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Bevezető
A központi érettségin a képzőművészet választott 
tantárgy. 
A központi érettségi képzőművészet vizsgakatalógusa 
a vizsga alapdokumentuma a 2011/2012-es tanévben, 
s egyértelműen meghatározza az érettségi vizsga 
tartalmát, a vizsga menetét. 
A katalógus tartalmazza az összes szükséges 
tájékoztatást és részletes magyarázatot a vizsga 
menetéről és tartalmáról. A katalógus pontosan 
meghatározza, mit kell a vizsgázónak tudnia.
A katalógus megegyezik az engedélyezett gimnáziumi 
képzőművészet Tantervvel és programmal1 .
A vizsgakatalógus a következő fejezeteket tartalmazza: 
1. A vizsga tananyagát
2. Oktatási célokat
3. A vizsga szerkezetét
4. A vizsga technikai leírását
5. A pontozás leírását
6. Példákat részletes magyarázattal
7. A vizsgára való felkészülést.
Az olvasó az első és második fejezetekben 
megtalálhatja a választ a kérdésre, miből áll a vizsga. 
Az első fejezet a vizsgához szükséges tartalmakat 
sorolja fel.
A harmadik, negyedik és ötödik fejezetben válaszok 
találhatók a vizsga folyamatának módszereiről, 
szerkezetéről és formájáról, a feladatok típusairól, a 
lebonyolítás módszereiről és az egyes feladatok, 
egységek pontozásáról.   
A hatodik fejezet feladatokat és részletes magyarázatot 
tartalmaz. 
1 Az Oktatási és Sport Minisztérium Közlönye, 1-es szám, Školske 
novine, Zagreb, 1994. 

A hetedik fejezet a vizsgára való felkészülés kérdéseivel 
foglalkozik.

1. A vizsga tananyaga 
A képzőművészet vizsgával a következő anyagrészeket 
ellenőrizzük:
• az architektúra és urbanizmus ismerete és értése, mint az 

emberi tevékenység területe
• a képzőművészet, mint vizuális tudományág.
A vizsgázó tudásszintjét és kompetenciáját méri a vizsga a 
következő területeken:
• az architektúra és urbanizmus ismerete és értése, mint az 

emberi tevékenység területe
• festőművészet, szobrászat, grafika, design és videó 

(vizuális tudományágak az idő és tér kontextusában).

2. Oktatási célok 
Ebben a fejezetben minden területre megtalálhatóak az 
oktatási célok, a konkrét leírása a tudnivalóknak, mit kell 
tudni, megérteni és végrehajtani az eredményes 
vizsgázáshoz. 
2.1. Architektúra és urbanizmus
A vizsgázótól a következő tudásszint várható el:
• felismerni és megkülönböztetni a hagyományos és 

modern architektúra anyagait és elemeinek szerkezetét
• felismerni a megalítok és korai települések architektúrára 

vonatkozó viszonyait
• felismerni és lerajzolni az őskori és ókori urbanisztikus 

terület szerkezetét és funkcióját, a lakossági építészetet 
és kolostor komplexusokat

• felismerni és lerajzolni az egyiptomi és mezopotámiai 
architektúra kompozíciójának elvét

• a görög és római templomoknál felismerni és lerajzolni az 
alaprajzok, metszetek és homlokzatok szerkezetét, részeit 
és arányait
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• felismerni az összefüggést a késő római, ókeresztény és 

korai bizánci épületek között - tér és szerkezet
• felismerni s bizánci és iszlám architektúra közötti 

kontinuitást
• felismerni az óromanikus szakrális épületek térbeli és 

szerkezeti elemeit
• megkülönböztetni a romanikus és gótikus életteret
• megkülönböztetni romanikus, gótikus és reneszánsz 

szakrális és profán épületek és kompozíciójuk 
szerkezeti és térbeli elemeit a felépítésük és tömegük 
szempontjából

• megkülönböztetni és lerajzolni a gótikus, reneszánsz és 
manierista város és tér koncepciókat

• leírni és lerajzolni a reneszánsz épületekre vonatkozó 
kompozíciós elveket és az antik és reneszánsz építészeti 
elemeket

• felismerni és lerajzolni a manierista architektúra 
építészeti megoldásainak összetettségét és értelmi 
változatosságát

• felismerni az ellipszist és a barokk építészet egyediségi 
elvét

• megkülönböztetni és összehasonlítani a reneszánsz és 
barokk építészet térelrendezési elveit

• megnevezni és megmagyarázni a XIX. századi 
architektúra homlokzatainak kép-felvételei alapján a 
történelmi stílusok elemeit

• összehasonlítani a barokk és a XIX. század urbanisztikai 
megoldásait valamint megfigyelni a történelmi 
urbanisztikus egység széthullását

• összehasonlítani a XX. század rezidenciális lakossági 
építészet organikus és funkcionális műveit az alaprajzi 
megoldások és környezethez való viszony szempontjából

• felismerni a XX. század urbanizmusában az emeletes 
épületek szerepét

• összehasonlítani a modern, poszt-modern és 

dekonstruktív architektúrát az új építőanyagok 
felhasználási lehetőségeivel

• összehasonlítani a szecesszió, modern, poszt-modern 
és dekonstuktív lakossági architektúrát a rendeltetés 
szempontjából

• felismerni a XX. század horvát közéleti 
architektúrájában a globális trendek főbb jellemzőit.

2.2. Festőművészet, szobrászat, grafika,  
design és videó
A vizsgázótól a következő tudásszint várható el:
• példákon megkülönböztetni és megnevezni 

festőművészet, rajzolási és grafikai technikákat
• megkülönböztetni a színek értékét és színek közötti 

összefüggéseket
• felismerni és megnevezni a szobor a technikai és 

tematikai jellemzőit
• felismerni és megkülönböztetni az absztrakt és 

figuratív formákat az őskor festőművészetében és 
szobrászatában

• felismerni és lerajzolni az ókor szobrászatában 
fellelhető stilisztikai és naturalisztikus elemeket 
valamint a dinamika és a statika összefüggéseit

•  megkülönböztetni és megmagyarázni a formán belüli 
alkotás módjait: fríz, metopa és oromzat valamint 
megnevezni az emberi test arányainak változását az 
ókor szobrászati műveiben

• megkülönböztetni az alak és a háttér összefüggését az 
ógörög festményeket 

• megkülönböztetni a helyrendezési terveket és 
megnevezni az ábrázolást, szimbolikát és a térbeli 
elrendezést az egyiptomi, római és bizánci épületek 
esetén 

• felismerni és lerajzolni a fonás ornamentális jellemzőit
• felismerni és lerajzolni az óromanikai és romanikai 
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domborzat és miniatúrák síkbeli formálása 
jellemzőinek hierarchikus vonulatát és keretezési 
szabályait

• felismerni és megmagyarázni az egésznek való 
alárendeltséget a romanikai festészetben

• felismerni és megmagyarázni a gótikus portálok 
kompozíciójának szétválasztási elvét

• felismerni és lerajzolni a gótikus mesterek 
festményeiben található geometriai törekvéseket a 
tér rekonstrukciójában

• megmagyarázni Isztria és Horvátország gótikus 
festészetében a témához és kerethez való 
viszonyulást

• felismerni és lerajzolni a reneszánsz festményen 
és domborműn látható illuzionista és szemantikus 
elemeket (ikonográfiai elemzés) és racionális 
megoldásokat 

• felismerni és megmagyarázni a reneszánsz 
vívmányait a horvát reneszánsz szobrászok alkotásain

• megkülönböztetni a reneszánsz és manierizmus 
szoborfajtáit a téma, keret és a plasztikusság mértéke 
szempontjából 

• megkülönböztetni és lerajzolni az architektúra és a 
szobrászat kapcsolatát az egység kompozíciójában a 
gótika és reneszánsz idején

• felismerni az új dinamikát a manierizmus szobrain és 
festészetén 

• felismerni és megmagyarázni a reneszánsz, 
manierizmus és barokk architektúrájában és 
festészetében található illuzionizmust

• megkülönböztetni a különböző stílusokat a barokk és 
rokokó festményein

• felismerni a barokk architektúra, festészet és 
szobrászat szintézisét

• összehasonlítani a klasszicista és romantikai 

képkoncepciókat a téma, szín és formákhoz való 
viszonyulás szempontjából

• összehasonlítani a realista és impresszionista 
alkotásokat a színhasználat szempontjából

• megvizsgálni a kompozíció új jellemzőit, kéziratokat, 
színeket és vonalakat az expresszionizmusban és 
előtte

• megfigyelni a változásokat a horvát festészetben a 
XIX. század végétől a XX. század első feléig

• felismerni a kubizmus és poszt-impresszionizmus 
gyökereit

• megkülönböztetni a lírikus és geometrikus 
absztrakciót és figurációt a festészetben

• felismerni a kubizmus elemeit a XX. század 
festészetében és szobrászatában

• megvizsgálni a tér felosztását a szobrászat 
impresszionista alkotásaiban és megkülönböztetni az 
absztrakciót és figurációt a szobrászatban

• felismerni a futurizmus, metafizika és szűrrealizmus 
festészetének és szobrászatának fő jellemzőit

• összekötni a tárgyi művészetet a tárgyelhelyezés 
elvével

• összehasonlítani a fénykép és festmény jellemzőit
• elemezni a képzőművészeti elemek és eljárások 

alkalmazását a XX. század expresszionista alkotásain 
(fauvizmus, Híd, A kék lovas, új objektivitás és 
absztrakt expresszionizmus)

• felismerni a képregény, fénykép és film közötti 
hasonlóságokat

• megmagyarázni a pop-art és op-art iránti érdeklődés 
módjait

• felismerni az összvizuális környezet kapcsolatvilágát a 
konceptuális, happening és performasz alkotásokban

• megmagyarázni a land-art és környezete kapcsolatát.
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3. A vizsga szerkezete
A képzőművészet vizsga vizsgaterületek aránya az 1. 
táblázatban adott.
1. Táblázat: Vizsgaterületek aránya

Vizsgaterületek Feladatszám

architektúra és urbanizmus 9-14
festőművészet, szobrászat, 

grafika, design és videó 12-15

A képzőművészet vizsga két vizsgaegységből áll. 
Az első vizsgaegység szerkezete a 2. táblázatban 
látható.

2. Táblázat: Az első vizsgaegység szerkezete

SORSZÁM FELADATTÍPUS FELADATOK 
SZÁMA PONTSZÁM

1.-5. Feleletválasztásos 
kérdések 5 5

6.-10. Többkombinációs 
kérdések 5 10

11.-15. Összekötős 
feladatok 5 20

16.-25. Feladatsor 10 50

Összesen 25 85
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A feladatsor 4 kérdésből áll melyek egy képanyaghoz 
kötődnek. 

Ebből egy feladat adatpótlós (berajzolás a 
képanyagba, egy feladat többkombinációs és két 
feladat feleletválasztós kérdésből áll.

Az második rész esszé típusú feladat, melyben a 
vizsgázó az alkotást elemzi, a maximálisan elérhető 
pontok száma 20.

4. A vizsga technikai leírása 
4.1. A vizsga időtartama
A képzőművészet vizsga írásbeli, ami összesen 105 
percet tart megszakítás nélkül. 
A vizsgaidőszak terve a Központi érettségi útmutató 
kiadványban szerepel, valamint a www.ncvvo.hr web-
oldalon olvasható.
4.2. A vizsga menete és a válaszadás módja 
A vizsgázók borítékban kapják meg a vizsgaanyagot, 
melyben két vizsgafüzet, vázlatlap és válaszadó lap, 
valamint két osztályzólap található. 
A vizsgázóknak figyelmesen kell elolvasni az 
utasításokat és azokat követni a vizsga és az esszé írása 
alatt. 
Minden feladattípushoz tartozik egy megoldási 
útmutató. Az utasítások figyelmes elolvasása fontos 
mivel azok tartalmazzák s helyes válaszok 
bejelölésének módját. 
A zárt típusú feladatokat (feleletválasztásos kérdések, 
többkombinációs kérdések és összekötős feladatok) a 
vizsgázók a felkínált válaszok közül a helyes válasz 
megjelölésével végzik a választ jelölő betű X-el való 
ellátásával. Ha a vizsgázó több válasz is bejelöl, mint 
amennyit a feladatban említenek a válasza 0 (nulla) 
pontot ér, attól függetlenül, hogy a pontos válasz is 
megjelölte.  

A nyitott típusú feladatokat (adatpótlós) a vizsgázók a 
pontos válasz berajzolásával végzik a képanyagba.
Az esszéírás idején a vizsgázók használhatják a 
vázlatlapot, de a végén az esszét olvashatóan 
kötelesek átírni a megfelelő helyre.  

4.3. Felszerelés
A képzőművészet vizsga közben kék vagy fekete 
golyóstoll, vonalzó, háromszög, ceruza, radírgumi, 
színes filctoll és körző használható. 
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3. táblázat: Az esszé osztályzási irányelveinek skálája

A műalkotás 
grafikus 

elemzése 
– reprodukciós 

rajzok

Írásos 
műalkotás 

elemzés 
– a formák 

elemei

Írásos 
műalkotás 

elemzés 
– a formák 

elemei

Írásos elemzés 
– szintézis és 
a műalkotás 

hovatartozásának 
meghatározása

Az első fogalom 
grafikai 

meghatározása 
– 1 pont

1 fogalom 
– 1 pont

1 fogalom 
– 1 pont 1 fogalom – 1 pont

Az második 
fogalom grafikai 
meghatározása 

– 1 pont

2 fogalom 1 
pontért

2 fogalom 
1 pontért 2 fogalom 1 pontért

Az harmadik 
fogalom grafikai 
meghatározása 

– 1 pont

3 fogalom 1 
pontért

3 fogalom 
1 pontért 3 fogalom 1 pontért

Az negyedik 
fogalom grafikai 
meghatározása 

– 1 pont

4 fogalom 1 
pontért

4 fogalom 
1 pontért 4 fogalom 1 pontért

Az ötödik 
fogalom grafikai 
meghatározása 

– 1 pont

5 fogalom 1 
pontért

5 fogalom 
1 pontért 5 fogalom 1 pontért

Összesen 5 pont Összesen 5 
pont

Összesen 5 
pont Összesen 5 pont

ÖSSZESEN
20 pont

5. A pontozás leírása 
A vizsga össpontszáma 105.
5.1. Az első vizsgaegység értékelése
A feleletválasztós kérdéseknél minden pontos válasz 1 
pontot ér.
A többkombinációs kérdéseknél minden helyes válasz 
1 pontot ér, a teljesen pontos feladat 2 pontot ér.
Az összekötős feladatoknál minden pontos 
részeredmény 1 pontot ér. A teljesen megoldott 
feladat 4 pontot ér.
Az adatpótlós feladatban minden pontosan berajzolt 
válasz 1 pontot ér.

5.2. A második vizsgaegység értékelése
A sikeresen leírt esszé a második vizsgaegységben 
összesen 20 pontot ér.
Az esszéket kiképzett értékelők bírálják el egységes 
értékelési skála alapján.
Minden esszében a feladatban meghatározott négy 
tartalmi irányelve szerint bírálnak az értékelők.
Minden irányelv alapján leírt szöveget 5 pontos 
értékelési skálával osztályozzák.
Az esszé osztályzási irányelvek alapskálája a 3. 
táblázatban látható.
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A PONTOS VÁLASZ: C
OKTATÁSI CÉL: megkülönböztetni a lírai és 
geometriai absztrakciót valamint az alakzatképzést a 
festőművészetben 
PONTOZÁS: 
1 pont – pontos válasz 
0 pont – pontatlan válasz, hiányzó válasz vagy több 
bejelölt válasz

6.2. Többkombinációs kérdések példája 
A többkombinációs feladatok utasításból (tartalmazza 
a megoldás módját és a leírás közös minden ilyen 
típusú feladatra, amelyek követik egymást) és alapból 
(leggyakrabban kérdésből) áll és négy felkínált 
válaszból, melyek közül kettő pontos.

A következő feladatban a négy felkínált válaszból 
ki kell választani kettőt. A választ X jellel kell jelölni 
és átírni a válaszadó lapra. A pontos válasz egy 
pontot ér.
Mely stilisztikai időszak jellemzőit ismerhetjük 
fel a dubrovniki Divon palota homlokzatának 
reprodukcióján?

A. romantika
B. gótika
C. reneszánsz
D. manierizmus

6. Példák részletes magyarázattal 
Ez a fejezet példákat tartalmaz. Minden példához 
részletes leírás és a kérdés típusának magyarázata 
tartozik, az oktatási célok, amit a feladat ellenőriz, 
valamint a pontos válasz és a pontozás módja. 

6.1. Feleletválasztásos kérdések példája 
A feleletválasztásos kérdés utasításból (tartalmazza 
a megoldás módját és a leírás közös minden ilyen 
típusú feladatra, amelyek követik egymást), alapból (a 
feladat megadása) és négy lehetséges válaszból áll, 
amelyből egy pontos. 

A következő feladatban a négy felkínált válaszból 
ki kell választani egyet. A választ X jellel kell jelölni 
és átírni a válaszadó lapra. A pontos válasz egy 
pontot ér.
Melyik festőművészeti irányhoz tartozik a reprodukált 
műalkotás?
A. lírai absztrakció
B. absztrakt expresszionizmus
C. geometrikus absztrakció 
D. árnyalat absztrakció
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PONTOS VÁLASZ: B és C
OKTATÁSI CÉLOK: megkülönböztetni a romantika, 
gótika és reneszánsz szakrális és profán épületek 
szerkezeti, térbeli elmeit, valamint kompozíciós 
elemeiket figyelembe véve szerkezetüket és 
tömegüket 
PONTOZÁS: 
2 pont - két pontos válasz 
1 pont – egy pontos válasz 
0 pont – pontatlan válasz, hiányzó válasz vagy kettőnél 
több bejelölt válasz

6.3. Összekötős feladatok 
A összekötős feladat utasításból (tartalmazza a 
megoldás módját és a leírás közös minden ilyen 
típusú feladatra, amelyek követik egymást), alapból 
(kérdésből), négy kérdés mezőből és hat válasz 
mezőből áll.  
A következő feladatban a négy sorszámozott 
kérdés mezőhöz ki kell választani a megfelelő 
betűkkel ellátott válaszmezőt. 
A válaszokat X jellel kell jelölni és átírni a válaszadó 
lapra. Két választ nem lehet összekötni. Minden 
pontos válasz egy pontot ér.

A megfelelő szobrászati anyaghoz hozzá kell kötni a 
megfelelő szobrászati módszert:
1. márvány     A. modellezés
2. elefántcsont     B. öntés
3. agyag    C. kőfaragás
4. bronz     D. ácsmunka
     E. faragás
     F. dombornyomás

HELYES VÁLASZOK: 1. C, 2. E, 3. A, 4. B
OKTATÁSI CÉL: felismerni és megnevezni a szobrászati 
technikákat és témákat
PONTOZÁS: 
4 pont – mindegyik válasz helyes
3 pont – 3 helyes válasz
2 pont – 2 helyes válasz
1 pont – 1 helyes válasz
0 pont – minden válasz helytelen, válasz kihagyva vagy 
több válasz megjelölése minden kérdésmezőhöz

6.4. Szövegpótlós feladatok 
A szövegpótlós kérdéseknél a vizsgázónak ki kell 
egészíteni a mondatot, az előre kijelölt helyre a 
megfelelő fogalom beírásával vagy beírni, berajzolni 
a választ a vizuális példán. A mellékelt utasításban fel 
van tüntetve a megoldás módja.

A következő feladatban be kell rajzolni a kért 
adatot a műalkotás reprodukciójára.

A képen nyíllal be kell rajzolni a fény 
behatolási irányét.
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6.4. Esszés feladatok 
Az esszés feladat utasításból (megoldási útmutatóval), 
kiindulási anyagból (reprodukció) és irányelvekből 
áll.
A vizsgázó az esszé írása közben használhatja a 
vázlatlapot, de a végén a leírt szöveget át kell, hogy írja 
a megfelelő dolgozatlapra.
Figyelmese tekintse meg a vizuális példát és az 
utasításokat követve elemezze az. Kerülni kell a túl 
hosszú mondatokat. Ne térjen el a magadott témáról.

Magyarázza meg a térhatás illúzióját a megadott 
műalkotás reprodukcióján a perspektíva, tértervezés, 
nézőpont és a horizont elemzésével és felsorolásával.

OKTATÁSI CÉL: felismerni és megmagyarázni a 
reneszánsz, manierizmus és barokk festészetben 
és domborművekben alkalmazott geometriai 
perspektívát és tértervezést
PONTOZÁS: az esszé osztályzási irányelveinek skálája 
szerint

HELYES VÁLASZ: 

OKTATÁSI CÉL: felismerni és megmagyarázni az 
illuzionizmus jelenlétét a reneszánsz, manierizmus és 
barokk festészetben és építészetben
PONTOZÁS: 
1 pont –helyes válasz
0 pont –helytelen válasz vagy kihagyott válasz
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�� 7. A vizsgára való felkészülés 
A tanár a négyéves képzőművészet gimnáziumi 
program realizálása közben a vizsgázók számára 
nyilvánvalóvá kell, hogy tegye a tantárgy oktatási 
céljait. A vizsgázó aktív résztvevője kell, hogy legyen 
az oktatási folyamatban, melyben a tanár ösztönzi a 
diákot alaposan kidolgozott aktivitásokkal.
Az esszéírás begyakorlására javasoljuk a vizsgázónak, 
hogy tanulmányozza a katalógusban megjelentetett 
esszépéldát.
A vizsgafelkészülésre alkalmas tankönyveket a négy 
évre szóló Oktatási Minisztérium által engedélyezett 
lista tartalmazza.

1. Damjanov, J., Likovna umjetnost 1, Školska knjiga,
Zágráb, 2008.
2. Damjanov, J., Likovna umjetnost 2, Školska knjiga,
Zágráb, 2008.
3. Ivančević, R., Likovni govor, Profil, Zágráb, 2007.
4. Ivančević, R., Stilovi i razdoblja, Život 1, Profil,
Zágráb, 2008.
5. Ivančević, R., Stilovi i razdoblja, Život 2, Profil,
Zágráb, 2008.
6. Ivančević, R., Stilovi i razdoblja, Život 3, Profil,
Zágráb, 2008.
7. Karaman, A., Likovna umjetnost 2, Školska knjiga,
Zágráb, 2008.
8. Mirenić, J. i Ratković, K., Likovna umjetnost 20. st.,
Školska knjiga, Zágráb, 2000. 

A vizsga sikerét a vizsgázási folyamat 
ismerete is befolyásolja.
A vizsgázóknak javasoljuk, hogy:
• tanulmányozza a tananyag tartalmának 

listáját és a mintapéldákat
• oldja meg a mintapéldákat.

Uspjeh na ispitu uvjetuje i dobra 
upoznatost s načinom ispitivanja. 
Pristupnicima se savjetuje:
• proučavanje opisa ispitnih cjelina te 

primjera zadataka
• rješavanje oglednoga ispita.
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�� 7.1. Az oktatási célok kidolgozása 
A 4. számú táblázat tartalmazza az oktatási célokat, a hozzájuk tartozó fogalmakat és a rájuk vonatkozó példákat.
A vizsgázónak javasoljuk, hogy figyelmesen tanulmányozza át a táblázatot, amit tudásfelmérési alapnak is 
használhat.
4. táblázat: Az oktatási célok kidolgozása

Architektúra és urbanizmus

Oktatási célok Fogalmak Példatár

felismerni és megkülönböztetni az 
építészet anyagait és elemeinek 
szerkezetét

a hagyományos és modern architektúra 
anyagai; konzol, teher; fal, oszlop, gerenda, 
ív, árkád, oszlopsor; boltozat, kupola, 
panadativ, trompe; kontarforn rendszer; 
öntöttvas, beton, üveg, acél, váz, ipari 
stabilizált anyagok, mérnöki építészet: 
konzol és váz szerkezetek telepítése, héjazat

Dioklecianus palotája, Split; St. Donát, 
Zadar. Saint Gilles du Grad, Beauvais; 
St. Foy, Conques, Aja Sofija; Közösségi 
lakóépület; Strozzi palota; Paxton, 
Kristály-palota; Eiffel torony; Sullivan, 
Bevásárló központ, Chicago; Guimard, 
Metro; TWA New York; Vjesnik torony 
Zágráb; Kaufmann ház, Johnson Wax 
Helio lab.; Opera, Sidney

felismerni a megalítok és korai 
települések architektúrára 
vonatkozó viszonyait

menhir, dolmen, kromleh; út, hely; 
település, funkció

Stonehenge; Gavrinis; Carnac; La Roche 
au Fees; Ur, Babilon, Knosos, Terozzo

felismerni és lerajzolni az őskori 
és ókori urbanisztikus terület 
szerkezetét és funkcióját, a 
lakossági építészetet és kolostor 
komplexusokat

hálózat, citadella, tervezett, tervezetlen, 
határ; agora és fórum, urbanisztikus 
(várostervezési) koncepciók; asztal, 
oltár, templom, buleutérium, diadalív, 
székesegyház; palota; dóm, átrium, 
védőfalak, inzulok, perisztilek, klausztorok, 
cubicula, dormitórium, szkriptórium; hely, út

Barrumini, Mikena, Atén, Milet, Timgad,
Zadar, San Gimignano; Atén, 
Panateneumi út; Forum Romanum, 
Traján foruma, Via sacra, Timgad; 
Pompej, Fauna ház; Zadar;
Dioklecianus palotája, Római fórumok, 
St. Gallen, alaprajz; Misterija villa, 
alaprajz

felismerni és lerajzolni az egyiptomi 
és mezopotámiai architektúra 
kompozíciójának elvét

négyzet, téglalap, alaprajz, tervezés, 
ismétlés, szimmetria, tengely, szakrális és 
urbánus komplexum, hely, út; tömeg és tér

Tell el Amarna – munkásfalu; Amon 
templom Karnakuban; Hatsepszut 
királynő sírja; Keopsz (nagy) piramisa, 
Gizai komplexum; Urai Zikkurat

a görög és római templomoknál 
felismerni és lerajzolni az alaprajzok, 
metszetek és homlokzatok 
szerkezetét, részeit és arányait

hajó (cella), pronaos, opistodom, veranda; 
aranymetszés, dór, ión Korinthosz; ehinus, 
abakusz, törzs, kapitel, bázis, csigavonal, 
akantusz, párkánygerenda, triglyph, 
metopes, fríz, kreppidoma, koszorú, 
acroterion, oromzat; hosszanti, központi, 
statikus, térbeli, kompozíció

Iktin és Kalikrat, Parthenon; Posejdon 
temploma  Paestumban; Pantheon; 
Zeusz temploma Olympon; Erehteion
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��felismerni az összefüggést a késő 
római, ókeresztény és korai bizánci 
épületek között - tér és szerkezet

hosszanti struktúra, bazilika 
világítás, hajó, apszis niche, a fal egyoldalú 
feldolgozása, a tájékozódás a térben; 
központi épületek, oszlopok, pandantivok, 
kupola, fél kupola és galériák

Maksencius bazilikája;
S. Sabina, Sta Constanza;
S. Apollinare in Classe; Sergia és Baka 
temploma;
Eufrazijana, Hagia Sofia

felismerni s bizánci és iszlám 
architektúra közötti kontinuitást

kupola, hossz- és közép-típusú szintézis, 
négyzet alakú alaprajz, egyedülálló 
hely, fokozás, galériák, tartószerkezetek, 
pandatívok

Hagia Sophia, Sinan mecset, Isztambul

felismerni az óromanikus szakrális 
épületek térbeli és szerkezeti 
elemeit

westwerk, galériák, spolia, oszlopsor, arcade, 
dob, oszlop, pillér

Károly Kápolna, Aachen, St. Donát, 
Zadar, St. Megváltás Cetina, St. Kereszt 
Nin

megkülönböztetni s romanikus és 
gótikus életteret

donzsón, kolostor, ház; a város, mint 
urbánus szerkezet, a védelmi jelleg; 
monocentrizmus, policentrizmus, tartalom 
felosztása, kommunikációs hálózat

San Gimignano, Lübeck, a Bourgesi 
Jacques Coeur palota, a Porecsi ház;  
Heddinghami donzsón, Mont St. 
Michel, Thoronet; Motovun

megkülönböztetni romanikus, 
gótikus és reneszánsz szakrális és 
profán épületek és kompozíciójuk 
szerkezeti és térbeli elemeit 
a felépítésük és tömegük 
szempontjából

masszív falak, támasztékok, 
tehermentesítés, ív, boltozat, triforias, 
támfalak, támlafal-rendszer; hajó, 
kereszthajó, apszis, felvonulás, apsidiole, 
kórus, kereszteződés; fali díszek, kupolák, 
árkádok, csúcsívek, félköríves boltozat, 
ablakok, figurális portál, rozetta, 
vakárkádok, galériák, dupla ablakok, lóhere, 
tetrastyle, páholyok, hálózatok, fiálok

Ste. Foy, Conques, St. Kreseván, Zadar; 
St. Sernin, Toulouse, St. Mary Laach; St. 
Ana, Annanberg, St. Anastasia, Zadar; 
St. Etienne, Bourges, Notre Dame, 
Párizs; St. Jakab Székesegyház, Sibenik, 
Divon, Dubrovnik, Cipiko palota, Trogir, 
Ca’d Oro, Velence, a Rektori palota 
Dubrovnik

megkülönböztetni és lerajzolni a 
gótikus, reneszánsz és manierista 
város és tér koncepciókat

urbanizmus, szerves és szimmetria tengely; 
tervezés, arányosítás, statikusság, 
áttekinthetőség, egységesség, 
többértelműség; 
individualitás, általános

Campo, Siena, Filarete, Sforzinda; 
Palmanova, Dubrovnik, Brunelleschi, 
Piazza SS Annunziata, Michelangelo, 
Campidoglio, Karlovac, 
Bernini: Szent Péter tér
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leírni és lerajzolni a reneszánsz 
épületekre vonatkozó kompozíciós 
elveket és az antik és reneszánsz 
építészeti elemeket

kupola, a párkánygerenda, oszlop, 
oszlopsor, a veranda, 
oromfal, árkád, csíkok, kreppidoma, fülke; 
pillérek, korlátok, aranymetszés, szimmetria 
tengelye, arányosítás, statikusság, 
áttekinthetőség

Brunelleschi, Pazzi Kápolna, a Strozzi 
Medici-Ricardi Palota, Firenze, Sangallo, 
Michelangelo, Farnese palota, Róma; 
Sorkočević kúria, Lapad, Bramante, 
Tempietto

felismerni és lerajzolni a 
manierista architektúra építészeti 
megoldásainak összetettségét és 
értelmi változatosságát

ismétlés, tükör szimmetria, funkciók, 
ókori elemek, középkori elemek

Palladio, Villa Rotonda, Chambord 
kastély, Uffizi Vasari

felismerni az ellipszist és a barokk 
építészet egyediségi elvét

geometrizmus és szimmetria, domború 
(konvex), konkáv, alaprajz, homlokzat, 
oromfal, csigavonal, korona, boltozat, 
kupola, vitorla, borda; Gesamtkunstwerk, 
cinktor, illuzionizmus

G. de la Porta, Vignola, Il Gesu, Róma, St. 
Catherine, Zágráb, Borromini, S. Carlo 
alle Quattro szökőkutak, Bernini, St. 
Péter Tér; Gropelli, St. Blaise, Dubrovnik, 
Jezsuita lépcsők, Dubrovnik, S. Lorenzo, 
Capella della Santissima Sindone, 
Neumann, Vierzehnheiligen, Fischer 
von Erlach, Karlskirche, Bécs; Belec

megkülönböztetni és 
összehasonlítani a reneszánsz és 
barokk építészet térelrendezési 
elveit

statikus és dinamikus; hierarchia és a 
középső határok és végtelen; policentrikus, 
monocentrikus; kápolna

Bruneleschi, S. Spirito, Neumann, 
Vierzehnheiligen; Sangallo, 
Michelangelo, Farnese palota, Róma; 
Guarini, Carignano Palota, Torino; Nagy 
Tábor, Bistra, Versailles

megnevezni és megmagyarázni 
a XIX. századi architektúra 
homlokzatainak kép-felvételei 
alapján a történelmi stílusok 
elemeit 

összehasonlítani a barokk és a XIX. 
század urbanisztikai megoldásait 
valamint megfigyelni a történelmi 
urbanisztikus egység széthullását

öntöttvas, beton, üveg, acél, váz, 
szabványos anyagok, mérnöki építészet, 
neo-gótikus telepítés, neo-reneszánsz, 
neo-barokk

Paxton, Crystal Palace, Eiffel-torony; 
Sullivan, a Chicago áruház, Guimard, 
metró 

Helmer és Fellner, Nemzeti Színház, 
Zágráb, Garnier, 
Opera, HAZU, Zágráb, Bolle, Mirogoj, 
zágrábi székesegyház, MUO

összehasonlítani a XX. század 
rezidenciális lakossági építészet 
organikus és funkcionális 
műveit az alaprajzi megoldások 
és környezethez való viszony 
szempontjából

alaprajz, egyszerű és összetett alaprajz, a 
belső és külső tér kölcsönhatása 

F. L. Wright, Fallingwater, Mies van der 
Rohe, Farnsworth House, Le Corbusier, 
Villa Savoy; Gropius, a Bauhaus
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felismerni a XX. század 
urbanizmusában az emeletes 
épületek szerepét

egyszerűség, költség, cél, 
reprodukció, a sorozat termelés; lakás, 
szomszédság, utca, hálózatok, 
kommunikáció, központ

Mies van der Rohe, Seagram Building; 
Le Corbusier, Közösségi ház, 
Marseille Galic, lakossági épületek, 
Vukovari utca, Zágráb, Manhattan

összehasonlítani a modern, 
poszt-modern és dekonstruktív 
architektúrát az új építőanyagok 
felhasználási lehetőségeivel

feszített vasbeton, megerősítés, kagyló; a 
tér szabad összetétele, plaszticitás, korlátok, 
acél, üveg, titán

Eero Saarinen, TWA repülőtér, Kenzo 
Tange, Sportcsarnok, Tokió; Le 
Corbusier, Ronchamp Kápolna; Utzon, 
Sydney; Opera House; F. L. Wright, 
Solomon R. Guggenheim Museum, 
New York; M. Pei, Louvre; F. Gehry, 
Guggenheim Múzeum, Bilbao

összehasonlítani a szecesszió, 
modern, poszt-modern és 
dekonstuktív lakossági architektúrát 
a rendeltetés szempontjából

szabadtervezés; térbeli elrendezés, a 
korábbi stílusok idézetei

Gaudi, Casa Mila, Mies van der 
Rohe, Tugendhathoz családi ház; 
Hunderdtwasser Haus Bécsben; 
Eisenman, Frank House; Planić, Kerek-
villa, Prekrižje

felismerni a XX. század horvát 
közéleti architektúrájában a globális 
trendek főbb jellemzőit.

a historizmus folyamatossága, 
funkcionalizmus, organikus építészet és a 
posztmodern

Kovačić, Tőzsde épülete; Planić, 
Napretek felhőkarcoló, Penezić és 
Rogina, Velebit épület 
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Festőművészet, szobrászat, grafika, design és videó

Oktatási célok Fogalmak Példatár

példákon megkülönböztetni 
és megnevezni festőművészet, 
rajzolási és grafikai technikákat

vízfesték, tempera, pasztell, 
enkausztika, freskó, mozaik, ólomüveg 
ablakok, gobelinek, kollázs, ceruza, szén, 
kréta, tinta, nád, fametszet, linocut, 
litográfia, rézkarc, maratás, bélyeg

Cezanne, Mont St. Victoire, akvarell; Giotto, 
Kiss of Judas, freskó; Otranto, mozaik; 
Chartres, ólomüveg ablak, a Bayeux 
szőnyeg; Fajumi portré enkaustika; 
Benković, Izsák feláldozása, olaj, vászon; 
Schwiters, Merzbau, kollázs; Degas, 
táncosok, pasztell; Piero della Francesca, 
Korbácsolás, tempera; Rembrandt, Krisztus 
az Olajfák hegyen, rézkarc; N. Pisanello, 
Női tanulmányok karakterek; Srebrenka M. 
Schongauer, St. Antal Kísértése, rézkarc; Tao 
Chi, Tájkép, XVII. század, a tinta és nád; H. 
Daumier, Rue Transonian, 1850., litográfia; E. 
Nolde, A próféta, XX.  század, fametszet; M. 
Kraljević, A kertben, 1912., tinta és toll

megkülönböztetni a színek értékét 
és színek közötti összefüggéseket

szín dimenziói (fényerő, 
tisztaság/árnyalat, valér);
 kontrasztok (meleg - hideg, színenkénti 
világos kontraszt, komplemens színek)

Matisse, Nő kalappal, Derain, Út; Ivančić, Akt

felismerni és megnevezni a szobor 
a technikai és tematikai jellemzőit

agyag, gipsz, kő, fa, terrakotta, bronz, 
elefántcsont, műanyag, vágás, 
ácsmunka, faragás, modellezés, öntés

Meštrović, Az élet forrása, bronz; Laurana, 
Eleonora Aragónia, márvány; Del Arca
Sirató; N. Gabo, Bista, műanyag; Ivory 
elefántcsont doboz Veroli; Meštrović, Anya,
 gipsz

felismerni és megkülönböztetni 
az absztrakt és figuratív formákat 
az őskor festőművészetében és 
szobrászatában

absztrakció, figurativitás, a realizmus, 
szimbólum vagy karakter; tömeg és 
megjelenése, a tömegek összetétele

Lascaux, festmények; Altamira, képek; 
Vénusz Wilendorf, Lespugue Venus

felismerni és lerajzolni az ókor 
szobrászatában fellelhető 
stilisztikai és naturalisztikus 
elemeket 

keret, magas, alacsony, mélyített 
domborzat, kontúr, simaság, plaszticitás, 
ismétlés, minta; variáció

Asszíria, Haldokló oroszlán, 650 i.e.; Tears; 
Fríz az oroszlánokkal, VI. század i. u.;
Pergami oltár, dombormű
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megnevezni az emberi test 
arányainak változását az ókor 
szobrászati műveiben

tengely, kontúr, felület, contrapposto, 
szimmetria, aszimmetria, blokkmárvány, 
archaikus, klasszikusok,
hellenizmus

Samosi Héra, VI. c., Moskofor; VI. c.; Gizai 
Kefren, diorit; Scribe Kaia;  Akhenaton 
Imereti-Nebes Portré, fa, XII. dinasztia; 
Doriforos, márvány; Apoksiomen, bronz, 
Zágráb; Erehteionai kariatid, ötödik század; 
Szamothrákhéi Nika, II. század i. e.

megkülönböztetni és 
megmagyarázni a formán belüli 
alkotás módjait: fríz, metopa és 
oromzat

hierarchia, elszigetelés (statikus) 
alkalmazkodás a formátumhoz, 
megerősítés (komponálási tengely), 
hátterek és alakok (külön, csatlakozva 
- tervek), a keret törvényi; áttekintés; 
arány (fej: test = 1: 7, 1: 4), a kánon

A Parthenon, fríz; Traianus-oszlop, Róma; 
Zeusz Olympia temploma, a Centaurus 
 és a lapita harca; metopes Zeusz Olympia 
temploma, Hercules, Athena, az Atlas és 
az alma Hesperidean; A lótuszos nő,  V. 
dinasztia; Ara Pacis első század; Junija Basa 
szarkofág, IV. c.

megkülönböztetni az alak és a 
háttér összefüggését az ógörög 
festményeket 

alak, háttér, simaság, linearitás, dísz, 
stilizált, kanyarog, a tömeges illúziója 

Eksekij amforája, VI. század i.e., Róma; 
Dipilonska váza, VIII. század i.e.; Lekythos
 a lánnyal, aki tiszteleg a hős sírja előtt 440. 
körül i. e., Pele mozaik 

megkülönböztetni a helyrendezési 
terveket és megnevezni az 
ábrázolást, szimbolikát és a térbeli 
elrendezést az egyiptomi, római és 
bizánci épületek esetén 

felületek és a falfelület negációja; 
regiszter és illuzionizmus, apszis kagyló, 
kupolák, ikonográfia, téma, jelleg (a 
bárány, a kereszt), megfordult és a 
függőleges perspektíva, szimbólum és
tematikus elem

Freskók Ramos sírjából és a dei Mysterio 
Villa; Eufrazián, Poreč, VI. század Pantocrator, 
Dafni, XI. század

felismerni és lerajzolni a fonás 
ornamentális jellemzőit

linearitás, geometria, végtelen szalag, 
szimmetria, a háttér/alakzat, felület 
kitöltése, az emberi alak, sík

Koljanei Pluteus; St. Nediljica Ciborij 
oltárfala, egyházmegye, Uzdolje ormozat; 
Pluteus horvát uralkodót alakjával

felismerni és lerajzolni az 
óromanikai és romanikai 
domborzat és miniatúrák 
síkbeli formálása jellemzőinek 
hierarchikus vonulatát és 
keretezési szabályait

Építészetnek való alárendeltség, portál, 
kapitel, timpan (Luneta), dombormű 
(magas, alacsony), elszigetelését, dísz, 
stilizáció, szimmetria, hierarchiák, 
ikonográfia; keret (formátum): horror 
vacui

Luneta portál, St. Pierre Moissac, Ste. 
Madelaine, VEZELAY, A lelkek mérlegelése, 
íves ablak St. Lazare portálok, Autun, XII. 
század, Thomas S. Domingo Silók, XI. század, 
Radovan portálja Trogírban; Andrija Buvina, 
a székesegyház kapui; ismeretlen ír festő, 
Utolsó ítélet, kézirat St. Gallen, Lindisfarnei 
Evangelistarium
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felismerni és megmagyarázni az 
egésznek való alárendeltséget a 
romanikai festészetben

felismerni és megmagyarázni a 
gótikus portálok kompozíciójának 
szétválasztási elvét

stilizáció, geometrizáció, tükrözés, 
hierarchia, függőleges perspektíva, 
ikonográfia
 
szimmetria, tengely, világosság; ajtófélfa, 
áthidaló, archivolt, üstdob, oszlop; 
domborzat, osztályozás, a keretezés 
törvénye és a keretezés térbeli törvénye; 
szobrok, S-görbe

Krisztus dicsősége, San Clemente fő 
apszisának freskója Tahullban, XII. század; 
Otranto mozaik, Matilda királynő, Gobelin, 
XI. sz.; Beatus  Liébanban, Chartres 
Apokalipszis, nyugati portál, Vizitáció, 
Reims székesegyház; Uta a Naumburg 
székesegyházban; Zsinagóga 
Strasbourgban

felismerni és lerajzolni a gótikus 
mesterek festményeiben található 
geometriai törekvéseket a tér 
rekonstrukciójában

a térfogat illúziója, chiaroscuro, 
modellezés, szempont, fordított 
perspektíva, az ideális tér, geometriai 
szempont, geometriai test, madár távlat

Rajnai mester, Édeni kert, 1420-ban; 
Limburgi testvérek, Les Tres Riches Heures 
du Duc de Berry, október, XV. sz.; Giotto, St. 
Ferenc démonokat űzött ki Assisiából, XIV. 
sz.; A. Lorenzetti, A jó és a rossz kormányzati, 
J. van Eyck, Bride, 1424.

megmagyarázni Isztria 
és Horvátország gótikus 
festészetében a témához és 
kerethez való viszonyulást

naturalizmus, szó szerinti ábrázolás, 
ikonográfia, az alakzatok összesítése

Freskók, Szent Mária, Škrilinah, XV. század; 
Blaž Trogiri Jurij, polyptych, Korčula, XV. sz.

interpretálni a festményen 
ikonográfiai elemzés és racionális 
elemeket 

tér, kocka alakú tér, lineáris perspektíva, 
szempontok, horizont, a tér tervei; 
mennyiség, modellezés, építészeti 
elemek (oszlopok, pillérek, ívek, 
boltozat, fülke); témák, világi, szakrális.

Masaccio: A Szent Háromság; Sta Maria 
Novella, Firenze, Uccello, Az ostya 
legendája; Piero della Francesca, Krisztus 
megkeresztelése, Krisztus megkorbácsolása; 
Laurana, Ideal City, Piero di Cosimo, 
Simonetta Vespucci; Rafael, Athéni iskola; 
Donatello, St. György dombormű, N. 
Božidarević, Angyali Üdvözlet

felismerni és rajzzal ábrázolni a 
reneszánsz kép és dombormű 
racionális megoldásait

felismerni a képeken a szimultán 
ábrázolást

formátum, a közvetlen perspektíva, 
arány, aranymetszet
 
párhuzamosság (egyidejűség), 
formátum (frame), 
területrendezési tervek, a cselekvés 
időrendje, jelentés (téma), szobrok, 
nagy domborzat, alacsony domborzat, a 
teljesség és a hiányosság

Masaccio: Az adó érme, Ghiberti: Édeni 
ajtók, Ádám teremtése, Éva 
bűnbeesése, a száműzetés

felismerni és megmagyarázni a 
reneszánsz vívmányait a horvát 
reneszánsz szobrászok alkotásain

oszlopok, ív, koszorú, domborzat, 
dekoráció, portré, naturalizmus, 
egyéniség, kifejezés

Alesi, a trogiri székesegyház 
keresztelőkápolnájának homlokzat; ál. 
Ursini János Kápolna, Trogir;J. Dalmatinac, 
72 fej, Zágráb, Franjo Vranjanin, Hercegnő, 
Duknović: St. János, St. Tamás
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megkülönböztetni a reneszánsz és 
manierizmus szoborfajtáit a téma, 
keret és a plasztikusság mértéke 
szempontjából 

szobrok, nagy domborzat, alacsony 
domborzat, tervek, attitűdök, tengely, a 
teljesség és a hiányosság

Donatello, Jeremiás próféta, Luca della 
Robbie, Angyalok énekelnek; Michelangelo, 
David és a sirató Nikodémusszal

megkülönböztetni és lerajzolni 
az architektúra és a szobrászat 
kapcsolatát az egység 
kompozíciójában a gótika és 
reneszánsz idején

architektúra, szobrászat, határok 
nyitott - zárt, szimmetrikus tengelye, 
helyrendezési tervek

Ábrahám és Melkizedek, katedrális, Reims; 
Jacopo della Quercija, Ilaria del Carretto; 
Michelangelo, A Medici-sírok

felismerni a narratív felsorolást 
alapján a motívumot

felismerni az új dinamikát 
a manierizmus szobrain és 
festészetén 

portré-kapcsolatok: narratív, tematikus, 
többértelmű formák
 
különböző nézőpontok, forgatás; 
képarány, deformáció, nyúlás, portré,  
alak / háttér kapcsolatok, elbeszéléseket, 
témák, többértelmű formák, figura 
serpentinata

Archimboldo, Nyár; Bosch, Triptichon 
Az utolsó ítélet; Brueghel,  
A Gianbologna Kálváriára való felemelkedés
 
Sabinyonok elrablása; Parmigianino, 
Auto-portré, Pontormo, Keresztről való 
leemelés

felismerni és megmagyarázni a 
reneszánsz, manierizmus és barokk 
architektúrájában és festészetében 
található illuzionizmust

a fal negációja, szobrászati   elemek, 
építészeti elemek, festészeti elemek, 
illuzionizmus, kontraszt, nyitottság

Sixtus-kápolna - A világ teremtése; Palladio, 
Villa Rotonda, belső tér; Pozzo, a Szent 
Ignatius mennyezete

összehasonlítani a térhatás 
illúzióját a reneszánsz, manierista 
és barokk festményeken

vízszint, szimmetria, tervek, tengelyek, 
nézőpontok, átlók, kocka alakú tér, 
beltéri – kültéri, modellezés, fókusz 
(középpont), geometriai perspektíva

Andrea della Castagna, Utolsó 
vacsora; Leonardo, Az utolsó vacsora; 
Tintoretto, Az utolsó vacsora; Velazques, Les 
Meninas

megmagyarázni a fény szerepét a 
barokk festészetben

kontrasztosok, átlók, nyitottság, 
központ, világos határok

Caravaggio, Calling Matthew S.; Rembrandt, 
Lázár feltámadása; Benkovic: Izsák 
feláldozása, G. de la Tour, St. Irén siratja St. 
Szebasztiánt

megkülönböztetni a különböző 
témákat a barokk és rokokó 
festményein

portré, tájkép, enteriőrök, csendéletek C. Lorrain, Tájkép Apollónak áldozva; 
Rembrandt, Önarckép, Vermeer, geográfus, 
Caravaggio, csendélet, Watteau, Belszállás a 
Kiterre

összehasonlítani a klasszicista 
és romantikai képkoncepciókat 
a téma, szín és formákhoz való 
viszonyulás szempontjából

nyitott, zárt, függőleges, vízszintes, átlós, 
modellezés, kontrasztus

David, Horatio esküje; Delacriox, Szabadság 
vezeti a népet; Géricault, Medusa tutaja; 
Turner, Eső, gőz és sebesség

összehasonlítani a realista és 
impresszionista alkotásokat a 
színhasználat szempontjából

kromatikus, tonális, akromatikus mérték, 
kontrasztos színek, impasto, lazúr

Daumier, Mosónő; Manet, Reggeli u 
fűvön; Renoir, Moulin de la Galette lugasa; 
Courbert, Festő a stúdióban; Monet, Roueni 
Székesegyház
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megvizsgálni a kompozíció új 
jellemzőit, kéziratokat, színeket és 
vonalakat az expresszionizmusban 
és előtte

impasto, az ecsetvonás építési karaktere, 
a nézőpont elmozdulása, a formák és a 
tér deformációja 

V. Gogh, Éjszakai kávézó: Munch, Három 
lány a hídon, Nolde, Pünkösd

megfigyelni a változásokat a 
horvát festészetben a XIX. század 
végétől a XX. század első feléig

színes iskola, szimbolizmus, 
expresszionizmus; 
Szecesszió, Müncheni művészeti kör

V. Bukovac, C. Medović; 
M. herceg, M. Rački 
J. Račić, B. C. Sessija, 
E. Vidovic, A. Herman, Becić

a kubizmus és poszt-
impresszionizmus közötti 
kapcsolat

poliperspektíví (több nézőpontból), lap, 
aprítás, szilárd anyagok, geometrikus 
karakterek, körvonal, moduláció, 
modellezés

Cézanne, Csendélet Cupidonnal 
Sainte-Victoire hegy; Picasso, 
Autó-portré, Avignoni kisasszonyok; Maszk, 
Dogon

megkülönböztetni a lírikus és 
geometrikus absztrakciót és 
figurációt a festészetben

nyitott – zárt; téma, tágasság érzete, 
jel, valós színek, vonalak, felületek, 
geometrikus alakzatok, textúrák, 
tasizmus, geometrizmus, kifejezőerő

Mondrian, Kompozíció; Kandinszkij, A 
hagyma; M. Detoni, Az omlott fal fantáziája 
II; Jo Klek (Joseph Seissel) Pafama; Murtić, 
Highway; Picelj, Kompozicija, 1951.; Knifer, 
Meander; Brancusi, Hal, Szőke néger nő

megkülönböztetni az absztrakciót 
és figurációt a festészetben

szín, egyenes vonal, a tágasság érzete, 
tervek, témák, jel, a valóság

Gauguin, Dekoratív táj; 
Kandinszkij, A hagyma; Malevics, Vörös 
lovasság

felismerni a kubizmus elemeit 
a XX. század festészetében és 
szobrászatában

felület, geometria, méret csökkentése, 
geometriai test, alakzat - háttér

Delaunay, Blériot tiszteletére; Boccioni, 
Egyedi formák folyamatossága a térben; 
Duchamp, Lépcsőn lejövő akt; Lipchitz, 
Ember gitárral; F. Marc, Tájkép

megkülönböztetni az absztrakciót 
és figurációt a szobrászatban

tengely, körvonal, konvex-konkáv 
massza, felület, a tömeg vonallal való 
vékonyítása, üregesség, téma

Henry Moore, Fekvő alak; 
Giacometti, Sétáló; Brancusi, Szőke hajú 
néger nő; Narcissus, Ha; Arp, Konkréció

felismerni a futurizmus, metafizika 
és szűrrealizmus festészetének és 
szobrászatának fő jellemzőit

a tér folyamatossága és tevékenységek, 
destrukció és kreativitás, a szabadság és 
determinizmus; egyidejűség, 
szukcesszió, mozgás, motor, mobilitás, 
absztrakt - figuratív

Balla, Futó lány, 1912.; 
De Chirico, Az órák titkai, 1911.; Klee, 
Védőszent, 1931., Chagall, Vörös nap; Dali, 
Tartós emlékezés; G. Severini, A Tabarin bár 
táncosnője; Calder, Mobil; Tingely, Fontana, 
Basel; N. Schöffer, Spaciodinamikus torony

a XX. század művészetének 
anyagtelepítési elve 

művészi folyamat, az alapértelmezett 
vagy a kész anyag, jelentés, forma, 
összekötés, ready-made, kollázs

Juan Gris, Fantomas; Marcel Duchamp, 
Szökőkút; D. Spoerri, Odaliska részekben 
(Fake bolhapiac); Cesar, Tömörítés; Mladen 
Stilinović Piros kenyér

összehasonlítani a fénykép és 
festmény jellemzőit

keret, idő, mozgás, fázisok, körvonalak, 
alak - háttér, fokozatok, geometria, 
szimmetria, fényképek, felület, fény-folt

M. Duchamp, Lépcsőn lejövő akt; 
Muybridge, Ember lejön; 
H. Cartier Bresson, St. Lazarus mögött, 1932.
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elemezni a képzőművészeti 
elemek és eljárások alkalmazását 
a XX. század expresszionista 
alkotásain (fauvizmus, Híd, A kék 
lovas, új objektivitás és absztrakt 
expresszionizmus)

szín, figurativitás, alakváltozás, mozgás 
(a gesztust), az ábra 
- hátterek, határok, kontraszt, moduláció, 
felület, nyitott - zárt

Matisse, Piros szoba; Kirchner, Nők az utcán; 
Mücke, Showcase; Grosz, Város; 
William de Kooning, Nő; Pollock, Tehén, 1. 
szám, 8-as szám

felismerni a képregény, fénykép és 
film közötti hasonlóságokat

keret, időrendi sorrend, fordítás, téma, 
narratív, jelentés, átalakítás

Maurović, Fekete Macska; John Ford, 
Postakocsi; Bunuel, Andalúz kutya; Pratt, 
Corto Malteze; Mirko Ilić, Függőlegesen és 
vízszintesen; Stieglitz, Doroty Norman

megmagyarázni a pop-art és op-
art iránti érdeklődés módjait

szitanyomat, sokszorosítás, átalakítás, 
optikai csalódás; a tervezés hatása 

A. Warhol, Campbell Soup; Rauchenberg, 
Ágy, Lichtenstein, Egy csésze és csészealj II; 
Vasarely, Zebra; Warhol, MM

felismerni az összvizuális 
környezet kapcsolatvilágát a 
konceptuális, happening és 
performasz alkotásokban

ötletesség, teljesség,  
mindennapi élet átalakítása; videó

Paik, TV Buddha; Iveković, Martinik, A tea 
története; Martini, Nézet egy másik nézetre; 
Cindy Sherman, Untitled # 96; Vaništa, 
Végtelen rúd; Joseph Kosuth, Egy és három 
szék

megmagyarázni a land-art és 
környezete kapcsolatát.

táj, természet, átalakítás, kollektív 
memória

Smithson, Spiral, D. Rakoci, Akvarell
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