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A kurzus elméleti háttere:  
 

A „Törzsi kultúrák igézetében” alkotótábor elsődleges célja a kifejezőképesség fejlesztése.  

Ehhez a távoli, számunkra egzotikus kultúrák alkotásait vettük alapul, melyeknek elsődleges 

feladata volt az őket készítők hiedelmeinek, világról alkotott elképzelésének a 

megfogalmazása. Az a körülmény, hogy nem az ábrázolás szándéka hívta őket életre, és 

megfogalmazásuk, megformálásuk elsősorban a belső lelki tartalmak kifejezésére szolgált, 

támogatja törekvéseinket, és kiváló tanulmányi anyagot nyújt az expresszió középpontba 

állításához. 

A résztvevők egy vetített képes előadást hallgattak meg a törzsi kultúrák jellemzőiről, 

elsősorban a maszkok szerepéről, amelyek tükrözik viselőjük, hovatartozást, korát, rangját. A 

maszkokon megjelenő szimbólumok, motívumok, színek alapján tudjuk értelmezni a viselője 

tulajdonságait. 

Az alkotó tábor elején a hallgatókkal meglátogattuk a Rómer Flóris Művészeti és Történeti 

Múzeum Pató Gyűjteményét, amelynek gazdag törzsi anyagot tartalmazó gyűjteménye van, 

ahol a résztvevők közvetlen közelről figyelhették meg a különböző kultúrákhoz tartozó 

törzsek tárgyi alkotásait, közöttük maszkokat. 

 
A kurzus célja:  
 

kurzus célja a más kultúrákkal való megismerkedés, és annak a folyamatnak a megértetése, 

hogyan fejezik ki az egyes szimbólumok az adott közösséghez való tartozást.  A 

közösségképző rendszerek működésének megértése elősegíti más kultúrák megismerését és 

a saját kultúránkhoz való tartozás összetartó erejét is. 

További célunk a hallgatók kifejező képességének fejlesztése, amelyre a maszkok készítése, 

színezése jó lehetőséget teremt. 

 



 
A kurzus oktatói:  
 
Balogh István festőművész 

Szunyogh László DLA szobrász, egyetemi docens 

 

A kurzus tematikája, feladatok az óraszámok feltüntetésével 
 

- (2x45’) Előadás az őskori – és törzsi kultúrák alkotásairól elsősorban a maszkok 

tekintetében. A primitív kultúrák a 20, század művészetére Picasso és a kubisták az 

expresszívek és az új expresszív törekvések, Baselitz. 

- (5x451) Maszkok tanulmányozása a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 

Patkó gyűjteményében 

- (2x45’) Elképzelt törzs szimbólumrendszerének kialakítása, a motívumok lapon 

történő megjelenítése   

- (1x45’) A maszkok színtervének elkészítése síkban, a törzsi kultúrák alkotásainak 

tanulmányozása és a saját szimbólumrendszer alapján 

- (3x45’) Maszkok készítése konstruálással, gipszöntéssel.  

- (2x45’) A maszkok festése a tervek alapján, a felület gazdagítása különböző anyagok 

applikálásával, véséssel 

- (2x45’) Totemállat készítése agyagból 

- (1x45) Varázskavics a törzs szimbólumaival 

- (2x45’) Kiállítás rendezése a maszktervekből és a maszkplasztikákból, az elkészült 

munkák dokumentálása fotókkal 
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