Oktatási Hivatal

Kódszám:

A 2016/2017. tanévi
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
döntő forduló
VIZUÁLIS KULTÚRA
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI TESZT



A feladatsor megoldására 60 perc áll a rendelkezésére.



Az elérhető pontszám: 20 pont



A feladatsort a legjobb tudása szerint, segédeszközök felhasználása nélkül, önállóan oldja meg!



Ügyeljen arra, hogy kézírása jól olvasható legyen!



Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de ha nem egyértelmű az áthúzás, javítás, az adott
feladatrészre nem kaphat pontot.

Vizuális kultúra

Művészettörténeti teszt

HARASZTY ISTVÁN
A Kossuth-díjas Haraszty István a hazai kinetikus művészet külföldön is elismert jelentős képviselője. Mobiljai mellett
újabban képeket is készít. Alkotásaiban a tökéletes megformálás, működés gyakran filozófiai, politikai tartalommal és
humorral vegyül. Életútja, művei nagyon sok élménnyel, ismerettel és tanulsággal szolgálnak.
1) Melyik állítás jellemző rá, melyik nem? Írja a megfelelő betűjelet a táblázatba!
A) A művész mindenki által ismert beceneve:
„Kedveske”.
B) Fiatal korában lakatos volt.
C) Az Iparművészeti Főiskolán végzett.
D) Ipariskolai tanár volt..

(Elérhető 8x ½ = 4 pont)

E) Egy írásában a következőképpen fogalmazott:
„Egy versenyautó … szebb, mint a Szamothrakéi Győzelem”.
F) Deák Dénest ábrázoló szobra van Székesfehérváron.
G) 1956-os emlékművet tervezett.
H) Az Agyágyú működésképtelen.

igaz

nem igaz

PONTSZÁM
2) Haraszty művészete nem egyedülálló a világon. A 20. században több jelentős alkotó foglakozott kinetikus
művészettel, többek között M. Duchamp, Moholy Nagy László, N. Pevsner, N. Schöffer, Naum Gabo, A. Calder, J.
Tinguely. Közülük négynek látja műalkotását. Írja a művek alá alkotójuk nevét!
(Elérhető 4 x ½ =2 pont)

a)

b)

c)

d)

PONTSZÁM
3) A következő fogalom ismerete elengedhetetlen Haraszty István alkotásainak elemzéséhez.
Fogalmazza meg röviden jelentését (művészneveket NE írjon)!

(Elérhető 2 pont)
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4) Haraszty István alkotásainak mondanivalójához gazdag fantáziával megalkotott, szellemes címei is hozzátartoznak.
Írja a leghíresebb művei alá a címüket!
(Elérhető 4 pont)

PONTSZÁM
5) Az alábbi kép bal oldalán Haraszty 1987-es mobilja van, melynek címe „Stemplire várva”, a jobb
oldalon pedig ezzel a mobillal a Műcsarnok kiállításán lila színnel lepecsételt nyomat (elfordítva). Röviden
jellemezze a két részből álló művet, mutassa be a pecsételt lap humoros, ironikus jegyeit!
(Elérhető 3 pont)
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6) A következő alkotások fontos tartalmi/formai alkotóelemeit kitöröltük. Rajzolja be ezeket a hiányzó
alkotóelemeket!
(Elérhető 5 pont)
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