, zen buddhizmus. Az "action painting" rosenbergi
értelmezése. Egy önálló amerikai művészet megteremtésének igénye,
elhatárolódás és eltérés az európai hagyománytól.
Gorky útja a modernizmus irányzatain keresztül, aszketikus
önfejlesztés korai korszakában. "Titkosírás" festészetében, absztrakció
és ábrázolás határán, "rejtett agendá"-jának életrajzi alapjai. Az örmény
ikon és a kubizmus szintézise Kettős portréján, kapcsolatteremtés a
természettel, az örmény múlttal és folklórral a Kert Szocsiban
sorozaton. "Belső tájkép" Mattánál és Gorkynál.
De Kooning, mint "egzisztencialista hős", az ellentétek és lehetőségek
nyitott dialektikája, feloldatlansága művészetében. "Üres férfiak" korai
képein, kapcsolatuk T. S. Eliot költészetével. Érzékiség és erőszak
fúziója nőképein, a "monstrous feminin", a test szétszabdalása. Fekete
alapon fehér, majd fehér alapon fekete képeinek dialektikája,
mitológiai jelentése. A pop art előzményei munkásságában, a városi
erőszak és a táj felidézése absztrakt képeiben.
A lineáris, akción alapuló absztrakt expresszionizmus - Jackson
Pollock, Franz Kline és Mark Tobey.
A Pollock mítosz. Benton, Siqueiros, Picasso, a primitív művészet, az
indián totemek és hopi homokfestmények hatása Pollock
művészetére. Jungi archetípusok korai rituális, mitikus festményein.
1947-50 között készült klasszikus dripping képei. A vonal szerepe
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festészetében, csurgatott fõműveinek all over jellege, kozmikusszakrális vonásai, holizmusa és opticitása. Kline figuratív alkotásai, a
fekete-fehér harcának manicheisztikus vonásai absztrakt képein,
viszonya a keleti kalligráfiához. Tobey "white writing"-jának egyedi
vonásai.
Color field festészet - Clyfford Still, Mark Rothko, Barnett Newman.
Az "ideografikus kép", a végtelen iránti vágy Rothko és Newman
írásaiban. "American sublime" Clyfford Still festészetében, a West
Coast hatása képei természetszemléletére. Nietzsche Tragédia eredete
című könyve "rapszodikus művészet" fogalmának hatása Rothko
festészetére. Panteizmus és görög mitológia hatása képeire. 20. századi
irodalmi párhuzamok: Joyce, Yeats, Eliot, Pound. A tiszta vonal és
szín szintézise szürrealizmus és absztrakció közötti átmeneti
periódusának akvarell képein. Klasszikus color field festményeinek
technikája, szakrális jelentése, a forma éterizálása. Houston Chapel.
Newman elméleti tevékenysége, korai képei, "hűvös" absztrakciójának
újdonsága. Az arány jelentése festészetében. Kapcsolata az orosz-zsidó
hasszidikus hagyományhoz, a Yom Kippur és a Teremtés
szimbolikája. "Zipp" és "titkos geometria". Intuíció és racionális logika
egysége; Spinoza filozófiája mint modell Newman festészete számára.
Newman szobrai.
Európai absztrakt expresszionizmus
Informel, tasizmus, matiére peinture, kalligráfia, art bruit. A fogalmak
tisztázása. Az amerikai és európai absztrakt expresszionizmus
összevetése. Előfutárok: A német expressszionizmus és szorongás,
valamint a szürrealista spontaneitás és szellemesség Wols
munkásságában. Biomorf akvarelljei, hipnogógikus képek, gesztus
festményei. Jean Fautrier korai "akadémikus" aktjai. Túsz képeinek
ambivalens kollázstechnikája és jelentése. Malraux és Sartre
interpretációi.
Georges Mathieu, Hans Hartung és Henri Michaux viszonya a keleti
kalligráfiához. Anyagfestészet: Alberto Burri anyaghasználatának
életrajzi alapjai, szimbolikája. A képsík megnyitása Lucio Fontana
festészetében. Concetti spaziali; korai szobrai, térmunkái. A vágás
gesztusának jelentése, mártírium, destrukció és kreáció; Fontana
katolicizmusa. Antoni Tapies festészetének spanyol és katalán jegyei,
az informel festészettől eltérő vonásai. A falakba beleszívódott
történelem. "Vakolatképeinek" mediterrán és történelmi jellemzői.
"Harminc éves háború a kultúra ellen" - antikulturális attitűd és a
Rousseau-i gondolat Jean Dubuffet művészetében. Az őrült
premodern felfogása festészetében. Nagy sorozatai. A nő tájképpé
alakítása - Dubuffet termékenységistennői. Hourloup művek.
Neodadaizmus - Robert Rauschenberg és Jasper Johns
Alkotás az élet és a művészet közötti résben, élet és művészet
azonosítása Rauschenberg életművében. Korai "életrajzi dobozai",
kollázsalapú képei. Experimentális festmények Cage hatása alatt: fehér
és fekete "monokrómok", fűfestmény, testlenyomat. Vörös képeinek
életrajzi ikonográfiája: Charlene, Kis és Nagy Rébusz. Assemblage-ai
és kombinált festményei. A Merz továbbvitele. Abszolút jelenidejűség,
az idő túlzsúfolása. Selyemfestményeinek ödipális ikonográfiája J. F.
Kennedy és Rubens Vénusza között. ROCI projekt. Színházi
tevékenysége.
Képi tehetetlenség, az érték és a támpont hiánya Johns "kiüresedett"
szimbólumaiban. Az enkausztika ősi technikájának felelevenítése, az
imitáció európai problématörténetének sajátos lezárása zászlóképeiben. Duchamp, a tromp l'oeil és Magritte hatása művészetére.
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Festményeinek absztrakt és konceptuális jellege. Bronz öntvényei.
Visszatérés az olajfestményhez, "kisajátított" minták, a leképzés
különböző módszereinek ütköztetése, szó és kép szembeállítása
Wittgenstein hatása alatt. Jim Dine festészete a neodada és a pop
között.
A pop art festészete - Andy Warhol, Roy Lichtenstein, James
Rosenquist, Tom Wesselmann.
A pop art kialakulása Európa és Amerika párbeszédében. (R.
Hamilton, P. Blake, D. Hockney) Az európai dadától és
szürrealizmustól eltérő szándékok. Illeszkedés egy nagyobb
underground kultúrába. A pop art posztmodern vonásai. Az amerikai
művészet "cool" vonulata. A művész ego megkérdőjelezése.
A Warhol-mítosz és a valóság. Warhol művészetfilozófiája. Totális
közöny, a manipulált érzelmek elvetése és a felszín vállalása, a
"mögöttes" megtagadása. Az alapállás teljes hiánya, a cselekvés
hiábavalóságának tudatosítása. "Vu vej." A tekintélyelvű fogyasztói
társadalom megjelenítése. "Gép akarok lenni. " Homályos viszony a
személyességhez, ismétlés, a sztárok manipulációja. Erőszak és közöny
a fogyasztói civilizációban; katasztrófa- és bűnözés-képek. Tertullianus
és az abszurd jegyei Warhol művészetében. Warhol filmjei.
Konceptuális kommentár a művészetről Lichtenstein festészetében. A
képregény és a modernizmus redukcionizmusának rokon vonásai. A
comics ikonná alakítása, a "kijavított képregény" önálló geometrikus
absztrakt stílussá, klasszikus festői nyelvvé formálása. Időszerű és
időtlen összekapcsolása. A művészettörténet kisajátítása, lichtensteini
átirata. A Tükörképek tautológiája, minimalizmusa. A filmes
óriásplakát hatása, bizarr kép-társítások, fogyasztás és erőszak
összefüggéseinek feltárása Rosenquist műveiben. Virtuozitás és
pszichedelikus jelleg festészetében. A test tárgyiasítása és konzumálása
- Wesselman nagy amerikai aktjai.
A pop art szobrászata - Edward Kienholz, George Segal, Claes
Oldenburg
Az environment fogalma. A "félelem művészete" - elidegenítés és
elidegenedés Kienholz közvetlen társadalomkritikájában. Bricollage
technikák, az undorító használata, minden szent dolog
megkérdőjelezése és skizofrénia művészetében. Segal panoptikumának
előzményei a pompeji halottak testöntvényeitől Rodin posztamens
nélküli szobraiig. Elidegenedés, társadalmi szerepsztereotípiák, a
valóságos test és személyiség elrejtése öntvényeiben. Durva
materialitás és légies transzcendencia Segal szobrászatában. A
fogyasztói vágyak szatírizálása Oldenburg művészetében. "Neubern" magánmitológiájának alapjai gyerekkori fantáziavilágában. A hulladék
felhasználásának egyéni útja. Az amerikai ízlés durvaságának és az erő
kultuszának kifigurázása. Játék az illúzióval korai environment-jeiben
(Az utca, A bolt, Hálószoba) A lágyítás és felnagyítás művészeti és
irodalmi kontextusa: Bernini, Dali és Swift. A tárgyak
megszemélyesítése és a puha szobrok antropomorf jellege.
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

órákon való személyes részvétel, múzeumok és kiállítások látogatása,
szakirodalom, kortárs elmélet és szépirodalom olvasása
-

írásbeli vizsga, előadásokon elhangzottak elsajátítása,
szakirodalmi tájékozottság
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-

a közelmúlt művészi törekvéseinek, irányzatainak biztos
szellemi elhelyezése,

-

jelentős életműveinek alapos ismerete, egyéni értelmezése, a
korral való kapcsolat, kapcsolódási pontok felismerése

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Irodalomjegyzék
(Válogatás a magyar nyelvű szakirodalomból)
Könyvek
Aknai Tamás: Egyetemes művészettörténet 1945-1980. Budapest-Pécs,
2001
Perneczky Géza: Tanulmányút a Pávakertbe. Budapest, 1969
Jean-Louis Pradel: A jelenkor művészete. Budapest, 2002
A neoavantgarde. (szerk. Krén Katalin, Marx József) Budapest, 1981
A posztmodern. (szerk. Pethő Bertalan) Budapest, 1992
Poszt-posztmodern. (szerk. Pethő Bertalan) Budapest, 1997
Ajánlott angol nyelvű kézikönyv :
Daniel Wheeler: Art since Mid-Century. New York, 1991
Válogatás a hazai szakfolyóiratokban megjelent írásokból
(Mindkét szemeszterre)
Enigma

(A szerzők ABC rendjében)
→ Balázs Eszter: Henri Michaux. In: Enigma, 1994/No. 2., 25-34.
o.
→ Belting, Hans: A művészet a modernség tükrében (fordította
Schein Gábor). In: Enigma, 1999/No. 22., 18-37. o.
→ Deleuze, Gilles: Francis Bacon, az érzékelés logikája – Festészet és
érzékelés – A hisztéria – Az erők lefestése – A diagram (fordította
Babarczy Eszter és Vajdovich György). In: Enigma,
1995/No. 7., 30-52. o.
→ Kuspit, Donald: A minimalista művészet wittgensteini aspektusai
(fordította Komáromy Zsolt és Havas Lujza). In: Enigma,
1995/No. 6., 84-93. o.
→ Michaux, Henri: A festészet mint jelenség (fordította Somlyó
György). In: Enigma, 1994/ No. 3., 103-107. o.
→ Sylvester, David: Beszélgetések Francis Baconnel (fordította Kiséry
András és Mihály Árpád). In: Enigma, 1995/No. 7., 75-92. o.
→ Vasák Benedek Balázs: Tér és alak – Francis Bacon térábárolása és annak
forrásai. In: Enigma, 1995/No. 7., 110-115. o.
→ Wanday, Patric. Írás a tekintetnek: Deleuze – Bacon (fordította Takács
Ádám). In: Enigma, 1995/No. 7., 53-59. o.

→
Balkon
(A megjelenés időrendjében)
→ Beurard, Patrick: Joseph Beuys és Rudolf Steiner: Leszámolás egy
tabuval. In: Balkon, 1994/6., 4-11. o.)
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→ Dékei Kriszta: Lét-határok – Marina Abramović retrospektív
kiállítása – München, Stuck Villa. In: Balkon, 1996/7., 8., 3335. o.
→ Földényi F. László: Romantikus automaták: Rebecca Horn
kiállítása. In: Balkon, 1994/5, 32-33. o.
→ Gábor György: Szép új világ – avagy Christian Boltanski mester
leckét ad a szelektív memóriájú Prágának. In: Balkon, 1995/1., 2728. o.
→ Gémes Péter: Művészeti önportré: a megkínzott ember (Günther
Uecker). In: Balkon, 1993/1., 31. o.
→ Gerszewski, Nicolaus: Emil Schumacher (ford. Tillmann József
Attila). In: Balkon, 1994/11., 34. o.
→ Gerszewski, Nicolaus: 20. századi festészet és valóság Gerhard
Richter képeinek tükrében. In: Balkon, 1994/6., 20-23. o.
→ György Péter: Művészet a művészettörténet után – A reprezentáció
kérdése a 80-as években. In: Balkon, 1995/1., 8-13. o.
→ Kókai Károly: A határon túl – Beyond the Limits – Chris Burden
kiállítása. In: Balkon, 1996/4., 5., 30-31. o.
→ Nagy Pál: A túlélés művészete – a művészet túlélése – Joseph Beuys
retrospektív kiállítása a párizsi Centre Georges Pompidou-ban. In:
Balkon, 1994/10., 36-38. o.
→ Perneczky Géza: Az „ismeretlen” Fontana – Retrospektív életműkiállítás Frankfurtban és Bécsben. In: Balkon, 1996/7., 8., 30-33.
o.
→ Perneczky Géza: Ugrás a semmibe – Yves Klein-retrospektív Kölnben
és Düsseldorfban. In: Balkon, 1995/2., 38-40. o.
→ Petrányi Zsolt: Relatív bizonyosság – On Kawara kiállítása
Frankfurt am Mainban. In: Balkon, 1994/6., 33-34. o.
→ Sebők Zoltán: A Clochardok vacsorája – Wols fotóiról. In: Balkon,
1994/6., 17-19. o.
→ Szegő György: 0=1965-=1(EGY) – Roman Opałkaa
Szépművészeti Múzeumban. In: Balkon, 1995/4., 24-26. o.
→ Cserba Júlia: A képzőművészet Jimi Hendrixe – Jean-Michel
Basquiat kiállítása Párizsban. In: Balkon, 1998/3., 25-26. o.
→ Cserba Júlia: Egy amerikai Párizsban – Mark Rothko kiállítása.
In: Balkon, 1999/5., 25-26. o.
→ Ivacs Ágnes: Laurie Anderson: Puppet. Motel. Gallimard, 1995. In:
Balkon, 1997/4., 5., 41. o.
→ Keer, Alexandra: Joseph Kosuth Frankfurtban – Vendégek és
idegenek: Goethe itáliai utazásai. In: Balkon, 1999/10., 32-33. o.
→ Keer, Alexandra: Rosemarie Trockel – A német kortárs művészet a
kilencvenes években- 1. In: Balkon, 2000/1.,2., 22-25. o.
→ Keer, Alexandra: A „színes szobor” problematikája Lucio Fontana
művészetében. In: Balkon, 1999/1., 2., 4-7. o.
→ Keer, Alexandra: Íriszek és vadvirágok – A másik modern – A
japán festészet 1910-től 1970-ig. In: Balkon, 2000/5., 40-44. o.
→ Keer, Alexandra: Tradíció és aktualitás Bill Viola Köszöntés című
művében. In: Balkon, 1999/6., 16-19. o.
→ Szegő György: Bill Viola – 25 év művei Frankfurtban. In: Balkon,
1999/3.,4., 41-42. o.
→ Szűcs Károly: Állóképek/filmképek – Cindy Sherman: The
Complete Untitled Film Stills. In: Balkon, 1998/7., 8., 28-29. o.
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→ Tatai Erzsébet: Gentle are the Stairs to Heaven – Yayoi Kusama
kiállítása. In: Balkon, 2000/3., 4., 41-42. o.
→ Tillmann József Attila: Egy szivárvány színtartománya – Laurie
Anderson. In: Balkon, 1998/11., 18-20. o.
→ Groys, Boris: A szenvedő kép (fordította Jósvai Judit). In:
Balkon, 1993/2., 16-18. o.
→ Adamik Lajos: „Azt mondják, tabukat sértenek. Pedig nem sérteni
kívánom a tabukat, hanem a létezésük okait kutatom.” – Hermann
Nitsch-csel Adamik Lajos beszélget prinzendorfi kastélyának kertjében
1999. augusztus 8-án. In: Balkon, 1999/9., 15-18. o.
→ Kabakov, Ilja – Groys, Boris: Beszélgetés a Nyugatról (fordította
Sebők Zoltán). In: Balkon, 1997/10., 11., 11-15. o.
→ Horváth Gyöngyvér: „Akárhonnan, érkezhet mondat
akárhonnan?” Jenny Holzer művészetéről. In: Balkon, 2001/1., 2.,
3.
→ Schauschitz Attila: Jenny Holzer Berlinben. In: Balkon, 2001/1.,
2., 3.
→ Bíró Yvette: A digitális fotográfia szép új világa Recent Photographs
by Andreas Gursky. In: Balkon, 2001/4.
→ Kókai Károly: Democracy Unrealized documenta 11. In:
Balkon, 2001/5.
→ Sebők Zoltán: Többség atyuska portréja Komar és Melamid
akciója. In: Balkon, 2001/6., 7.
→ Várnagy Tibor: Beuys magyarul – végre!! In: Balkon, 2001/6.,
7.
→ Zygmunt Bauman: A posztmodern, avagy az avantgarde
lehetetlenségéről. In: Balkon, 2001/8.
→ Dieter Wieczorek: Szívecske a pusztulásban Dél- és középamerikai művészet a szociális valóság és az ellenállás iránti
vágy vonzásában . In: Balkon, 2001/8.
→ Földényi F. László: „Az avantgárd válsága nem azonos a
művészet válságával” Octavio Paz látásgyakorlatai. In: Balkon,
2001/8.
→ Simon Zsuzsa: Arrière-garde Robert Storr: Modern Art despite
Modernis. In: Balkon, 2001/9.
→ Korányi Tamás: Fümms bö wö tää zää Uu... Az Ősszonáta
kapcsán avagy az avantgarde hagyományai. In: Balkon,
2001/9.
→ Wojciech Balus: De Chirico és a metafizika melankóliája. In:
Balkon, 2001/10.
→ Bíró Yvette: Nam June Paik Az „elektronikus tündér"
bűvésze. In: Balkon, 2001/10.
→ Szipőcs Krisztina: Beszélő fejek Tony Oursler kiállítása. In:
Balkon, 2001/11.
→ Tandori Dezső: A szellemköztársaság elégikusa Robert
Motherwell. In: Balkon, 2001/12.
→ Nagy Edina: Hol pop, hol nem pop Melankólia, halálvágy,
tragikum. Andy Warhol retrospektív kiállítása Berlinben. In:
Balkon, 2001/12.
→ Földényi F. László: A csapda mint emberi alaphelyzet Sophie
Calle. In: Balkon, 2002/1., 2.
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→ Szőnyei György: Csehek a várban Frantisek Kupka és Otto
Gutfreund művei. In: Balkon, 2002/1., 2.
→ Csak egy művész – Berecz Ágnes beszélgetése Andres Serranoval.

In: Balkon, 2002/3.
→ Ilja Kabakov: Első beszélgetés . In: Balkon, 2002/4.
→ Cserba Júlia: Art & Language - Too Dark to Read Retrospektív
kiállítás, 1965-2001. In: Balkon, 2002/4.
→ Keiko Sei: Bill Viola aurája Going forth by day - (Kilépés a
fénybe) . In: Balkon, 2002/5.

→ Nagy Edina: A történelmi festészet reneszánsza Bill Viola Going forth by day . In: Balkon, 2002/5.
→ Kicsiny Balázs: Christian Boltanski: A telefonelőfizetők (Les
Abonnés du Telephone) . In: Balkon, 2002/5.
→ Cserba Júlia: Vacsora a Jeu de Paume-ban Daniel Spoerri
kiállítása In: Balkon, 2002/6.
→ Alexandra Kreer: Peter Rösel: Líraiság és erotika rendőr
uniformisba öltöztetve Niki de Saint-Phalle 1931-2002 In:
Balkon, 2002/6.

→ Volker Harlan: Gondolatok a documenta kapcsán. In: Balkon,
2002/7., 8.

→ Pika Nagy Árpád: dokumenta Documenta 11, Kassel. In:
Balkon, 2002/7., 8.
→ Cserba Júlia: Lázadó festészet Georges Mathieu retrospektív
kiállítása. In: Balkon, 2002/7., 8.
→ Tandori Dezső: Louise Bourgeois. In: Balkon, 2002/9.
→ Szőke Katalin: Metaművészet mint művészi tevékenység és
műértelmezési stratégia Adrian Piper retrospektív kiállítása. In:
Balkon, 2002/10.
→ Nagy Márta, Adamik Lajos: ,,Nem csinálhattam egész

életemben ugyanazt a dolgot" Beszélgetés Daniel Spoerrivel.
In: Balkon, 2002/12.

→ Nagy Edina: Nyolc szürke Gerhard Richter kiállítása. In:
Balkon, 2003/1., 2.
→ Cserba Júlia: Párizsi beszélgetések Anthony Cragg Alain
Fleischer. In: Balkon, 2003/4.
→ A teknős meg a háza Vito Acconcival Grazban beszélgetett
Nagy Márta. In: Balkon, 2003/5.
→ Erdősi Anikó: Tényleg nem történik semmi...? Anri Sala
kiállítása. In: Balkon, 2003/6., 7.
→ Zsilinszky Zsófia: Kortárs művészet az új Saatchi Galériában.
In: Balkon, 2003/6., 7.
→ Molnár Edit: micro/macro brit kiállítás a Műcsarnokban. In:
Balkon, 2003/8.
→ Házas Nikoletta: Korszellem és havas táj micro/macro. In:
Balkon, 2003/8.
→ Erdősi Anikó: Álmok és konfliktusok Az 50. Velencei
Képzőművészeti Biennále. In: Balkon, 2003/8.
→ Szipőcs Krisztina: Trendek és művek Prague Biennale 1
Survey ’03. In: Balkon, 2003/8.
→ Matthias Bunge: Képkategóriák a 20. század művészetében
Fogalmi behatárolás-kísérletek a határait veszített kép láttán. In:
Balkon, 2003/10.
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→ Ken Friedman: Mail art történet: A fluxus-tényező. In:

Balkon, 2003/12.
→ Meller Kálmán Mária: Szenvedélyek (The Passions) Bill Viola
kiállítása Londonban. In: Balkon, 2004/1., 2.
→ Ébli Gábor: Kortárs = modern A Tate Modern állandó
kiállításáról. In: Balkon, 2004/5.
→ Erdősi Anikó: Yinka Shonibare „Double dutch”. In: Balkon,
2004/6.
→ „Emlékezetes események”Jean Dubuffet művei a Ludwig
Múzeumban Vámos Éva beszélgetése Sophie Webellel. In:
Balkon, 2004/7.
→ Günter Brus: Akcionizmus. In: Balkon, 2004/11., 12.
→ Monika Faber: Festészet és rajz az akció előtt. In: Balkon,
2004/11., 12.
→ Peter Weibel: Eufória Londonban. In: Balkon, 2004/11., 12.
→ Monika Faber: Az Osztrák Emigráns Kormány. In: Balkon,
2004/11., 12.
→ Johanna Schwanberg: Testanalízisek a nyelvi térben. In:
Balkon, 2004/11., 12.
→ Hermann Nitsch: Vázlatok az akció történetéhez. In: Balkon,
2004/11., 12.
→ Bíró Yvette: A szenvedélyek kálváriája Bill Viola új munkái:
Passions és Going Forth By Day. In: Balkon, 2004/11., 12.
→ Cserba Júlia: Marie Raymond — Yves Klein. In: Balkon,
2005/1.

→ Dékei Kriszta: „My trademark: images and text” M’as-tu vue.
Sophie Calle kiállítása. In: Balkon, 2005/1.
→ Török Adrienn: Rendező mint kurátor Images of the body,
The museum interpreted by Robert Wilson. In: Balkon, 2005/2
→ Ma már sokkal inkább a struktúra az, ami érdekel – Erdősi
Anikó interjúja Dennis Oppenheimmel. In: Balkon, 2005/5.
→ Ivacs Ágnes: Művészet mint pszichoanalízis – Lea Vergine: Body
Art and Performance. The Body as Language. In: Balkon, 2005/5.
→ Nemes Zoltán Márió: Születés a kioltásból. Günter Brus –
AKTIONISMUS. In: Balkon, 2005/5.
→ Az ember gonosz. A hatvanéves Anselm Kieferrel Jörg Demutz
beszélget. In: Balkon, 2005/6.
→ Palotai János: Anselm Kiefer Rómában. In: Balkon, 2005/6.
→ Mestyán Ádám: Hermann Nitsch esztétikája. Hermann Nitsch:
orgia misztérium színház. In: Balkon, 2005/7. 8.
→ Bodor Kata: Áltitkok és valós kincsek. Tàpies / Rainer – Porteurs
de Secret. In: Balkon, 2005/7., 8.
→ Gellér B. István: Lucian Freud retrospektív kiállítása. In: Balkon,
2005/7., 8.
→ Antal István: Mekas Velencében. Jonas Mekas kiállítása képviselte
Litvániát a Biennálén. In: Balkon, 2005/9.

Új Művészet
(A szerzők ABC rendjében)
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→ András Edit: Ördögökkel cimborál, démonokkal komázik – Dennis
Oppenheim kiállítása New Yorkban. In: Új Művészet, 1992/7.,
44-48. o.
→ Andrási Gábor: A művészet mint purgatórium – Rudolf
Schwarzkogler életmű-kiállítása Bécsben. In: Új Művészet, 1993/6.,
17-19. o.
→ Andrási Gábor: A peronőr közbeszól – Harminchét nőművész
kiállítása Londonban. In: Új Művészet, 1997/4., 6-9. o.
→ Andrási Gábor: Egy felforgató perspektíva – Femininmasculin. In:
Új Művészet, 1996/4., 28-32. o.
→ Beke László: Ben mindenben kételkedik – Ben Vautier előadása
Budapesten. In: Új Művészet, 1994/4., 42-44. o.
→ Czegledy Nina: Esztétikai terroristák – Bruce Nauman – Paul
Garrin. In: Új Művészet, 1995/4., 33-35., 80-82. o.
→ Dárdai Zsuzsa: Orlan. In: Új Művészet, 1995/5., 21-24. o.
→ Deák Erika: Az orrszarvú csókja – Rebecca Horn a Guggenheim
Múzeumban. In: Új Művészet, 1994/3., 44-46. o.
→ Deák Erika: Eva Hesse életmű-kiállítása a Yale Egyetemen. In: Új
Művészet, 1992/9., 49-52. o.
→ Deák Erika: Rolywholyover, A Circus – John Cage-kiállítás a New
York-i Guggenheim Múzeumban. In: Új Művészet, 1994/12., 6667. o.
→ Dobos Katalin: Christo, az ernyős. In: Új Művészet, 1992/3. 5457. o.
→ Forgács Éva: Andy, Marilyn és a Tehén. In: Új Művészet,
1991/6., 12-15. o.
→ Forgács Éva: Fotók és öntvények – George Segal új művei Los
Angelesben. In: Új Művészet, 1996/3., 49-50. o.
→ György Péter: „Egyedüli példány” – Otto Muehl kiállítása. In: Új
Művészet, 1990/1., 41-43. o.
→ György Péter: „Együtt élni a művészettel – kívánhatunk-e többet?” –
Grand G 1970. Gilbert és George: A világegyetem képei. In: Új
Művészet, 1992/10. 52-57., 84-85. o.
→ György Péter: Pénz a falon – Andy Warhol, az udvari festő. In: Új
Művészet, 1991/6., 4-11. o.
→ Klein, Heijo: Joseph Beuys és a középkor – Beszámoló a kölni
kiállításról. In: Új Művészet, 1997/7., 8., 9., 38-43. o.
→ Kovács Ágnes: „Az akadémia ott van, ahol én vagyok” – Joseph
Beuys, az „akadémikus”. In: Új Művészet, 1999/9., 43-47. o.
→ L. Molnár Mária: A titokzatos nő – Cindy Sherman kiállítása. In:
Új Művészet, 1998/9., 14-15. o.
→ Markója Csilla: A prinzendorfi borpincék – Hermann Nitsch OrgiaMisztérium Színháza. In: Új Művészet, 1994/4., 55., 74-77. o.
→ Mezei Ottó: Modern művészet és transzcendencia. In: Új Művészet,
1990/2., 52-54. o.
→ Molnár Sándor: „A halál utáni világ felé…” – Arshile Gorky
kiállítása Bécsben. In: Új Művészet, 1991/7., 19-21. o.
→ Nagy Tibor de: A pop-art pápája – Andy Warhol. In: Új
Művészet, 1993/3., 70-73. o.
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→ P. Szabó Ernő: „Amikor minden művészet lehanyatlik…” – Daniel
Spoerri kiállítása Bécsben. In: Új Művészet, 1991/6., 16-19. o.
→ Pataki Gábor: A tükör megtisztítása – Marina Abramović kiállítása
Münchenben. In: Új Művészet, 1996/5., 36-40. o.
→ Petrányi Zsolt: A transznacionalitás alternatívája: A Gutai. In: Új
Művészet, 1994/4., 49-54. o.
→ Sturcz János. A tudás és bűnbeesés almája – New York –
Kiállítások, művészeti jelenségek, tendenciák New York galériáiban,
1994 – I. rész. In: Új Művészet. 1995/4., 24-28. o., II. rész
1995/5., 32-35, 78-82. o., III. rész 1996/1., 2., 24-28., 97-101.
o., IV: rész Apokalipszis most – Robert Wilson művészete. 1996/3.,
9-12., 78. o.
→ Szabadi Judit: A kérlelhetetlen művészet szorításában – Meghalt
Francis Bacon (1909-1992). I. rész. In: Új Művészet 1993/5., 49. o., 81. o., II. rész 1993/6., 4-9. o.
Nappali Ház
(A szerzők ABC rendjében)
→
→ Anderson, Laurie (fordította Erdélyi Annamária): Történetek az
idegbibliából /részletek/. In: Nappali Ház, 1995/3., 34-43. o.
→ Babarczy Eszter: Beuys, halála után. In: Nappali Ház, 1989/2.,
48-53. o.
→ Danto, Artur C. (fordította Puszta Dóra): Anselm Kiefer. In:
Nappali Ház, 1999/1., 33-37. o.
→ Deréki Pál: A bécsi akcionizmus. In: Nappali Ház, 1989/1., 3134. o. és 1989/2., 42-47. o.
→ Komondy Ágnes: A kígyó nyelve – Vázlat Laurie Andersonról. In:
Nappali Ház, 1995/3., 30-33. o.
→ Paglia, Camille (fordította Erdélyi Annamária): Robert
Mapplethorpe szépséges dekadenciája. In: Nappali Ház, 1998/1.,
76-89. o.
2000
Böhringer, Hannes: Későpolgári művészeti ipar (fordította Tillman
Attila). In: Kétezer, 1993/8., 51-55. o.

József

Egyéb
→ Acsay Judit összeállítása: Robert Smithson és a film – Még egyszer a
Spirális gátról /Arts/. In: Művészet, 1982/9., 56-57. o.
→ Németh Emese: A Land-Arttól az Art in Nature-ig. Korunk
tájművészete. In: Művészettörténeti Értesítő, 1997/3., 4., 237246. o.
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:
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Oktató neve:

Sturcz János

A kurzus elnevezése:

20. századi egyetemes szobrászat 1.

A kurzus Neptun kódja:

MŰTESZ01

A kurzus felelős tanszéke:

Művészettörténeti Tanszék

A kurzus kreditértéke (a

3

tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:

2021/22 tanév, őszi szemeszter

Időpont: kedd 14.15-15.45
Helyszín: Szobrász tanári
Tartalmi leírás: leírás a Neptun

A két féléves előadássorozat során két paradigmatikus életmű

számára (max. 900 karakter)

értelmezésén keresztül tárjuk fel a szobrászat fogalmának 20. századi
jelentésváltozását, a modern szobrászat „kiterjesztett szellemi terének”
(Rosalind Krauss) kialakulását. Az első félévben a kor vezető európai
művészének, egyben a modern szobrászat megteremtőjének, Auguste
Rodinnek a munkásságát vizsgáljuk. Különösen nagy figyelmet
szentelünk azoknak a jelenségeknek - például a közvetlen
testöntvények kollázsszerű használatának, a véletlen-elv elfogadásának,
a posztamens elhagyásának, az assamblage technikának, a torzó bátor
értelmezésének, a női test mozgását megragadó több ezernyi rajz
radikális testképének - amelyek nemcsak hogy jóval megelőzték korát
és előzményül szolgáltak a klasszikus modernizmus nagy mesterei
(például Matisse, Picasso, stb.) számára, de a mai napig hatással
vannak a kortárs szobrászatra.

Bővebb tartalmi leírás, részletes

A két féléves előadássorozat során két paradigmatikus életmű

tematika (opcionális):

értelmezésén keresztül tárjuk fel a szobrászat fogalmának 20. századi
jelentésváltozását, a modern szobrászat „kiterjesztett szellemi terének”
(Rosalind Krauss) kialakulását. Az első félévben a kor vezető európai
művészének, egyben a modern szobrászat megteremtőjének, Auguste
Rodinnek a munkásságát vizsgáljuk. Kiindulási és ellenpontként
feltárjuk Rodin művészetének kontextusát, körüljárjuk a 19. század végi
szobrászat, elsősorban az emlékművek európai és amerikai típusait
(Brock:Viktória, Lederer és Begas: Bismarck, Ernst von Bandel:
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Hermann

emlékműve,

Bartholdi:

Szabadság

szobra,

hazai

emlékműveink), megismerkedünk Rodin olyan 19. századi előfutáraival,
mint Jean-Baptiste Carpeaux, Francois Rude. Majd az egyes alkotások
alapos elemzésének, interpretációtörténetének segítségével végigjárjuk
az életmű állomásait (Törött orrú férfi, Érckor, Keresztelő Szent János,
Lépő, Pokol Kapuja, Fugit Amor, Csók, Gondolkodó, Gondolat,
Hajnal, Danaida, Balzac, Calais-i polgárok, stb). Különösen nagy
figyelmet szentelünk azoknak a jelenségeknek - például a közvetlen
testöntvények kollázsszerű használatának, a véletlen-elv elfogadásának,
a posztamens elhagyásának, az assamblage technikának, a torzó bátor
értelmezésének, a női test mozgását megragadó több ezernyi rajz
radikális testképének - amelyek nemcsak hogy jóval megelőzték korát és
előzményül szolgáltak a klasszikus modernizmus nagy mesterei (például
Matisse, Picasso, stb.) számára, de a mai napig hatással vannak a kortárs
szobrászatra.

Elemezzük

olyan

alkotótársainak

működését,

életművéhez való hozzájárulását, mint Camille Claudel, Jules Desbois,
Aristide Maillol és jelezzük azokat a motivikus, szemléleti és formai
párhuzamokat (például Klimtnél), és hatásokat (például Louise
Bouergoise-nál, Matisse-nál, Picassónál), amelyek művészetének
napjainkig érzékelhető kisugárzását mutatják.
Követelmények, a hallgató egyéni

Az órai anyag és a kötelező szakirodalom ismerete.

munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,

Szóbeli vizsga

követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,

Rosalind Krauss: A szobrászat kiterjesztett tere. Enigma. 20-21. szám,

tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

(VI. évf.,1999) 96-105.
Kurt Badt: Térfantáziák és térillúziók – A plasztika lényege. Enigma.
20-21. szám, (VI. évf.,1999) 69-95.
Herbert Read: A modern szobrászat. Budapest. 1968.
Rainer Maria Rilke: Rodin. Budapest, 1984.
Rodin beszélgetései a művészetről. Budapest, 1914.

Maximális létszám, befogadás,

14, a szobrász tanszék igényei és helykapacitása szerint

kapacitás:
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Oktató neve:

Sturcz János

A kurzus elnevezése:

Művészettörténet kultúrtörténeti kitekintéssel 7.

A kurzus Neptun kódja:

MŰT-MŰVK07

A kurzus felelős tanszéke:

Művészettörténeti Tanszék

A kurzus kreditértéke (a

3

tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:

2021/22 tanév, őszi szemeszter

Időpont:

szerda 14:15-15:45

Helyszín:

Vetítő

Tartalmi leírás: leírás a Neptun

Az előadás sorozat célja a modern művészet szövevényes, sokszor

számára (max. 900 karakter)

egymással polemizáló irányzatainak, a hátterükben meghúzódó
társadalmi-szellemi változásoknak és legjelentősebb egyéni alkotói
teljesítményeinek megismertetése.
Utak az expresszionizmus felé: késő-szimbolizmus, a modernizmus
kezdetei; az északi „moralisták”, az emberi sorskérdések festői: Edward
Munch, James Ensor. A bécsi szecesszió aktualitása: Gustav Klimt és
Egon Schiele testképe. Az önelvű vizualitás kezdetei, a „szenzuális
expresszionizmus”: a fauves-ok, Henri Matisse, a die Brücke csoport.
Spirituális expresszionizmus és absztrakció: a Der Blauer Reiter
csoport, Vaszilij Kandinszkij absztrakciójának rejtett szimbolizmusa,
Paul Klee művészetének univerzalitása. A kubizmus: Pablo Picasso és
Georges Braque „ezoterikus” párbeszéde. Picasso korszakai.

Bővebb tartalmi leírás, részletes

Az előadás sorozat célja a modern művészet szövevényes, sokszor

tematika (opcionális):

egymással polemizáló irányzatainak, a hátterükben meghúzódó
teóriáknak és fő alakjainak megismertetése. A mai értelemben vett, a
történelem egészével szembehelyezkedő, radikalizált modernitás-tudat
a romantikából ered és szorosan összekapcsolódik a modern, ipari
társadalom fejlődésével, az aktualitás, a gyorsaság, az innováció
kultuszával. A történelem felgyorsulása, a köznapi élet diszkontinuitása
egy új kortudatot eredményezett, amire a művészet is reflektált. Ám a
reflexiók, az egyes régiók, országok hagyományaitól függően eltérőek.

395

A modern korra adott különböző válaszokat járjuk körbe a szemeszter
folyamán.
Bár a korszak kezdetén egyértelműen Párizs a 19. század végén még
avantgárdnak, majd az I. világháború előtt már modernnek nevezett
művészet centruma, vizsgálódásaink során szinte az összes európai és
részben amerikai központot végigjárjuk, s igyekszünk megragadni
sajátos szellemi karakterüket. A kiindulási pont a késő-szimbolizmus,
az art nouveau és az expresszionizmus kialakulásának két északi
színhelye, Osló és Brüsszel, illetve a freudizmus által befolyásolt
szecessziós és expresszionista Bécs. Ezt követi a „szenzuális
expresszionizmus” központja Párizs és Drezda (illetve Berlin), az
akkori okkultizmus, valamint a spirituális expresszionizmust és az
absztrakciót megteremtő Blauer Reiter csoport székhelye, München.
Tematika:
Északi „moralisták”. Az expresszionizmus gyökerei Edward Munch és
James Ensor művészetében
A Van Gogh-i, északi moralizáló hagyomány továbbélése, az egyén
kozmikus magánya és szorongása Edward Munch és James Ensor
művészetében. Kierkegaard hatása. A tudatalatti feltárása Munchnál és
Ensornál - Freud előtt. Halál és erotikum összekapcsolása Munch
festészetében. A darwini „nemek harca”, a nő, mint általános alany, az
„életfríz” és a jungi anima előzményei Munch művészetében. Az orosz
irodalom hatása Nyugat-Európában, a „szent szenvedés” tolsztoji
motívuma Munchnál, Dosztojevszkij hatása Ensornál. Maszk és
rejtőzködő szerepjáték, a tömegtársadalom kritikája, az egyén modern
társadalomban való felszámolódásának kérdése Ensor festészetében.
A csontváz groteszk ikonográfiájának előzményei a németalföldi
tradícióban. Munch és Ensor ember-, illetve testképének aktualitása.
Bécs - Szecesszió és pre-expresszionizmus
A bécsi szecesszió aktualitása: Gustav Klimt és Egon Schiele testképe.
Az élet nagy pillanatainak eltérő szimbolikus megjelenítése Klimtnél és
Schielénél. A pszichoanalízis és a modernizmus rokon vonásai; az
eredet, az álmok, a fantázia, a primitív, a gyermeki, az őrült kutatása. A
festészet fogalmának kitágítása az iparművészet és az építészet felé. A
wagneri Gesamtkunstwerk újraértelmezése Klimt festészetében, a
Beethoven-fríz wagneriánus vonásai és a Secession Beethoven
kiállítása. Schopenhauer pesszimista filozófiájának hatása a Fakultás
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képekre, termékenység és halál örök körforgása, az Oresztész mítosz
mélylélektani magyarázata. A hagyományos antikvitás kép
átértelmezése Nietzschénél és Freudnál, hatásuk Klimtre (Pallas
Athéné). A femme fatale és a 19. század végi emancipáció, Judit és
Holofernes kontaminációja Klimtnél. Az „all over” festmény
előzményei Klimt tájképeiben. Az önakt, mint az én
szétszakítottságának, megsokszorozásának és elidegenítésének eszköze
Schiele művészetében. Nietzsche hatása, Oscar Wilde: Dorian Gray
arcképe és Schiele önarcképei. A schiele-i Doppelgänger jelenség
képzőművészeti és irodalmi előzményei. Nárcizmus, exhibicionizmus
és „halállal való eljegyzettség”, nemiség, maszturbáció, vágy, mint
szenvedés Schiele festészetében. Deleuze teóriájának előzményei
Schiele testképében. A fa szimbolikus jelentései a 20. századforduló és
Schiele tájképein. Kései allegorikus kompozíciók.
Párizs és Drezda. A „szenzuális expresszionizmus” és az „önelvű
vizualitás” kezdetei: Matisse és a Vadak. A Die Brücke csoport
A szín, mint tiszta energia, a „szín tiszta értékeinek konstruktív
kezelése”. A primitív művészet „vitalitásának”, „formatorzításainak”
és a velencei „colore” felfogásának együttes hatása Matisse
festészetére. A Közel-Kelet iparművészete Matisse művészetében. A
festmény, mint spirituális, szellemi tér. Matisse útkeresése a neoimpresszionizmusban, a pointillizmusban, Signac és Baudelaire hatása.
Modern és klasszikus egysége Fauves utáni képein. A kortárs zene
(Sztravinszkij, Satie) és tánc (Gyagilev balett, Isadora Duncan) hatása a
képzőművészet autonóm, nem-ábrázoló formát kutató törekvéseire.
Mallarmé tánc értelmezése. A francia és német expresszionizmus
közös gyökerei és eltérő vonásai.
München - A „spirituális expresszionizmus”, a Blauer Reiter csoport.
Kandinszkij absztrakciója
Az expresszionizmus „parttalan” fogalma. A „Kék lovas” csoport
szellemi céljai. Az Almanach kultúrák, korok és művészeti ágak feletti
nézőpontja. Kandinszkij absztrakciója, rejtett szimbolizmusa, a
teozófia és az antropozófia hatása. Az absztrakt festészet előzményei
és kapcsolata a korabeli természettudományos felfedezésekkel és az
okkultizmussal. Eidetikus és szinesztéziás vonások Kandinszkij
festészetében. Impressziók, improvizációk, kompozíciók. „Drámai” és
„hűvös” korszak, Kandinszkij útja a meseképektől a bimorfizmusig.
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Irányzatokon kívül - Paul Klee művészete.
A „Blauer Reiter” törekvéseinek megvalósítása - a csoport megszűnése
után. „Úgy alkotni, mint a természet.” Korai szatirikus grafikái, Klee
„minimalizmusa”, absztrakt és tárgyi egymást fedése művészetében,
geometrikus-ornamentális jelleg, a „tárgyi embléma”. A gyermekrajz.
A keleti filozófia és a német romantika - Novalis, Kleist, E.T.A.
Hoffmann, Goethe, Schoppenhauer - hatása művészetére. Mediterrán,
közel-keleti jelleg, zene és képzőművészet összefüggései festészetében.
Bauhaus karikatúrák. Klee kozmikus-szakrális ikonográfiájának
alakulása a Niessen hegyétől a „Korlát és vonal” sorozatig.
Párizs - Pablo Picasso és a kubizmus
A múlttal való szembenézés és szembehelyezkedés. A hagyomány
rombolása, eltulajdonítása és abszorbeálása Picasso életművében. A
mediterrán emberközpontúság hagyományának továbbvitele, tér-test
kontinuum. A Picasso mítosz, a mágia szerepe Picasso művészetében.
„Felzárkózás képek”, Toulouse-Lautrec hatás, kék és rózsaszín
korszak, idő-élmény és elmúlás, Greco hatása. Küzdelem az
allegorikus ábrázolással, a negroid korszak, a primitív és prehistorikus
művészet hatása. Az Avignoni kisasszonyok pszcihoanalitikus
értelmezése, erotizmusának előzményei a francia festészetben. Picasso
és Braque „ezoterikus” párbeszéde a kubizmusért. A „facet” fogalma
és az ideovizuális ábrázolás. Képi paradoxonok, intarzia és puzzle.
Gertrude Stein és William James filozófiájának hatása. Relativitáselmélet vagy játék a képi illúzióval ? Nietzsche és Alfred Jarry hatása a
kubizmusra. A kollázs és a kései kubizmus. Neoklasszicizmus, mint
dadaizmus, a „spanyolos” babonás fatalizmus feléledése és
szürrealisztikus vonások a húszas-harmincas években. A halálfélelem
szublimálása és az erotikum, a női test metamorfózisa,
„Minotauromania”. Guernica, ítéletmentesség, fatalizmus, teljesség
ábrázolás és rítus. Kisajátítás, parafrázis és a Heftige Malerei
előzményei kései korszakában.
Követelmények, a hallgató egyéni

előadásokon elhangzottak elsajátítása, szakirodalmi tájékozódás,

munkával megoldandó feladatai:

kísérlet egyéni vélemény kialakítására (a 20. sz. első fele jelentős
alkotói életműveinek, irányzatainak a legfrissebb művészettörténeti
interpretációkon alapuló ismerete, jártasság a korszak szellemi
törekvéseiben)
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Értékelés módja, szempontjai,

-

követelmények :

írásbeli vizsga, előadásokon elhangzottak elsajátítása,
szakirodalmi tájékozottság

-

a modern művészet törekvéseinek, irányzatainak biztos
szellemi elhelyezése,

-

jelentős életműveinek alapos ismerete, egyéni értelmezése, a
korral való kapcsolat, kapcsolódási pontok felismerése

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,

Irodalomjegyzék

tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

(Válogatás a magyar nyelvű szakirodalomból)
Általános
W. Hofmann: A modern művészet alapjai. Budapest. 1974.
W. Hofmann: Törésvonalak. Budapest. 1990.
M. Micheli: Az avantgardizmus. Budapest. 1965, 1978.
H. Read: A modern festészet. Budapest. 1965.
H. Read: A modern szobrászat. Budapest. 1968.
H. Sedlmayr: A modern művészet bálványai. Budapest, 1960.
A. Gehlen: Kor-képek. Budapest. 1987.
Szecesszió - preexpresszionizmus
Hanák Péter: A dekandenciáról és szellemi virágzásról. In: Café Bábel,
10.
"Századvégek" szám. 1993/94. Tél
Sármány Ilona. A "Femme fatale" tündöklése és bukása. In: Café Bábel,
11.
"Férfi-nõ" szám, 1994/1-2. Tavasz-nyár
Champigneulle: Art Nouveau-Jugendstil-Szecesszió. Budapest. 1978.
Bernáth Mária: Munch. Budapest, 1966.
Kristó Nagy István: Munch. Budapest. 1983.
Sármány Ilona: Bécs festészete a századfordulón. Budapest. 1989.
G. Fiedl: Klimt. Budapest. 1992.
Sármány Ilona: Klimt. Budapest. 1989.
S. Partsch: Klimt élete és mûvészete. Budapest. 1992.
Kokoschka: Életem. Budapest. 1974.
T. Marlow: Schiele. Budapest. 1992.
R. Steiner: E. Schiele. Budapest. 1993.
A szecesszió. Szemelvény-gyûjtemény. Szerk. Pók Lajos. Budapest.
1977.
Román József: Matisse. Budapest. 1975.
Expresszionizmus
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Az expresszionizmus. Szemelvény-gyûjtemény. Szerk. Koczogh Ákos.
Budapest. 1967.
Az expresszionizmus enciklopédiája. Szerk. L. Richard. Budapesst.
1987.
Kandinszkij: A szellemiség a mûvészetben. Budapest. 1987.
Székely András: Kandinszkij. Budapest. 1979.
H. Düchting: Kandinszkij. Budapest. 1992.
Szabó Júlia: Kandinszkij. Budapest. 1970.
H. Lützeler: Absztrakt festészet. Budapest. 1970.
W. Haftmann: Klee. Budapest. 1988.
S. Partsch: Klee. Budapest, 2003.
Perneczky Géza: Klee. Budapest. 1967.
Klee: Pedagógiai vázlatkönyv. Budapest. 1980.
F. Klee: Klee. Budapest. 1975.
Kubizmus
Kubizmus. Válogatás a mozgalom dokumentumaiból. Vál. Gera
György. Budapest. 1975.
Apollinaire: A kubista festõk. Budapest. 1974.
Aragon: A kollázs. Budapest. 1969.
Leger: A festõ szeme. Budapest. 1976.
Gleizes: A kubizmus. Budapest. 1984.
Sík Csaba: Picasso. Budapest. 1985.
Perneczky Géza: Picasso - Picasso után. Budapest. 1989.
D. Chevalier: Picasso kék és rózsaszín korszaka. Budapest. 1981.
Körner Éva: Picasso. Budapest. 1969.
Somlyó György: Picasso. Budapest. 1981.
I. Walther: Picasso. Budapest. 1992.
Kampis Antal: Braque. Budapest. 1966.
Maximális létszám, befogadás,
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kapacitás:

Oktató neve:

Sturcz János

A kurzus elnevezése:

Művészettörténet kultúrtörténeti kitekintéssel 7.
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A kurzus Neptun kódja:

MŰT-MŰVK07

A kurzus felelős tanszéke:

Művészettörténeti Tanszék

A kurzus kreditértéke (a

3

tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:

2021/22 tanév, őszi szemeszter

Időpont:

szerda 14:15-15:45

Helyszín:

Vetítő

Tartalmi leírás: leírás a Neptun

Az előadás sorozat célja a modern művészet szövevényes, sokszor

számára (max. 900 karakter)

egymással polemizáló irányzatainak, a hátterükben meghúzódó
társadalmi-szellemi változásoknak és legjelentősebb egyéni alkotói
teljesítményeinek megismertetése.
Utak az expresszionizmus felé: késő-szimbolizmus, a modernizmus
kezdetei; az északi „moralisták”, az emberi sorskérdések festői: Edward
Munch, James Ensor. A bécsi szecesszió aktualitása: Gustav Klimt és
Egon Schiele testképe. Az önelvű vizualitás kezdetei, a „szenzuális
expresszionizmus”: a fauves-ok, Henri Matisse, a die Brücke csoport.
Spirituális expresszionizmus és absztrakció: a Der Blauer Reiter
csoport, Vaszilij Kandinszkij absztrakciójának rejtett szimbolizmusa,
Paul Klee művészetének univerzalitása. A kubizmus: Pablo Picasso és
Georges Braque „ezoterikus” párbeszéde. Picasso korszakai.

Bővebb tartalmi leírás, részletes

Az előadás sorozat célja a modern művészet szövevényes, sokszor

tematika (opcionális):

egymással polemizáló irányzatainak, a hátterükben meghúzódó
teóriáknak és fő alakjainak megismertetése. A mai értelemben vett, a
történelem egészével szembehelyezkedő, radikalizált modernitás-tudat
a romantikából ered és szorosan összekapcsolódik a modern, ipari
társadalom fejlődésével, az aktualitás, a gyorsaság, az innováció
kultuszával. A történelem felgyorsulása, a köznapi élet diszkontinuitása
egy új kortudatot eredményezett, amire a művészet is reflektált. Ám a
reflexiók, az egyes régiók, országok hagyományaitól függően eltérőek.
A modern korra adott különböző válaszokat járjuk körbe a szemeszter
folyamán.
Bár a korszak kezdetén egyértelműen Párizs a 19. század végén még
avantgárdnak, majd az I. világháború előtt már modernnek nevezett
művészet centruma, vizsgálódásaink során szinte az összes európai és
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részben amerikai központot végigjárjuk, s igyekszünk megragadni
sajátos szellemi karakterüket. A kiindulási pont a késő-szimbolizmus,
az art nouveau és az expresszionizmus kialakulásának két északi
színhelye, Osló és Brüsszel, illetve a freudizmus által befolyásolt
szecessziós és expresszionista Bécs. Ezt követi a „szenzuális
expresszionizmus” központja Párizs és Drezda (illetve Berlin), az
akkori okkultizmus, valamint a spirituális expresszionizmust és az
absztrakciót megteremtő Blauer Reiter csoport székhelye, München.
Tematika:
Északi „moralisták”. Az expresszionizmus gyökerei Edward Munch és
James Ensor művészetében
A Van Gogh-i, északi moralizáló hagyomány továbbélése, az egyén
kozmikus magánya és szorongása Edward Munch és James Ensor
művészetében. Kierkegaard hatása. A tudatalatti feltárása Munchnál és
Ensornál - Freud előtt. Halál és erotikum összekapcsolása Munch
festészetében. A darwini „nemek harca”, a nő, mint általános alany, az
„életfríz” és a jungi anima előzményei Munch művészetében. Az orosz
irodalom hatása Nyugat-Európában, a „szent szenvedés” tolsztoji
motívuma Munchnál, Dosztojevszkij hatása Ensornál. Maszk és
rejtőzködő szerepjáték, a tömegtársadalom kritikája, az egyén modern
társadalomban való felszámolódásának kérdése Ensor festészetében.
A csontváz groteszk ikonográfiájának előzményei a németalföldi
tradícióban. Munch és Ensor ember-, illetve testképének aktualitása.
Bécs - Szecesszió és pre-expresszionizmus
A bécsi szecesszió aktualitása: Gustav Klimt és Egon Schiele testképe.
Az élet nagy pillanatainak eltérő szimbolikus megjelenítése Klimtnél és
Schielénél. A pszichoanalízis és a modernizmus rokon vonásai; az
eredet, az álmok, a fantázia, a primitív, a gyermeki, az őrült kutatása. A
festészet fogalmának kitágítása az iparművészet és az építészet felé. A
wagneri Gesamtkunstwerk újraértelmezése Klimt festészetében, a
Beethoven-fríz wagneriánus vonásai és a Secession Beethoven
kiállítása. Schopenhauer pesszimista filozófiájának hatása a Fakultás
képekre, termékenység és halál örök körforgása, az Oresztész mítosz
mélylélektani magyarázata. A hagyományos antikvitás kép
átértelmezése Nietzschénél és Freudnál, hatásuk Klimtre (Pallas
Athéné). A femme fatale és a 19. század végi emancipáció, Judit és
Holofernes kontaminációja Klimtnél. Az „all over” festmény
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előzményei Klimt tájképeiben. Az önakt, mint az én
szétszakítottságának, megsokszorozásának és elidegenítésének eszköze
Schiele művészetében. Nietzsche hatása, Oscar Wilde: Dorian Gray
arcképe és Schiele önarcképei. A schiele-i Doppelgänger jelenség
képzőművészeti és irodalmi előzményei. Nárcizmus, exhibicionizmus
és „halállal való eljegyzettség”, nemiség, maszturbáció, vágy, mint
szenvedés Schiele festészetében. Deleuze teóriájának előzményei
Schiele testképében. A fa szimbolikus jelentései a 20. századforduló és
Schiele tájképein. Kései allegorikus kompozíciók.
Párizs és Drezda. A „szenzuális expresszionizmus” és az „önelvű
vizualitás” kezdetei: Matisse és a Vadak. A Die Brücke csoport
A szín, mint tiszta energia, a „szín tiszta értékeinek konstruktív
kezelése”. A primitív művészet „vitalitásának”, „formatorzításainak”
és a velencei „colore” felfogásának együttes hatása Matisse
festészetére. A Közel-Kelet iparművészete Matisse művészetében. A
festmény, mint spirituális, szellemi tér. Matisse útkeresése a neoimpresszionizmusban, a pointillizmusban, Signac és Baudelaire hatása.
Modern és klasszikus egysége Fauves utáni képein. A kortárs zene
(Sztravinszkij, Satie) és tánc (Gyagilev balett, Isadora Duncan) hatása a
képzőművészet autonóm, nem-ábrázoló formát kutató törekvéseire.
Mallarmé tánc értelmezése. A francia és német expresszionizmus
közös gyökerei és eltérő vonásai.
München - A „spirituális expresszionizmus”, a Blauer Reiter csoport.
Kandinszkij absztrakciója
Az expresszionizmus „parttalan” fogalma. A „Kék lovas” csoport
szellemi céljai. Az Almanach kultúrák, korok és művészeti ágak feletti
nézőpontja. Kandinszkij absztrakciója, rejtett szimbolizmusa, a
teozófia és az antropozófia hatása. Az absztrakt festészet előzményei
és kapcsolata a korabeli természettudományos felfedezésekkel és az
okkultizmussal. Eidetikus és szinesztéziás vonások Kandinszkij
festészetében. Impressziók, improvizációk, kompozíciók. „Drámai” és
„hűvös” korszak, Kandinszkij útja a meseképektől a bimorfizmusig.
Irányzatokon kívül - Paul Klee művészete.
A „Blauer Reiter” törekvéseinek megvalósítása - a csoport megszűnése
után. „Úgy alkotni, mint a természet.” Korai szatirikus grafikái, Klee
„minimalizmusa”, absztrakt és tárgyi egymást fedése művészetében,
geometrikus-ornamentális jelleg, a „tárgyi embléma”. A gyermekrajz.
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A keleti filozófia és a német romantika - Novalis, Kleist, E.T.A.
Hoffmann, Goethe, Schoppenhauer - hatása művészetére. Mediterrán,
közel-keleti jelleg, zene és képzőművészet összefüggései festészetében.
Bauhaus karikatúrák. Klee kozmikus-szakrális ikonográfiájának
alakulása a Niessen hegyétől a „Korlát és vonal” sorozatig.
Párizs - Pablo Picasso és a kubizmus
A múlttal való szembenézés és szembehelyezkedés. A hagyomány
rombolása, eltulajdonítása és abszorbeálása Picasso életművében. A
mediterrán emberközpontúság hagyományának továbbvitele, tér-test
kontinuum. A Picasso mítosz, a mágia szerepe Picasso művészetében.
„Felzárkózás képek”, Toulouse-Lautrec hatás, kék és rózsaszín
korszak, idő-élmény és elmúlás, Greco hatása. Küzdelem az
allegorikus ábrázolással, a negroid korszak, a primitív és prehistorikus
művészet hatása. Az Avignoni kisasszonyok pszcihoanalitikus
értelmezése, erotizmusának előzményei a francia festészetben. Picasso
és Braque „ezoterikus” párbeszéde a kubizmusért. A „facet” fogalma
és az ideovizuális ábrázolás. Képi paradoxonok, intarzia és puzzle.
Gertrude Stein és William James filozófiájának hatása. Relativitáselmélet vagy játék a képi illúzióval ? Nietzsche és Alfred Jarry hatása a
kubizmusra. A kollázs és a kései kubizmus. Neoklasszicizmus, mint
dadaizmus, a „spanyolos” babonás fatalizmus feléledése és
szürrealisztikus vonások a húszas-harmincas években. A halálfélelem
szublimálása és az erotikum, a női test metamorfózisa,
„Minotauromania”. Guernica, ítéletmentesség, fatalizmus, teljesség
ábrázolás és rítus. Kisajátítás, parafrázis és a Heftige Malerei
előzményei kései korszakában.
Követelmények, a hallgató egyéni

előadásokon elhangzottak elsajátítása, szakirodalmi tájékozódás,

munkával megoldandó feladatai:

kísérlet egyéni vélemény kialakítására (a 20. sz. első fele jelentős
alkotói életműveinek, irányzatainak a legfrissebb művészettörténeti
interpretációkon alapuló ismerete, jártasság a korszak szellemi
törekvéseiben)

Értékelés módja, szempontjai,

-

követelmények :

írásbeli vizsga, előadásokon elhangzottak elsajátítása,
szakirodalmi tájékozottság

-

a modern művészet törekvéseinek, irányzatainak biztos
szellemi elhelyezése,
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-

jelentős életműveinek alapos ismerete, egyéni értelmezése, a
korral való kapcsolat, kapcsolódási pontok felismerése

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,

Irodalomjegyzék

tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

(Válogatás a magyar nyelvű szakirodalomból)
Általános
W. Hofmann: A modern művészet alapjai. Budapest. 1974.
W. Hofmann: Törésvonalak. Budapest. 1990.
M. Micheli: Az avantgardizmus. Budapest. 1965, 1978.
H. Read: A modern festészet. Budapest. 1965.
H. Read: A modern szobrászat. Budapest. 1968.
H. Sedlmayr: A modern művészet bálványai. Budapest, 1960.
A. Gehlen: Kor-képek. Budapest. 1987.
Szecesszió - preexpresszionizmus
Hanák Péter: A dekandenciáról és szellemi virágzásról. In: Café Bábel,
10.
"Századvégek" szám. 1993/94. Tél
Sármány Ilona. A "Femme fatale" tündöklése és bukása. In: Café Bábel,
11.
"Férfi-nõ" szám, 1994/1-2. Tavasz-nyár
Champigneulle: Art Nouveau-Jugendstil-Szecesszió. Budapest. 1978.
Bernáth Mária: Munch. Budapest, 1966.
Kristó Nagy István: Munch. Budapest. 1983.
Sármány Ilona: Bécs festészete a századfordulón. Budapest. 1989.
G. Fiedl: Klimt. Budapest. 1992.
Sármány Ilona: Klimt. Budapest. 1989.
S. Partsch: Klimt élete és mûvészete. Budapest. 1992.
Kokoschka: Életem. Budapest. 1974.
T. Marlow: Schiele. Budapest. 1992.
R. Steiner: E. Schiele. Budapest. 1993.
A szecesszió. Szemelvény-gyûjtemény. Szerk. Pók Lajos. Budapest.
1977.
Román József: Matisse. Budapest. 1975.
Expresszionizmus
Az expresszionizmus. Szemelvény-gyûjtemény. Szerk. Koczogh Ákos.
Budapest. 1967.
Az expresszionizmus enciklopédiája. Szerk. L. Richard. Budapesst.
1987.
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Kandinszkij: A szellemiség a mûvészetben. Budapest. 1987.
Székely András: Kandinszkij. Budapest. 1979.
H. Düchting: Kandinszkij. Budapest. 1992.
Szabó Júlia: Kandinszkij. Budapest. 1970.
H. Lützeler: Absztrakt festészet. Budapest. 1970.
W. Haftmann: Klee. Budapest. 1988.
S. Partsch: Klee. Budapest, 2003.
Perneczky Géza: Klee. Budapest. 1967.
Klee: Pedagógiai vázlatkönyv. Budapest. 1980.
F. Klee: Klee. Budapest. 1975.
Kubizmus
Kubizmus. Válogatás a mozgalom dokumentumaiból. Vál. Gera
György. Budapest. 1975.
Apollinaire: A kubista festõk. Budapest. 1974.
Aragon: A kollázs. Budapest. 1969.
Leger: A festõ szeme. Budapest. 1976.
Gleizes: A kubizmus. Budapest. 1984.
Sík Csaba: Picasso. Budapest. 1985.
Perneczky Géza: Picasso - Picasso után. Budapest. 1989.
D. Chevalier: Picasso kék és rózsaszín korszaka. Budapest. 1981.
Körner Éva: Picasso. Budapest. 1969.
Somlyó György: Picasso. Budapest. 1981.
I. Walther: Picasso. Budapest. 1992.
Kampis Antal: Braque. Budapest. 1966.
Maximális létszám, befogadás,
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Oktató neve:

Sturcz János

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Művészettörténet kultúrtörténeti kitekintéssel 9.
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Művészettörténeti Tanszék
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Helyszín:

Vetítő

2021/22 tanév, őszi szemeszter
kedd 18:31-20:00
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Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Az előadás sorozat célja az 1945 utáni művészet főbb tendenciáinak,
szellemi hátterüknek és jelentős alkotóinak megismertetése. Az
amerikai absztrakt expresszionizmus kialakulása, Arshile Gorky és
Willem de Kooning. Az akción alapuló, lineáris absztrakt
expresszionizmus: Jackson Pollock, Franz Kline, Mark Tobey. Color
field: Clyfford Still, Mark Rothko, Barnett Newman. Európai absztrakt
expresszionizmus: tasizmus, matiére peinture, kalligráfia.
Neodadaizmus: Robert Rauschenberg és Jasper Johns; Jim Dine. Az
amerikai pop art festészete és szobrászata: Andy Warhol, Roy
Lichtenstein, James Rosenquist, Claes Oldenburg, George Segal.
Az előadás sorozat célja az 1945 utáni művészet főbb tendenciáinak,
szellemi hátterüknek és jelentős személyiségeinek megismertetése. A
késő-modern időszakot nem annyira új invenciók megteremtése, mint
inkább a már meglévő tendenciák, a 20. század elején beindult
jelenségek szélső értékig vitele, egyfajta felnagyítás és megcsontosodás
jellemzi. A „stiláris újjáélesztések” annyiban térnek el a háború
előttiektől, hogy bár továbbfejlesztik a kölcsönzött formákat, de
figyelmen kívül hagyják eredeti tartalmukat. (Gondoljunk csak a dada
és a pop art vagy az orosz konstruktívizmus és a color field festészet
viszonyára.) A 2. világháborút követően a világ művészetének
központja Párizsból New Yorkba helyeződik át.
Az 1945-70 közötti időszakot a szűkebb izmusok, irányzatok,
csoportok gyors egymásutánja jellemzi. Megváltozik a művész
társadalmi szerepe, helyzete is, az általános demokratizálódás
következtében a művészek ugyan elvetik, hogy egy luxuspiac
kiszolgálói legyenek, mégis elfogadják a sztár szerepet. A művész
produktumáról egyre inkább a személyiségére helyeződik a hangsúly,
alkotásaik árucikké válnak, melyet vásárlóik nem műtárgyakként,
hanem egy sajátos egzisztencia előjogainak szimbólumaként vesznek
meg. A hatvanas évek végén alapvető változás áll be a művészeti világ
szemléletében, a posztmodern elveti az eredetiség, az innováció és a
szerzőség kultuszát, s e helyett a múlttal és a természettel való
párbeszédre, illetve a társadalom kritikájára helyezi a hangsúlyt.
Minden óra egy általános, elméleti bevezetővel indul, majd a konkrét
művek elemzései során tárjuk fel az adott irányzat és művész
szemléletmódjának sajátos vonásait. (A művészképzés igényeinek
megfelelően az egyes művek mélyebb elemzésére és portrék
felvázolására koncentrálunk.)
Tematika:
Az absztrakt expresszionizmus kialakulása - Arshile Gorky és Willem
de Kooning.
Az absztrakt expresszionizmus eredeti vonásai, szellemi és művészeti
előzményei: szürrealizmus, zen kalligráfia, őskori művészet,
egzisztencializmus, zen buddhizmus. Az "action painting" rosenbergi
értelmezése. Egy önálló amerikai művészet megteremtésének igénye,
elhatárolódás és eltérés az európai hagyománytól.
Gorky útja a modernizmus irányzatain keresztül, aszketikus
önfejlesztés korai korszakában. "Titkosírás" festészetében, absztrakció
és ábrázolás határán, "rejtett agendá"-jának életrajzi alapjai. Az örmény
ikon és a kubizmus szintézise Kettős portréján, kapcsolatteremtés a
természettel, az örmény múlttal és folklórral a Kert Szocsiban
sorozaton. "Belső tájkép" Mattánál és Gorkynál.
De Kooning, mint "egzisztencialista hős", az ellentétek és lehetőségek
nyitott dialektikája, feloldatlansága művészetében. "Üres férfiak" korai
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képein, kapcsolatuk T. S. Eliot költészetével. Érzékiség és erőszak
fúziója nőképein, a "monstrous feminin", a test szétszabdalása. Fekete
alapon fehér, majd fehér alapon fekete képeinek dialektikája,
mitológiai jelentése. A pop art előzményei munkásságában, a városi
erőszak és a táj felidézése absztrakt képeiben.
A lineáris, akción alapuló absztrakt expresszionizmus - Jackson
Pollock, Franz Kline és Mark Tobey.
A Pollock mítosz. Benton, Siqueiros, Picasso, a primitív művészet, az
indián totemek és hopi homokfestmények hatása Pollock
művészetére. Jungi archetípusok korai rituális, mitikus festményein.
1947-50 között készült klasszikus dripping képei. A vonal szerepe
festészetében, csurgatott fõműveinek all over jellege, kozmikusszakrális vonásai, holizmusa és opticitása. Kline figuratív alkotásai, a
fekete-fehér harcának manicheisztikus vonásai absztrakt képein,
viszonya a keleti kalligráfiához. Tobey "white writing"-jának egyedi
vonásai.
Color field festészet - Clyfford Still, Mark Rothko, Barnett Newman.
Az "ideografikus kép", a végtelen iránti vágy Rothko és Newman
írásaiban. "American sublime" Clyfford Still festészetében, a West
Coast hatása képei természetszemléletére. Nietzsche Tragédia eredete
című könyve "rapszodikus művészet" fogalmának hatása Rothko
festészetére. Panteizmus és görög mitológia hatása képeire. 20. századi
irodalmi párhuzamok: Joyce, Yeats, Eliot, Pound. A tiszta vonal és
szín szintézise szürrealizmus és absztrakció közötti átmeneti
periódusának akvarell képein. Klasszikus color field festményeinek
technikája, szakrális jelentése, a forma éterizálása. Houston Chapel.
Newman elméleti tevékenysége, korai képei, "hűvös" absztrakciójának
újdonsága. Az arány jelentése festészetében. Kapcsolata az orosz-zsidó
hasszidikus hagyományhoz, a Yom Kippur és a Teremtés
szimbolikája. "Zipp" és "titkos geometria". Intuíció és racionális logika
egysége; Spinoza filozófiája mint modell Newman festészete számára.
Newman szobrai.
Európai absztrakt expresszionizmus
Informel, tasizmus, matiére peinture, kalligráfia, art bruit. A fogalmak
tisztázása. Az amerikai és európai absztrakt expresszionizmus
összevetése. Előfutárok: A német expressszionizmus és szorongás,
valamint a szürrealista spontaneitás és szellemesség Wols
munkásságában. Biomorf akvarelljei, hipnogógikus képek, gesztus
festményei. Jean Fautrier korai "akadémikus" aktjai. Túsz képeinek
ambivalens kollázstechnikája és jelentése. Malraux és Sartre
interpretációi.
Georges Mathieu, Hans Hartung és Henri Michaux viszonya a keleti
kalligráfiához. Anyagfestészet: Alberto Burri anyaghasználatának
életrajzi alapjai, szimbolikája. A képsík megnyitása Lucio Fontana
festészetében. Concetti spaziali; korai szobrai, térmunkái. A vágás
gesztusának jelentése, mártírium, destrukció és kreáció; Fontana
katolicizmusa. Antoni Tapies festészetének spanyol és katalán jegyei,
az informel festészettől eltérő vonásai. A falakba beleszívódott
történelem. "Vakolatképeinek" mediterrán és történelmi jellemzői.
"Harminc éves háború a kultúra ellen" - antikulturális attitűd és a
Rousseau-i gondolat Jean Dubuffet művészetében. Az őrült
premodern felfogása festészetében. Nagy sorozatai. A nő tájképpé
alakítása - Dubuffet termékenységistennői. Hourloup művek.
Neodadaizmus - Robert Rauschenberg és Jasper Johns
Alkotás az élet és a művészet közötti résben, élet és művészet
azonosítása Rauschenberg életművében. Korai "életrajzi dobozai",
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kollázsalapú képei. Experimentális festmények Cage hatása alatt: fehér
és fekete "monokrómok", fűfestmény, testlenyomat. Vörös képeinek
életrajzi ikonográfiája: Charlene, Kis és Nagy Rébusz. Assemblage-ai
és kombinált festményei. A Merz továbbvitele. Abszolút jelenidejűség,
az idő túlzsúfolása. Selyemfestményeinek ödipális ikonográfiája J. F.
Kennedy és Rubens Vénusza között. ROCI projekt. Színházi
tevékenysége.
Képi tehetetlenség, az érték és a támpont hiánya Johns "kiüresedett"
szimbólumaiban. Az enkausztika ősi technikájának felelevenítése, az
imitáció európai problématörténetének sajátos lezárása zászlóképeiben. Duchamp, a tromp l'oeil és Magritte hatása művészetére.
Festményeinek absztrakt és konceptuális jellege. Bronz öntvényei.
Visszatérés az olajfestményhez, "kisajátított" minták, a leképzés
különböző módszereinek ütköztetése, szó és kép szembeállítása
Wittgenstein hatása alatt. Jim Dine festészete a neodada és a pop
között.
A pop art festészete - Andy Warhol, Roy Lichtenstein, James
Rosenquist, Tom Wesselmann.
A pop art kialakulása Európa és Amerika párbeszédében. (R.
Hamilton, P. Blake, D. Hockney) Az európai dadától és
szürrealizmustól eltérő szándékok. Illeszkedés egy nagyobb
underground kultúrába. A pop art posztmodern vonásai. Az amerikai
művészet "cool" vonulata. A művész ego megkérdőjelezése.
A Warhol-mítosz és a valóság. Warhol művészetfilozófiája. Totális
közöny, a manipulált érzelmek elvetése és a felszín vállalása, a
"mögöttes" megtagadása. Az alapállás teljes hiánya, a cselekvés
hiábavalóságának tudatosítása. "Vu vej." A tekintélyelvű fogyasztói
társadalom megjelenítése. "Gép akarok lenni. " Homályos viszony a
személyességhez, ismétlés, a sztárok manipulációja. Erőszak és közöny
a fogyasztói civilizációban; katasztrófa- és bűnözés-képek. Tertullianus
és az abszurd jegyei Warhol művészetében. Warhol filmjei.
Konceptuális kommentár a művészetről Lichtenstein festészetében. A
képregény és a modernizmus redukcionizmusának rokon vonásai. A
comics ikonná alakítása, a "kijavított képregény" önálló geometrikus
absztrakt stílussá, klasszikus festői nyelvvé formálása. Időszerű és
időtlen összekapcsolása. A művészettörténet kisajátítása, lichtensteini
átirata. A Tükörképek tautológiája, minimalizmusa. A filmes
óriásplakát hatása, bizarr kép-társítások, fogyasztás és erőszak
összefüggéseinek feltárása Rosenquist műveiben. Virtuozitás és
pszichedelikus jelleg festészetében. A test tárgyiasítása és konzumálása
- Wesselman nagy amerikai aktjai.
A pop art szobrászata - Edward Kienholz, George Segal, Claes
Oldenburg
Az environment fogalma. A "félelem művészete" - elidegenítés és
elidegenedés Kienholz közvetlen társadalomkritikájában. Bricollage
technikák, az undorító használata, minden szent dolog
megkérdőjelezése és skizofrénia művészetében. Segal panoptikumának
előzményei a pompeji halottak testöntvényeitől Rodin posztamens
nélküli szobraiig. Elidegenedés, társadalmi szerepsztereotípiák, a
valóságos test és személyiség elrejtése öntvényeiben. Durva
materialitás és légies transzcendencia Segal szobrászatában. A
fogyasztói vágyak szatirizálása Oldenburg művészetében. "Neubern" magánmitológiájának alapjai gyerekkori fantáziavilágában. A hulladék
felhasználásának egyéni útja. Az amerikai ízlés durvaságának és az erő
kultuszának kifigurázása. Játék az illúzióval korai environment-jeiben
(Az utca, A bolt, Hálószoba) A lágyítás és felnagyítás művészeti és
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irodalmi kontextusa: Bernini, Dali és Swift. A tárgyak
megszemélyesítése és a puha szobrok antropomorf jellege.
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

órákon való személyes részvétel, múzeumok és kiállítások látogatása,
szakirodalom, kortárs elmélet és szépirodalom olvasása
-

írásbeli vizsga, előadásokon elhangzottak elsajátítása,
szakirodalmi tájékozottság

-

a közelmúlt művészi törekvéseinek, irányzatainak biztos
szellemi elhelyezése,

-

jelentős életműveinek alapos ismerete, egyéni értelmezése, a
korral való kapcsolat, kapcsolódási pontok felismerése

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Irodalomjegyzék
(Válogatás a magyar nyelvű szakirodalomból)
Könyvek
Aknai Tamás: Egyetemes művészettörténet 1945-1980. Budapest-Pécs,
2001
Perneczky Géza: Tanulmányút a Pávakertbe. Budapest, 1969
Jean-Louis Pradel: A jelenkor művészete. Budapest, 2002
A neoavantgarde. (szerk. Krén Katalin, Marx József) Budapest, 1981
A posztmodern. (szerk. Pethő Bertalan) Budapest, 1992
Poszt-posztmodern. (szerk. Pethő Bertalan) Budapest, 1997
Ajánlott angol nyelvű kézikönyv :
Daniel Wheeler: Art since Mid-Century. New York, 1991
Válogatás a hazai szakfolyóiratokban megjelent írásokból
(Mindkét szemeszterre)
Enigma

(A szerzők ABC rendjében)
→ Balázs Eszter: Henri Michaux. In: Enigma, 1994/No. 2., 25-34.
o.
→ Belting, Hans: A művészet a modernség tükrében (fordította
Schein Gábor). In: Enigma, 1999/No. 22., 18-37. o.
→ Deleuze, Gilles: Francis Bacon, az érzékelés logikája – Festészet és
érzékelés – A hisztéria – Az erők lefestése – A diagram (fordította
Babarczy Eszter és Vajdovich György). In: Enigma,
1995/No. 7., 30-52. o.
→ Kuspit, Donald: A minimalista művészet wittgensteini aspektusai
(fordította Komáromy Zsolt és Havas Lujza). In: Enigma,
1995/No. 6., 84-93. o.
→ Michaux, Henri: A festészet mint jelenség (fordította Somlyó
György). In: Enigma, 1994/ No. 3., 103-107. o.
→ Sylvester, David: Beszélgetések Francis Baconnel (fordította Kiséry
András és Mihály Árpád). In: Enigma, 1995/No. 7., 75-92. o.
→ Vasák Benedek Balázs: Tér és alak – Francis Bacon térábárolása és annak
forrásai. In: Enigma, 1995/No. 7., 110-115. o.
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→ Wanday, Patric. Írás a tekintetnek: Deleuze – Bacon (fordította Takács
Ádám). In: Enigma, 1995/No. 7., 53-59. o.

→
Balkon
(A megjelenés időrendjében)
→ Beurard, Patrick: Joseph Beuys és Rudolf Steiner: Leszámolás egy
tabuval. In: Balkon, 1994/6., 4-11. o.)
→ Dékei Kriszta: Lét-határok – Marina Abramović retrospektív
kiállítása – München, Stuck Villa. In: Balkon, 1996/7., 8., 3335. o.
→ Földényi F. László: Romantikus automaták: Rebecca Horn
kiállítása. In: Balkon, 1994/5, 32-33. o.
→ Gábor György: Szép új világ – avagy Christian Boltanski mester
leckét ad a szelektív memóriájú Prágának. In: Balkon, 1995/1., 2728. o.
→ Gémes Péter: Művészeti önportré: a megkínzott ember (Günther
Uecker). In: Balkon, 1993/1., 31. o.
→ Gerszewski, Nicolaus: Emil Schumacher (ford. Tillmann József
Attila). In: Balkon, 1994/11., 34. o.
→ Gerszewski, Nicolaus: 20. századi festészet és valóság Gerhard
Richter képeinek tükrében. In: Balkon, 1994/6., 20-23. o.
→ György Péter: Művészet a művészettörténet után – A reprezentáció
kérdése a 80-as években. In: Balkon, 1995/1., 8-13. o.
→ Kókai Károly: A határon túl – Beyond the Limits – Chris Burden
kiállítása. In: Balkon, 1996/4., 5., 30-31. o.
→ Nagy Pál: A túlélés művészete – a művészet túlélése – Joseph Beuys
retrospektív kiállítása a párizsi Centre Georges Pompidou-ban. In:
Balkon, 1994/10., 36-38. o.
→ Perneczky Géza: Az „ismeretlen” Fontana – Retrospektív életműkiállítás Frankfurtban és Bécsben. In: Balkon, 1996/7., 8., 30-33.
o.
→ Perneczky Géza: Ugrás a semmibe – Yves Klein-retrospektív Kölnben
és Düsseldorfban. In: Balkon, 1995/2., 38-40. o.
→ Petrányi Zsolt: Relatív bizonyosság – On Kawara kiállítása
Frankfurt am Mainban. In: Balkon, 1994/6., 33-34. o.
→ Sebők Zoltán: A Clochardok vacsorája – Wols fotóiról. In: Balkon,
1994/6., 17-19. o.
→ Szegő György: 0=1965-=1(EGY) – Roman Opałkaa
Szépművészeti Múzeumban. In: Balkon, 1995/4., 24-26. o.
→ Cserba Júlia: A képzőművészet Jimi Hendrixe – Jean-Michel
Basquiat kiállítása Párizsban. In: Balkon, 1998/3., 25-26. o.
→ Cserba Júlia: Egy amerikai Párizsban – Mark Rothko kiállítása.
In: Balkon, 1999/5., 25-26. o.
→ Ivacs Ágnes: Laurie Anderson: Puppet. Motel. Gallimard, 1995. In:
Balkon, 1997/4., 5., 41. o.
→ Keer, Alexandra: Joseph Kosuth Frankfurtban – Vendégek és
idegenek: Goethe itáliai utazásai. In: Balkon, 1999/10., 32-33. o.
→ Keer, Alexandra: Rosemarie Trockel – A német kortárs művészet a
kilencvenes években- 1. In: Balkon, 2000/1.,2., 22-25. o.
→ Keer, Alexandra: A „színes szobor” problematikája Lucio Fontana
művészetében. In: Balkon, 1999/1., 2., 4-7. o.
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→ Keer, Alexandra: Íriszek és vadvirágok – A másik modern – A
japán festészet 1910-től 1970-ig. In: Balkon, 2000/5., 40-44. o.
→ Keer, Alexandra: Tradíció és aktualitás Bill Viola Köszöntés című
művében. In: Balkon, 1999/6., 16-19. o.
→ Szegő György: Bill Viola – 25 év művei Frankfurtban. In: Balkon,
1999/3.,4., 41-42. o.
→ Szűcs Károly: Állóképek/filmképek – Cindy Sherman: The
Complete Untitled Film Stills. In: Balkon, 1998/7., 8., 28-29. o.
→ Tatai Erzsébet: Gentle are the Stairs to Heaven – Yayoi Kusama
kiállítása. In: Balkon, 2000/3., 4., 41-42. o.
→ Tillmann József Attila: Egy szivárvány színtartománya – Laurie
Anderson. In: Balkon, 1998/11., 18-20. o.
→ Groys, Boris: A szenvedő kép (fordította Jósvai Judit). In:
Balkon, 1993/2., 16-18. o.
→ Adamik Lajos: „Azt mondják, tabukat sértenek. Pedig nem sérteni
kívánom a tabukat, hanem a létezésük okait kutatom.” – Hermann
Nitsch-csel Adamik Lajos beszélget prinzendorfi kastélyának kertjében
1999. augusztus 8-án. In: Balkon, 1999/9., 15-18. o.
→ Kabakov, Ilja – Groys, Boris: Beszélgetés a Nyugatról (fordította
Sebők Zoltán). In: Balkon, 1997/10., 11., 11-15. o.
→ Horváth Gyöngyvér: „Akárhonnan, érkezhet mondat
akárhonnan?” Jenny Holzer művészetéről. In: Balkon, 2001/1., 2.,
3.
→ Schauschitz Attila: Jenny Holzer Berlinben. In: Balkon, 2001/1.,
2., 3.
→ Bíró Yvette: A digitális fotográfia szép új világa Recent Photographs
by Andreas Gursky. In: Balkon, 2001/4.
→ Kókai Károly: Democracy Unrealized documenta 11. In:
Balkon, 2001/5.
→ Sebők Zoltán: Többség atyuska portréja Komar és Melamid
akciója. In: Balkon, 2001/6., 7.
→ Várnagy Tibor: Beuys magyarul – végre!! In: Balkon, 2001/6.,
7.
→ Zygmunt Bauman: A posztmodern, avagy az avantgarde
lehetetlenségéről. In: Balkon, 2001/8.
→ Dieter Wieczorek: Szívecske a pusztulásban Dél- és középamerikai művészet a szociális valóság és az ellenállás iránti
vágy vonzásában . In: Balkon, 2001/8.
→ Földényi F. László: „Az avantgárd válsága nem azonos a
művészet válságával” Octavio Paz látásgyakorlatai. In: Balkon,
2001/8.
→ Simon Zsuzsa: Arrière-garde Robert Storr: Modern Art despite
Modernis. In: Balkon, 2001/9.
→ Korányi Tamás: Fümms bö wö tää zää Uu... Az Ősszonáta
kapcsán avagy az avantgarde hagyományai. In: Balkon,
2001/9.
→ Wojciech Balus: De Chirico és a metafizika melankóliája. In:
Balkon, 2001/10.
→ Bíró Yvette: Nam June Paik Az „elektronikus tündér"
bűvésze. In: Balkon, 2001/10.
→ Szipőcs Krisztina: Beszélő fejek Tony Oursler kiállítása. In:
Balkon, 2001/11.
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→ Tandori Dezső: A szellemköztársaság elégikusa Robert
Motherwell. In: Balkon, 2001/12.
→ Nagy Edina: Hol pop, hol nem pop Melankólia, halálvágy,
tragikum. Andy Warhol retrospektív kiállítása Berlinben. In:
Balkon, 2001/12.
→ Földényi F. László: A csapda mint emberi alaphelyzet Sophie
Calle. In: Balkon, 2002/1., 2.
→ Szőnyei György: Csehek a várban Frantisek Kupka és Otto
Gutfreund művei. In: Balkon, 2002/1., 2.
→ Csak egy művész – Berecz Ágnes beszélgetése Andres Serranoval.
In: Balkon, 2002/3.
→ Ilja Kabakov: Első beszélgetés . In: Balkon, 2002/4.
→ Cserba Júlia: Art & Language - Too Dark to Read Retrospektív
kiállítás, 1965-2001. In: Balkon, 2002/4.

→ Keiko Sei: Bill Viola aurája Going forth by day - (Kilépés a
fénybe) . In: Balkon, 2002/5.

→ Nagy Edina: A történelmi festészet reneszánsza Bill Viola Going forth by day . In: Balkon, 2002/5.
→ Kicsiny Balázs: Christian Boltanski: A telefonelőfizetők (Les
Abonnés du Telephone) . In: Balkon, 2002/5.
→ Cserba Júlia: Vacsora a Jeu de Paume-ban Daniel Spoerri
kiállítása In: Balkon, 2002/6.
→ Alexandra Kreer: Peter Rösel: Líraiság és erotika rendőr
uniformisba öltöztetve Niki de Saint-Phalle 1931-2002 In:
Balkon, 2002/6.

→ Volker Harlan: Gondolatok a documenta kapcsán. In: Balkon,
2002/7., 8.

→ Pika Nagy Árpád: dokumenta Documenta 11, Kassel. In:
Balkon, 2002/7., 8.
→ Cserba Júlia: Lázadó festészet Georges Mathieu retrospektív
kiállítása. In: Balkon, 2002/7., 8.
→ Tandori Dezső: Louise Bourgeois. In: Balkon, 2002/9.
→ Szőke Katalin: Metaművészet mint művészi tevékenység és
műértelmezési stratégia Adrian Piper retrospektív kiállítása. In:
Balkon, 2002/10.
→ Nagy Márta, Adamik Lajos: ,,Nem csinálhattam egész

életemben ugyanazt a dolgot" Beszélgetés Daniel Spoerrivel.
In: Balkon, 2002/12.

→ Nagy Edina: Nyolc szürke Gerhard Richter kiállítása. In:
Balkon, 2003/1., 2.
→ Cserba Júlia: Párizsi beszélgetések Anthony Cragg Alain
Fleischer. In: Balkon, 2003/4.
→ A teknős meg a háza Vito Acconcival Grazban beszélgetett
Nagy Márta. In: Balkon, 2003/5.
→ Erdősi Anikó: Tényleg nem történik semmi...? Anri Sala
kiállítása. In: Balkon, 2003/6., 7.
→ Zsilinszky Zsófia: Kortárs művészet az új Saatchi Galériában.
In: Balkon, 2003/6., 7.
→ Molnár Edit: micro/macro brit kiállítás a Műcsarnokban. In:
Balkon, 2003/8.
→ Házas Nikoletta: Korszellem és havas táj micro/macro. In:
Balkon, 2003/8.
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→ Erdősi Anikó: Álmok és konfliktusok Az 50. Velencei
Képzőművészeti Biennále. In: Balkon, 2003/8.
→ Szipőcs Krisztina: Trendek és művek Prague Biennale 1
Survey ’03. In: Balkon, 2003/8.
→ Matthias Bunge: Képkategóriák a 20. század művészetében
Fogalmi behatárolás-kísérletek a határait veszített kép láttán. In:
Balkon, 2003/10.
→ Ken Friedman: Mail art történet: A fluxus-tényező. In:
Balkon, 2003/12.
→ Meller Kálmán Mária: Szenvedélyek (The Passions) Bill Viola
kiállítása Londonban. In: Balkon, 2004/1., 2.
→ Ébli Gábor: Kortárs = modern A Tate Modern állandó
kiállításáról. In: Balkon, 2004/5.
→ Erdősi Anikó: Yinka Shonibare „Double dutch”. In: Balkon,
2004/6.
→ „Emlékezetes események”Jean Dubuffet művei a Ludwig
Múzeumban Vámos Éva beszélgetése Sophie Webellel. In:
Balkon, 2004/7.
→ Günter Brus: Akcionizmus. In: Balkon, 2004/11., 12.
→ Monika Faber: Festészet és rajz az akció előtt. In: Balkon,
2004/11., 12.
→ Peter Weibel: Eufória Londonban. In: Balkon, 2004/11., 12.
→ Monika Faber: Az Osztrák Emigráns Kormány. In: Balkon,
2004/11., 12.
→ Johanna Schwanberg: Testanalízisek a nyelvi térben. In:
Balkon, 2004/11., 12.
→ Hermann Nitsch: Vázlatok az akció történetéhez. In: Balkon,
2004/11., 12.
→ Bíró Yvette: A szenvedélyek kálváriája Bill Viola új munkái:
Passions és Going Forth By Day. In: Balkon, 2004/11., 12.
→ Cserba Júlia: Marie Raymond — Yves Klein. In: Balkon,
2005/1.

→ Dékei Kriszta: „My trademark: images and text” M’as-tu vue.
Sophie Calle kiállítása. In: Balkon, 2005/1.
→ Török Adrienn: Rendező mint kurátor Images of the body,
The museum interpreted by Robert Wilson. In: Balkon, 2005/2
→ Ma már sokkal inkább a struktúra az, ami érdekel – Erdősi
Anikó interjúja Dennis Oppenheimmel. In: Balkon, 2005/5.
→ Ivacs Ágnes: Művészet mint pszichoanalízis – Lea Vergine: Body
Art and Performance. The Body as Language. In: Balkon, 2005/5.
→ Nemes Zoltán Márió: Születés a kioltásból. Günter Brus –
AKTIONISMUS. In: Balkon, 2005/5.
→ Az ember gonosz. A hatvanéves Anselm Kieferrel Jörg Demutz
beszélget. In: Balkon, 2005/6.
→ Palotai János: Anselm Kiefer Rómában. In: Balkon, 2005/6.
→ Mestyán Ádám: Hermann Nitsch esztétikája. Hermann Nitsch:
orgia misztérium színház. In: Balkon, 2005/7. 8.
→ Bodor Kata: Áltitkok és valós kincsek. Tàpies / Rainer – Porteurs
de Secret. In: Balkon, 2005/7., 8.
→ Gellér B. István: Lucian Freud retrospektív kiállítása. In: Balkon,
2005/7., 8.
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→ Antal István: Mekas Velencében. Jonas Mekas kiállítása képviselte
Litvániát a Biennálén. In: Balkon, 2005/9.

Új Művészet
(A szerzők ABC rendjében)
→ András Edit: Ördögökkel cimborál, démonokkal komázik – Dennis
Oppenheim kiállítása New Yorkban. In: Új Művészet, 1992/7.,
44-48. o.
→ Andrási Gábor: A művészet mint purgatórium – Rudolf
Schwarzkogler életmű-kiállítása Bécsben. In: Új Művészet, 1993/6.,
17-19. o.
→ Andrási Gábor: A peronőr közbeszól – Harminchét nőművész
kiállítása Londonban. In: Új Művészet, 1997/4., 6-9. o.
→ Andrási Gábor: Egy felforgató perspektíva – Femininmasculin. In:
Új Művészet, 1996/4., 28-32. o.
→ Beke László: Ben mindenben kételkedik – Ben Vautier előadása
Budapesten. In: Új Művészet, 1994/4., 42-44. o.
→ Czegledy Nina: Esztétikai terroristák – Bruce Nauman – Paul
Garrin. In: Új Művészet, 1995/4., 33-35., 80-82. o.
→ Dárdai Zsuzsa: Orlan. In: Új Művészet, 1995/5., 21-24. o.
→ Deák Erika: Az orrszarvú csókja – Rebecca Horn a Guggenheim
Múzeumban. In: Új Művészet, 1994/3., 44-46. o.
→ Deák Erika: Eva Hesse életmű-kiállítása a Yale Egyetemen. In: Új
Művészet, 1992/9., 49-52. o.
→ Deák Erika: Rolywholyover, A Circus – John Cage-kiállítás a New
York-i Guggenheim Múzeumban. In: Új Művészet, 1994/12., 6667. o.
→ Dobos Katalin: Christo, az ernyős. In: Új Művészet, 1992/3. 5457. o.
→ Forgács Éva: Andy, Marilyn és a Tehén. In: Új Művészet,
1991/6., 12-15. o.
→ Forgács Éva: Fotók és öntvények – George Segal új művei Los
Angelesben. In: Új Művészet, 1996/3., 49-50. o.
→ György Péter: „Egyedüli példány” – Otto Muehl kiállítása. In: Új
Művészet, 1990/1., 41-43. o.
→ György Péter: „Együtt élni a művészettel – kívánhatunk-e többet?” –
Grand G 1970. Gilbert és George: A világegyetem képei. In: Új
Művészet, 1992/10. 52-57., 84-85. o.
→ György Péter: Pénz a falon – Andy Warhol, az udvari festő. In: Új
Művészet, 1991/6., 4-11. o.
→ Klein, Heijo: Joseph Beuys és a középkor – Beszámoló a kölni
kiállításról. In: Új Művészet, 1997/7., 8., 9., 38-43. o.
→ Kovács Ágnes: „Az akadémia ott van, ahol én vagyok” – Joseph
Beuys, az „akadémikus”. In: Új Művészet, 1999/9., 43-47. o.
→ L. Molnár Mária: A titokzatos nő – Cindy Sherman kiállítása. In:
Új Művészet, 1998/9., 14-15. o.
→ Markója Csilla: A prinzendorfi borpincék – Hermann Nitsch OrgiaMisztérium Színháza. In: Új Művészet, 1994/4., 55., 74-77. o.
415

→ Mezei Ottó: Modern művészet és transzcendencia. In: Új Művészet,
1990/2., 52-54. o.
→ Molnár Sándor: „A halál utáni világ felé…” – Arshile Gorky
kiállítása Bécsben. In: Új Művészet, 1991/7., 19-21. o.
→ Nagy Tibor de: A pop-art pápája – Andy Warhol. In: Új
Művészet, 1993/3., 70-73. o.
→ P. Szabó Ernő: „Amikor minden művészet lehanyatlik…” – Daniel
Spoerri kiállítása Bécsben. In: Új Művészet, 1991/6., 16-19. o.
→ Pataki Gábor: A tükör megtisztítása – Marina Abramović kiállítása
Münchenben. In: Új Művészet, 1996/5., 36-40. o.
→ Petrányi Zsolt: A transznacionalitás alternatívája: A Gutai. In: Új
Művészet, 1994/4., 49-54. o.
→ Sturcz János. A tudás és bűnbeesés almája – New York –
Kiállítások, művészeti jelenségek, tendenciák New York galériáiban,
1994 – I. rész. In: Új Művészet. 1995/4., 24-28. o., II. rész
1995/5., 32-35, 78-82. o., III. rész 1996/1., 2., 24-28., 97-101.
o., IV: rész Apokalipszis most – Robert Wilson művészete. 1996/3.,
9-12., 78. o.
→ Szabadi Judit: A kérlelhetetlen művészet szorításában – Meghalt
Francis Bacon (1909-1992). I. rész. In: Új Művészet 1993/5., 49. o., 81. o., II. rész 1993/6., 4-9. o.
Nappali Ház
(A szerzők ABC rendjében)
→
→ Anderson, Laurie (fordította Erdélyi Annamária): Történetek az
idegbibliából /részletek/. In: Nappali Ház, 1995/3., 34-43. o.
→ Babarczy Eszter: Beuys, halála után. In: Nappali Ház, 1989/2.,
48-53. o.
→ Danto, Artur C. (fordította Puszta Dóra): Anselm Kiefer. In:
Nappali Ház, 1999/1., 33-37. o.
→ Deréki Pál: A bécsi akcionizmus. In: Nappali Ház, 1989/1., 3134. o. és 1989/2., 42-47. o.
→ Komondy Ágnes: A kígyó nyelve – Vázlat Laurie Andersonról. In:
Nappali Ház, 1995/3., 30-33. o.
→ Paglia, Camille (fordította Erdélyi Annamária): Robert
Mapplethorpe szépséges dekadenciája. In: Nappali Ház, 1998/1.,
76-89. o.
2000
Böhringer, Hannes: Későpolgári művészeti ipar (fordította Tillman
Attila). In: Kétezer, 1993/8., 51-55. o.

József

Egyéb
→ Acsay Judit összeállítása: Robert Smithson és a film – Még egyszer a
Spirális gátról /Arts/. In: Művészet, 1982/9., 56-57. o.
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→ Németh Emese: A Land-Arttól az Art in Nature-ig. Korunk
tájművészete. In: Művészettörténeti Értesítő, 1997/3., 4., 237246. o.
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

20
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Oktató neve:

Lepsényi Imre

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:

Digitális tárgyformák 1
MAT-DIGT01
Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék

A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

3kr

Helyszín:

Központi épület, II./10.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tantárgy megismerteti a hallgatókat az anyagi és a digitális
tárgyreprezentáció közti viszonnyal. Hogyan lehet egy tárgyat digitalizálni, a
digitális térben azzal műveleteket végezni, a digitális térben
tárgyreprezentációt alkotni, a digitális tárgyreprezentációt fizikai tárggyá
alakítani?

2021/22 tanév, őszi szemeszter
K, 14:15 – 15:45

A tárgy mindenkinek releváns, aki digitális tárgyreprezentációkkal (3D
modellek, 3D nyomtatás, 3D scan, generatív és parametrikus modellezés)
dolgozik, vagy szeretne megismerkedni (művész, designer, restaurátor,
építész). A tárgy minimális előismeretet igényel (általános számítógépes
szoftverhasználat ismerete).
1.
2.

Bevezetés: Mi a „digitális”? A „digitális” származása, jellege
Bevezetés: Példák digitális formákra egyéb területeken (hang, kép,
mozgókép)
3. A digitális tárgyforma műveletei (szkennelés, szerkesztés,
megmunkálás)
4. A szkennelés áttekintés
5. A szkennelés a gyakorlatban, gépek, eszközök, szoftverek,
munkamódszerek
6. A szerkesztés áttekintés
7. A szerkesztés a gyakorlatban, szoftverek, formátumok, módszerek
8. A digitális megmunkálás áttekintése
9. A digitális megmunkálás a gyakorlatban, gépek
10. A 3D nyomtatás
11. Gyakorlatok
12. Gyakorlatok

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

A hallgató megszerzett elméleti ismereteinek ellenőrzése. A legjobb jegyhez
szükséges némi praktikus kombinációs képesség, feladatmegoldás.

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

8

Oktató neve:

Albert Ádám, Horváth Dániel

Az órákon minden al-témához irodalmi ajánlást kapnak a résztvevők.
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A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:

Szabadkézi rajz, alakrajz, festés I.
MAT-SZRF01
Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék

A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

3 kr

Helyszín:
Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelésmódja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

2021/22 tanév, őszi szemeszter
H, 14:15 – 17:45
2 kontaktóra oktatóval, 2 ko. oktató nélkül
II.16.; II.8.
A bonyolult háromdimenziós látvány kétdimenziós síkon
történő rögzítése, melynek során az absztraháló képesség és a
képalkotó fantázia fejlesztése a cél. A kurzus során nem a
különböző 2Dimenzióban megjelenő képek (pl.: fotográfia)
rögzítésének folyamata zajlik, hanem a minket körül vevő
3Dimenziós világ elemeinek leképzése. A tárgy célja konkrét
(3D) rajzi feladatokból kiinduló az emberi test
arányrendszerének, szerkezetének megismerése és elemzése.
A kurzus folyamán arány és formaérzék kialakítása és fejlesztése
történik, erősítve az önálló alkotói hozzáállást.
Mindezek mellett a megszerzett rajzi tudás szinten tartására,
elmélyítésére és a műtermi munkához szükséges
tanulmányrajzok elkészítésére is lehetőség nyílik.
Élő modellek, illetve a tanszék szertárainak anyagából készült
beállítások állnak rendelkezésre a rajzi feladatok elvégzéséhez.
A kurzus első óráján felmérjük a hallgatók rajzi tudását, majd
konzultáció során csoportokba osztjuk őket. (kezdő, haladó)
Ezzel a csoportbontással hatékonyabb, hallgatóközpontú
módszertan kialakítására nyílik lehetőség. A kezdő csoport
inkább a rajzok térbeli megoldásainak elsajátítására koncentrál,
és fokozatosan halad az emberi figura arányrendszerének és
speciális formavilágának megismerésében.
A haladó csoport a rajz technikai specialitásaiban merülhet el a
tanulmányrajz adta szilárd bázis segítségével, majd egyre inkább
a képi megfogalmazás egyéni útjait ismerheti meg.
tanulmányrajz
Az órákon való aktív részvétel, az ismeretanyag gyakorlati
elsajátítása. A konzultációk kapcsán felmerült javaslatok alkotó
alkalmazása.
HUTTER, Heribert: A művészi rajz története és technikája, Corvina,
Kiadó, 1968, Budapest
KŐNIG Frigyes: Kompozíció, Budapest, Cser kiadó, 2016, ISBN
978-963-278-443-4
KŐNIG Frigyes: Drapéria, Budapest, Cser kiadó, 2018, ISBN
978-963-278-553-2

420

BARCSAY Jenő: Ember és drapéria, Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága, 1988, Szentendre
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

12

Lecturer:

Frigyes Kőnig, Dániel Horváth, Ádám Albert

Course title:

Life Drawing and introduction to Artistic Anatomy

Course subject code:

MAT-ANAT01

Department:

Department of Artistic Anatomy, Drawing and Geometry

Credits (ECTS):

5

Semester:

2021/22 autumn semester

Time:

Monday, 9.00 - 12.00

Location:

2nd floor, room 8

Description (brief description of
the course); (max. 900
characters)

Analytical-type drawing exercises help in spatial orientation,
composition and the designing of art work. Through attaining
anatomical knowledge the depiction of the human body and
three-dimensional representation become possible.
Furthermore, the acquired drawing skills provide a fundamental
basis in the descriptive and figurative arts. Studies of interior
spaces, building details. Compositions whose purpose is to
examine the relationship of figure and space.
Acquiring adequate knowledge and skill of anatomy and spatial
representation with the help of conscious, analytical drawings.
In parallel with the practical work, the continuous development
and deepening of theoretical knowledge with the help of the
lectures and assigned reading. Individual research.
Lectures, completion of in-class drawing exercises (aids: live
models, preparations, still life objects, geometrical bodies)

Detailed description (optional):
Requirements:

An adequate number of drawings that have been prepared
during class time.

Grading system/marks:

Continuous evaluation of drawings prepared during the year,
consultation.
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Required reading, textbooks,
literature etc.:
Restrictions (limitation on
student access):

BARCSAY, Jenő.: Anatomy for the Artist
BAMMES, Gottfried: Der Nackte Mensch
KŐNIG, Frigyes:
20

Oktató neve:

Funták Gyula

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Művészeti Geometria
MAT-MŰGEO1
Művészeti Anatómia, Rajz és Geometria
3/szemeszter
2021/22 tanév, őszi szemeszter
12:30-tól 14:00-ig

Helyszín:

Művészeti Anatómia, Rajz és Geometria tanszék, II/16-os terem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tantárgy feladata megalapozni a térértelmezés fejlesztését. A
látásunk összefüggéseinek értelmezését a rajzi ábrázolásoknál. Az
anatómiai sajátosságokból eredő lehetőségeink megismerése. A
tantárgy művészettörténeti korszakokban elért eredményeinek
feltárása. Az alkotói munka lehetőségeinek bővítése, az egyéni
elképzelések megjelenítésének fejlesztése. A képeken, rajzokon
ábrázolt terek és térelemek, törvényszerűségeinek felismerése. Az
emberi test anatómiai felépítésének térkapcsolati összefüggések
szerinti vizsgálata. Az alkotások létrehozásához felhasználható
segédeszközök ismertetése.
Síklapú testek, forgásfelületek, csonkolt formák és testcsoportok
merőleges vetültekkel való meghatározása és adott irányból a
látásunknak megfelelő megjelenítése természetes megvilágítás
szerinti árnyékkal.
Áttekintjük a művészeti geometria korábbi, művészettörténeti
korszakokban az alkotásokon megjelenő eredményeit. Kiemelten
foglalkozunk a reneszánsz és a barokk egy iránypontos
szemléletű időszakával, amely a jelentős számban fennmaradt
műemlékek elemzésében nyújt segítséget. Megfejtjük az
alkotások belső térkapcsolatait. Az elért eredményekkel más
szempontból tudjuk bemutatni az ábrázolt tartalmakat, akár az
eredeti alkotás képi tartalmain változtatva. Ezáltal a kortárs
alkotások létrehozását támogató képességek is fejlődnek.
Áttekintjük a nagy terekben megjelenő képi világokhoz
szükséges torzítások elméleti és gyakorlati anyagát. A
térkapcsolatok feltárásával segítjük a tervezői munkáknál
elengedhetetlen térértelmezés fejlesztéséhez. A szemeszter során
kiadott feladatokkal formakapcsolatokat elemzünk, hozzájárulva
a Barcsay Jenő által is iskolánkban hagyománnyá vált elemző
szemléletű anatómiai feladatok helyes elkészítéséhez.
Megismerkedünk a képi ábrázolásokhoz létrehozott

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
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Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

segédeszközökkel és ezek eredményeivel, melyek a kortárs
alkotások elkészítésénél is támogatást adhatnak.
A geometriai formákat megtanuljuk vetületekkel bemutatni és
gyakoroljuk a vetületek alapján felismerésüket és választott
irányból bemutatásukat természetes megvilágításnál.
Így az anatómia órákon rajzolt térelemeknél a gyakorlatban
látott, tapasztalt összefüggéseket elemezzük, értelmezzük.
A foglalkozásokon átvett tananyagok és ezekhez kiadott
segédanyagok ismerete. Gyűjtőmunka, egyéni alkotói hozzáállás,
tervezés.
A művészeti geometria, különböző korokban megjelenő
eredményeinek ismerete. A rajzelmélet anyagrészben, az iskolai
és otthoni feladatok kidolgozása. A térkapcsolatok felismerése és
a létrehozott formák elképzelés alapján történő megjelenítése.
Az alkotói látásmódot fejlesztő anyagoknál, a kreatív képi
fantázia bemutatása fontos az értékelésnél.
A vetületeket tárgyaló anyagrészben szükséges a különböző
formák merőleges vetületekkel meghatározása és adott vetületek
alapján megjelenítése. A térkapcsolatok helyes értelmezése és az
eredmények felhasználása a feladatok megoldásában.
A hallgatók az anyagrészből írásbeli vizsgát tesznek a szemeszter
végén.
Kőnig Frigyes- Funták Gyula: Művészeti Anatómia és
Geometria, Semmelweis Kiadó 2007; Kólya Dániel: Geometria
I-II-III, MKF jegyzet; Baticz Levente: Geometria IV, MKF
jegyzet; Alison Cole: Perspektíva, Reneszánsz Park Kiadó 1993;
Barcsay Jenő: Forma és tér, 1966 Corvina Kiadó; Barcsay Jenő:
Ember és drapéria
30 fő/ csoport

Oktató neve:

Albert Ádám, Lepsényi Imre

A kurzus elnevezése:

Műterem 1. (Digitális Formaképzés Tárgyrestaurátoroknak
1.)

A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék
2021/22 tanév, őszi szemeszter

Helyszín:

Központi épület, II./10.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tantárgy megismerteti a hallgatókat az anyagi és a digitális
tárgyreprezentáció közti viszonnyal. Hogyan lehet egy tárgyat
digitalizálni, a digitális térben azzal műveleteket végezni, a
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digitális térben tárgyreprezentációt alkotni, a digitális
tárgyreprezentációt fizikai tárggyá alakítani?
A kurzus az analóg-manuális (a „megfigyelés után kézzel”
végzett) formaalkotás folyamatait is bemutatja. Az egyszerűbb
rajzi kompozíciós feladatoktól halad a komplex, tárgy-tér
viszonyát elemző rajzi feladatokig.
A tantárgy Tárgyrestaurátor hallgatók részére optimalizáltan
tartalmazza a digitális tárgykezelés technológiáinak elméleti és
praktikus ismereteit.
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Az órák látogatása (max. 3 hiányzás) gyakorlati jegy.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

A hallgató megszerzett gyakorlati és elméleti ismereteinek
ellenőrzése. A legjobb jegyhez szükséges némi praktikus
kombinációs képesség, feladatmegoldás.
Az órákon minden al-témához irodalmi ajánlást kapnak a
résztvevők.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

HUTTER, Heribert: A művészi rajz története és technikája,
Corvina, Kiadó, 1968, Budapest
BARCSAY Jenő: Ember és drapéria, Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága, 1988, Szentendre
A képzőművészet iskolája I-II., Képzőművészeti Alap
Kiadóvállalata, Budapest
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

10

Oktató neve:

Albert Ádám, Lepsényi Imre

A kurzus elnevezése:

Műterem 3. (Digitális Formaképzés Tárgyrestaurátoroknak
3.)

A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:
Helyszín:

Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék
2021/22 tanév, őszi szemeszter
Központi épület, II./10.
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Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A tantárgy az előző félévekben megalapozott digitális
szkennelési és feldolgozási ismeretekre épít. A félév során
gyakorlati példákon keresztül ismerkednek meg a hallgatók a
digitális munkamenet és az analóg beavatkozás ötvözésével.
Szkennelés, szerkesztés. A tantárgy Tárgyrestaurátor hallgatók
részére optimalizáltan tartalmazza a digitális tárgykezelés
technológiáinak elméleti és praktikus ismereteit.
A hallgató további gyakorlati jártasságot szerez a klasszikus rajzi
leképzési módszerekről. Szabadkézi rajzi feladatokon keresztül.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Az órák látogatása (max. 3 hiányzás) gyakorlati jegy.

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

A hallgató megszerzett elméleti ismereteinek ellenőrzése. A
legjobb jegyhez szükséges némi praktikus kombinációs képesség,
feladatmegoldás.
Az órákon minden al-témához irodalmi ajánlást kapnak a
résztvevők.

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

HUTTER, Heribert: A művészi rajz története és technikája,
Corvina, Kiadó, 1968, Budapest
BARCSAY Jenő: Ember és drapéria, Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága, 1988, Szentendre
A képzőművészet iskolája I-II., Képzőművészeti Alap
Kiadóvállalata, Budapest
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

10

Oktató neve:

Albert Ádám

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:

Szabadkézi rajz, alakrajz, festés I. / szcenikus
MAT-SZRF01; MAT-MSZR01
Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék

A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

3 kredit

Helyszín:

II. emelet 8.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Az alapozó tárgy során lehetőség nyílik az emberi figura csont és
izomrendszerének, arányrendjének elemző tanulmányozására; az
emberléptékű tervező gondolkodás fejlesztésére.

2021/22 tanév, őszi szemeszter
Kedd, oktatóval, majd oktató nélkül
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A kurzus során a szűkített anatómiai ismeretek megszerzése
mellett a látható világból érkező információk szabadkézi
leképzésének a gyakorlatát sajátítja el a hallgató. A tanszék
termeiben szabadkézi, látvány utáni tanulmányrajzok készítésére
adunk lehetőséget. Élő modellek, illetve a tanszék szertárának
anyagából készült beállítások állnak rendelkezésre a rajzi
feladatok elvégzéshez.
A feladatok során a térbeli formák megfigyelése, a térbeli formák
értelmezése, majd azok két dimenzióban történő
leképzése/rögzítése a cél.
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

A tantárgy keretein belül tanulmányrajzok és
tanulmányfestmények készítésével foglalkozunk. Az órák
elsősorban az emberi figura rajzi megfogalmazására fekteti a
hangsúlyt. A tárgy keretein belül röviden tárgyalásra kerül az
emberi test csont és izomrendszere.
A térábrázolási feladatok kapcsán, a térbeli viszonyok és a
geometriai szerkezet használatával foglalkoznak a tanulmányrajz
összefüggésében.
A figura felépítése a félév során a krokizásból indul, ami
folyamatos téma a teljes tanévben. A rész és egész, a tér és a
tárgy, a fény és az árnyék, a folt és a vonal formaalakító
használata a kurzus témája, a legkülönbözőbb anyagok
használatán keresztül.
A kurzus során készített tanulmányok a rajzoló analizáló és
szintetizáló képességét fejlesztik, az ábrázolás tudatossága
érdekében. Mindez a rajzi kommunikáció gördülékenységét és
információgazdagságát segíti elő.

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:
Értékelés módja, szempontjai,
követelmények:

A csoport rajzi felkészültségétől függően a lehetséges témák a
félév során:
Az emberi figura főbb arányai
A csontrendszer, izületek fajtái
Portré/koponya
Épület belső, folyosó (alul és felülnézetben)
Contrapost (gerinc, mellkas, medence)
Végtagok rövidülésben
Álló egész alak csontvázzal
Ülő egész alak csontvázzal
Fekvő alak csontvázzal
Ló csontváz
tanulmányrajz, tanulmányfestmény, anatómiai ábrák, rajzok
másolása
Az órákon való aktív részvétel, az ismeretanyag gyakorlati
elsajátítása. A konzultációk kapcsán felmerült javaslatok alkotó
alkalmazása.
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Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

HUTTER, Heribert: A művészi rajz története és technikája, Corvina,
Kiadó, 1968, Budapest
BAMMES, Gottfried: Menschen zeichnen, Grundlagen zum
Aktzeichnen, E.A. Seemann, 2002, ISBN 3-363-00720-5
RAYNES, John: A perspektívikus ábrázolás kézikönyve, Replica Kft,
ISBN 978-963-87839-0-5
A képzőművészet iskolája I-II., Képzőművészeti Alap
Kiadóvállalata, Budapest
BARCSAY Jenő: Művészeti Anatómia, Corvina Kiadó (több
kiadásban)
BARCSAY Jenő: Ember és drapéria, Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága, 1988, Szentendre
BRIDGEMAN, George B.: Constructive Anatomy
KŐNIG Frigyes-FUNTÁK Gyula: Művészeti anatómia és geometria,
Budapest, Semmelweis Kiadó, 2005, ISBN 9639214949
KŐNIG Frigyes: Kompozíció, Budapest, Cser kiadó, 2016, ISBN
978-963-278-443-4
KŐNIG Frigyes: Drapéria, Budapest, Cser kiadó, 2018, ISBN
978-963-278-553-2
KŐNIG Frigyes: Térábrázolás, Budapest, Cser kiadó, 2014, ISBN
978-963-278-349-9

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

14

Oktató neve:

Albert Ádám, Horváth Dániel

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Művészeti Anatómia és Térábrázolás I.
MAT-ANAT01
Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék
5kr

Helyszín:

II.8. , II.16.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Az emberi test vázrendszer elemeinek ismertetése előadások
sorozatán keresztül és mindezek rajzi feldolgozása ugyanazon
alkalommal.
Az emberi test csontrendszerének, szerkezetének megismerése a
művészeti anatómia szempontjából.
A csontok nevének, kapcsolódásainak, ízületeinek
tanulmányozása, megismerése és ábrázolása. A preparátumok és
modellek segítségével a csontrendszer térbeli szerkezetének
felépítését és funkcióját tanulmányozzuk.

2021/22 tanév, őszi szemeszter
K, CS 14:15- 17:45

Egyenesek és síkok által határolt szabályos testek látványhű rajzi
megjelenítése.
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Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Az anatómia az emberi figura sajátos szempontú elemzése,
tantárgyi fogalma a képzőművészeti képzés szempontjából
szűkített.
A tantervi anyag különböző szempontú rajzi feldolgozása révén
segíti a leendő képzőművészt egy differenciált emberkép ill. egy
emberhez illeszkedő, vele egynemű tárgyi világ
megteremtésében.
A csonttani ismeretek során részletesen megismerjük az emberi
test vázrendszerét, szerkezetét továbbá a csontok alakját,
funkcióit, kapcsolataikat. A félév folyamán tanulmányrajzokat
készítünk a teljes csontváz minden eleméről minél több
nézetből.
1. A művészeti anatómiai rajz története, Kockák
egymáshoz való viszonya
2. A csontok általános tulajdonságai. Az ízületek általános
tulajdonságai és fajtái.
3. A vállöv csontjai, felkar
4. A gerinc alkotóelemei, és szerkezete.
5. A bordakosár elemei és geometrikus sémája
6. A medence csontjai és térbeli szerkezete, geometriai
sémái, a medence, gerinc és bordakosár kapcsolata.
7. A láb csontjai
8. A lábszár és a lábfej csontjai
9. Az alkar és a kéz csontjai
10. A koponya csontjai, A koponya térszerkezete, és
geometrikus sémái. Camper-szög, a koponya
antropológiai mérőszámai
11. A kontraposzt. A csontváz arányrendszere. Jellegzetes
csonttani eltérések a két nemnél. Az izmok által nem
takart csonttani iránypontok megfigyelése és
rendszerezése a modellen A fekvő figura, figura
rövidülésben
12. Az ülő figura. Ülő figura tanulmányrajza és csonttani
elemzése

Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

tanulmányrajz, anatómiai ábrák, rajzok másolása

Értékelésmódja, szempontjai,
követelmények :

Az órákon való aktív részvétel, az ismeretanyag gyakorlati
elsajátítása. A konzultációk kapcsán felmerült javaslatok alkotó
alkalmazása.
ANTALÓCZY Zoltán: Tudomány és művészet, Leonardo da Vinci
anatómiai rajzai, Medicina, 1989, Budapest, ISBN 963 241 9499
BAMMES, Gottfried: Die Gestalt des Menschen, VEB Verlag Der
Kunst Dresden

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:
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BARCSAY Jenő: Művészeti Anatómia, Corvina Kiadó (több
kiadásban)
BRIDGEMAN, George B.: Constructive Anatomy
KŐNIG Frigyes: Térábrázolás, Budapest, Cser kiadó, 2014, ISBN
978-963-278-349-9
KŐNIG Frigyes: A művészeti anatómia alapjai, Budapest, Cser
kiadó, 2013, ISBN 978-963-278-293-5
DORÓ, Sándoró: Künstleranatomie, Hauptverlag, Bern, 2015
ISBN 978-3-258-60128-1
KŐNIG Frigyes-FUNTÁK Gyula: Művészeti anatómia és geometria,
Budapest, Semmelweis Kiadó, 2005, ISBN 9639214949
Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

50
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Oktató neve:

Horváth Dániel, Kőnig Frigyes

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke (a
tanulmányi munka mennyisége):
Szemeszter:
Időpont:

Művészeti Anatómia és Térábrázolás III.
MAT-ANAT03
Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék
5 kr

Helyszín:

II.8.

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

Az emberi csontrendszerre épülő vázizomzat, ismertetése,
megismerése és mindezek rajzi feldolgozása ugyanazon
alkalommal, a művészeti anatómia szempontjából. Az izmok
nevének, funkciójuknak tanulmányozása, megismerése és
ábrázolása. Az izomrendszer térbeli szerkezetének felépítésének
tanulmányozása. Mozdulatok izomtani elemzése, rajzi
feldolgozása.

2021/22 tanév, őszi szemeszter
SZ, P 14:15-17:45

Az összetett kompozíciókhoz vezető alapvető térelemek és
árnyékaik rajzi megfogalmazása.
Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):

Az anatómia az emberi figura sajátos szempontú elemzése,
tantárgyi fogalma a képzőművészeti képzés szempontjából
szűkített.
A tantervi anyag különböző szempontú rajzi feldolgozása révén
segíti a leendő képzőművészt egy differenciált emberkép ill. egy
emberhez illeszkedő vele egynemű tárgyi világ megteremtésében.
Az izomtani ismeretek megszerzése során részletesen
megismerjük az emberi testet mozgató vázizomzatot, annak
egyes elemeit, majd egységbe foglalva ezek funkcióit. A félév
folyamán tanulmányrajzokat készítünk a vázizomzat minden
eleméről minél több nézetből.
1. egyenesek térben
2. izmok általános sajátosságai – járulékos elemeik,
működésük
3. lapocka, vállöv izmai
4. Felkar izmai
5. alkar hajlító izmai
6. alkar feszítő izmai
7. síkok térben
8. medence, comb izmai
9. lábszár, lábfej izmai
10. mellizmok, hasizmok
11. görbék térben
12. hátizmok, háti nyakizmok
13. arcizmok, nyakizmok, gége
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Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

tanulmányrajz, anatómiai ábrák, rajzok másolása

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Az órákon való aktív részvétel, az ismeretanyag gyakorlati
elsajátítása. A konzultációk kapcsán felmerült javaslatok alkotó
alkalmazása.
ANTALÓCZY Zoltán: Tudomány és művészet, Leonardo da Vinci
anatómiai rajzai, Medicina, 1989, Budapest, ISBN 963 241 9499
BAMMES, Gottfried: Die Gestalt des Menschen, VEB Verlag Der
Kunst Dresden
BARCSAY Jenő: Művészeti Anatómia, Corvina Kiadó (több
kiadásban)
BRIDGEMAN, George B.: Constructive Anatomy
KŐNIG Frigyes: Térábrázolás, Budapest, Cser kiadó, 2014, ISBN
978-963-278-349-9
KŐNIG Frigyes: A művészeti anatómia alapjai, Budapest, Cser
kiadó, 2013, ISBN 978-963-278-293-5
DORÓ, Sándoró: Künstleranatomie, Hauptverlag, Bern, 2015
ISBN 978-3-258-60128-1
KŐNIG Frigyes-FUNTÁK Gyula: Művészeti anatómia és geometria,
Budapest, Semmelweis Kiadó, 2005, ISBN 9639214949

Kötelező és/vagy ajánlott
irodalom, tankönyv, jegyzet,
weblap stb.:

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

50
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IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS
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Oktató neve:

Tóth Dániel

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Angol 1
INT-ANGN01
Idegennyelvi lektorátus

Helyszín:

Főépület, III. emelet 13. terem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus célja az CEFR A2/1 nyelvi szint elmélyítése és a hallgató
elindítása B1 szint felé. Az előzetes felmérést követően a csoportba
beosztott hallgatók tudásszintjéhez és személyiségéhez, érdeklődéséhez
igazodó kurzuskönyv-szemelvények alapján haladva a 4 nyelvi készség
(hallott szöveg értése, beszéd, írott szöveg értése, írás) összefüggő
fejlesztése A legnagyobb hangsúlyt a szóbeli kommunkációra
helyezzük, az első számú elvárás az órákon való aktív hozzáállás. A
csoportban felmerülő igények szerint nyelvtani áttekintést/fejlesztést is
végzünk, de nem engedjük, hogy ez a a szóbeli kommunikáció rovására
menjen. Alapvető követelmény az órákon való rendszeres részvétel és a
házi feladatok rendszeres elkészítése.
Minden órán előfordulnak kommunikációs feladatok, szerepjátékok,
egymás kikérdezése, felkészülés szabadon választott témájú
kiselőadások, prezentációk készítésére.
A hallgató óráról-órára, hétről hétre készüljön, hogy lemaradása ne
akadályozza a csoport többi tagját a sikeres haladásban. Mivel az órák
anyaga röviddel az óra után felkerül az internetre a hallgatóktól
maximálisan naprakész hozzáállást várunk el, semmilyen hiányzás nem
lehet mentség egy mulasztásra. A hallgatók hétről-hétre online
elvégezhető feladatokat kapnak, amelyek elkészülését rendszeresen
ellenőrízzük, így követve a hallgató nyelvi fejlődését.
Alapvető elvárás az órák rendszeres látogatása és a proaktív hozzáállás.
A hallgatók kb. kéthetente online vagy kézzel írott tesztet írnak,
amelyek eredménye beszámít majd a kurzus végén zajló értékelésbe. A
kurzus végén a kurzus anyagából online tesztet írunk, illetve egy
mindenki részt vesz egy kb. 20 perces angol interjún, aminek során a
kurzus anyagát áttekintik az oktatóval.
Pearson English: Speak Out pre-intermediate
mm publications: Traveller Pre-Intermediate
Cambridge University Press: Essential Grammar in Use
https://nyelviskola.hu/kozos-europai-referenciakeret-szintek

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

2021/22 tanév, őszi szemeszter
Tanulmányi Osztállyal egyeztetendő

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

Tóth Dániel

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:

Angol 2
INT-ANGN02
Idegennyelvi lektorátus
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Szemeszter:
Időpont:

2021/22 tanév, tavaszi szemeszter
Tanulmányi Osztállyal egyeztetendő

Helyszín:

Főépület, III. emelet 13. terem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus célja az CEFR A2/2 nyelvi szintről a hallgató eljuttatása a
B1/1 szintre, valamint a hallgató beszédkészségének fejlesztése. Az
előzetes felmérést követően a csoportba beosztott hallgatók
tudásszintjéhez és személyiségéhez, érdeklődéséhez igazodó
kurzuskönyv-szemelvények alapján haladva a 4 nyelvi készség (hallott
szöveg értése, beszéd, írott szöveg értése, írás) összefüggő fejlesztése A
legnagyobb hangsúlyt a szóbeli kommunkációra helyezzük, az első
számú elvárás az órákon való aktív hozzáállás. A csoportban felmerülő
igények szerint nyelvtani áttekintést/fejlesztést is végzünk, de nem
engedjük, hogy ez a a szóbeli kommunikáció rovására menjen. Alapvető
követelmény az órákon való rendszeres részvétel és a házi feladatok
rendszeres elkészítése.
Minden órán előfordulnak kommunikációs feladatok, szerepjátékok,
egymás kikérdezése, felkészülés szabadon választott témájú
kiselőadások, prezentációk készítésére.
A hallgató óráról-órára, hétről hétre készüljön, hogy lemaradása ne
akadályozza a csoport többi tagját a sikeres haladásban. Mivel az órák
anyaga röviddel az óra után felkerül az internetre a hallgatóktól
maximálisan naprakész hozzáállást várunk el, semmilyen hiányzás nem
lehet mentség egy mulasztásra. A hallgatók hétről-hétre online
elvégezhető feladatokat kapnak, amelyek elkészülését rendszeresen
ellenőrízzük, így követve a hallgató nyelvi fejlődését.
Alapvető elvárás az órák rendszeres látogatása és a proaktív hozzáállás.
A hallgatók kb. kéthetente online vagy kézzel írott tesztet írnak,
amelyek eredménye beszámít majd a kurzus végén zajló értékelésbe. A
kurzus végén a kurzus anyagából online tesztet írunk, illetve mindenki
részt vesz egy kb. 20 perces angol nyelvű beszélgetésen, aminek során
a kurzus anyagát áttekintik az oktatóval.
Pearson English: Speak Out pre-intermediate

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

Cambridge University Press: Essential Grammar in Use
https://nyelviskola.hu/kozos-europai-referenciakeret-szintek

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:

Oktató neve:

Tóth Dániel

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Angol 3
INT-ANGN0
Idegennyelvi lektorátus

Helyszín:

Főépület, III. emelet 13. terem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus célja az CEFR B1/1 nyelvi szintjének elmélyítése és a hallgató
szakmai szókincsének prezentációs készségeinek fejlesztése. Az
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Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

előzetes felmérést követően a csoportba beosztott hallgatók
tudásszintjéhez igazodó válogatott tananyag alapján haladva a 4 nyelvi
készség (hallott szöveg értése, beszéd, írott szöveg értése, írás)
összefüggő fejlesztése A tanyagot kurrens médiahírek/eseményekből,
cikkekből, egy odaillő szintű kurzuskönyvből, illetve művészettörténeti
szövegekből állítjuk össze. A legnagyobb hangsúlyt a szóbeli
kommunkációra helyezzük, az első számú elvárás az órákon való aktív
hozzáállás. A csoportban felmerülő igények szerint nyelvtani
áttekintést/fejlesztést is végzünk, de nem engedjük, hogy ez a szóbeli
kommunikáció rovására menjen. Alapvető követelmény az órákon való
rendszeres részvétel és a házifeladatok rendszeres elkészítése.
Minden órán előfordulnak kommunikációs feladatok, szerepjátékok,
egymás kikérdezése, felkészülés művészeti témájú kiselőadások,
prezentációk készítése, amelynek során az előadó válaszol az hallgatóság
kérdéseire, ezeknek gyakorisága a csoport méretétől függ.
A hallgató óráról-órára, hétről hétre készüljön, hogy lemaradása ne
akadályozza a csoport többi tagját a sikeres haladásban. Mivel az órák
anyaga röviddel az óra után felkerül az internetre a hallgatóktól
maximálisan naprakész hozzáállást várunk el, semmilyen hiányzás nem
lehet mentség egy mulasztásra. A hallgatók hétről-hétre online
elvégezhető feladatokat kapnak, amelyek elkészülését rendszeresen
ellenőrízzük, így követve a hallgató nyelvi fejlődését.
Alapvető elvárás az órák rendszeres látogatása és a proaktív hozzáállás.
A hallgatók kb. kéthetente online vagy kézzel írott tesztet írnak,
amelyek eredménye beszámít majd a kurzus végén zajló értékelésbe. A
kurzus végén a kurzus anyagából online tesztet írunk, illetve mindenki
részt vesz egy kb. 20 perces angol nyelvű beszélgetésen, aminek során
a kurzus anyagát áttekintik az oktatóval.
Pearson English: Speak Out intermediate
Cambridge University Press: English Grammar in Use
Erica C. Williams: Presentations in English
https://breakingnewsenglish.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
(művészek életrajzai,
művészeti irányzatok, művek)
https://nyelviskola.hu/kozos-europai-referenciakeret-szintek

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:
Oktató neve:

Tóth Dániel

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Angol 3
INT-ANGN4
Idegennyelvi lektorátus

Helyszín:

Főépület, III. emelet 13. terem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus célja az CEFR B1/2 nyelvi szintjének elmélyítése és a hallgató
szakmai szókincsének prezentációs készségeinek fejlesztése valamint a
a hallgató megismertetése a a tipikus nyelvvizsgafeladatokkal. Az
előzetes felmérést követően a csoportba beosztott hallgatók
tudásszintjéhez igazodó válogatott tananyag alapján haladva a 4 nyelvi
készség (hallott szöveg értése, beszéd, írott szöveg értése, írás)
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Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

összefüggő fejlesztése A tanyagot kurrens médiahírek/eseményekből,
cikkekből, egy odaillő szintű kurzuskönyvből, művészettörténeti
szövegekből, illetve az Euro Nyelvvizsga feladataiból állítjuk össze. A
legnagyobb hangsúlyt a szóbeli kommunkációra helyezzük, az első
számú elvárás az órákon való aktív hozzáállás. A csoportban felmerülő
igények szerint nyelvtani áttekintést is végzünk. Alapvető követelmény
az órákon való rendszeres részvétel és a házifeladatok rendszeres
elkészítése.
Minden órán előfordulnak kommunikációs feladatok, szerepjátékok,
egymás kikérdezése, felkészülés művészeti témájú interaktív
prezentációk készítése, amelynek során az előadó válaszol az hallgatóság
kérdéseire.
A hallgató óráról-órára, hétről hétre készüljön, hogy lemaradása ne
akadályozza a csoport többi tagját a sikeres haladásban. Mivel az órák
anyaga röviddel az óra után felkerül az internetre a hallgatóktól
maximálisan naprakész hozzáállást várunk el, semmilyen hiányzás nem
lehet mentség egy mulasztásra. A hallgatók hétről-hétre online
elvégezhető feladatokat kapnak, amelyek elkészülését rendszeresen
ellenőrízzük, így követve a hallgató nyelvi fejlődését.
Alapvető elvárás az órák rendszeres látogatása és a proaktív hozzáállás.
A hallgatók kb. kéthetente online vagy kézzel írott tesztet írnak,
amelyek eredménye beszámít majd a kurzus végén zajló értékelésbe. A
kurzus végén a kurzus anyagából online tesztet írunk, illetve mindenki
részt vesz egy kb. 20 perces angol nyelvű beszélgetésen, aminek során
a kurzus anyagát áttekintik az oktatóval.
Pearson English: Speak Out intermediate
Cambridge University Press: English Grammar in Use
Erica C. Williams: Presentations in English
https://breakingnewsenglish.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
(művészek életrajzai,
művészeti irányzatok, művek)
https://nyelviskola.hu/kozos-europai-referenciakeret-szintek

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:
Oktató neve:

Tóth Dániel

A kurzus elnevezése:
A kurzus Neptun kódja:
A kurzus felelős tanszéke:
A kurzus kreditértéke:
Szemeszter:
Időpont:

Szakmai munka prezentációja idegen nyelven
DLA-...
Doktori Iskola? Idegennyelvi lektorátus?
?
2021/22 tanév, őszi szemeszter
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Helyszín:

Főépület, III. emelet 13. terem

Tartalmi leírás: leírás a Neptun
számára (max. 900 karakter)

A kurzus célja a résztvevők prezentációs készségeinek fejlesztése,
feltételezve, hogy a hallgatók elérik a minimum CEF B1 nyelvi
kompetencia szintet. Egy prezentációs tréning könyv és videósorozat
segítségével a hallgatók megtanulják, hogyan kell bevezetni, megtartani
és lezárni egy prezentációt, témától függetlenül
MA kurzus folyamán a hallgatók folyamatosan készülnek fel
prezentációjuk megtartására, amelynek témáját, címét már a kurzus
elején kiválasztják.

Bővebb tartalmi leírás, részletes
tematika (opcionális):
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Követelmények, a hallgató egyéni
munkával megoldandó feladatai:

Értékelés módja, szempontjai,
követelmények :
Kötelező és/vagy ajánlott irodalom,
tankönyv, jegyzet, weblap stb.:

A hallgató óráról-órára, hétről hétre készüljön, hogy lemaradása ne
akadályozza a csoport többi tagját a sikeres haladásban. Mivel az órák
anyaga röviddel az óra után felkerül az internetre a hallgatóktól
maximálisan naprakész hozzáállást várunk el, semmilyen hiányzás nem
lehet mentség egy mulasztásra.
Alapvető elvárás az órák rendszeres látogatása és a proaktív hozzáállás.
A hallgatók a kurzus végére összeállítják és a csoport előtt előadják
prezentációjukat, amely egyben a kurzusra adott érdemjegy alapja is
lesz.
Erica C. Williams: Presentations in English
https://nyelviskola.hu/kozos-europai-referenciakeret-szintek

Maximális létszám, befogadás,
kapacitás:
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