NAPPALI TAGOZAT – gyakorlati jegy, vagy minősített aláírás esetén
Rajzi stúdium I. VKO 1000
Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer:

A tantárgy keretében nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy az órai és az önálló feladatok
megoldása során a hallgató váljon képessé a tér, és az abban elhelyezkedő téri
formák önálló értékelésére, látványszerű ábrázolására, a látszati kép
összefüggéseinek, törvényszerűségeinek értelmezésére és belátására, a szabadkézi
rajzban való hiteles és indokolható alkalmazására. Cél a megfigyelési készség, az
arány- és formaérzék fejlesztése, mindeközben szerezzen a hallgató egyre biztosabb
alapokat a térábrázolási konvenciók alkalmazása, valamint a megismert rajzeszközök
használata terén.
Fontos számunkra a tér és a benne elhelyezkedő szabályos és szabálytalan téri formák, téri
alakzatok látszati képének rajzi megformálása. A tér és a forma elemzése, a tér képi,
rajzi értelmezésének különböző lehetőségei. Formaelemzés, formaértelmezés, majd a
szerkezet és a perspektíva kiemelt szerepe és jelentősége az ábrázolásban. A centrális
projekció
alapelvei,
törvényei.
Testcsoport
ábrázolása,
perspektivikus
látványelemzés, csendéletek feldolgozása. A látvány egyéb összefüggéseinek
(kompozíció, fény-árnyék viszonyok, tónus, tömeg, plaszticitás) elemzése és rajzi
megvalósítása. Az anyagok, eszközök (grafit, pitt, szén, tus, papír) sokrétű és érzékeny
használata.
Féléves tematika:
1. A féléves program megbeszélése (tematika), anyag- és eszközszükséglet a félév
során. 5 és 10 perces krokik. (ceruzarajz).
Házi feladat: A saját kéz lerajzolása. (ceruza, filctoll vagy golyóstoll,)
2. Állatkerti tanulmányrajz.
Házi feladat: Otthoni állat rajza, ha nincs, akkor plüss állat is lehet. Fanázia-lény rajza.
(ceruza, golyóstoll, vagy tus).
3. Modell a tájban pasztell, vagy szénrajz.
Házi feladat: Egy pár kesztyű rajza. (ceruza, filctoll vagy golyóstoll,).
4. A lépés fázisai, mozdulatvázlatok, tanulmányok, vonalas ábrázolás,
(méret A/2 vázlatokkal) (ceruza, filctoll vagy golyóstoll,)
Házi feladat: Saját láb rajza (erős rövidülésben)
5. A modell emelvényen, a lábfejek szemmagasságban. Átlátszó és tömör kocka rajza.
(ceruzarajz).
Házi feladat: Egy pár cipő rajza. (ceruza, filctoll vagy golyóstoll,)

6. Modell portré rajza, a fej arányai és szerkezete. A portré, a karakter és a kifejezés
összefüggései.
Házi feladat: Önarckép ceruzával.
7. Modell, drapéria, látványszerű ábrázolás, tónusokkal (méret A/2, vázlatokkal)
Házi feladat: Önarckép golyóstollal.
8. Ülő modell teljes alakos rajza, a portré mint kompozíciós elem.
Házi feladat: Önarckép két tükörből, (ceruza, pittkréta vagy szénrajz).
9. A lépés mozgásfázisainak rajza, tónusos ábrázolás. (ceruza, golyóstoll, vagy tus).
Házi feladat: Szobabelső rajza. (ceruza, golyóstoll, vagy tus).
10. A karok mozgása, fázis-rajzok. (ceruza, golyóstoll, vagy tus).
Házi feladat: Fürdőszoba rajza (ceruza, golyóstoll, vagy tus).
11. A modell és a tér kapcsolata (ceruza, vagy golyóstoll,)
Házi feladat: Láb a cipőben – szerkezeti rajz. (ceruza, filctoll vagy golyóstoll,)
12. A modell háta – szénrajz.
Házi feladat: Egy kézbe idomuló szerszám rajza. (ceruza, golyóstoll, vagy tus).
13. A korábbi feladatok összegzése.
14. Prezentáció. A félévi munka értékelése, eredmények megbeszélése.

A foglalkozásokon történő részvétel:
- A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető
mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa.
Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.)
Félévi követelmény: gyakorlati jegy
Az értékelés módja, ütemezése: prezentáció
A félévközi ellenőrzések követelményei:
A tantárgy jellege folyamatos gyakorlást feltételez, így a hallgatók minden héten
feladatot kapnak. Kettőnél több készületlen órai részvétel a tantárgy félévi
érvénytelenségét vonja maga után.
Az érdemjegy kialakításának módja:
A félévi gyakorlati jegyet a heti érdemjegyek, valamint a prezentáció határozza meg.

Kötelező, ajánlott irodalom:
- A képzőművészet iskolája, I-II., Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest
- Barcsay Jenő: Művészeti anatómia, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest
- Kőnig Frigyes, Funták Gyula: Művészeti anatómia és geometria, Semmelweis Kiadó Bp.
2005
- Szalay Zoltán: A kockától az aktig, Bp. Corvina, 1974.
- Dr. Fehér György, Szunyoghy András: Az ember művészeti anatómiája, Bp. Kossuth Kiadó,
1999.
Zielinski Tibor DLA
2021. 08.26.

NAPPALI TAGOZAT – gyakorlati jegy, vagy minősített aláírás esetén
Alkotás I. VKO 1014
Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer:
A feladatok különböző alapvető képalkotó művészeti ágak – festészet, grafika - gyakorlását
alapszintű elsajátítását szolgálják. A foglalkozásokon szó lesz a képzőművészet egyes kiemelt
korszakairól, egyéni és korstílusokról. Szó lesz a perspektivikus rajz és a színek téri hatást
okozó szerepéről, a kompozíciók fajtáiról és jelentőségéről. A rajz és a festés gyakorlásával
várhatóan eljutunk az egyre magabiztosabb képzőművészeti alaptudás megszerzéséig. A
kurzuson a mesterségbeli tudás mellett fontos szerepet kap a fantázia, a képzelőerő is.
Féléves tematika:
1. Krokik, ülő modell rajza 10 db. kroki
Házi feladat: Gömb rajza min, 15cm átmérő ceruzával.
2. Modell utáni rajz: Kezek és lábak.
Házi feladat: Kéz csontjainak rajza, Barcsay Anatómiájából.
3. Modell és környezet. Modell rajza belső illetve külső térben. Perspektivikus rajz.
Házi feladat: Mit látok az ablakomból, diófapác, vagy pitt-kréta.
4. Modell rajza ceruzával árnyékolás nélkül, Színvázlat: modell festése vízfestékkel.
Házi feladat: fénymásolni a vonalrajzot, többféleképpen kiszínezni: 1 reális színekkel az
órai színvázlat alapján (1db.), 2 kitalált komplementer színekkel (2db.) 3 összesen három
szabadon választott szín használatával (2db.)
5. Modell utáni rajz: Portré drapériával. szénrajz.
Házi feladat: kéziszerszám rajza kinyitott és összecsukott állapotban.
6. Modell utáni rajz: Portré, vonalzó vagy görbevonalzó használatával.
Házi feladat: Színes önarckép festése szabadon választott festékkel.
7. Modell utáni rajz: hátulról. Kísérlet – a látott oldalról nézve lerajzolni az ellenkező
irányból látható nézetet.
Házi feladat: Szobabelső rajza (grafitceruza)
8. Modell utáni rajz: portré, mozaik tervezése.
Házi feladat: Pointilista őszi tájkép festése.
9. Modell utáni rajz – nagy méretben meghosszabbított ecsettel, tus, vagy diófapác.
Házi feladat: Az íróasztalom golyóstollal.
10. Állatkerti rajzolás.
Házi feladat: Két állat keresztezése, fantázia rajz.

11. Modell utáni rajz és folyosó rajz kombinációja: A modell rajzolása a teremben, majd a
folyosó, mint háttér utólagos hozzárajzolása, térbe illesztése.
Házi feladat: Saját táskám rajza.
12. Csendélet. Kollázs készítése, színes papír, nyomtatott újságok, magazinok
felhasználásával.
Házi feladat: Tájkép. Kollázs készítése, színes papír, nyomtatott újságok, magazinok
felhasználásával.
13. Az eddig elkészült munkák megbeszélése, hiányok bepótlása, hibák korrigálása.
14. Prezentáció. Osztályzás. A félévben elért eredmények összegzése.
.
A foglalkozásokon történő részvétel:
- A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető
mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa.
Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.)
Félévi követelmény: gyakorlati jegy
Az értékelés módja, ütemezése: prezentáció
A félévközi ellenőrzések követelményei:
A tantárgy jellege folyamatos gyakorlást feltételez, így a hallgatók minden héten
feladatot kapnak. Kettőnél több készületlen órai részvétel a tantárgy félévi
érvénytelenségét vonja maga után.
Az érdemjegy kialakításának módja:
A félévi gyakorlati jegyet a heti érdemjegyek, valamint a prezentáció határozza meg.
Kötelező, ajánlott irodalom:
- A képzőművészet iskolája, I-II., Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest.
- René Berger: A festészet felfedezése I-II. Gondolat, Budapest, 1977
- Barcsay Jenő: Művészeti anatómia, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest.

Zielinski Tibor DLA
2021.09.08.

NAPPALI TAGOZAT – gyakorlati jegy
Tantárgy neve Rajzi stúdium III.
Tantárgy kódja VKO1015
Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer
Féléves tematika:
15. 10 perces krokik rajzolása. ceruza
Házi feladat: kávéscsésze lerajzolása ceruza.
16. Állatkerti rajzolás.
Házi feladat: Otthoni háziállat, vagy plüssállat lerajzolása, ceruza.
17. Modell rajzolása, a lépésfázisok lerajzolása, ceruza.
Házi feladat: Barcsay anatómia: lépés fázisrajzok lemásolása, ceruza.
18. Ülő modell drapériában, ceruza.
Házi feladat: drapéria tanulmány csendélet, ceruza.
19. Fekvő modell rajza drapériában, ceruza.
Házi feladat: szegre akasztott kabát rajza, ceruza.
20. Modell és környezete, ceruza.
Házi feladat: Mit látok az ablakomból, ceruza.
21. Egy modell többször, embertömeg ábrázolása egy modell segítségével , ceruza.
Házi feladat: Önarckép előröl.
22. Koponya rajza, ceruza.
Házi feladat: Önarckép félig koponya, ceruza..
23. Modell és egy geometrikus test, ceruza.
Házi feladat: Önarckép oldalról, ceruza.
24. A modell háta, ceruza, vagy szénrajz.
Házi feladat: Önarckép hátulról visszanézve.
25. Kéz tanulmányok, ceruza.
Házi feladat: saját kéz lerajzolása, ceruza.
26. Kéz rajza szerszámmal, ceruza.
Házi feladat: kesztyű rajza, ceruza..
27. Láb rajza, ceruza.
Házi feladat: saját cipő lerajzolása, ceruza, vagy golyóstollrajz.

28. Prezentáció, Osztályzás.
A foglalkozásokon történő részvétel:
- A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető
mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa.
Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.)
Félévi követelmény: gyakorlati jegy
Az értékelés módja, ütemezése: prezentáció
A félévközi ellenőrzések követelményei:
A tantárgy jellege folyamatos gyakorlást feltételez, így a hallgatók minden héten feladatot
kapnak. Kettőnél több készületlen órai részvétel a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja
maga után.
Az érdemjegy kialakításának módja:
A félévi gyakorlati jegyet a heti érdemjegyek, valamint a prezentáció határozza meg.
Kötelező, ajánlott irodalom:
A képzőművészet iskolája, I-II. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest
Barcsay Jenő: Ember és drapéria, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest
Barcsay Jenő: Művészeti anatómia Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest
Kőnig Frigyes, Funták Gyula: Művészeti anatómia és geometria Semmelweis Kiadó Bp. 2005
Kepes Gy.: A látás nyelve Bp. 1974.
Dr. Zielinski Tibor
2021. 09. 08.

LEVELEZŐ TAGOZAT – gyakorlati jegy, vagy minősített aláírás esetén
Tantárgy neve:
Rajzi stúdium II.
Tantárgy kódja:
VKO 1001L
Félévi követelmény gyakorlati jegy
Előfeltétel (tantárgyi kód) VKO 1000
Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer
Féléves tematika:
1. A lépés fázisai, mozdulatvázlatok, tanulmányok. Ceruzarajz.
Álló alak életnagyságú rajza. Ceruzarajz.
A fej arányai és szerkezete. Ceruzarajz.
Mozgás a térben, a figura és a tér kapcsolata. Ceruzarajz.
Házi feladat:
Mit látok az ablakomból – perspektivikus rajz. Ceruzarajz.
A kéz mozgása, a szerkezet, anatómia, mozgás összefüggései. Ceruzarajz.
Ülő-, álló-, fekvő fekvőfigura arányai, krokik. Ceruzarajz.
2. A törzs felépítése, szerkezete, mozgása – tanulmányrajzok. Ceruzarajz.
A nyak és a fej mozgása – mozdulatvázlatok. Ceruzarajz.
A portré, a karakter és a kifejezés összefüggései. Ceruza, vagy pitt-kréta rajz.
A portré mint kompozíciós elem.
Házi feladat: Egész alakos önportré. Ceruzarajz.
Önarckép két tükörből. Ceruzarajz.
Saját láb rajza (erős rövidülésben). Ceruzarajz.
Láb a cipőben – szerkezeti rajz. Ceruzarajz.
Alakok a térben, a figura, mint kompozíciós elem. Ceruzarajz.
Évközi tanulmányi követelmények: Tanulmányrajzok bemutatása, beszámolók.
A foglalkozásokon történő részvétel:
A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke
részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése
esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).
Félévi követelmény: gyakorlati jegy
Az értékelés módja, ütemezése: prezentáció
A félévközi ellenőrzések követelményei:
A tantárgy jellege folyamatos gyakorlást feltételez, így a hallgatók minden konzultációra
feladatot kapnak.
Az érdemjegy kialakításának módja:

A félévi gyakorlati jegyet a konzultáción megszerzett érdemjegyek, valamint a prezentáció
érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg.
Kötelező, ajánlott irodalom:
- A képzőművészet iskolája, I-II., Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest
- Barcsay Jenő: Művészeti anatómia, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest
- Kőnig Frigyes, Funták Gyula: Művészeti anatómia és geometria, Semmelweis Kiadó Bp.
2005
- Szalay Zoltán: A kockától az aktig, Bp. Corvina, 1974.
- Dr. Fehér György, Szunyoghy András: Az ember művészeti anatómiája, Bp. Kossuth Kiadó,
1999.

LEVELEZŐ TAGOZAT – gyakorlati jegy, vagy minősített aláírás esetén
VKO 1020L Alkotás III.
Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer
Féléves tematika:
A grafikai technikák és anyagok alapvető tulajdonságainak megismertetésével és gyakorlati
alkalmazásával olyan ismereteket nyújtani, amelyek alkalmassá teszik a hallgatókat a tágabb
értelemben vett grafika világában való eligazodásra.
1. Sokszorosító grafika tervezése. Megvalósításra alkalmas kompozíciók, fényképek, képek,
képsorosatok gyűjtése, montázsok elkészítése. Papírmetszet, linómetszet, rézkarc tervezése,
nyomóducok elkészítése.
2. Az elkészült feladatok kiértékelése, nyomtatás a nyomóducok felhasználásával, további grafikai
tervek megbeszélése, a házilagos nyomtatás elsajátítása.

A foglalkozásokon történő részvétel:
-

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke
részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a
félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

Félévi követelmény: gyakorlati jegy
Az értékelés módja, ütemezése: Gyakorlati munka
A félévközi ellenőrzések követelményei:
A tantárgy jellege folyamatos gyakorlást feltételez, így a hallgatók minden konzultációra feladatot
kapnak.
Az érdemjegy kialakításának módja:
A félévi gyakorlati jegyet a konzultáción megszerzett érdemjegyek, valamint a prezentáció
érdemjegyének számtani átlaga határozza meg.
Évközi tanulmányi követelmények: Tanulmányrajzok bemutatása, beszámolók.
A foglalkozásokon történő részvétel:
A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős
képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem
értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

Kötelező, ajánlott irodalom:

- A képzőművészet iskolája, I-II., Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest
- Szalay Zoltán: A kockától az aktig, Bp. Corvina, 1974.
Zielinski Tibor DLA
2021. 09. 08.

