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Tanulmányrajzok és alkotómunkák a Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola
tanulóitól és pedagógusaitól
A vizuális kultúra, mint minden művészetekhez tartozó tantárgy, az önkifejezés, az önmegvalósítás lehetőségét nyújtja a
gyerekek számára. Amíg a tervezéstől eljutnak a megvalósításig, az alkotó folyamatban újat, egyedit teremtenek. Nálunk
érték az egyéni látásmód, a másként gondolkodás. Új anyagokkal, érdekes technikákkal kísérleteznek tanulóink.
Felgyorsult világunkban és az elmúlt nehéz, digitális időszakban azt tapasztaltuk, hogy a hosszú időt igénylő,
hagyományosabb tanulmányok kevésbé kötik le a tanulók figyelmét, viszont a kreatív, egyéni lehetőséget kínáló gyors
technikák annál inkább, ezért kerestük a helyzethez igazodó új elképzeléseket. Így készültek a kiállításon látható színes,
egyedi grafikai technikával készült monotípiák.
A tanulók maguk választották meg a plexire hengerrel felvitt színeket, amire vékony papír került. Ahol erre vonalakkal,
foltokkal, és a kéz simításával rajzoltak, ott a papír felszedte a festéket. Művüket teljes szépségében láthatták, amikor
levették a kliséről és megfordították.
Monotípia készítése során a tanulók minden, eddigi grafikus tevékenységükkel szerzett, ismeretüket tudták hasznosítani.
Kísérleteztek. Megtapasztalták, hogyan befolyásolja a felvitt anyag színe, vastagsága a kompozíció alakulását. Az érzéki
úton való tanulás folyamatát élték át.
A digitális oktatás alatt az otthoni munka, a távoktatás más típusú rajzos feladatok elé állította a tanulókat. A fotótechnika
lehetőségeit aknázhatták ki. A környezetükben előforduló egyszerű tárgyak váltak képi elemekké.
Az árnyék új formává nemesült, az asztalon lévő pohár távcsővé vált néhány pontosan megrajzolt vonal által. Színes
madarak költöztek a villanydrótra, lepke szállt a virágokra a képi kiegészítés című feladat megoldásában.
Meg kellett vizsgálni az arányokat, meg kellett teremteni a színegyensúlyt, el kellett találni a színeket, hogy megteremtődjön
az illúzió, és ez az itt látott képek alkotóinak nagyszerűen sikerült.
Iskolánk nagy múltú, sokszínű, mégis egyedi intézmény. A kézműves és kerámia szakkörök kis nebulóinak alkotásait is
megtekinthetik, akik tele vannak kreativitással és lelkesedéssel, időszerű és egyben esztétikus alkotásokkal teszik szebbé
intézményünk kiállítását.
Szívügyünk, hogy a különleges bánásmódot igénylő diákjaink a fejlesztések mellett lehetőséget kapjanak tehetségük
kibontakoztatására is, mert hiszünk abban, hogy minden gyermek tehetséges valamiben. Az ő rajzaikat is fogadják
szeretettel!
Alkotó pedagógusaink műveit is megtekinthették a tárlaton:
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válogatott alkotásait.
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