BA-KÉPZÉS ZÁRÓVIZSGA TÉTELEI

1.
Az antik mítoszok újraértelmezése a művészettörténeti korszakokban, a reneszánsztól
napjainkig
(Kronosz, Zeusz szerelmei, Vénusz-ábrázolások, Arachné, Marsyas – művészettörténeti és
kortárs példák)
2.
Milyen változásokat hoz a látványelvű művészet eszméje a XIII. századi itáliai művészetben,
milyen hatással lesz a művészet alakulására az anatómia és a perspektíva törvényeinek
megismerése?
3.
A németalföldi reneszánsz művészet sajátosságai, a nagy mesterek egy-egy főművének
bemutatásán keresztül
(Hugo van der Goes, Rogier van der Weyden, Robert Campin, Jan van Eyck)
4.
Barokk művészet Itáliában – építészet és festészet (Brunelleschi, Alberti, Borromini, Guarini,
Caravaggio, Caravaggio hatása; G. de la Tour, az utrechti iskola festői)
5.
Holland festészet a XVII. században
(az új műfajok festői, Vermeer művészete)
6. Az angol preraffaelitáktól Turner művészetéig
(Rossetti, Millais, Hunt, Burne-Jones, Morris)
7.
Impresszionizmus és poszt-impresszionizmus
(Monet, Manet, Renoir, Van Gogh, Gauguin)
8.
Mi a lényegi különbség a figuratív és az absztrakt ábrázolás között? Beszéljen a XX. század
eleji művészeti irányzatokról a kérdéssel összefüggésben! Mutassa be az izmusokat és
jelentős képviselőiket (Kandinszkij, Malevics, Picasso stb.)!
9.
Beszéljen az absztrakt expresszionizmusól, amerikai és európai képviselőiről! Mutassa be
Jackson Pollock művészetét!
10.
Miben hoznak újat a performatív, illetve az installációs műfajok a hagyományos
képzőművészeti médiumokhoz képest? Beszéljen neves performerek, csoportok (fluxus
művészek, bécsi akcionisták, Marina Abramovic stb.) művészetéről!
11.
Az additív és szubtraktív színkeverés. Törvényszerűségei, felhasználási területek.

12.
A színek művészi alkalmazása a gyakorlatban. Divat, színdinamikai tervezés, reklám.
13.
Mi a különbség az eredeti művészi grafika, az eredeti reprodukció és a reprodukciós grafika
között?
14.
Ismertesse a mély-, a magas- és a síknyomás technikáit műfajok szerint! Hasonlítsa össze
ezeket – példákkal illusztrálva!
15.
A művészi fametszet kialakulása, technikái (1. Kína, Japán; 2. Európa): mikor terjedt el, és
melyek a korai időszak legfontosabb példái?
16.
Milyen grafikai technikák voltak elterjedtek a különböző művészettörténeti korszakokban?
Példaként – a legjelentősebb mestereket megemlítve – soroljon fel műalkotásokat is! Továbbá
hozzon példákat „grafikus gondolkodásban” született művekről napjaink festészetéből!
17.
Beszéljen a perspektivikus térábrázolásról! Mikor jelent meg a művészetben? Milyen típusai
vannak?
18.
Beszéljen a képmás fogalmáról Platón barlanghasonlatának az elemzésén keresztül! Vezesse
le ebből, hogy mi a lényegi különbség valóság és virtualitás között!
19.
Susan Sontag és Roland Barthes fotóelméleti munkái alapján sorolja fel a fénykép mint
reprezentációs forma legfontosabb ismertetőjegyeit!
20.
Mit jelent Friedrich Nietzsche A művészet akarása, mint a hatalom akarása című művében a
„mámor” fogalma? Ismertesse a mű főbb állításait!

