Tanszék:

Vizuális Ismeretek Tanszék

Szak:
Tantárgy cím:
Tantárgykód:
Tantárgyfelelős:
Tantárgy koordinátor:
Szemeszter:
Kredit:
Órák száma:
Előadás:
Gyakorlat:
Labor:
Számonkérés módja:

Építész MSc, Településmérnök MSc
Építőművészet 0. – korai modernisták B.
PMKTELR002
Dr. habil. Molnár Tamás, egyetemi docens
Dr. habil. Molnár Tamás, egyetemi docens
1
5
1
2
0
F

Célkitűzés:
Az egyetemes modern építészettörténet klasszikus nagy alkotóinak korszakát
megelőző időszak építészete. Építészeti irányzatok, alkotók és elméletek, illetve a
kapcsolódó művészetek megismertetése, épületek művészeti elemzési technikáinak
elsajátítása.
Rövid leírás
A modernizmust megelőző időszak építészete. Mérnöki építészet, Arts and Crafts,
Szecesszió, De Stijl, orosz konstruktivizmus, Deutscher Werkbund.
Követelmények a szorgalmi időszakban:
Foglalkozásokon való részvétel
Órarendben rögzített időpontokban, max. hiányzás TVSZ. szerint.
Gyakorlatvezető- és féléves feladatválasztás legkésőbb az 5. hét órarend szerinti óráig.
A hallgató köteles minden órára a tantárgyprogramban meghatározott tematika
szerint készülni, bemutatható, megfelelő tartalmú, korrekcióra alkalmas munkával
megjelenni! Készületlen megjelenés hiányzásnak számít!
A félévben elvégezendő feladatok:
Az előadások során a hallottak alapján vitaébresztő kommunikáció zajlik. A félév során
a hallgatók elkészítik egyéni feladatukat.
Félévközi számonkérések:
Az előadások tematikáját követve a hallgatók a félév során kiadott témát
feldolgozzák féléves feladatuk leadásával. Félévközben egy zárthelyi dolgozat
keretében számolnak be a hallgatók az előadásokon hallottakról.
A szemeszterben megszerezhető pontszámok részletezése:
1. feladat:
10 pont
2. feladat:
10 pont
Zárthelyi dolgozat:
10 pont (min. 5 pont)
A félév során megszerezhető összpontszám: 30 pont
Érdemjegy - pontrendszer
27 - 30 5 (jeles)
23 - 26 4 (jó)
19 - 22 3 (közepes)
15 - 18 2 (elégséges)
0 - 14 1 (elégtelen)

Féléves feladat
A kapott egyéni feladat kutatása, feldolgozása.
Beadandó munkarészek:
Kétoldalas tabló készítése a kapott épületről 21x21 cm-es formátumban kemény lapra
(min. 3 mm) felkasírozva.
Elülső oldalán: az épület egyetlen jellemző fotója, bárminemű felirat nélkül.
Hátsó oldalán: Építész neve, épület neve és helye, tervezésének/építésének ideje, az
épület rövid, lényegre törő jellemzése saját szavakkal, az épület további fotói rajzai,
tervei. A hátsó oldal alján a tabló készítőjének neve, szakja, gyakorlatvezetőjének
neve.
Javasolt betűtípus: Century Gothic
A félév teljesítésének feltétele az elkészített tablók leadása a gyakorlatvezetőnek
illetve digitálisan.
A digitális leadás formai előírásai: tablók mindkét oldalának elmentése JPG
formátumban 200 dpi felbontással
Elnevezés: Építész neve_Épület neve_e.JPG és Építész neve_Épület neve_h.JPG
Alulhúzás jelet csak a mintában jelölt helyekre kell tenni, a többi helyen szóközöket kell
használni. Az építész nevét nem rövidítjük. Pl. Otto Wagner_Majolika ház_e.JPG, Otto
Wagner_Majolika ház_h.JPG
Az elmentett képeket a tmolnar@mik.pte.hu e-mail címre kell elküldeni emailben
legkésőbb az utolsó heti óráig (2017.12.16.) vagy az utolsó órán pendrive-on is be lehet
hozni.
Követelmények a vizsgaidőszakban:
Tantárgy felvétele a Neptunban.
Pótlási lehetőségek:
Pótlási lehetőségek a TVSZ szerint, de legkésőbb 2017.12.21-én 10:00-ig.
Konzultációs lehetőségek:
Órarendben rögzített időpontokban, kijelölt külön konzultációs időpontban, ill. egyéni
bejelentkezés alapján.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
- Molnár T. A modern építészet sokszínű története, PTE-MIK 2017.
- Architektúra sorozat kötetei (Akadémiai Kiadó)
- Moravánszky Ákos: Versengő látomások (Vince Kiadó)
- Vámossy Ferenc: Az építészet története - A modern Mozgalom és a
későmodern (Nemzeti Tankönyvkiadó)
- Dr. Kubinszky Mihály: Modern építészeti lexikon (Műszaki Könyvkiadó)
- Frampton, Kenneth: Modern építészet kritikai története (Terc Kiadó)
- Bonta János: Modern építészet 1911-2000 (Terc Kiadó)

Tárgykurzusok:
Előadás
Oktatók
Dr. habil. Molnár Tamás

Nap/idő
Szombat
11:15-12:45

Hely
A-207

Megjegyzés
2, 6, 10, 13, 15. heteken

Részletes tantárgyprogram:
Előadások heti bontásban
1. hét
2. hét

Féléves tematika ismertetése
Előadás: Premodern építészet

3. hét
4. hét
5. hét
6. hét

Előadás: Szecesszió
A feladat konzultálása

7. hét
8. hét
9. hét

Őszi szünet

10. hét

Előadás: Premodern építészeti mozgalmak
A feladat konzultálása

11. hét
12. hét
13. hét

Előadás: Deutscher Werkbund

14. hét
15. hét

ZH, a feladatok beadása
ZH pótlása, a feladatok pótlólagos beadása: 2017.12.21. 10:00

