Művészetismeret projekt témák az esti 12. évfolyam számára
első félév

1. A művészet tagadása (a klasszikus értékek felbomlása a XX. sz. eleji
Európában; önpusztító művészet, naturalizmus; a kubizmus Cézanne; a futurista kiáltvány és a dadaizmus. )

2. Az irracionális művészet (a klasszikus szürrealizmus: álom és az
őrült szerelem pl. Dali és Buñuel; Miró és Giacometti)

Feladat: önálló gondolatvezetésű projekt készítése
-

a témák közül egyet kell választani, a zárójelben példák vannak, amit
fel lehet használni

-

3-4 oldalon kifejteni a címnek megfelelően, azzal összhangban

-

képek lehetnek, de nem haladhatja meg a projekt 20%-át

-

a

hivatkozásokat

minden

esetben

jelölni

kell,

legpontosabban, plágium esetén az értékelés elégtelen
-

legyen saját vélemény

-

„Ariel 12” betűtípussal, másfeles sorköz távolság

a

lehető

Művészetismeret projekt témák az esti 12. évfolyam számára
második félév

1. A mozgás művészete (a „megdermedt” statikus művészet: a pillanat, a
gondolat rögzítése és állandósága; a mozgás- és dinamizmus
ábrázolás története pl. Szamothrakéi Niké, Gőzhajó a hóviharban;
elbeszélő jellegű cselekménysorok pl. Bayeux –i kárpit, Traianus
oszlopa, pécsi altemplom; Boccioni, op-art és kinetikus művészet)

2. Összművészeti kísérletek (történelmi példák pl. piramisok, Hagia
Sophia, katedrálisok kora; a szecesszió pl. SagradaFamilia, Lehner
Ödön, Róth Miksa alkotásai; „Arts and Crafts” és „Art Deco”)

3. Mesterséges környezetünk: életmódunk sajátosságai, szükségletei;
környezetkultúránk, épülettípusaink – környezet, épület, tárgy, ember
viszonya (az élet és a művészi környezet együttélése pl. bauhaus;
funkcionalizmus és organikus (beilleszkedő) építészet pl. Wright,
Makovecz Imre alkotásai; új alapanyagok adta lehetőségek pl.
vasbeton, műanyagok, üveg, karbonszál stb.)

Feladat: önálló gondolatvezetésű projekt készítése
-

a témák közül egyet kell választani, a zárójelben példák vannak, amit
fel lehet használni

-

3-4 oldalon kifejteni a címnek megfelelően, azzal összhangban

-

képek lehetnek, de nem haladhatja meg a projekt 20%-át

-

a hivatkozásokat minden esetben jelölni kell, a lehető legpontosabban,
plágium esetén az értékelés elégtelen

-

legyen saját vélemény

-

„Ariel 12” betűtípussal, másfeles sorköz távolság

