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11. évfolyam 

Témakörök: 

1. Maszk, mint jelmezkiegészítő korokon át 
2. Maszk, mint különálló álarc (fesztivál, ragyogás, díszítő elrejtés) 
3. Maszk, mint arcra épített torzítás (karakterizálás, halloween, farsang, groteszk stílus) 
4. Maszk, mint smink (a szépség kiemelése különböző korokban, a nemiség kiemelése, drag, 

azonosulás) 

Tételek: 

1. Mutasson be maszkokat jelmeztörténeti korokon át. Tervezzen maszkot a TENGERISTEN 
karakternek, mint ókori római gladiátornak! 

2. Készítsen egy kollázst a CSILLOGÁS témakörben a velencei karneválra! 
3. Tervezzen meg egy filmes GROTESZK maszkot, amit sminkkel fel lehet rakni arcra! 
4. Tervezzen meg egy 14. Lajos, napkirály inspirálta sminket mai karakterre! 

 

13. évfolyam 

Témakörök 

1. Piros lámpánál álló FESZÜLTSÉG karakterének megtervezése 
2. Szophoklész: Oidipusz drámájának három karaktere 
3. Shakespeare: Macbeth drámájának három karaktere 

Tételek: 

1. Fesse meg a feszültség fogalmát színhangulatban A4-es papírra, rajzoljon mozdulatvázlatokat a 
karakterre és tervezze meg, mint feszültség szorongó karakterét és mint egy feszültségben is 
nyugodt karaktert jelmezben! 

2. Szophoklész: Oidipusz drámájának tervezze meg a koncepcióját, hogy hol van a mai világban, ki 
Oidipus, Iokaste, Teiresias és fesse meg mindhármuk jelmeztervét A3as méretben 

3. Shakespeare: Macbet drámájának mocsárjelenetéhez tervezze meg a boszorkányokat és 
Macbethet A3as méretben! 



 

14. DJ 

Témakörök: 

1. Koncepció megfogalmazása 
2. Gyűjtés, montázsok, kollázsok készítése koncepcióhoz 
3. Kész tervek megfestése  
4. Anyagmanipulációs tervezések, részletek gyártmányrajza 
5. Zenei klipphez karaktertervezés és jelmeztervezés 
6. Disney Hófehérke karaktere ma- jelmeztervezés színházba, filmbe  

Tételek: 

1. Fogalmazza meg az Átváltozás csíkok és kockák témakörben az egyéni koncepcióját és 
támogassa meg vázlatokkal (min. 6 db A4 es grafit, filc, tus) 

2. Készítsen montázst, kollázst az Átváltozás csíkok és kockák témakörének egyéni koncepciójához 
3. Fessen meg két jelmeztervet az átváltozás előtti és utáni állapotról a koncepciója szerint! 
4. Kedvenc zenéjéhez tervezzen karaktert és jelmezt gyártási rajzzal 
5. Disney Hófehérke nyitójelenete alapján tervezze meg milyen lenne ma Hófehérke színházi 

előadásban és filmben is! 


