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A következő két feladat közül válasszon ki egyet (A vagy B feladatot)! A kiválasztott feladatot 

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

munkaanyag feleljen meg egy vizuális projekt követelményeinek!  

Némelyik feladatrész több - akár különböző technikákkal készült - részmegoldást is 

tartalmazhat.  

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

jegyzeteit is csatolja a végeredményhez! 
 

 

 

A FÉNY 

 

„A rézkupaknak öblén 

halkan szitál a tört fény, 

ha jő az alkonyat 

s alélt kanócok, álmos utcalámpák 

szomjúhozzák piros tűzcsókomat.” 

(Kosztolányi Dezső: A lámpagyújtó énekel) 
 

 

Az 1800-as évek végén a közvilágítás lámpái a lámpagyújtogató ember segítségével keltek 

életre esténként. A lámpagyújtogatók hosszú rudakkal felszerelve rótták az utcákat. A 

végükre erősített rézkampóval kinyitották a gázvezeték kallantyúját, s az ugyancsak a 

rúd végén lévő borszeszlángba itatott kanóccal lángra lobbantották a kiáramló gázt. A 

kezdetek óta számos technikai, formai és funkcionális változás történt, de a közvilágítás 

lámpáinak formavilága ma is fontos része az utcaképnek. 

 

 

A) feladat – Kültéri állólámpa, kandeláber 

 

1. Tegyen látványelemző „vizuális sétát” lakóhelyén! Figyelje meg az utcákat, az 

épületeket, tárgyakat és természeti formákat, a jellemző arányokat, ritmusokat, 

térirányokat! Keressen olyan helyszínt, ahol az utca mindkét oldalán házak sora látható! 

Az egyiránypontos perspektíva szabályainak alkalmazásával készítsen A/3-as méretű 

tanulmányrajzot a látványról! Rajzához szabadon választott grafikai eszközöket és 

technikát alkalmazhat.  

 

2. Tanulmányozza az utca hangulatát, a házak formarendjét, motívumait és az utca 

épületeinek összhatását! Tervezzen az utcaképhez, a házak stílusához illeszkedő kültéri 

világítótesteket és kandelábereket! Készítsen szabadkézi rajzzal egy-egy A/4-es 

rajzlapon legalább három tervezetet! 

 



 

3. A/3-as méretű rajzlapon szerkessze meg az utca formavilágához legjobban illeszkedő 

lámpatest és kandeláber tervének részletes vetületi ábráját! 

 

4. Legjobb lámpatervének felhasználásával készítsen színes látványtervet az utca elképzelt 

éjszakai megvilágításáról! A kültéri világítótestek sorát a perspektíva szabályainak 

megfelelően ábrázolja! A/3-as vagy A/2-es méretű alkotása elkészítéséhez szabadon 

választott festői technikát alkalmazhat! Használja fel az első és második feladat 

megoldása közben szerzett élményeit, tapasztalatait, vázlatrajzait. 

 

 

B) feladat – Fényjáték-terv 

 

1. Tegyen egy „vizuális sétát” települése utcáin! Tanulmányozza a házak homlokzatát 

olyan szempontból, hogy melyik az, amelyik vetítési felületként egy fényjátékterv 

készítéséhez inspiráló ötleteket ad az Ön számára! Készítsen szabadon választható 

grafikai technikával legalább három homlokzatról részletes vázlatot egy-egy A/3-as 

méretű rajzlapra! 

 

2. Válassza ki vázlatai közül azt a homlokzatrajzot, amelyik a legmegfelelőbb lehet egy 

színes fényjáték megtervezéséhez! Koncentráljon a homlokzat stílusához, 

épületszerkezeti formáihoz köthető asszociációkra. Az épület funkciója is adhat az Ön 

számára ihlető ötletet arra, hogy miként alakuljon a fényjátékterv tartalma, formavilága, 

a homlokzat metamorfózisa. Ezek figyelembevételével tervezze meg az épület 

homlokzatára vetíthető fényjáték egymásból szervesen átalakuló öt fázisát, amelyek a 

választott téma vizuális nyelven kifejezett üzenetét egymást erősítve közvetítik! 

 

3. Fényképezőgép, szkenner vagy mobiltelefon segítségével digitalizálja az öt színes 

tervet, majd illessze be egy PowerPoint bemutatóba! A vetítés beállításainál használja 

az „áttűnés” funkciót! Ezzel ellenőrizheti, hogy valóban sikerült-e elérnie azt a hatást, 

amit szeretett volna.  Ha előzetes terve nem adja meg Ön számára az eltervezett hatást 

korrigálhatja, bővítheti, esetleg átrajzolhatja alkotásait, majd új terveit ismét illessze be 

a prezentációba. Minden vázlatát, tervét adja be a projekthez, jelölje a véglegesnek szánt 

rajzokat! Végső, áttűnéssel animált prezentációját mentse CD-lemezre és csatolja 

projektjéhez!  

 

4. Készítse el a fényjátékot is bemutató fesztiválnak a plakáttervét! A kép és betű kreatív, 

ötletes használatán túl a plakát figyelemfelhívó és üzenetközvetítő hatására fókuszáljon! 

A plakáttervet A/3-as vagy A/2-es méretben, szabadon választott színes technikával 

készítse el! 

 


