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szepesi jános
eszjé

agyag dísztál

römer topf

mázas agyag tálaló

agyag kupa

festett agyag edény

kerámia ceruzatartó

kerámia figura

égetett kerámia állatka

kerámia baba

kerámiapersely

porcelánváza

porcelánfigura

porcelánpadlóváza

porcelántányér

porceláncsésze

kerámia figurák

agyagművész

kerámia játékkészítő

porcelánművész

gerencsér (fazekas)

textil

kerámia köcsög

kerámia söröskupa

keramikus iparművész

fonó-,hímző-,szövőművész

textil-, ruhatervező

bútorkárpitos

átszűrődés

mázas kerámia tetőcserép

főzőedény

kerámia térplasztika

kerámia váza

egyedi kerámia csempe

kertitörpe

teás, kávés készlet

függöny

rongyszőnyeg

szedett mintás futó

kézi szövésű mintás szőnyeg

cérnakép

férfi öltöny

vállkendő

menyasszonyi ruha

egyedi utcai ruha

alkalmi estélyi ruha

falikárpit

íróasztalkárpit

kanapé huzat

antik bútorkárpit

autó üléshuzat

terítő

szőnyegszövő iparművész

textilművész

fém- zománc

takaró

textiltarisznya

csomózott padlószönyeg

fali szőnyeg

ágytakaró

sötétítő szaténfüggöny

asztalterítő

textilkép

díszpárnahuzat

rézkarc

réz és bronzműves

díszműkovács

ötvös (aranyműves)

fém- és zománc ékszerész

keretezés

egyedi bronz érme

bronzszobor

rézkilincs

vas-, és vasalt láda
rézcsillár

ajtókopogtató

kandallórács

kovácsolt vas korlát

kovácsolt vas kapu

aranykarkötő, karperec

mandzsetta

karikagyűrű

nyaklánc, medál

bros

zománc piercing

zománc karperec

tüzzománcozott gyűrű

fém- és zománc művész

üveges mester

díszüveges

üveg

zománc medál

zománc fülbevaló

zománcozott tálaló

fém szobor

fém kanál

fémjáték

tüzzománckép

akvárium üveg

ajtóüveg

képkeretező üveg

üvegtükör

ablaküveg

díszműüveg

üvegtálca

használati üvegtárgyak

belső ajtók díszüvegei

üvegtervező iparművész

átjárhatóság

üvegbútor

üvegcsillár

üvegszobor

üvegmozaik

festett üveg lámpa

üvegfestmény

üvegfúvó

üvegékszerész

szíjgyártó-nyerges

bőr lábbeli készítő

bőrruha készítő

bőr

üvegkorsó

üvegtányér

üvegkaspó

üvegpohár

üvegváza

üvegtestékszer

üvegfülbevaló

üveggyűrű

üvegkarkötő

üvegmedál

idomító felszerelés

vadász felszerelés

lovagló bőrfelszerelés

bőrhám

bőrnyereg

bőr vietnami papucs

utcai bőrcipő

alkalmi bőrcipő

bőrcsizma

bőr saru

bőrkesztyű

bőrnadrág

bőrkalap

velúr bőrkabát

bőr bekecs

fa

bőr szerszámtáska

bőr aktatáska

bőrdíszműves

bőrművész

bútorasztalos mester

faszobrászművész

faipari mérnök, faműves

fa esztergályos

fafaragó iparművész

anyagszerűség

női bőr válltáska

bőr pénztárca

bőr öv

bőrnyaklánc

dombornyomott bőrmedál

bőr testplasztika

nonfiguratív bőrkép

absztrakt bőrplasztika

fa sámli

egyedi könyvtárszekrény

fa asztal

fa ablak-, ajtó

fa lóca

faragott fa belsőépítészeti elem

fa dombormű

faragott fa mellszobor

akt faszobor

dekor faragott figurák

beépített konyhabútor

egyedi fa padlóburkolat

fa kerti bútor

fából készült faliszekrény

egyedi tervezésű fa ajtó

esztergált szárazvirág tartó váza

esztergált fa borospohár

boonbonier doboz

faváza

esztergált lapos- mély fatányér

faragott tükör-képkeret

fa kínáló tál

kopjafa

fajátékok

fakanál

Környezetünkben a teres tömeges formák gyakran
más alakzathoz kapcsolódva, annak felületi
határolói között jelennek meg. A keretezés
közismert értelmében ablakszerűen övezi a rajzot
vagy festményt; mesterséges hangsúlyozással
látszólagos nyíláson keresztül szemléljük a képet.
Az irodalom szintén ismeri a keretezés fogalmát;
keretjáték, kerettörténet, irodalmi keret, keretes
elbeszélés formájában sajátos törvényei szerint,
esetleg különböző összefüggések bemutatására
kompozíciós eszközként használja fel.

A villamosok, mozdonyok vonatok teres-tömeges
formái a városkép, a természeti táj keretében
mozgó részletként megjelenésükkel periodikus
változatossággal módosítják a képkimetszések
egymásutánját.

ház a házban
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