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2019. február 5-én megnyílt a Vizuális Nevelés Választott műveltségterületes hallgatók 
Mestermunka kiállítása a Cziráki Kiállító Térben. 

Az immár hagyományosnak nevezhető bemutató a harmadéves rajzos hallgatók vizuális 
beszámolója az 5. félévben sorra kerülő tantárgypedagógiai kurzust követően. 

A kurzus során egy adott listáról (mely folyamatosan bővül), választhatnak témát a 
hallgatók. A félév során projektmunkában elkészítik a kiállításra szánt mestermunkájukat, egy 
portfolióban rögzítik a megvalósítás folyamatát. A munkanapló tartalmazza a mű 
megszületésnek első ötleteit rögzítő vázlatrajzokat, a témához tartozó kutatásokat, tájékozódást, 
a megvalósításra vonatkozó variációkat, az alkalmazott eljárásokat, technikákat és a kész mű 
fotódokumentációját. Az adott témában a hallgatók készítenek egy óravázlatot, amely az általuk 
feldolgozott problémát alkalmazza az általános iskolás korosztály valamelyik évfolyamára. 

A kiállítás változatos képet nyújt a látogatónak. Láthatunk iparművészeti alkotásokat, 
csomózással kötözéssel készített textileket, meseszőnyegeket, adventi koszorúkat és filcből 
készült ékszerket.  

A grafikai alkotások elsősorban az irodalomhoz kötődnek, könyvborító és versillusztrációk 
képviselik e műfajt. Évek óta népszerű a fotó, mint műfaj és a fotómontázs készítése. A kiállítást 
egy animáció is gazdagítja. A látogató találkozhat plasztikai alkotásokkal és lírai hangulatú 
tájfestményekkel is. 

A hallgatók a félév során az általuk felkért konzulens képzőművész tanártól kapnak 
támogatást alkotó munkájukhoz. Konzulensi feladatot Balogh István festőművész, Borbély 
Károly festőművész, és Szunyogh László szobrászművész látta el, aki a féléves kurzus vezetője 
is volt.  

A Kiállítást Borbély Károly festőművész nyitotta meg és ajánlotta az érdeklődő 
közönségnek. 

A tárlat 2018. március 3-ig tekinthető meg. 
A megnyitón készült képeket Pászli Fruzsina készítette, a kiállítás plakátján Takács Enikő 

Ritmusra épülő relief plasztikája látható. 
A kiállító hallgatók névsora: 
Csató Kitti Mónika 
Damó Adrien 
Egresits Zsófia 
Katona Brigitta 
Kiss Boglárka Zsófia 
Kocsis Vivien 
Konczi Luca 
Kovács Nikolett 
Lics Zsófia 
Nagy Gergely 
Pászli Fruzsina 
Stinner Rafaella 
Szegedi Barbara 
Szeitz Anita 
Takács Enikő 
Varga Enikő 
Wesztergom Attila 

 


