Középfokú grafikusképzés Fóton
Balogh Írisz

Iskolánk a Fóti Népművészeti
Szakgimnázium és Gimnázium
eredetileg a gyermekvárosi
állami gondozottak középfokú
oktatására jött létre, ma pedig
az itt tanított népművészeti
szakmák miatt egyedi. Jelenleg elsősorban Fótról és a környező városokból, falvakból
érkeznek hozzánk a diákok, de
a szakgimnáziumi képzésekre
az ország távolabbi részeiből is.
Gimnáziumi osztályokban,
valamint hat szakmában folyik képzés: Néptánc, Kerámiaműves, Textilműves, Divat-,
stílus- és jelmeztervező, Festő
és Művészeti grafikus szakon.
Ez utóbbi a legnépszerűbb.

Fedor Noémi: Stancolt papírdísz, 2021

MŰVÉSZETI
GR AFIKUS SZ AK
A szakképzés-szakképesítés
rendszere állandó változáson
megy keresztül, kollégáinkkal
próbálunk folyamatosan lépést tartani a módosításokkal.
A szak hét évvel ezelőtt indult,
2020-tól művészeti grafikus
néven fut, szakgimnáziumi
képzés szerint haladunk ötéves,
valamint kétéves szakképzős
évfolyamokkal. A grafikusok
olyan tantárgyakon keresztül
ismerkednek a szakmával,
mint: grafikus szaktörténet,
sokszorosító grafika, tipográfiai alapok, tervezőgrafikai
alapok, anyagismeret, rajz-festés.
A diákok öt év alatt érettségit,
aztán szakmai vizsgát szereznek.
Szakképző évfolyam esetén

42

M A G YA R G R A F I K A 2 02 2 / 1

Fedor Noémi: Tipográfiai feladatok, 2021

érettségi után plusz kétéves
a képzés.
FÓTI ADOT TSÁGOK,
KÖRNYEZET
Az intézmény a Gyermekváros
területén helyezkedik el, ennek számos előnyével és hátrá-

nyával együtt. Családias
iskolánk létszáma az utóbbi
években ugrásszerűen megnőtt, ezért több, különálló
épületrészben dolgozunk.
Az épületek állapota miatt
folyamatban van egy új iskola
építésének terve, amit mindannyian nagyon várunk,

hiszen óriási lépés lenne az
iskola életében a megfelelő férőhelyek száma, jobb minőségű
szaktantermek, kollégiumi
férőhelyek, közösségi terek és
kiállítótér kialakítása miatt is.
A főváros közelsége jó lehetőség számunkra, hogy a tanulóinkkal kiállításokra, múzeumi órákra, művészeti
rendezvényekre látogassunk.
BEMUTATKOZ ÁSI
LEHETŐSÉGEK FÓTON
ÉS KÖRNYÉKÉN
A fóti Vörösmarty Művelődési
Ház rendszerint lehetőséget
biztosít számunkra a megjelenéshez, legutóbb pedig a veresegyházi Udvarház Galériában
nyílt kiállításunk.
A város életében rendszeresen részt veszünk, például
táncosaink műsoraival a fóti
rendezvényeken; a képzőművészetis diákok pedig 2020ban egy nagyméretű szabadtéri falfestményt készítettek
a polgármesteri hivatal megbízásából.
Az elmúlt két évben több
alkalommal kényszerültünk
az online térbe; a szokásos,
évente megrendezendő grafikus kiállítás, a magyar kultúra
napja alkalmából megrendezett tanári kiállítás, valamint
az év végi zárókiállítás is az
iskola közösségi oldalán volt
látható.
Az iskola honlapjának megújítása elkezdődött, folyamatosan bővítjük a galériák anyagát a különböző szakok által
készített munkákkal.

Izsai Regina: Illusztráció, 2018

Fedor Noémi: Plakátterv, 2021

Fedor Ágnes: Parafrázis, tempera,
2018

Führer Fanni: Tipográfiai gyakorlat,
2021

Veverka Gergő: Papírkísérletek,
2018

Barna Dóra: Tipográfiai feladat,
2019

GR AFIKUS PÁLYÁ Z ATOK,
PROGR AMOK
A 2018-as Grafikarácsony papír karácsonyfadísz pályázatát
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Bak Dávid: Könyvborító terv,
2020

Harsányi Bertold: Kalligráfia,
2019

Izsai Regina 13. évfolyamos
tanulónk nyerte meg.
2019-ben nyári gyakorlat
keretein belül a Kiscelli Múzeumban tartottunk klasszikus
magasnyomó workshopot.
Rendszeresen szerepelünk
országos képzőművészeti
versenyeken, a 2019-es
Fővárosi Komplex Rajzversenyen Izsai Regina harmadik, Kovács Zsófia ötödik és
Fodor Brigitta nyolcadik
helyezést ért el, a 2020-as
Víz-jel Diákalkotók V. Nemzetközi Biennáléján Szabó
Viktória különdíjban
részesült.

Kosaras Levente: ABC, 2020

Csatordai Dóra: Plakátterv,
2020

Gáspár Gréta: Színezett rézkarc,
2020

Fodor Brigitta: Képregény, 2020

Logótervek: Gulyás Veronika Mia, Csatordai Dóra, Antal Nikolett,
László Dóra, Pásztor Pálma, Fedor Noémi
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Fedor Noémi: Monogramtervek,
2021

Múzeumi foglalkozás a Ludwigban, 2019

2021-ben részt vettünk a Ludwig Múzeum kompetenciafejlesztő továbbképzésén, melynek
keretein belül kinetikus szobrokkal foglalkoztunk. Az év végén
csatlakoztunk a Nemzeti Film
intézet Klassz programjához.
A Ludwig Múzeum és a Nemzeti Filmintézet a Nagylátószög – 120 éves a magyar film
című kiállításához kapcsolódva középiskolai pályázatot írt
ki 2021-ben: Fedor Noémi és
Paál Eszter Bóra plakátjai díjazottak lettek. Elismerésben
részesült továbbá Führer Fanni
munkája és Gulyás Veronika
Mia mozgó filmplakátja.
DIÁKOK
A NÉPMŰVÉSZETIBEN
Fedor Noémi és két húga, Ági
és Veronika is a mi intézményünkbe jár. Noémi az azóta
már megszűnt ötéves kiad-

ványszerkesztő szak után idén
fejezi be a Művészeti grafikus
kétéves képzést, és mint mondta, nem bánta meg, hogy még
két évig nálunk maradt. Ági
grafikus, Veronika divat-,
stílus- és jelmeztervező.
Noémi aktív tagja az iskola
művészeti életének, rendszeres
résztvevője a pályázatoknak,
versenyeknek, kiállításoknak,
jól lehet vele együttműködni.
2021-ben stancforma tervével
megnyerte a Magyar Grafika
papír karácsonyfadísz pályázatát, valamint a már említett
Nagylátószög pályázaton is
díjazott lett Egy őrült éjszaka
című filmplakátjával.
További tervei közt szerepel,
hogy felsőfokú tanulmányait
is tervezőgrafika szakon szeretné folytatni. Minden eddig
tanult technikát szívesen kipróbált, legyen az digitális
tervezés vagy éppen a manuá-

lis képgrafikai technikák, mint
a linómetszés vagy a hidegtű.
A képzőművészet mellett festéssel és zenével is foglalkozik.
Szakunk tevékenységét részben az ő munkáin keresztül
mutatjuk meg.

Fedor Noémi: a Nagylátószög
pályázat díjátadóján, 2021
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