Záró-szigorlat
Vizuális és környezetkultúra tanár (MA) 5 féléves
1. A természet jelenségeinek számunkra megragadható azon törvényszerűségei, amelyeknek a
művészetben is különleges jelentősége van.
2. Természeti formák, művészi formák kapcsolata,
Aranymetszés, fraktálok a természetben és a művészetben.
3. A projektmódszer lényege és fellelhetősége más tanítási módszerekben. Mutassa be egy
projektmű fázislépései az elképzeléstől a megvalósításig.
4. A stúdium (a kockától az aktig) komplexsége ás használhatósága a kreativitásban.
5. Anyagok és stílusok ütköztetése kreatív feladatokban.
6. .Betűk, szavak, mondatok, mint képi elemek — szöveg ás kép kapcsolata a képzőművészetben
(2 - 2 magyar és külföldi művész példája).
7. Az illuzionista festészet a XX. század művészetében (példákkal).
8. . A lineáris perspektivikus felfogással szemben megjelenő térábrázolási rendszerek (példákkal
illusztrálva).
9. Erdély Miklós művészetpedagógiája és művészetelméletét meghatározó kreativitás-kutatások.
10.Az optikai és az optika nélküli fotográfiai képalkotás formái.
11.Az analóg fotográfiai képrögzítés fajtái (fotográfiai eljárások, nemes eljárások).
12.A fotográfia műfaji besorolásai a szubjektív dokumentarizmus és a képzőművészeti fotó fő
jellemzői (mindkét műfajból 2-2 magyar és külföldi alkotó példája).
13.A fotókollázs és fotómontázs megjelenése a képzőművészetben, létrejöttének körülményei
(2- 2 magyar ás külföldi alkotó példája).
14. A nyolcvanas évek művészete — transzavantgárd, újfestészet, újeklektika, appropriation art
(külföldi és magyar példák)
15.A szimulakrum – Baudrillard szimuláció-elmélete, s annak hatása a művészetben
(külföldi és magyar példák)
16. A képi fordulat, mint elméleti jelenség – Mitchell tanulmánya (külföldi és magyar példák)

17. A művészet és a művészettörténet végének kérdésköre C. Danto és Hans Beltíng írásai nyomán
18. Új anyagok ás technikák alkalmazása a XX. század második felének művészetében (videó, videóinstalláció, digitális eljárások, műanyagok, egyéni utak - külföldi és magyar példák)

19. A nőművészet sajátosságai Amerikában és Európában (külföldi és magyar példák)
20. Land art, nature art. Az ökológiai gondolkodás a művészetben – recycling art ökoművészet (külföldi
és magyar és példák).
21. A művészei új formái, új helyszínei. A public art (graffiti, street art, new genre, public art) műfaji
sajátosságai, kapcsolata a politikával, a médiával, a városlakókkal. Bourriaud reláció esztétikája
(külföldi és magyar példák)

22. Assemblage, environment, happening (2 – 2 magyar és külföldi művész példája).
23. Az ökológiai gondolkodás megjelenése a művészetben – recyclng art, ökoművészet
(2-2 magyar és külföldi példa).
24.Susan Sontag és Roland Barthes fotóelméleti munkái alapján sorolja fel a fénykép mint
reprezentációs forma legfontosabb ismertetőjegyeit.
25. Mi a „mozgáskép” (Gilles Deleuze kifejezése)? A film mennyiben jelent más reprezentációs
formát, mint az állókép használatára épülő többi vizuális műfaj (grafika, festmény, fotó)?
26. Mit jelent Martin Heidegger A műalkotás eredete című művében az „igazság” fogalma?
Ismertesse a mű főbb állításait!
27.A környezet és tárgykultúra helye az ember világképének alakulásában.
A kozmikus ember világképe, ember és a művészet.
A szimbolikus gondolkodás lényege, a szimbólumok eredete és közösség formáló tartalmai.
(válasszon a lehetőségek közül és azt dolgozza ki részletesen)
a) Kísérlet az ősi tárgykultúra máig fennmaradt rítusainak értelmezésére, és egyes rítusainak
megvalósítására.
b) A színszimbolika fontossága és annak ismertetése az általános iskolai és különösen
a gimnáziumi oktatásban

28.. Az új környezeti jelenségek, korunk vizuális világképének alakulása.
(válasszon a lehetőségek közül és azt dolgozza ki részletesen)
a) A tudomány és a technika környezet alakító hatása. A globalizálódó világ hatása a makró
és mikró környezetre.)
b) Az egyszer használatos tárgyak dömpingjének hatása a gondolkodásra és ez által a tárgyi,
valamint a képi gondolkodásra is.
c) A világválság jelenségeire adott válaszok: a modern társadalom mítosztalansága és az új
mítosz jelenségek (a szemét és a giccs, mint az új környezeti dekonstrukció és mint
szubkultúra tudati, és művészeti tükröződése… pl. építészetben, festészetben ,szobrászatban.)
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