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GÁBOR BALÁZS
Képi ábrázolás / Képgrafika szakirány
BA, 7. félév
Eszterházy Károly Főiskola
Bölcsészettudományi Kar

Konzulens:
Dr. Balázs Péter
főiskolai docens, EKF BTK

Zárva I.-II.
REZÜMÉ
Gábor Balázs – EKF – BTK Képi ábrázolás, képgrafika szakirány
III. Évfolyam
Zárva (Closed) I – II.
Szénrajz, 70x100 cm
2012.
Azok a terek, amikben megjelennek a történeteim, olyan zárt rendszerek,
amikből a kitörés reménytelen. Ezek a szénrajzok jelenünk (és jövőnk)
emberét, embereit mutatják, a teljes bezártság terében…önmagukban. A
sötét tér, amiben a felbukkanó és tapogatózó alakok, testrészek
megjelennek, lehet egyéni lelki tér, vagy globális tér egyaránt. A befelé
fordulás, és kiútkeresés próbáiból-kudarcélményeiből fennmaradó
vizuális vetületek ezek. A 21. század nagy hívószava: ”légy önmagad” az
eltorzult valóságban… Mikor mindenki annyira önmagává válik, hogy
elfelejti,nem találja azt a bizonyos kiutat onnan.
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GÁL RÉKA MAGDOLNA
képi ábrázolás
BA, 5. félév
Eszterházy Károly Főiskola
Bölcsészettudományi Kar

Konzulens:
Kopasz Tamás
főiskolai docens, EKF BTK

Csend-élet
CSEND-ÉLET I.-II.

Gál Réka Magdolna
Eszterházy Károly Főiskola, Bölcsészettudományi Kar
Képi ábrázolás, 3. évfolyam
Témavezető: Kopasz Tamás, főiskolai docens

Csen-élet I.-II. munkáimmal a csendélet fogalmának tágabb
értelmezésével olyan jelenségek megfogalmazására tettem kísérletet, mint
a fény vagy a szín és ezek kapcsolata, amelyek különböző mértékben és
viszonylatokban jelennek meg különböző tárgyakon. Eltekintve az egy
bizonyos nézőpontban való ábrázolástól, nem a tárgyilagos ábrázolásra
törekedtem, mint inkább azoknak a viszonylatoknak a keresésére, ahol
ezek a jelenségek a fény terjedéséhez hasonló módon különösebb
behatárolódás nélkül élnek. A cím választásával hangsúlyozni szeretném
az ezekben a viszonyrendszerekben szubjektív módon fellelhető csendet,
oly módon, ahogyan a szem harmóniát és értelmezést keresve szétbontja
majd újra egyesíti a képet. A látvány ilyen módon való megközelítése új
értelmezési lehetőségeket ad számomra.
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GULYÁS BENEDEK
Elektronikus ábrázolás
BA, 3. félév
Eszterházy Károly Főiskola
Bölcsészettudományi Kar

Konzulens:
Ivády Péter
óraadó, EKF BTK

Egy kártyajáték kibontakozása
A Badumbala egy emberismereti kártyajáték 3-4 fő részére. A játék célja,
hogy minél több „elme-pontot” gyűjtsünk össze ellenfeleinktől. Ahhoz,
hogy győzelmet érhessünk el, figyelnünk kell ellenfeleink reakcióit, a
játékból kiesett lapokat, és fejben kell tartanunk ellenfeleink bekebelezett
elméinek mennyiségét.
A játék 4 színválasztó kártyát, 60 elme-kártyát, és 8 kapszula-kártyát
tartalmaz. A játék kivitelezése során általam festett textúrákat vegyítettem
a szintén általam megrajzolt körvonalas formákkal, figurákkal. A
kártyákon lévő szimbólumoknak elég egyszerűnek és lényegre törőnek
kell lennie, hogy a játékosok könnyen megjegyezhessék a hozzá rendelt
szabályt.
A tesztelés folyamán amellett, hogy kicsiszolódtak a szabályok, kiderült,
hogy a társas kommunikáció teszi a játékot igazán élvezhetővé. A
Badumbala játékosaival Miers-féle személyiségtesztet, valamint egy, a
játékkal kapcsolatos kérdőívet töltettem ki. Figyeltem a játékosok
eredményeit, valamint hozzáállásukat a játékhoz. A statisztikákból, a
személyiségtesztekből és a kérdőív eredményeiből nyilvánvalóvá vált,
hogy a Badumbalának közösségkovácsoló ereje van, valamint pozitívan
hat a játékosok kommunikációjára.
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GURKA LILI ESZTER
elektronikus ábrázolás
BA, 5. félév
Eszterházy Károly Főiskola
Bölcsészettudományi Kar

Konzulens:
Faa Balázs
főiskolai docens, EKF BTK

Plakátsorozat
Műtárgy adatai
Szerző: Gurka Lili Eszter
Intézmény: Eszterházy Károly Főiskola
Témavezető: Faa Balázs
Műtárgy címe: Plakátsorozat
Mérete: 100cm x 70cm
Anyaga: Papír
Technikája: Digitális nyomat
Készítésének éve: 2012
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HERR ÁGNES
Elektronikus ábrázolás
BA, 5. félév
Eszterházy Károly Főiskola
Bölcsészettudományi Kar

Témavezető:
Marcell Tamás
tanársegéd, EKF BTK

Vizuális identitás
Vizuális identitás
A Miskolci Nemzeti Színház 2012 májusában arculatváltásra szánta el
magát, e szándékukkal az Eszterházy Károly Vizuális Művészeti
Tanszéket keresték fel. Nem csupán arculatváltásról volt szó, hanem egy
teljesen új egységes megjelenést kellett létrehozni. Az általam készített
arculati terv egy egyenlő szárú háromszögekből felépülő hálórendszeren
alapszik, mely az egész arculat építőeleméül szolgál. A háromszögekkel a
tér hézag mentesen lefedhető, s ezért kialakítható belőle egy egységes
geometriai formarendszer, mely alapjául szolgál a különböző elemek
rendszerbe foglalásának. Bármilyen alakzat felépíthető és ezekre
készítettem variációkat az adott színpadi terek formavilágának
megfelelően. Ránézve a színpadra egyből adja magát a vizuális koncepció
ami az „M” betűn alapszik és megteremti a kohéziót a színház struktúrája
és az arculat között. Továbbá az „M” betű, mely a fő- és allogók befogadó
formája utal magára a Miskolci Nemzeti Színházra. A Miskolci Nemzeti
Színház négy színpadi térrel rendelkezik ezért nem csupán csak egy
főlogót kellett készítenem, hanem minden színpadi térhez egyet-egyet. A
főlogó megjelenik a kisarculati elemeken valamit egyéb kiadványokon
például műsorfüzeten. Az allogóknál ugyan ezt az „M” formát
alkalmaztam, de minden színpadnál figyelembe vettem az adott tér forma, szín- és hangulat világát valamint, hogy milyen darabokat adnak elő
azon a színpadon. A színek kiválasztásánál törekedtem arra, hogy mai
színeket használjak, melyek harmonizálnak egymással, erőteljesek és
visszaadják az előadótér atmoszféráját.
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Nagyszínház – piros - legdinamikusabb, figyelmet parancsoló.
Kamara – magenta - élet energiát sugall, rendezettségest.
Játékszín – zöld - nyugalom, természetesség
Csarnok – kék - fiatalság, hűvösen nyugodt
Ezek a formák és színek visszaköszönnek a plakátokon valamint a
műsorfüzet belső elválasztó oldal párjain és egyéb vizuális elemeken.
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KÁLLAI ZSÓFIA
Elektronikus ábrázolás
BA, 3. félév
Eszterházy Károly Főiskola
Bölcsészettudományi Kar

Témavezető:
Csontó Lajos
egyetemi docens, EKF BTK

Plakát
A pályamunkámat Marius von Mayenburg: A hideg gyermek című
előadásához készítettem a Miskolci Nemzeti Színház plakát pályázatára.
A koncepcióm a darab egyik meghatározó jelenetére épül: Egy házaspár
egy műanyag babát nevel sajátjaként, mikor a feleség megelégeli férje
ostobaságát, darabjaira szedi a babát. Tehát a kompozíciót a játék baba
részeiből állítottam össze. A testrészek nem szokványos módon vannak
elhelyezve, a nagy fej köré csoportosulnak a végtagok. Ezzel bizarr hatást
akartam elérni, ami utal a mű hangulatára. A munkámat Adobe Photoshop
CS4 és digitális rajztábla segítségével készítettem.
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KÁNTOR ANITA
Vizuális és Környezetkultúra Tanár
BA, 7. félév
Eszterházy Károly Főiskola
Bölcsészettudományi Kar

Konzulens:
Dr. Erőss István
egyetemi docens, EKF BTK

Textil tér
Tudományos munka bemutatása
Az ipar és a képzőművészet egyidejűleg hordoz magában paralel és
poláris vonásokat, pályamunkámat ennek a két művészeti ágnak a
disszonanciájára kívánom felépíteni. Az iparilag előállított textil kiváló
alapot (és adott vizuális ingeranyagot) szolgáltat a festészet számára is. A
textil és a vegytiszta (vagy vegyített) festészeti eljárások társítása
felszínre hozza a két anyag toleranciaszintjét. A talált (és ez által adott
színbeli, formai és anyagminőségbeli paraméterekkel rendelkező)
textíliára történő festékfelhordást egy tulajdonképpeni erőszakos
cselekedetnek tekintem, mégis valamiféle egyezkedő módon, hogy a két
anyag úgy tűrje meg egymást, hogy az egyik számára se legyen „sértő”.
Erőszaktevés abból a szempontból, hogy az alapként használt anyag, már
önmagában kerek egész és nem kíván (gyakran pedig nehezen fogad be)
új vizuális elemet. A feladat tulajdonképpeni problematikussága, hogy
úgy kényszerítsek ebbe az adott „vizuális organizmusba” bele egy új
formát, hogy az ne törje meg a fennálló rendet. Szigorúan technikai
szempontból, pályaművem vegyes technika. Az alapvető különbség az
alkotási folyamatban van. Míg a vegyes technika gyakori sajátsága a
különböző matériák egyidejű alkalmazása, addig a textilre történő festés
egy determinált munkafolyamat, hiszen a meglévő szín és formavilág
kötötté teszi, meghatározza az általam használt színek és formák
milyenségét. A determináltságot itt kulcsgondolatnak tekintem, nemcsak
mint az általam alkalmazott alkotási eljárás kísérőjelenségét, hanem
alapvetően a vizuális művészetek egyfajta velejáróját. (Értem ez alatt a
látott,
tényleges
tárgyi
valóság
rétegződését
az
alkotói
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gondolkodásmódra). A tömeggyártás által előállított textilre történő
ráfestés értelmezhető egy kisajátító gesztusként. Maga az ábrázolt
forma/figura egy környezetéből kiragadott, elidegenített vizuális elem,
mely az adott új vizuális kontextusba helyezve, valami módon újrateremti
saját környezetét. Pályamunkámat egy összehasonlító jellegű képpárként
képzeltem el, nagyító alá maga a munkamódszer kerülne. Amit
tulajdonképpen ütköztetni kívánok, az egy hagyományos vegyes technika
alkalmazása a textil bevonásával, illetve a textilre történő ráfestés, mit egy
„öntörvényes korrekció”. Az előbbi esetében az alkotó irányítószerepe a
hangsúlyos, az utóbbi esetében a textil meghatároz, kijelöl egy szűkebb
mozgásteret, ezáltal az alkotó nem irányít, hanem hozzáigazodik.
Méret (1. munka): 200 x 140 cm
Méret (2. munka): 200 x 140 cm
Technika: Vegyes technika (olaj, textil)
Készítés éve: 2012
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KENESEI ZSÓFIA
festészet
BA, 3. félév
Eszterházy Károly Főiskola
Bölcsészettudományi Kar

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

Erdő
Kutatási témám a festészet területe, pályamunkám címe: Erdő. Munkám
során a nonfiguratív és figuratív ábrázolásmód határán szerettem volna
maradni. Az alapgondolat, miszerint az erdő bizonyos olvasatokban a
tudatalatti szimbóluma, régóta foglalkoztat. Érdekesnek találom ezt, főleg
a mostani, természettől elidegenedett társadalmunkban. Véleményem
szerint ember és természet kapcsolata egyre inkább valami üzenet
hordozója, nem pedig magától értetődő. Ezért tartom ezt a szimbólumot
kiváló eszköznek az ösztönösség és tudatosság kapcsolatának kifejtésére.
Festményem egy nagyméretű, vászonra készült olajkép. Azzal, hogy a
vásznat nem hagyományos módon feszítettem fel, hanem kisebb-nagyobb
csíkokban, egyrészt tudatosan próbáltam valamilyen térélményt kelteni,
másrészt a szaggatott vászoncsíkok durvaságával szerettem volna
drámaiabbá tenni az összhatást. Törekedtem továbbá az elveszettség
érzésének megjelenítésére, mely azt gondolom a mai társadalom egyik
legalapvetőbb közös problémája.

méret: 120X170 cm
technika: olaj, vászon
2012
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LICHNER BARBARA
Képi ábrázolás
BA, 6. félév
Eszterházy Károly Főiskola
Bölcsészettudományi Kar

Konzulens:
F. Balogh Erzsébet
főiskolai docens, EKF BTK

Színviszonyok
Arra voltam (vagyok) kíváncsi, hogy egy képfelületen belül mekkora
részt foglalhatnak el az egyes színek úgy, hogy a harmónia
megvalósuljon.
Érdekelt, hogy hogyan helyezhetőek el egymás mellett, vagy egymáson,
hogyan hat az egyik szín a mellette lévőre, hiszen a festés során, a kép
témájától függetlenül, elsősorban erre összpontosítunk. Lehet egy egész
felületén sárgára festett vászon a rajta elhelyezkedő vékony piros vonallal
is harmóniában, de nem mindegy, hogy hol foglal helyet az a vonal, azaz
van, amikor még jó és van, amikor már jó a kép. Ez az elégséges
minimum és a szükséges többlet által kijelölt terület. Ezek szerint kell,
hogy legyen egy nehezen meghatározható terjedelmű határsáv, vagy még
inkább intervallum, amelyen belül még harmonikus, jó a kép. Nagyon
érdekes lenne tudni, hol van ennek a határa. Mikortól mondhatjuk, hogy
még jó, vagy, hogy már nem jó? Meddig muszáj elmenni és meddig
mehetek el? Egyszerűbb dolgom lett volna, de ennek ellenére mégsem
konkrét formák keresésével oldottam meg a feladatot, hanem
színfoltokkal, amelyek megjelenésében fontos szerepe van a festék
felhordásának és az anyagi minőségnek is. Ezért van, hogy némely
színfolt jellegét és ennél fogva hatását a felhordás gesztusa
befolyásolja. Nonfiguratív formákkal persze nehezebb volt a helyzet,
hiszen semmi tárgyhoz köthető konkrétumba nem kapaszkodhattam a
festés során. Maradtak a színek és a vonalak.
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LIPKOVICS PÉTER
Plasztikai ábrázolás
BA, 3. félév
Eszterházy Károly Főiskola
Bölcsészettudományi Kar

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

Nature art
A mű címe: Nature art
Műfaja: Land art
Mérete: 3x3x3m
Anyaga: mogyorófa, kő, vasdrót, vascső
Készült: 2011-ben
A természetművészettel, mint műfajjal, 2010-ben ismerkedtem meg,
mikor felvételiztem az EKF Vizuális Művészeti Tanszékére. Már akkor
megéreztem, hogy mennyi önkifejezési lehetőséget találhatok itt, hogy
ebben a szemléletmódban van esélyem a természeti erőkkel mélyebb
kapcsolatot találni, azonosulni velük.
Már korábbi munkáimban is kerestem a szél, az eső, a vihar
megfogalmazásának szobrászati formáit, de ebben a munkámban fordítva
közelítem meg a kérdést. Nem egy szerkezet révén próbálok természeti
titkokat illusztrálni, szerencsés esetben szimbolizálni, hanem magára a
természetre bízom a feladatot. Ebben a kreált, 3x3x3m-es „világban”
különböző anyagok találkoznak: víz, vas, fa és kő, de új elemként már
valós természeti erők, mint szél, eső, napsugárzás is megjelennek, s ebben
a megközelítésben szerepet kap az idő múlása, mint a műalkotást alakító,
vagy akár el is pusztító dimenzió. Olyan entitást próbáltam tehát
felépíteni, melynek egy fontos feladata van: építőelemeinek kölcsönös
egymásrautaltsága révén minél több időt kibírni, azaz létezni az adott
természeti közegben.
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LIPKOVICS PÉTER
Plasztikai ábrázolás
BA, 3. félév
Eszterházy Károly Főiskola
Bölcsészettudományi Kar

Konzulens:
Dr. Balázs Péter
főiskolai docens, EKF BTK

Sebesült kocka
A mű címe: Sebesült kocka
Műfaja: szobor (jelenleg két darabból álló sorozat)
Mérete: mindkét darab 33,3x33,3x33,3 cm.
Anyaga: fa és vasdrót
Készült: 2012-ben
A japán wabi-sabi szerint az edény „az üres mag őre”. Ez a felfogás
rezonál bennem a jelenleg foglalkoztató plasztikai kérdéseimmel: hogyan
fogalmazzam meg az ember valóját, azt a belső magot, melynek csak a
burkát láthatom, hogyan nyissam meg, tárjam fel a bent rejtőzködőt, s
hogyan fejezzem ki, hogy a burkok lebontása során csak újabb burkokra
bukkanok...
Ezért olyan szobrokat csinálok, melyek az épülés során egyre zártabb
alakot öltve szinte „fekete dobozzá” válnak, s információt csak úgy
nyerhetek, ha felnyitom őket. Ez a sebzés számomra is sok meglepetést
tartogat, hiszen új nézetek, felületek, formák bontakozhatnak ki, s bár én
„kódoltam”, mégsem ismerem őket, csak előzetes elképzeléseim vannak
róluk, s így a „visszakódolás” során az átlényegülés új aspektusát élhetem
meg. Azaz felépítek valamit, amit centiről centire ismerek, majd addig
építem, míg magam elől is elzárom belső valóját. Sebet kell ejtsek rajta,
hogy megint láthassam, s eközben új oldalait tárhassam fel saját
„teremtményemnek”.
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