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Kurzus „Egy táj – több nézőpont”  Nyári alkotótábor 

Oktatók Erdős János; Horváth Janisz; Tóth Pitya István 

Kurzus dátuma 2018 július 28- augusztus 4.  (8 nap, 7 éjszaka) 

Kurzus helyszíne VILLABOGArT – Festetics-Inkey Kastélypark 
Alsóbogát, Somogy megye 

Előképzettség Teljesen kezdők és amatőr művészek jelentkezését várjuk. 

Részvételi díj 128 000 Ft    

Szállás díja  
(7 éjszaka – nem kötelező) 

35 000 Ft és 69 300 Ft között (szállás típusától függően) 

Étkezés - teljes ellátás díja 35 000 Ft 

 

Miről szól a kurzus, kiknek ajánljuk?    

Végig vezetjük Önt az alkotás folyamatán!  

Örömteli alkotásra és aktív kikapcsolódásra vágyó, a festészet, grafika és a kortárs képzőművészet 
iránt őszintén érdeklődő jelentkezőket várunk. 

A téma a tájképfestészet alapjai Erdős János, Horváth Janisz és Tóth Pitya István képzőművészek 
különböző művészi eszközei, látásmódja, egyéni támogatása által. Megismerheti a speciális technikák 
műhelytitkait, inspirálódhat, konkrét módszerekkel, eszközökkel fejlesztheti technikai tudását, 
miközben felszabadíthatja kreatív energiáit. A közös alkotáshoz különleges hangulatú, ősfás, 
gondozott kastélypark és felújított épületei adnak helyszínt a somogy megyei Alsóbogát községben.  



 

Festetics-Inkey kastély a múlt században 

Az alkotótábor résztvevőinek alkotásaiból kiállítást szervezünk, melyre résztvevőink által hívott 
vendégeket, családtagokat és barátokat is örömmel várunk! 
A kiállításnak budapesti kurzusaink helyszíne, a Patyolat//PRÓBAüzem ad helyet (1082 Budapest, 
Baross u. 85.) 

A kiállítás pontos időpontja egyeztetés alatt. 

 

Milyen szintű kurzus, milyen tapasztalat szükséges a kurzus elvégzéséhez? 

Oktatóink hitvallása, hogy a tanítás inspiráló hatással van művészi alkotó munkájukra is:  
„Az úton mester és tanítvány is vagyunk egyidőben.” 

Az Alkotótáborunkba szeretettel várjuk a művészeti tevékenységek, a rajz és festészet iránt őszintén 
érdeklődő, teljesen kezdő és a művészeti tevékenységekben gyakorlottabb vagy akár képzett 
résztvevőket is. A kurzus célja, hogy végigvezessük Önt az alkotási folyamaton: témagyűjtéstől, a 
vázlatkészítésen keresztül  a kész alkotásig. Az utat végigjárva számos festészeti és grafikai 
eszközzel, technikával ismerkedhet meg, az oktatók saját technikáik műhelytitkait mutatják meg. 
Minden nap közös értékelés és személyes támogatás segíti technikai tudásának elmélyítését és 
látásmódjának szélesítését. 

Milyen témák, ismeretek felfedezésére hívjuk? 

A közösen eltöltött 7 nap témája – a tájkép.  



A művész tanárok – Erdős János, Horváth Janisz és Tóth Pitya István – segíti a résztvevőket abban, 
hogy megismerkedhessenek a  tájképfestészet alapjaival. Egy táj – több nézőpont. A művészek, 
számos elemében egymással összefüggő, de saját művészi tapasztalataik okán mégis eltérő 
szempontok alapján mutatja be egy adott táj művészi megfogalmazásának műhelytitkait. 

A különböző technikák, anyagok és eszközök megismerésén, a saját képek festésén keresztül az 
alkotás szellemi és érzelmi  folyamatába merülve a FLOW élményét megtapasztaljuk. A művészeti 
tevékenységgel közelebb kerülhetünk önmagunkhoz, felfedezhetjük újra rejtett képességeinket, 
kreatív oldalunkat. Felszínre engedhetjük érzéseinket, vágyainkat, az örömteli tevékenységgel 
feltöltődünk. 

Erdős János művészetének egyik fő jellemzője, hogy a táj motívumait szinte grafikai jelekké alakítja. 
A táj szerkezetének és leglényegibb összetevőinek ábrázolásával filozófikus tömörségű, önálló képi 
üzenettel bíró, több évtizedes következetes alkotómunkával létrehozott világot teremt. „A kevesebb – 
több” puritán szemlélete tetten érhető műveinek anyag és színhasználatában is. Jellemzően tussal 
készült képei, a fekete és a fehér között fellelhető milliónyi árnyalatot vonultatják fel, kevés, de 
lényeges szerepet betöltő, kiegészítő színekkel kombinálva. 

                                   

 

Horváth Janisz az európai és a kínai kalligráfia hazai mestere. Az ázsiai, ezen belül kiemelten a kínai 
művészet és kultúra a szenvedélye. Tanulmányait a Kínai Szépművészeti Egyetemen kiváló 
minősítéssel végezte el. 

„Az egyetemes vizuális kultúra sajátos ábrázolásmódja a kínai tájképfestészet. A tussal, hegyes 
ecsettel rizspapírra megfestett légies kép látszólag egyszerű, de mégis bonyolultan összetett technikai 
megoldásait ismerhetjük most meg. Például a szürke hegyek folttónusait széles mozdulatokkal 
úsztatva, a kéregszerű sziklák barázdáit pedig az oldalára döntött kecskeszőrű ecsettel „karcosan” kell 
megfesteni. A lombosfa ágainak könnyed íveit, a fenyőfa tűskéit pedig a mókus- vagy nyúlszőrecset 
követi a legpontosabban.” 

 



                                      

Ou Hounian, 歐豪年 

Tóth Pitya István képein is nagy jelentőséggel jelenik meg a táj és a növényzet, bokrok és fák. Jól 
látszik a műveken, hogy hogyan változik át a táj a képek tartalmi üzenetét hordozva. Itt is „fantázia” 
tájakat ábrázol a művész, de szinte emberi tulajdonságokkal ruházza fel az aprólékos műgonddal 
megrajzolt sziklákat, fákat és más növényeket.  A tartalmi szemlélet (mely gyakran a művész 
keserédes humorát is tükrözi) megismerése mellett betekintést nyerhetünk a művész speciális 
alapozási és rajzolási technikájába is. 



                                             

Tóth Pitya István – Fogócska (magántulajdon) 20x20cm falemez, vegyestechnika 

 

Mit várhat a 7 nap programjától? 

● a technikai tudása gazdagodik, kezdőként is sikerélménye, büszkén hazavihető alkotása lesz 
● az alkotás folyamatában eszközöket, inspirációt kap 
● közelebb kerül a művészi látásmódhoz, gondolkodáshoz, értékrendhez 
● a folyamatos művészeti tevékenységen keresztül megtapasztalja a FLOW élményét 
● az első egy-két nap műhelymunkái után szabadon választhat, mely képzőművész speciális 

technikáját kívánja mélyebben megismerni, gyakorolni és nagyobb képbe önteni 
● színes programokban vehet részt: kirándulás, fürdőzés, sport tevékenységek közül is kedvére 

választhat 
 

Bemutatjuk oktatóinkat                 

Erdős János - képzőművész 

Pécsett végezte építőipari tanulmányait, majd a pécsi Tanárképző 
Főiskolán szerzett oklevelet. Mesterei: Bizse János, Martyn 
Ferenc. 1962-ig építészként dolgozott, majd a pécsi Művészeti 
Gimnázium művész-tanára lesz, az alkalmazott grafikai szak 
vezetője 1998-ig, nyugdíjba meneteléig. 
Festői és grafikai munkásságának két forrása van: az építészet 
rendje és a népművészet tisztasága. Az architektúra a 
kompozíció szerkezetében érvényesül, a népművészeti hatás a 
művek formakincsében és szellemében. E két tényező sajátos 
kapcsolatával az ember hagyományőrző és alakító erejét 
bizonyítja. Díszlettervezéssel, murális és köztéri feladatokkal is 



foglalkozik. 

19 díj és kitüntetés birtokosa, több település címerét és arculattervét készítette, valamint számtalan 
színházi elo ̋adás és TV játék kosztüm és díszlettervét, könyvborítókat. 

Horváth Janisz – grafikusművész, tipográfus, kalligráfus 

  

„Az ecsetet a kéz, a kezet a csukló, a csuklót a szív irányítja.” – Shi Tao (1642-1707) kínai festő 

Az európai és a kínai kalligráfia hazai mestere. Támogató személyisége, széles műveltsége és kiváló 
előadói stílusa által kurzusai inspiráció és kulturális élmény minden művészetek, kultúra iránt 
érdeklődő számára. 

A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola után a lipcsei Grafikai- és Könyvművészeti Főiskolán 
szerzett jeles diplomát Alkalmazott grafika szakon. Hosszú éveket dolgozott a könyv- és újságkiadó 
cégeknél tervezőgrafikusként, oktat a MOME-n, a Keleti Nyelvek Iskolájában és a Budapesti 
Metropolitan Egyetemen Betűrajzot, Kalligráfiát. Több mint egy évtizede foglalkozik a kínai 
kalligráfiával, 2010-ben a hangzhou-i Kínai Művészeti Akadémián kalligráfia mesterkurzuson kapott 
Kiváló Minősítést. 

Szakmai példakép: Kan Tai-keung 靳埭強 

. 

Tóth Pitya István - grafikus, képzőművész  

 



Az Iparművészeti Főiskola textil szakán diplomázott. 14 évig a Pécsi Művészeti Gimnáziumban tanított 
grafika és textil szakon rajzot és divatrajzot, ahol több évig a képző- és iparművészeti tagozat 
vezetője volt. 2000-2003 Kele & Klausmann Reklámügynökségnél  art directorként, majd 2005-ig a 
Radex Communications Reklámügynökségnél vezető grafikusként dolgozott. 
Grafikus és képzőművészeti tevékenysége mellett a MODART Művészeti és Divatiskola és a Werk 
Stílus és Kommunikációs Akadémia rajztanára, közel harminc éves tanári tapasztalattal. 

Számos egyéni és csoportos kiállítása mellett 2000-ben és 2004-ben elnyerte a Siklósi Szalon díjat, 
2009-ben a Siklósi Szalon MAOE fődíját, ugyancsak 2009-ben XI. Patak Fesztivál nívódíját.  Tagja a 
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Siklósi Szalonnak és a BP-ART Belvárosi Polgár 
Kulturális Egyesületnek. 

Milyen támogatást nyújtunk önnek a kurzus során? 

A szabad alkotó tevékenység mellett művész oktatóink gyakorlati prezentációi, a szervezett 
foglalkozásaik és elméleti előadásaikon való részvétel szabadon választhatóak. Minden napot közös 
„kipakolással”, értékeléssel, igény szerinti személyes támogatással zárunk, miközben lehetősége van 
személyes konzultációkra is a művészekkel.  

 
 

Milyen további lehetőségeket ajánlunk Önnek? 

A „modul” vagy „hétvégi” kurzusainkon további művészekkel, témákkal, technikákkal ismerkedhet 
meg a képző- és iparművészeti tevékenységek területén.  

Honlapunkon tájékozódhat a részletes kurzusleírásokról, időpontokról. Konkrét, személyes céljai 
megvalósításához kérjük, konzultáljon a kurzus oktatójával vagy az Academy vezetőjével. 
 

Nyári kurzusunk helyszíne: VILLABOGArT/Festetics-Inkey Kastélypark 

A VILLABOGArT a Somogy megyei Alsóbogát községben található, Budapestről 175 km-re, kb. 2 óra 
gépkocsival, a Balaton kb. fél óra autóval. A nem autóval érkezőknek lehetőség szerint segítünk 
megszervezni a „telekocsit” vagy a vonattal érkezők elé megyünk autóval a vasútállomásra. 

A kastélypark 13 hektáron, gondozott, ősfás, romantikus természeti környezetben a somogyi dombok 
közt fekszik. A kastály felújítandó épülete és a már felújított melléképületek is a régi korok hangulatát 
idézi.   

   



 

A kastélypark területén a régi felújított MAGTÁR lesz az alkotóműhelyünk, 8m belmagasságú, 200nm 
területű, galériázott közösségi tér. 

 

  

 

 

Mit tartalmaz az ár? 

A nyári alkotótábor teljes ára a részvételi díj, az étkezés és a szállás árából tevődik össze. 

A meghirdetett teljes programot minimum 20 fő jelentkezésével tudjuk megszervezni.  

A tervezett maximális létszám 36 fő. 

Túljelentkezés esetére várólistát biztosítunk. 

 
 
Részvételi díj - 128 000 Ft 

A részvételi díj tartalmazza 
 

● Magas színvonalú oktatás tapasztalt, kvalitásos kortárs művészek vezetésével 
● Szervezési költségek 
● A részvételi díj tartalmazza az alkotó munkához szükséges alap eszközöket, anyagokat: 

● vázlatpapírok, művészi papírok, 3 db különböző méretű falamez 
● ceruzák, radírok  
● művész ceruzák 
● pasztell, akvarell és színes ceruzák 
● akril, akvarell és kínai ecsetek (korlátozottan) 
● akril, akvarell művészi festékek és egyéb pácok, kínai tus (korlátozottan) 
● alapozáshoz festékek, eszközök 
● rajztáblák, egyéb kiegészítő eszközök (ragasztószalag, vonalzó, hegyező, stb.) 

 
A helyszínen lehetőség lesz nagyobb eszköz és anyagfelhasználási igény esetén további alapanyag 
vásárlására, kedvezményes áron. (festékek, ecsetek, falemezek, feszített vásznak – az ajándékkártya 
itt is felhasználható) 
 

A résztvevőink részletes tájékoztatást kapnak milyen egyéni „felszerelést” érdemes magukkal hozni. 



 
 
Étkezés - 35 000Ft (5 000 Ft/nap/fő) 
 

● Reggeli - ebéd - vacsora - házias, minőségi alapanyagból készült vidéki ételek  
● A résztvevőkkell egyeztetjük a speciális igényeket (vegetáriánus, vega), a menü összeállítását 

a csoport igényeihez alakítjuk 
 

● Kávé,  tea, ásványvíz fogyasztás szerint fizetendő, kedvezményes áron. 
 
 

 
Szállás (nem kötelező) 
 

 
• 5 000 Ft -tól 9 900Ft-ig/fő/éjszaka (35.000-69.300 Ft) – elhelyezés 2 ágyas (vagy 

franciaágyas) szobákban és 2-3-4 fős házakban. Egyágyas felár 50% 
 

Szállás kategóriák, férőhelyek: 
 

1. VILLABOGArT Vendégház – 4 napraforgó besorolás 
9 900Ft/fő/éj 
A MAGTÁR közelében található épület, klasszikus berendezéssel, 2 külön álló vagy 
franciaággyal, zuhanyzós fürdőszobákkal – 6db szoba 

   
 
 
 

2. Maison Vendégház – 4 napraforgó besorolás 
8 500Ft/fő/éj 
A MAGTÁR közelében található épület, vintage stílusú berendezéssel, 2 külön álló vagy 
franciaággyal, zuhanyzós fürdőszobákkal – 8db szoba 
 
 

   
 



 
 

3. Falusi vendégházak – 3 vagy 4 napraforgó besorolás 
6 000Ft/fő/éj 
Minimum 3fő, legfeljebb 4 fő részére: két szobás házak, egy franciaágy (vagy kihúzható kanapé) és két 
külön ágy, fürdőszobával. 3 db ház – 800m-re a kastélyparktól. (kb. 10 perc séta) 
 

   
 
 
 
 

4. Tóparti házak – 2 vagy 3 napraforgó besorolás 
5000Ft/fő/éj 
A közeli tó partján elhelyezkedő felújított házak, 1db 2 fős, 2db 3 (max. 4fős) 
Kb. 1000-1200m-re a MAGTÁR-tól, 15 perc sétára 
 

   
 

 
 

 
 
A birtokon található teniszpálya, kerékpárok és segway áll rendelkezésünkre. A közeli tóban 
strandolási lehetőség is van. 
 
További képeket, információt a kastélybirtok hivatalos honlapján talál: https://www.villabogart.hu/ 
 
RÉSZVÉTELI DÍJ ÖSSZESEN – 198 000 Ft – 232 300 Ft között 
 
 
 
FIZETÉS MÓDJA ÉS ÜTEMEZÉSE: 
 

● Részvételi díj: 



○ Jelentkezéskor 30 000 Ft foglalás díj fizetendő (PayPal vagy banki átutalás, a 

honlapon a „jelentkezés” gombra klikkelve a számlázási adatok és az elérhetőség, 

telefon, e-mail cím megadásával) 

○ A kurzus teljes részvételi díját 2019 július 15-ig kérjük befizetni – erről külön 

értesítést küldünk e-mailen 

● A szállás és étkezés fizetése közvetlenül a VILLABOGArT részére történik banki 

átutalással vagy SZÉP-kártyával: 

○ 2019 július 1-ig a szállás első 50%-a  

○ 2019 július 15-ig a szállásdíj második 50%-a és az étkezés díja 

○ Lehetőség van mind a szállás, mind az étkezés SZÉP-kártyával történő fizetésére. 

Ennek technikai részleteit a jelentkezőkkel egyeztetjük 

Részletes tematika 

Célunk valamennyi résztvevőnk személyes képességeinek, kreativitásának, egyéni látásmódjának 
kibontakoztatása. Oktatóink rugalmasan figyelembe veszik az egyéni és csoportos igényeket, és ahhoz 
alkalmazkodva módosíthatják a tervezett programot. 

Vasárnap – érkezés 12.00-18.00 között (igény szerint közös ebéd, este vacsora) 

A vasárnap a megérkezés, kipakolás, összehangolódás napja. Berendezzük az alkotóteret, 
ráhangolódunk a közös művészeti kalandra! 

20.00-tól közös program 

 

Hétfőtől - vasárnapig a közös étkezések adnak keretet a napi tervezett időbeosztásnak 

Reggeli: 8.00 - 9.00 

Elmélet/előadás/beszélgetés: 9.00 - 9.45  

Az előadások témái: 

❖ A témagyűjtés szempontjai. 
❖ A komponálás alapjai. 
❖ Mi a vázlat szerepe és módszere?  
❖ Az ázsiai (kínai) festészet  
❖ Beszélgetés Erdős Jánossal- képeiről, a „kulisszatitkokról” és a képalkotás  háttérben zajló 

folyamatairól. 
❖ Beszélgetés Horváth Janisszal a kínai kalligráfia és festészet kulturális összefüggéseiről 
❖ Beszélgetés Tóth Istvánnal,  képeiről és az azokon megjelenő a táj sajátos szerepéről. 

 
Ebéd: 13.00-14.00 



Szieszta: 15.00-ig 

Alkotómunka: 15.00-19.00 

Vacsora: 19.00 - 20.00 

Vacsora után az aznap készült munkák közös megtekintése, korrektúra, majd szabad munka a 
műteremben. 

Vasárnap: Kiállítás anyagának és a közös kiállítás rendezés időponjainak egyeztetése, utómunkák az 
alkotótérben, rendcsinálás. Ebéd után a résztvevők hazautazása. 

 

Bővebb információért bátran keressen bennünket elérhetőségeinken! 

 
Központ: Patyolat//PRÓBAüzem, 1085 Budapest, Baross u. 85. 

│Tel.: +36 70 432 6481│E-mail: info@modulartacademy.hu  Web: www.modulartacademy.hu 


