kötelező félévközi otthoni feladat
Bevezetés az építészetbe 2017
„…az építészet alapelveinek nincs történelmük. Szilárdan és változtathatatlanul fennállnak. Amik mindig változnak, azok a
tényleges megoldások, a válaszok, amelyeket az építészet a tényleges problémákra ad.”
Aldo Rossi: Építészet a múzeumoknak, 1974

álom / ellenség / halmaz / kivonás / látszat / lejtő / mélység / selyem / tett / vessző

feladat:
- a megadott 10 szó közül egy kiválasztása, és a választott szón keresztül egy otthoni, vagy az
alkotó által jól ismert környezetben lévő hazai épületrészlet, épület, épület- vagy téregyüttes
bemutatása, saját készítésű képekkel és szöveggel…
- egy A3-as vízszintes tabló megkomponálása, igényes kivitelezése, beadása határidőre
kötelező tartalmi és formai előírások:
- a választott fogalomhoz jól köthető építészeti példa megtalálása, a példa és a fogalom közti
összefüggés bemutatása,
- a feldolgozás technikája szabadon választható, de kötelezően része a tablónak a
- cím, ami lehet egyedi megfogalmazás vagy a szó és a példa megnevezése,
- 200-300 szó hosszúságú szöveg,
- min. 3 saját fotó vagy rajz,
- a tablóra fel kell írni a választott fogalmat, a példa helyszínét, megnevezését (amennyiben ezek
nincsenek benne a címben), a tabló alkotójának és a tantárgynak a nevét, a 2017-es évszámot!
a feladat ütemezése /ld. tantárgyi ütemterv-tematika
- szeptember 04. / otthoni feladat ismertetése az órán
- október 02. 10:15 / a választott szó és a választott helyszín pontos megadása
- október 30. 10:15 / előbeadási lehetőség / az öt legjobb megajánlott jelesért szóban
prezentálhatja a november 6-i órán
- november 13. 10:15 / beadás
- november 27. / előértékelés: ABC kategória
A 24-30 pontos kategória / B 23-16 pontos kategória
C 15-0 / nem felelt meg, a tantárgy teljesítéséhez a feladat javítása, pótlása kötelező!
értékelési szempontok:
- egyéni gondolatok, példaválasztás, megvalósítás minősége, formai előírások betartása.
(A beadott tablókat szavanként külön-külön egy-egy tanszéki oktató értékeli (abc), majd a pótbeadást
követően az egészet átnézve a tantárgyfelelős véglegesíti a pontszámokat.)
A feladat beadása és eredményes, min. 15 pontos eredmény elérése a félév teljesítésének egyik
kötelező feltétele! Egyéni konzultálási lehetőség nincs, de az absztrakt és az előbeadás értékelése (abc)
segíti a munkafolyamatot, ugyanakkor ezek eredménye a végső értékelést nem befolyásolja.
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