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A következő két projektfeladat közül válassza ki az „A” vagy a „B” feladatot! A kiválasztott 

feladatot részfeladatonként (1-4. feladatrész) szabadon dolgozza fel úgy, hogy a leadásra 

kerülő munkaanyag feleljen meg a vizuális kommunikáció és kifejezés részfeladatokhoz 

illeszkedő követelményeinek!  

Némelyik feladatrész több - akár különböző technikákkal készült - részmegoldást is igényelhet.  

A feladatmegoldás során született gondolatait, ötleteit bátran dokumentálja, és vázlatait, 

jegyzeteit is csatolja a végeredményhez! 

 

 

KERTész-MŰVÉSZ 

(Művészet a természetben, természet a művészetben) 

 

A természet formai és térbeli jellemzőinek megismerése, alakítása a művészettörténet 

kezdetétől foglalkoztatta az alkotókat. Falfestmények, táblaképek sokasága örökíti meg 

egy-egy földrajzi területen, művészeti korban kedvelt jellegzetes növényeket, kerteket. Az 

alábbi feladatok témája a virágokhoz kapcsolódik. Az első választható projektfeladat a 

virágok tanulmányozását és formai visszaadását kéri, a másik választható projektfeladat 

tervezőgrafikai megoldásokat is igényel.  

 

 

„A” feladat 

 

1. Válassza ki három kedvenc szálas virágát, és készítsen a virágokról rajzos 

tanulmánylapokat! A tanulmányrajzok a virágok egészét, részleteit és belső felépítését 

/szerkezetét is jelenítsék meg. A rajzok mellett szerepelhetnek megjegyzések, jegyzetek. A 

tanulmányrajzokhoz önálló lapokon saját készítésű fotósorozatot is mellékelhet. 

 

2. Tanulmányozza különböző korstílusok és stílusáramlatok alkotóinak virágcsendéleteit! 

Figyelje meg és elemezze az egyes művészeti korok formai, színbeli, technikai  

sajátosságait, szimbólumrendszerét! Megfigyeléseit, tanulmányait rendezze az alábbi 

táblázatban található szempontok szerint! Fontos, hogy a táblázatban legalább 4 különböző 

kort vagy irányzatot képviselő alkotás szerepeljen!  

 

A táblázat – a benne szereplő szempontok megtartása mellett – tájolásában, méreteiben, 

arányaiban változtatható.  

 

  



 1. 2. 3. 4. 

A kiválasztott és 

elemzett alkotás 

és a róla készített 

rajzos 

megfigyelések 

    

Az alkotó neve, a 

mű címe és a 

készítés ideje 

    

Technikai 

jellemzők, pl.: 

felhasznált 

anyagok, 

eszközök, méret, 

őrzési hely 

    

Formai és 

téralakítási 

jellemzők 

    

Színhasználati és 

kompozíciós 

jellemzők 

    

Szimbolikus 

tartalmak, 

jelentések 

    

A korstílus és az 

alkotó személyes 

stílusának 

összevetése 

    

 

3. A fenti táblázatban tapasztaltak, megfigyeltek alapján válassza ki azt a művészeti, 

festészeti stílust, amely legközelebb áll önhöz. Készítsen beállítást, ahol a hangsúly a 

virágokon van. Figyelve az adott kor jellemző színvilágára, szemléletére, formai 

kialakítására készítsen önálló színes kompozíciót a tanulmányozott virágokról! (Pl. ha a 

kubizmust választja, ügyeljen a kubista formai jegyek megtartására!)  

 

A/2-es méretben dolgozzon! A színes technika szabadon válaszható. 

 

4. Válasszon ki a virágok közül egyet, majd készítsen formaredukciót. Egyszerűsítse a formát 

több fázison keresztül, emelje ki a forma lényegét, karakterjegyeit. A stilizált virágnak és 

leveleinek felhasználásával készítsen üvegablak-tervet!  

  

A terv készítéséhez színes technikát alkalmazva A/3-as méretben dolgozzon!  

 



 

„B” feladat 

 

1. Válasszon ki három virágot, és készítse el egy biológiai tankönyv/növényhatározó három 

lapját A/3-as méretben! Figyeljen a virág és a levelek valósághű visszaadására! 

Részletrajzokkal emelje ki a fontos, szép részleteket! Színes technikát alkalmazzon  

(pl.: színes ceruza, akvarellceruza, akvarell)! 

 

2. Szabadkézi tanulmányrajzai leegyszerűsítésével tervezze meg egy virágkiállítás logóját! 

Adjon nevet a virágkiállításnak, mely természetesen része lesz a logotípiának. Ügyeljen a 

dekoratív, letisztult formarendre! A logotípiát készítse el színes, illetve monokróm 

változatban is! 

 

3. Készítsen két-három vázlattervet a virágkiállítás egyedi hajtogatású virágkatalógusához! A 

katalógus formája szabadon alakítható, akár formára is vágható. A már megtervezett 

logotípiát illessze a katalógus borítójára!  

 

4. A legjobban sikerült vázlatterve alapján készítse el a virágkiállítás katalógusát! Figyeljen 

a tipográfiai követelményekre (pl.: kép és betű kapcsolata, szín, forma és az oldalarányok 

szerepe)!  A kivitelezéshez tanulmányrajzai és vázlattervei mellett saját készítésű fotókat, 

kollázs technikát és számítógépet is igénybe vehet.  

 


