
FISA DISCIPLINEI 
 

Universitatea Universitatea Crestină Partium, Oradea 
Facultatea Facultatea de Arte 
Specializare Arte plastice –Grafică 
I.  
Denumirea disciplinei Gravura  Categoria (DF/DD/DS/DC): DF 
Codul disciplinei AP 4110; AP 4210 Semestrul 1-2 Numărul de credite 10 + 10 
II. 

Structura disciplinei (Nr. ore saptamana) 
Semestru Curs Seminar Laborator Proiect 

1-2 14 / semestru 14 / semestru   
III. 
Statut disciplină Obligatorie   
    
IV. Titular de disciplină 
 Curs Seminar 
Numele si prenumele Vass Sándor Izsák Előd 
Instituţia UCP  
Catedră/departament Arte plastice –Grafică  
Titlul ştiinţific Drd.  
Gradul didactic Lector universitar  
Încadrarea  Norma de bază  
Vârsta 37  
V. Obiectivele disciplinei  
A sokszorosító grafika magasabb színvonalú tudásszintjét (a tervezéstől a kivitelezésig) a szakmai fogások 
elsajátítása és a gyakorlati műhelymunka alakíthatja ki. A művészi grafika mindig „figyelt” a korszerű 
nyomdászat vívmányaira, technológiájára és a kezdetektől fogva a festészet vizuális értékrendjét igyekezett 
megközelíteni. Párhuzamot állítunk a hagyományos nyomási technikák (magasnyomás, mélynyomás, 
síknyomás, szita) és a kortárs nyomdai kivitelezés között. A manualitás olyan pluszt ad a korunk digitális merev, 
túl tökéletes látványvilágához ahol a tervezés nem fejeződik be az asztalon hanem végigkíséri az egész 
folyamatot és kis hibáival emberivé, szerethetővé teszi a grafikát. A színrétegek egymásra nyomással keverednek 
ezzel egy örök művészi és nyomdatechnikai problematika kerül kiaknázásra. 
 
VI. Conţinutul disciplinei 
VI.1. Curs (capitole/subcapitole).  Nr. ore/săpt. 
 
SEMESTRUL III 

1. SOKSZOROSÍTÓ GRAFIKA ALAPOK  
� A nyomástechnikák elméleti megismerése magasnyomás (fametszet, linoleummetszet), 

mélynyomás (rézmetszet, rézkarc (aquaforte, aquatinta), hidegtű, mezotinta), síknyomás 
(litográfia, ofszet), szitanyomás 

� Az európai grafikai művészet és a távolkeleti (Japán, Kína) grafika története  
� Nyomtatás alapjai, kollázs technika  
� Magasnyomás: linoleummetszet plusz bármilyen metszhető anyag lenyomatai 
� Mélynyomás: hidegtű 
� Szignózás, számozás szabályai 

 
SEMESTRUL IV 

2. SÍKNYOMÁS 
• A sokszorosító grafika és kortárs illusztráció kölcsönhatásai 
• Manuális és digitális technikák keveredésének műfajai 
• A nyomóforma elkészítése 
• Nyomtatásra alkalmas papirok és más anyagok kikísérletezése 
• Litográfia vagy ofszet technikával készült színes levonatok 

 
SEMESTRUL V 

3. SZITANYOMAT 
� Szitanyomás története Kínától, Amerikáig és kifejezésbeli sajátossága a képzőművészetben 

(Pop Art) 
• A grafika megtervezése a szitanyomás sajátosságait figyelembe véve 
• Színbontás készítése a grafikáról 
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• Levilágítás, a szita előkészítése 
• Nyomtatás különböző anyagra és a szita kimosása 

VII. Bibliografie  
Stefanovits Péter: Kézikönyv a sokszorosító grafika oktatásához 1 
Illustration Now 1, 2, 3. 
Francoise Monnin (1993): Le collage. Editions Fleurus, Paris 
POP Art 
Új Lenyomat A magyar Grafikusművészek Szövetsége 
Jeremy Myerson (2004):Beware Wet Paint. PHAIDON .London 
Gisela Kozak & Julius Wiedemann (2003): JAPONESE GRAPHICS NOW! Taschen Koln,London,Los Angeles, Madrid, 
Paris, Tokyo  
Kisgrafika katalógusok 1994-2004 
Magazinok: Mai Művészet, Balkon  
Weboldalak: http://en.wikipedia.org/wiki/Screen_printing, http://en.wikipedia.org/wiki/Etching, 
http://jolankesterprintmaking.blogspot.com/, http://www.viewingjapaneseprints.net,  
VIII.  
Forme de activitate Metode didactice folosite 
Curs Prezentări in Power Point, vizionare cataloage 
Seminar Consultaţii, corecturi, discuţii pe teme aplicative 
IX.  
Forme de activitate Evaluare (teme aplicative) Procent din nota finală 
Examen Evaluarea cunoştinţelor disciplinei (test), Verificare pe o temă aplicativă 40 (sem.2) 
Colocviu Evaluarea cunoştinţelor disciplinei (test), Verificare pe o temă aplicativă 40 (sem.1) 
Verificare pe parcurs Verificări teste ocazionale, verificarea prezenţei la cursuri si seminarii. 30 
Seminar Realizarea temelor obligatorii, interesul studentului faţă de disciplină, manifestat 

prin studii individuale. 
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Data: 17.10.2011 
Titular curs: Vass Sándor, lector universitar 


