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Konzulens:
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Döntés-kocka
Dice
Hogyan tovább, mi legyen a következő lépés? Teszi fel a kérdést
magának 2012-ben egy fiatal pályakezdő. Kilátástalan jövőkép,
kedvezőnek tűnő külföldi lehetőségek, kulturális és társadalmi
ragaszkodás. Saját magamból kiindulva kezdtem el gyűjteni a velem
hasonló helyzetben lévő emberek gondolatait. A Döntés Kocka lapjai a
legjellemzőbb elképzeléseket összefoglaló szavakból állnak. Így az
integrálódás, disszidálás, emigrálás, asszimilálódás, reinkarnálódás, és
benedikció jelenik meg a felületeken. A kocka anyaga tömör vas, időt álló
viszonylag nehéz, méreteit tekintve 4x4x4 cm, ezért jól kézre áll.
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Témavezető:
Szigeti Gábor Csongor
tanársegéd, EKF BTK

Exodus
Exodus
A munka célja egy sajátos ábrázolásban, megjeleníteni a migrációs
mozgásokat. Magyarországon egyre többen választják létfenntartási
problémáik megoldásaként a külföldi munkavállalást. Az elmúlt harminc
évben Kanadában, Ausztráliában, Egyesült államokban, Európa
politikailag nyugati szektorában nőtt a bevándorlások száma. Amihez
még hozzájárult a keleti blokk 1990 környéki átalakulása. Sokakban
felmerül a kérdés, vajon migránsként képesek megtalálni számításainkat.
Külföldön felnőtt kivándorlók kint született gyermekeik nagy többsége a
„második generációs migránsok” már nem érzik milyen lehetett otthon,
de még a befogadó ország kultúrájába se tudnak integrálódni teljesen. A
kép mitikus vezérállatunkból, a csodaszarvasból, és azt kitöltő jellegzetes
utánfutós mikrobuszokból áll.
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CSOMÓS NIKOLETT
Képi ábrázolás
BA, 2. félév
Eszterházy Károly Főiskola
Bölcsészettudományi Kar

Konzulens:
Kopasz Tamás
főiskolai docens, EKF BTK

Természetes pusztulás?
Az urbanizáció egyik elengedhetetlen melléhatása, az elidegenedés,
illetve a magány érzése, amely a pályázatra beadott munkáim
legfontosabb alaptémája. Napjainkban az emberi kapcsolatok
leredukálódtak, nem figyelünk a körülöttünk lévő társainkra, a
szemkontaktus, a kapcsolatteremtés legalapvetőbb formája teljesen
intimmé vált. A mindennapi életünkben velünk kapcsolatba kerülő
emberekből csak halvány foszlány, azok egy-egy töredéke ragad meg
tudatunkban. Az egyénekből kiveszett az empátia, illetve az arra való
törekvés hajlama.
A benyújtott munkáim alapja vászon, amire olajfestékkel dolgoztam. Az
előkészületek során a saját testrészeimről, illetve azok mozgásairól
készített túlexponált fotókból indulok ki. Tudatosan irányítottam a
kompozíciót, a fent leírt témát oly módon kifejezve, hogy az emberek
emlékezetünkben milyen apró nyomokat hagynak.
A kicsi test részletek bárkié lehetnek, nincsenek személyek csak egy
könyök, egy comb, egy váll, egy térd, egy lapocka. Ezen részletek
kifutnak a képből, melyeket rohanó világunk egyik szomorú
szimbólumának szántam. Csak egy pillanatot engedek láttatni az adott
testrészből, hiszen egyre kevesebb állandó kapcsolat van, a társas lénynek
született ember életében. Elfelejtjük azt a tényt miszerint őseink a közös,
egymást támogatva történő értékeink fejlesztését helyezték előtérbe a
városba tömörüléssel, az egyéni érdekek helyett.
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DANCS BETTINA
képi ábrázolás
BA, 5. félév
Eszterházy Károly Főiskola
Bölcsészettudományi Kar

Konzulens:
Kopasz Tamás
főiskolai docens, EKF BTK

Mozdulatlan mozgató
Körülbelül egy éve kísérletezem olyan dolgok ábrázolásával, amelyeket
mindenki ismer, hétköznapjainkban megjelennek, formájuk egyszerű,
letisztult. 2012 tavaszán megrendezett kiállításomra készített munkáimon
az alma formáját jártam körül szisztematikusan. Felfedeztem, hogy az
alakzatok idővel motívummá alakulnak. Mostani munkámhoz a
vöröshagymát választottam. Formája közelít a gömbhöz, amely a
teljességet, illetve a számomra elképzelt világmindenséget szimbolizálja.
A téma izgalmát az adja, hogy hogyan lehetek képes egy ennyire
természetes, és a mindennapi ember számára vizuálisan mellékes,
organikus motívumot feldolgozni úgy, hogy annak ábrázolásában valami
egészen új és szokatlan látvány jöhessen létre.
A munkám címe ellentétet hordoz: Hogyan lehet valami egyszerre
mozdulatlan és mozgató? Arisztotelész már megadta saját válaszát erre az
ókorban. A kérdésre megpróbáltam megtalálni az én válaszomat a
festészet által.
Nem véletlen az organikus tárgyválasztás. Ha valami élő, az már
önmagában egyfajta mozgás. A hagyma miután kifejlődött, az asztalunkra
kerül, vagy épp a spájzba, ahol elindul az enyészet felé: fonnyad, külső
héjai
leesnek,
szétmorzsolódnak.
Helyváltoztatásra
azonban
természetesen nem képes. A beállítás tehát statikus, a festményt azonban
egy dinamikus áramlásként képzeltem el. Ezt a hatást a színek által,
illetve a tér kiiktatásával, képsíkokra bontással valósítottam meg.
A képemen a hagymákat nem vittem azonos kidolgozási szintre, némelyik
csak körvonalasan jelenik meg, egy másik pedig egészen realisztikus.
Ezzel is utalva az idő multával bekövetkező változásra, egyfajta absztrakt
mozgásra. A tér nélküliség és a színek áramlása valamiféle kozmikus
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atmoszférát teremtett. A festményen egy eddig ismeretlen dimenzió jelent
meg, ahol a statikus formák, melyek motívummá lényegültek, egy
titokzatos körforgást alkotnak.
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EGERVÁRI JÚLIA
Plasztikai ábrázolás
BA, 3. félév
Eszterházy Károly Főiskola
Bölcsészettudományi Kar

Konzulens:
Dr. Erőss István
tszv. egyetemi docens, EKF BTK

Installáció - aranymetszés
Installáció
Méretek: 3 elem, 70x100 cm, 40x40x40 cm, 15x150 cm
Anyagok: természetes és mesterséges anyagok, drót, moha, fa, textil stb.
Elkészítés éve: 2012
Munkám tervezésekor eredetileg az aranymetszés elvéből indultam ki,
olyan módon próbáltam alkalmazni, hogy megfigyelhessem, ez a
harmonikus arányrendszer, hogyan érvényesül, ha különböző matériákat
használok föl.
A fő irányvonalat az más minőségű anyagok – természetes és mesterséges
– ütköztetése adta. Természetművészeti irányból közelítettem meg az
installálás feladatát,de nem olyan módon, hogy az adott környezetben
hely specifikusan használom az anyagokat, hanem a természet kis
darabjait hoztam el eredeti helyükről , kiemeltem saját természetes
rendjükből és mesterséges rendszerbe komponáltam, geometrikus
formákba kényszerítettem, majd a művet mesterséges környezetbe
helyeztem el. Ez egyfajta feszültséget teremt.
Az aranymetszés a természet alkotta rend, általános érvényű szabály, de
az ember által megfogalmazva geometrikus renddé válik, ebbe szorulnak
vissza a természeti formák, így az eredetiség mesterségesen eredeti.
Ahogy az ember a saját szemszögéből a saját szűrőjén keresztül észleli a
világ jelenségeit, de azok attól még megmaradnak saját természetükben.
Az installáció három elemből áll, egymáshoz való helyzetük már nem az
aranymetszés elvére reagál, inkább ösztönös igény szerint állt össze. A
felhasznált anyagok egy része múlandó, így érdekes megfigyelni hogyan
változik a mű az idő múlásával.
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ELEK MARGIT
Elektronikus Ábrázolás
BA, 5. félév
Eszterházy Károly Főiskola
Bölcsészettudományi Kar

Témavezető:
Faa Balázs
főiskolai docens, EKF BTK

Plakát
Robot Festival Plakát
A Bolognai Robot Festival plakátterve, aminek szlogenje: „Digital Paths
into Music and Art”, azaz Digitális Útvonalak Zenében és Művészetben.
E jelmondat segítségével hoztam létre egy grafikát, mely egy robot szívet
ábrázol. Hasonló az emberihez, ám azzal az eltéréssel, hogy az egész
elektromos szerkezetekből tevődik össze, így akartam utalni a fesztivál
atmoszférájára, a fesztiválon résztvevők kapcsolatára a digitális művészeti
irányzatokkal. Nyílván ez egy pozitív kapcsolat, ezért vettem alapul az
ember által leggyakrabban használt, vonzódást kifejező jelet, a szívet. Az
anatómiai jelleg mellett igyekeztem megtartani, az alap, leegyszerűsített,
már jelképessé vált szívformát, ezzel egyértelművé, újszerűvé téve a
plakát megjelenését.
Azért gondoltam fontosnak, hogy ne csupán a klasszikus szív szimbólum
jelenjen meg a plakáton, mert a fő ereket helyettesítő kábelek a vibráló
rézhuzalokkal visszaadják azt az érzést, amely az ereinkben áramlik,
amikor egy művészeti alkotás hatással van ránk, egyszóval a katarzis
élményét.
Az élénk színekkel teli grafikát egy halványzöld háttérbe helyeztem, így a
kettő nem rivalizál egymással. A fő motívum méretéből adódóan a plakát
kiemelkedő része, mivel a megjelenő elemek közül a szlogen mellett
leginkább ez az, ami közvetíti a közönség számára a rendezvény
szellemiségét.
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ÉLES VIKTOR TIBOR
Elektronikus ábrázolás
BA, 3. félév
Eszterházy Károly Főiskola
Bölcsészettudományi Kar

Konzulens:
Csontó Lajos
egyetemi docens, EKF BTK

Plakát
A plakát a Miskolci Nemzeti Színház és az EKF, Vizuális Művészeti
Tanszék közötti kapcsolat hatására kihirdetett pályázatra készült. A
színház átadta nekünk a darab szövegkönyvét, ami alapján el kellet
készíteni a mű plakátját.
A mű maga kortárs darab ezért próbáltam a plakát megjelenésében ezt a
hangulatot visszahozni, úgy hogy megfogjam vele az utcán járó
embereket és behívja a mű célközönségét vele a színházba.
A figurális megjelenés minimális, de próbáltam vele összefoglalni és
utalni a darab tartalmára úgy, hogy a csattanó kimondására ne kerüljön
sor. A kompozíció többi részét a tipográfiai elrendezés, játék alkotja. Az
elkészült megoldás felhasználásra került és a mű bemutatására
alkalmazzák.
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FAZEKAS LEVENTE
Vizuális- és környezetkultúra tanár MA
MA, 4. félév
Eszterházy Károly Főiskola
Bölcsészettudományi Kar

Témavezető:
Kopasz Tamás
főiskolai docens, EKF BTK

Tömeg
A tavaszi konferenciára beadott pályamunkám egy, a főiskola alatt érődött
sorozatomnak mondhatni befejező darabja. Ez a sorozat a "Tömeg".
Az alkotások a tömegábrázolás egyfajta sajátos szemléletét mutatják. A
festménynek nincs határa; minden irányba a végtelenségig folytatható,
akárcsak Jackson Pollock munkái. Ez a tér különleges kezelésével van
elérve. Első látásra a szem rögtön térnek látja a képen azt, ami valójában
nem is az. Itt nem teljességgel csupán optikai csalódásról van szó – de
nyilván az is közrejátszik. Második nézésre, amikor már az eszünkkel
vizsgáljuk a képet, akkor fedezzük fel, hogy itt a tér csupán illúzió, amit a
tömeg hív életre, a sokaság. A kép sík, a rajta lévő „tér” is (szándékosan)
sík. Térbeliségnek sokkal inkább értelmezhető a rajta lévő festék
mennyisége, de ez már csak szakavatott szemeknek tűnik fel – mert a kép
behúz, méretétől és témájától fogva. A témát a napraforgó magok
rendszerének vizsgálata adta, melyből fokozatosan alakult ki a tömeggel
való foglalkozás – rengeteg tanulmányt és kísérleti munkát kellett végezni
ehhez. A magokból csak a legvégső stádiumban lettek „fejek”;
használatának szükségességét rengeteg tényező indokolta.
A végső művek megszületéséhez azonban a tömeggel való operálás
mellett egy másik fontos dolog is közrejátszott, ami a megfestésük
technikai részét takarja: az akrillal való kísérletezés. Mennyit bír el az
anyag? Hányszor lehet átfesteni? Majd, ezek után visszatörölni,
visszamosni?
Mindezek a dolgok közrejátszanak a végeredményben. A kép igazi erejét
onnan kapja, hogy keveredik benne a ratio és az irratio. Először van a
tudatos komponálás, az előre elgondolt alkotási folyamat és erre, mint egy
festékréteg úgy jön rá az ösztönszerűen használt festékanyag. És végül a
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kettő összecsiszolása, összemosása, melytől a hangsúlyok és egyensúlyok
a helyükre kerülnek.
A mű adatai:
 méret: 250x180cm,
 technika: akril és gaouche vásznon,
 készítése éve: 2012.
 mű címe: "Magtömeg"
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FODOR ENIKŐ

Elektronikus ábrázolás
BA, 3. félév

elektronikus ábrázolás
BA, 3. félév

Eszterházy Károly Főiskola
Bölcsészettudományi Kar

Eszterházy Károly Főiskola
Bölcsészettudományi Kar

Konzulens:
Csontó Lajos
egyetemi docens, EKF BTK

Fátyol
Fátyol című munkánk egy videoinstalláció. Az utóbbi időben sokat
foglalkoztunk árnyékok fotózásával, vizsgálatával, generálásával. Spontán
fotósorozat adta az alapját, amelyet továbbgondolva, megtisztítva videó
formájába öntöttünk. Művünk egyfajta "álló-mozgókép", ritmusát az
árnyék folyamatos átfogalmazódása adja. Munkánk megkomponálásakor
törekedtünk minél kevesebb eszközzel hatásos képi világot teremteni,
ellenpontozva ezzel a mai média vizuális bombázását. A megjelenített kép
jó értelemben vett egyszerűsége néhány erős szimbólumra épít, az árnyék
gazdag értelmezésre tekint vissza. Videónknak igyekeztünk nem
behatároló címet választani, hogy hagyjuk a művet saját
öntörvényűségében működni, ezáltal minden embernek saját értelmezési
lehetőséget adni.
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FODOR ENIKŐ
elektronikus ábrázolás
BA, 3. félév
Eszterházy Károly Főiskola
Bölcsészettudományi Kar

Konzulens:
Csontó Lajos
egyetemi docens, EKF BTK

Árnyék
Művem egy videoinstalláció, melyben különböző térsíkok találkozását,
egymás melletti hatását vizsgálom. Munkáim során nagy hangsúlyt
fektetek az árnyékok, sziluettek megfigyelésére, és azok direkt
használatára. Árnyék című videóm egy hétköznapi jelenetet (hintázó
kisfiút) ragad meg és emel művészi szintre. A vizuális csavart a képen
látható üres hinta alatti árnyék okozza, hol a képsíkon kívüli kisfiú
árnyképe jelenik meg. Videómban egyszerre jelenik meg egy lírai és egy
szigorúbb konstruktív világ is egyaránt. Munkáim elkészítése során
koncepcióm, a lehető legkevesebb eszközzel elérni az általam kitűzött célt
és végeredményt.
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