ÍZELÍTŐ A BUDAPESTI
REFORMÁTUS CIGÁNY
SZAKKOLLÉGIUM 2017-18-as
TANÉVÉNEK ELSŐ
FÉLÉVÉBŐL

0

A Budapesti Református Cigány
Szakkollégium
2017-18-as
őszi
szemeszterének rövid összegzése (a
teljesség igénye nélkül), melynek része az
2017-18-as
tanévMinisztériumának
Őszi
Emberi Erőforrások
a Nemzeti Tehetség Program pályázatán
szemeszter
elnyert támogatásából megvalósult,
RefoRom
Free-Műhely
Alkotóház
projekt
címmel
megvalósult
eseménysorozata is.

RefoRom
HÍRLEVÉL
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ALKOTÓMŰHELY ÖSSZEGZÉS
IDŐPONT

TÉMA

SZEPTEMBE HANGOLÓDÁS AZ
R
ELSŐ
SZEMESZTERRE
Nincsenek foglalkozás

2017.okt.3.

Csendéletrajzolás

2017.okt.10.

Portrérajzolás

2017.nov.1.

Dávid szobor
portrérajzolás

2017.nov.14.

Karácsonyi ajándéklap
készítés

2017.nov.23.

Karácsonyi
ajándékkészítés

2017.nov.28

Mécsestartó készítés

2017.dec.4.

Adventi koszorú készítés

BESZÁMOLÓ

Évkezdéskor az első hónapban a hallgatók
kérésére nem tartottunk alkalmakat, mert a
szakkollégiumi és felsőoktatási évindító
elfoglaltságaik mellett ez még a többi
időszakhoz képest is nehezebben egyeztethető
időszak. Egyéb spontán, de az alkotóműhelyben
zajló események ettől függetlenül mindig
előfordulnak. Ezeket itt nem szerepeltetjük.
Az alkalmon egy rövid általános anatómiai
előadást hallgathattak meg a 11 résztvevő
Rostás Gusztáv orvostanhallgató
szakkollégistánk közreműködésével. Utána egy
koponya és gyümölcs csendélet rajzolása
valósult meg.
Az alkalmon egy rövid általános anatómiai
előadást hallgathattak meg a 12 résztvevő
Rostás Gusztáv orvostanhallgató
szakkollégistánk közreműködésével. Utána egy
a Názereti Jézus című híres filmalkotásból
kiemelt Jézus portré irányított rajzolása
valósult meg.
Az alkalmon az alkotóműhely vezetője egy
rövid az emberi koponya szerkezetére, izomvázrendszerére vonatkozó általános anatómiai
előadást tartott az 5 résztvevőnek. Utána egy a
Michelangelo híres Dávid szobra portréjának
rajzolási fázisaira lebontott segédletét követve
szoborportré rajz készült.
Az alkalmon a résztvevő (5 fő) a közelgő
Karácsonyra hangolódás jegyében
szeretteiknek kézi készítésű, egyedi
ajándéklapokat készíthettek.
Az alkalmon a résztvevő (6 fő) a közelgő
Karácsonyra hangolódás jegyében
szeretteiknek kézi készítésű, egyedi
ajándékokat készíthettek.
Az alkalmon a résztvevő (4 fő) a közelgő
Karácsonyra hangolódás jegyében
szeretteiknek kézi készítésű, egyedi
mécsestartókat készíthettek.
Az alkalmon a résztvevő (12 fő) a közelgő
Karácsonyra hangolódás jegyében

2017.dec.12

Karácsonyfadíszek
készítése és karácsonyfa
díszítés

2017.dec.18.

Karácsony

DECEMBER- VIZSGAIDŐSZAK
JANUÁRNincsenek, vagy csak
FEBRUÁR
részlegesen vannak
foglalkozás

szeretteiknek vagy a kollégiumi
lakóközösségüknek kézi készítésű, egyedi
adventi koszorúkat készíthettek.
Az alkalmon a résztvevő (4 fő) a közelgő
Karácsonyra hangolódás jegyében
szeretteiknek és a szakkllégium
karácsonyfájára kézi készítésű, egyedi díszeket
készíthettek, amelyekkel utána feldíszíthették a
karácsonyfát is.
Az alkalmon a résztvevő (16 fő) a közelgő
Karácsonyra hangolódás jegyében egymást
megajándékozták apró ajándékokkal, melyek
egy része az alkotóműhelyben szervezett, vagy
a nyitvatartási időben egyedileg készített
ajándéktárgyakat is tartalmazott. Mindehhez a
szakkollégisták és a RefoRom maguk által
készített vagy vásárolt édességekkel,
üdítőitalokkal járult hozzá.
Valójában a december és a január az szorgalmi
és vizsgaidőszak. A február pedig hasonló az
évkezdéshez. Ezeket az időszakokat a hallgatók
kérésére el kellett volna engednünk, de azért
szeptember és január kivételével ez a többi
hónapban nem történt meg csak részlegesen.
Februárban mondható el leginkább, hogy a
szeptemberhez hasonlóan alakult, bár egy
szabadlevegős program itt is megvalósult.
Egyéb spontán, de az alkotóműhelyben zajló
események ettől függetlenül mindig
előfordulnak. Ezeket itt nem szerepeltetjük.

15 ÓRÁS SZAKKURZUS (2017.
Őszi szemeszter) ÖSSZEGZÉS
A Budapesti Református Cigány Szakkollégium a 2017-18-as őszi-tavaszi szemesztereit is
kiegészíti a RefoRom Alkotóház tevékenysége.
Ahogyan működésünk előző két esztendejében, úgy idén is sikerült az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelőn keresztül az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Tehetség
Programjának támogatásával folytatnunk ezt a nagy hozzáadott értékű tevékenységet. Idén a
„RefoRom Free-Műhely Alkotóház” néven futott a programsorozatunk.
Ennek keretében azt vállaltuk, hogy az Alkotóház alaptevékenységén túl „szakkurzus”
lehetőségét is felajánljuk célcsoportunknak. Szemeszterenként 15 óra kurzusvállalással a tanév
során 30 órás előadáskeretet tartottunk meg a RefoRom Alkotóházban őszi és tavaszi félévének
fordulóján, 2018 január 30 – február 2 között. Egy regisztrációs ívet helyeztünk el a
faliújságunkon a szóbeli felkínálás után. Velük egyeztetve alakult ki a regisztrációs íven is
közölt konkrét tartalom. Valamint kérésükre nem terheltük őket hét közben ezzel is. Az
egyetemi tanulmányok és a szakkollégiumi egyéb kötelezettségek és az egyébként is hét közben
zajló, szintén NTP által támogatott Alkotóházas foglalkozások mellett ez már beépíthetetlen.
Kérésükre így lett négy napra sűrített „Szakkurzus Napok” a megvalósítás formája.
A Szakkurzus Napok keretében 2018 január 30-31 napokon a 2018 február 2-ig tartó
Szakkurzus Napok négy napjából kettő napot (2x8 órában) tett ki a 2017. év őszi
szemeszterére számolható szakkurzusok mennyisége. Reggel 9.00 órától 18 óra 15 percig
tizenöt perces szünetekkel négy darab 120 perces előadást tartottunk. A délelőtti két előadás
után felfrissülés és ebédelés céljából beiktattunk 45 perces pihenőidőt.
A kurzusok vezetői az alkotóház és az alkotóműhely vezetői voltok aktív hallgatói részvétellel.

Foglalkozások megnevezése:
Bevezetés a képzőművészeti gondolkodásba 1. – grafika;
Bevezetés a képzőművészeti gondolkodásba 2. –festészet;
Bevezetés a képzőművészeti gondolkodásba 3. – fotó;
Cigány vagy Roma? – Identitáskonstrukciók, mint a társadalmi sikeresség
alapjai;
5. Kockológia és térábrázolás;
6. Ellipszis;
7. Drapéria;
8. Művészet mindenben – Szakmában megtalálható-e a szápség?;
9. Kedvenc képek prezentálása (Leonardo: Mona Lisa – a mítosz és utóéletei);
10. Alkotások műelemzése (Leonardo: Mona Lisa, Edvard Munch: A sikoly; Botticelli:
Vénusz születése; Vincent van Gogh: Ciprusok az éjszakai ég alatt [Csillagos éj]);
11. Online kiállítások megtekintése;
12. Filmvetítés és elemzés (Az 1971-ben készült spanyol-olasz sorozat alapján);
1.
2.
3.
4.

13. Grafikai technikák megismertetése;
14. Vitakultúra/Érvelés gyakorlása meghatározott témákban (Karácsony: Vásárlás
vagy szeretet?)
15. Festészeti technikák megismertetése.
A résztvevők jó hangulatban, lelkesen és motiváltan vettek részt a foglalkozásokon és
ismeretekben való gazdagodásról számoltak be a végén. Valamint azt emelték ki, hogy ebben
a szűkebb körben az egymásra figyelést sokkal mélyebben élhették meg és a szakmai
tartalmakon túl az együttműködési képességüknek, egymás jobb megismerésének is kiváló
alkalma volt az esemény.

