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Az alábbi, szükségszerően vázlatos tematika a teljesség igénye nélkül jelzi a lehetséges témákat. A rendelkezésre álló keretek között arra van mód, hogy 
a kortárs (képzı)mővészet elméleti megközelítését elısegítı bizonyos fogalmak és fogalomrendszerek bemutatásán – tárgyalásán vagy csak 
felvillantásán – keresztül kísérletet tegyünk egy mővészetelméleti és/vagy mővészetfilozófiai megalapozottságú, az aktuális jelenségeket értelmezı 
kritikai szemlélet megalapozására.  
A régi mővészet „boldog szépsége” után történelmi léptékő változást jelentettek a modern – majd modern utáni és kortárs – mővészet paradigmái, 
amelyekben a mővészet, illetve a mővészi kifejezés kérdései – Fülep Lajos megfogalmazásával élve – „feladatból” reflexiót, értelmezést igénylı 
„problémává” váltak. A bekövetkezett változások és az aktuális mővészeti jelenségek szükségessé teszik mővészetelméleti megközelítést – egyebek 
mellett a kép identitásának változását, a képi narratíva változatait és változásait, illetve a formaalkotói tevékenységet meghatározó szociológiai, kulturális 
és szellemi aspektusokat érintve.  
A kurzus hatékonyságát nagymértékben fokozhatja a résztvevık folyamatos munkája, a témák szemináriumi formában történı tárgyalása és 
feldolgozása, amennyiben ez lehetséges. A tárgyalás során az adott témák sorrendje változhat, és kifejtésük intenzitása – hossza és mélysége – is 
módosulhat.  

 
 

 
TEMATIKA ÜTEMTERV 

 
okt.hét/ 
napt.hét 

időpont ELŐADÁS 
 időpont GYAKORLAT 

1. szept. 10. BEVEZETİ ELİADÁS  személyes konzultáció 
 
konzultáció a félév folyamán személyenként  
min. 3 alkalommal: témaválasztás, vázlat, nyers 
(közel) végleges változat  
 
elemzı jellegő, kritikai szemlélető, értelmezı 
írásbeli dolgozat készítése a kortárs 
képzımővészet témakörében – mőalkotás(ok) 
elemzése, jelenségek interpretációja, mővészek 
kritikai bemutatása stb. – 10 gépelt oldal 
terjedelemben, jegyzetekkel, irodalomjegyzékkel 
(szöveg: 70%, illusztráció: 30%) 
 
a dolgozat leadása a vizsgaidıszakban, késıbb 
meghatározott idıpontban 

2. szept.17. sportnap 
3. szept. 24. ÉPÜLETEK ÉS KÉPEK OLVASÁSA 
4. okt. 1.  ÉPÜLET – TÁRGY / KÉP – SZOBOR  
5. okt. 8.  DISEGNO, DESSIN, DESIGN 

6. 
okt. 15.  VIZUÁLIS, PLASZTIKAI, ARCHITEKTONIKUS 

GONDOLKODÁS  

7. 
okt. 22. EMLÉKEZÉS ÉS INTUÍCIÓ A MŐVÉSZI 

ALKOTÁSBAN 
8. okt. 29. MŐVÉSZET ÉS KRITIKA  
9. nov. 5.  JELENTÉS A VIZUÁLIS MŐVÉSZETEKBEN  
10. nov. 12.  A KONSTRUKTIVIZMUS FILOZÓFIÁJA  
11. nov. 19.  A TAUTOLÓGIÁÉ  A  JÖVİ  
12. nov. 26. VISUAL CULTURE  
13. dec. 3. ÖSSZEFOGLALÓ ELİADÁS 

a témákat részletesebben lásd a mellékelt tematikában 
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A FÉLÉV ELISMERÉSÉNEK FELTÉTELE 

 
 

 
ELŐADÁSOK 
Óralátogatás 
(katalógus, stb.) 

katalógus 

Óralátogatás sajátos 
feltételei 

aktív részvétel 

Megjegyzés az elıadások témáihoz ajánlott irodalomjegyzék áll rendelkezésre 

 
GYAKORLATOK 
Tárgya, formái személyes konzultáció 

Óralátogatás 
(katalógus, stb.) 

konzultáció a félév folyamán személyenként min. 3 alkalommal: témaválasztás, vázlat, nyers (közel) végleges 
változat  

Az érdemi teljesítés 
feltételei 

elemzı jellegő, kritikai szemlélető, értelmezı írásbeli dolgozat készítése a kortárs képzımővészet témakörében – 
mőalkotás(ok) elemzése, jelenségek interpretációja, mővészek kritikai bemutatása stb. – 10 gépelt oldal 
terjedelemben, jegyzetekkel, irodalomjegyzékkel (szöveg: 70%, illusztráció: 30%) 

Ütemezés, határidő a dolgozat leadása a vizsgaidıszakban, késıbb meghatározott idıpontban 

Gyakorlat pótlás 
módja, feltételei 

a dolgozat leadásának póthatárideje késıbb meghatározott idıpontban 

Megjegyzés  

 
VIZSGA 
A vizsgára bocsátás 
feltételei 

A kurzus résztvevıi a vizsgaidıszakban leadott dolgozatra kapnak érdemjegyet 

Vizsgaidőszakban  

Szorgalmi időszakban  

Megjegyzés  

 
 
 
 
 
Pócsmegyer, 2014. augusztus 28. 
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