Tájékoztató a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium művészeti tagozatára
jelentkezőknek a rajzi előkészítő foglakozáson való részvételre

Nagyon bízunk abban, hogy terveinknek megfelelően a felkészítőt meg tudjuk tartani az
iskolában, de ennek a módja és gyakorisága a 2021. február 1-je utáni időszakra érvényes
járványügyi intézkedések függvénye. Minden információ és a részvételi szándék jelzéséhez a
jelentkezési lap majd a honlapon lesz elérhető.
Addig is kérjük szíves türelmüket!
A felkészítőre kérjük, hogy a következő eszközöket hozzák magukkal a résztvevők:
A/3 rajzlap/műszaki karton több darab (Dipa)
A/3 mappa
A/3 rajztábla
grafitceruzák - B, 2B, 3B jelölésű (pl.: Koh-I-Noor)
radír
csipesz a rajzlapok rögzítéséhez - 4 db vagy maszkoló szalag
A vírushelyzetre való tekintettel csak saját eszköz használható a foglalkozáson.
Eszközök egymás közötti cseréje nem lehetséges.
Az önálló felkészülés segítése: Az előkészítőn a rajzi korrektúrára lehetőség lesz
A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium művészeti tagozatára jelentkezőknek az
alkalmassági vizsgára előkészítő foglalkozások alkalmával lehetőséget adunk otthoni munkáik
bemutatására. A foglalkozást vezető művésztanárok korrektúrával segítik a résztvevőket, ezzel
is támogatva a diákok továbbfejlődését és önálló felkészülését az alkalmassági vizsgára.
A bemutatásra összeállított mappa összesen négy munkát tartalmazzon:
-

a jelentkező két legkedvesebb rajzát, ami megmutatja rajzi érzékenységét és tudását.
(Bármilyen technikával készülhet.)
ezen kívül javasoljuk, hogy készítsenek még: egy tónusos ceruzarajzot és
egy festéssel készült alkotást.

Ez utóbbiakhoz rendezzenek be két csendéletet otthonukban!
Egy székre vagy hasonló magasságú sík felületű bútorra (pl: éjjeliszekrény ) helyezzék el a
beállításokat, ezzel biztosítva az optimális rálátást.
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Ötletek:
- Egy kesztyű, sál vagy sapka mellé tegyenek még egy olyan tárgyat, ami szögletes.
- Nézzenek körül a konyhában, keressenek egy üres befőttesüveget, félig töltsék meg vízzel,
színezzék meg tetszőleges színű kevés festékkel (kék, sárga, stb.), és helyezzenek mellé
zöldségfélét és/ vagy gyümölcsöt, plusz egy merőkanalat.
- A saját szobájuk tárgyaiból válasszanak ki három tárgyat! Egy olvasólámpa segítségével
oldalról megvilágítva a fény-árnyék kontraszt megoldásával izgalmas, látványos mű készülhet.
Rajzeszközök, melyek szükségesek az alkotások elkészítéséhez:
- rajztábla, mappa, - papírok (A/3 vastag famentes rajzlap)- kihegyezett ceruzák, radír
- akvarellpapír (festéshez legalább 200 gr-os papírt kell használni)
- festék (akvarell, vízfesték)- paletta (tányér, tálca)- különböző méretű ecsetek
- vizesedény, befőttesüveg- ecsettörlő

Az alkotások elkészítésére szánt idő: 130 perc/alkotás
A festés után ne felejtsék el szappannal alaposan kimosni az ecseteket!

Alkotói kedvet és jó munkát kívánunk!

Székesfehérvár, 2021. január 15.

Végvári Beatrix

Dr. Vizi László Tamásné

művészeti vezető

igazgató
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