
Szilágyi Sándor: A Fotó szak tanrendje és előadói

órák és előadók

(kézirat, 2003 körül)

Alapismereti tárgyak, szakmai törzsanyag

Differenciált szakmai ismeretek tantárgyai (Elsősorban műszaki területen)

Kiegészítő ismeretek

Gyakorlati tantárgyak:

I/I.: 

1. Fotográfiai alaptechnikák:

- zselatinos ezüst nagyítástechnika; színező eljárások: Kerekes + laboráns (12x8)

- negatívtechnika: nagy formátum, a Zóna-rendszer, a Pyro: Szilágyi + laboráns (12x4)

2. Felvételtechnika: a fotográfiai műterem I.: csendélet, repro: Drégely + műteremvezető  

(12x4)

3. Digitális képfeldolgozás; a Photoshop: Tasnádi László (12x4)

I/II.: 

1. Egyszerűbb alternatív fotográfiai eljárások: Drégely (16x4)

alapozás:

- átfordítás orthokromatikus nyomdai síkfilmre: Kerekes (2x4) 

- fekete-fehér negatív színes diáról: Vékás (2x4)

technikák:

- lyukkamera: Kerekes  (4x4)

- Polaroid image transzfer és lifting: Drégely (2x4)

- kimásolópapír (Chicago Albumen): Kerekes (2x4)

- fotóemulzió fölvitele papírra: Gábor Enikő (4x4)

2. Ezüst alapú történeti/alternatív technikák: Kerekes, Vékás (16x8)

- Sópapír: (4x8)



- Arrowroot: (4x8)

- Albumin: (4x8)

- Matt albumin: (4x8)

3. Felvételtechnika: a fotográfiai műterem II.: portré: Drégely  (16x4)

4. Digitális képfeldolgozás; a Photoshop: Tasnádi (16x4)

II/I.: 

1. Vas alapú történeti/alternatív technikák I.: Kerekes, Vékás (12x8)

- Cianotípia; Mike Ware ciano-eljárása: Vékás (3x8)

- Kallitípia; Vandyke (szépianyomat) Kerekes (6x8)

- Argirotípia: Vékás (3x8)

2. Vas alapú történeti/alternatív technikák II  Platinotípia és Palladiotípia: Szilágyi (12x4)

- hagyományos (előhívós) formulák

- a Ziatípia (kimásoló technika)

3. Felvételtechnika: fényképezés a szabadban I.: városkép, épület; tájkép: Drégely (12x4)

4. Képelemzés: Füri Katalin (12x4)

II/II.: 

1. Egyszerűbb nemes eljárások: Szilágyi (16x4)

- Olaj és brómolaj nyomat

- Carbro és a Gelabrome eljárások

2. Bonyolultabb nemes eljárások: Kerekes, Vékás (16x8)

- Szén (Carbon) nyomat; egyszeri és kétszeres átvitel 

- Guminyomat 

3. Színes nemes eljárások: Vékás (16x4)

- színkivonatok készítése hagyományos és számítógépes úton



- három- és négyszínnyomás Carbro, gumi stb. technikákkal

3. Felvételtechnika: fényképezés a szabadban II.: a szubjektív riport: Gulyás Miklós (16x4)

4. Képelemzés: Füri (16x4)

III/I.: 

 1. Előiskola a fotómechanikai eljárásokhoz: (12x8)

- emulzió fölvitele üvegre, fémre, fára, kőre, textíliára, bőrre: Gábor Enikő (4x4)

- dagerrotípia: ??? (4x4)

- Ambrotípia: Zalka (4x4)

2. Két kiválasztott képkészítő eljárás gyakorlása, konzultáció (12x4)

3. Egy felvételi technika gyakorlása, konzultáció: Drégely (12x4)

4. Képelemzés: Füri (12x4)

III/II.: 

1. A fotomechanikai eljárások: Vékás (16x8)

- Kollotípia (fénynyomás)

- Fotogravűr

- Fotolitográfia 

- Woodburytípia

2. Két kiválasztott eljárás gyakorlása (16x4)

3. Egy felvételi technika gyakorlása, konzultáció: Drégely (16x4)

4. Képelemzés: Füri (16x4)

IV/I.: 

1. Három kiválasztott képkészítési technika gyakorlása, konzultáció: (12x12)



2. Kreatív színes nagyítás: Zalka (12x4)

3. Egy felvételi technika gyakorlása, konzultáció: Drégely (12x4)

IV/II.: 

1. Három kiválasztott képkészítési technika gyakorlása, konzultáció: (16x16)

2. Egy felvételi technika gyakorlása, konzultáció: Drégely (16x4)

V/I-II.: (heti 20 óra gyakorlat és konzultáció)

1. Záróvizsga:

- Minimum tíz képből álló sorozat készítése "színezett" brómezüst nagyítással/másolással

- ua. (de nem ugyanazok a felvételek!) valamelyik egyszerűbb alternatív képalkotó 

eljárással (lyukkamera, Polarodid transzfer, emulzió fölvitele papírra stb.)

- ua. valamelyik ezüst alapú eljárással (sópapír, albumin, Arrowroot stb.) 

- ua. valamelyik vas alapú eljárással (cyano, Van Dyke, platinum stb.)

A sorozatokban kb. egyenlő arányban kell szerepelniük a csendélet, a műtermi portré, a 

városkép/épületfelvétel és a riport (szubjektív, divat-, színház stb.) műfajainak

2. Diplomamunka:

- A fentiek bármelyike, de más felvételekkel, vagy

-  Minimum öt kép valamelyik (vagy akár több) nemes eljárással vagy nem papírra vitt 

emulzióval, vagy

- Minimum öt kép dagerrotípián, ambrotípián vagy valamelyik fotomechanikai eljárással

Szakmai elméleti tárgyak:

I/I.:

1. Bevezetés a szakirodalomba: Szilágyi (10x2)

- a tanulás tanulása: jegyzetelés, dolgozatírás, pályázatírás

- könyvtárhasználat



- bevezetés a fotóművész szak irodalmába 

- információk a neten

- társadalom- és történelemismereti alapok

2. Fotótörténet (technikai): Kincses (12X2)

3. Pozsonyi fotóhónap, Bécs (tanszéki szakmai kirándulás): (3 nap: 30ó)

I/II.:

1. Papírismeret: Stress, Ormos (16x2)

2. Az egyetemes fotóművészet története: Szilágyi (16x2)

3. A Magyar Fotográfiai Múzeum (tanszéki szakmai kirándulás): (1 nap: 10ó)

II/I.:

1. Magyar fotótörténet: Kincses (12x2)

2. Médiatörténet (12x2)

- 19-20. sz-i technikatörténet (különösen: hírközlés): ??? (3x2)

- Képmutogatók (vásári és társasági álló- és mozgóképek a fotó és a film előtt): Kolta  

Magdolna (3x2)

- A modern képalkotó eljárások kialakulása, fajtái: Peternák (3x2)

- Új törekvések az intermédiában: ??? (3x2)

3. Pozsonyi fotóhónap, Bécs (tanszéki szakmai kirándulás): (3 nap: 30ó)

II/II.:

1. Kortárs képzőművészeti irányzatok; a képzőművészeti fotóhasználat: Beke László (16x2)

2. Az írás, a papír és a nyomtatás kultúrtörténete: Eszik Alajos (16x2)

3. A Forte gyár (tanszéki szakmai kirándulás): (1 nap: 10ó)



III/I.: 

1. A sokszorosító grafika műfajai, eljárásai, eszközei I: Somorjai Kiss Tibor (12x2)

2. Kortárs fotóművészeti irányzatok: Barta

III/II.: 

1. A sokszorosító grafika műfajai, eljárásai, eszközei II.: Eszik Alajos, Somorjai Kiss 

Tibor, Csomor László (16x2)

- aquatinta (foltmaratás)

- litográfia

IV/I.: 

19-20. sz-i művészettörténet: Szőke Anikó (16x2)

IV/2. 

19-20. sz-i eszme- és irodalomtörténet: Szörényi László (12x2)


