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Rajz vagy festés
A rajz vagy festés feladat témája: ülő, ruhát viselő modell ábrázolása. A modell karjait a
mellkasán összekulcsolja, úgy, hogy a kezei láthatóak maradnak.
Válasszon ki egy feladatot az alábbi (A, B, C, D) lehetőségek közül, és készítse el a
leírásban megadott rajz- vagy festés technikával! A feladat megoldásához kötelezően
használandó papír mérete: A/2 (420x594 mm).
A feladat kiválasztását követően a papírt a felügyelőtanártól kapja meg.
A) Készítsen félalakos, teljes tónusos rajzot az ülő figuráról! A képkivágás megválasztásakor
ügyeljen arra, hogy a képen szerepelnie kell az ülő figura kezeinek is. A modell
ábrázolásakor érzékeltesse a figura térbeli helyzetét, jellegzetes formai jegyeit, egyedi
karakterét! Választható eszközök: grafitceruza, rajzszén, pittkréta - vegyes technika nem
megengedett.
B) A rajzlapot két egyenlő felületre osztva, készítsen egy hideg- és egy meleg színekkel
festett képet a modellről. A félalakot a két képen azonos nézőpontból és azonos
képkivágással ábrázolja! A modellt a kezeivel együtt kell szerepeltetni.
Választható eszközök: bármilyen vizes bázisú, gyorsan száradó festék - vegyes technika
nem megengedett.
C) Rajzolja le a teljes ülő figurát a környezetével együtt! A helyszín berendezésétől, a
lehetséges képkivágástól függően, a rajzához választhat álló vagy fekvő helyzetű
kompozíciót. Törekedjen arra, hogy a képen mind a figura szerkezete, mind a térbeli
viszonyok, a berendezési tárgyak jól érzékelhetőek legyenek! A rajzot redukált (2-3)
tónusértekkel jelenítse meg! Választható eszközök: grafitceruza, rajzszén, pittkréta vegyes technika nem megengedett.

D) Készítse el a félalakos képet tetszőlegesen megválasztott színes technika alkalmazásával!
A figura és környezetének ábrázolása során törekedjen a látvány finom átlényegítésére a
kép kompozíciója, dinamikája és a figura karaktere szerint! A képen szerepelnie kell az
ülő figura kezeinek is!
Választható eszközök: vizes bázisú, gyorsan száradó festék, pasztellkréta vagy egyéb
színes eszköz.
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