SZIGORLAT
Plasztikai műtermi gyakorlat
1.

A tér fogalma fizikai és filozófiai értelemben

2.

A tér ábrázolása a táblakép, valamint a képgrafika esetében

3.

A térhatás elérése, a plasztikus formák megjelenítése és a tömeg ábrázolása a kétdimenziós műalkotások
esetében.

4.

A plasztika és a szkulptúra fogalma a szobrászatban, technikai és történeti megközelítés

5.

Az installáció definíciója, megjelenése és viszonya a szoborhoz.

6.

A land art definíciója, megjelenése, a kezdeti periódus

7.

Attitűdbeli különbségek a hatvanas-hetvenes évek land art művészeinél

8.

Az installáció és a land art mű közötti különbség, koncepcióban és a megvalósítás mikéntjében

9.

„A műalkotás tere – a tér műalkotása” problematika értelmezése

10. A műalkotás és környezetének kontextusa.
11. A természetművészet definíciója, illusztrálása példákkal
12. Mi a különbség egy természetművészeti műalkotás és egy „klasszikus” land art mű között?
13. Megközelítésbeli különbség a nyugati és a keleti természetművészeknél
14. A Fáskör – szemléletbeli újítás a magyar szobrászatban
15. A magyar organikus építészet
16. Természeti formák és művészi formák kapcsolata (pl. aranymetszés, fraktálok)
17. Anyaghasználat a természetes környezetben létrehozott műalkotások esetében, példákon át megvilágítva.
18. A rurális és urbánus térben létrehozott plasztikai alkotások sajátosságai, különbségek
19. A népi tárgykészítés technikai megoldásainak alkalmazása a természetművészeti alkotásokban, példákkal
illusztrálva
20. A vabi-szabi esztétikája, példákkal illusztrálva
21.

Az ősi tárgykultúra egyes rítusainak beépülése a műalkotásba, példákkal illusztrálva (szimbólumok, népi
motívumok, afrikai maszkok, testjelek, öltözködés, hitvilág stb.)
22. Az urbánus tér művészi megnyilvánulásának új formái, helyszínei (graffiti, street art, public art), műfaji
sajátosságai, kapcsolata a politikával, a médiával, a városlakókkal
23. A test mint a kifejezési felület új formája. A body art eredete, megjelenése a művészetben
24. Akció, performance, happening – az idő mint tényező a műalkotásban.(3 magyar és 3 külföldi művész alkotó)
25. Az ökológiai gondolkodás megjelenése a művészetben
26. Joseph Beuys szellemisége – a szociális plasztika gondolata, hatása a zöld gondolat megerősödésére az európai
művészetben
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