
TANTÁRGYI LEÍRÁS
A tantárgy neve magyar nyelven: Divat műtermi gyakorlat 1.
A tantárgy neve angol nyelven: Fashion Studio Practice I.
A tantárgy kreditértéke: 5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja: MN-DIMUG1-05-GY
A tantárgy besorolása: kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar): magyar
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység: Divat és Textil Tanszék
A tanóra típusa és óraszáma: Gyakorlat, heti óraszám: 4, féléves

óraszám: 0
Munkarend (nappali / levelező): Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve: 2022/2023 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

A TANTARGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉYNEK:
A „Divat műtermi gyakorlat” célja, hogy segítse a tervezési folyamatot oly módon, hogy a
hallgató tervezési koncepcióját tematikusan támogassa és átláthatóvá tegye a tervezési
folyamat útkeresését. A tervezéshez nélkülözhetetlen a formai kísérlet, hiszen ezen
gyakorlatok segítik a kreativitás komplexitását. A tanulmányi folyamat kapcsolódik az adott fő
formatervezési feladat témájához, de főleg a szabászati-tér-forma megoldások kialakítása,
újraértelmezése, tervezése történik.
A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
Feladat: Varrásra, varratokra, épített kivitelezési feladat, az adott fő formatervezési feladat
témája mentén, amelyben a szabászati tér-forma megoldások kialakításának
újraértelmezése, tervezése megtörténik. A gyűjtés-kísérletezés-tervezés dokumentációja
mellett produktuma egy elkészült modell.
A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
Gyűjtés, rendszerezés, inspiráció keresés
Anyag- és formai kísérletek mennyisége, minősége Makettek
Konkrétan megadott darabszámú elkészült modell
A feladat tömör kinyomtatott portfoliója fotókkal megadott mennyiségben és minőségben
Magas szintű szaknyelv használat
Prezentáció összeállítása és előadása
A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
Az értékelés ötfokozatú jeggyel történik a következő szempontok alapján:
A kivitelezett darab és a tervezési folyamat minősége, mennyisége, komplexitása A tervezési
alapgondolat, koncepció érvényessége
A gondolatmenetet bemutató sketchbook, portfolió, prezentáció minősége, mennyisége A
szakmai konzultációkon és az évközi közös prezentáción való részvétel
A szaknyelv helyes alkalmazása Prezentáció összeállítása és előadása
KÖTELEZŐ IRODALOM:

· 100 contemporary fashion designers. Taschen, cop. 2016
· Circular design for fashion. Ellen MacArthur Foundation Publishing, 2021
· Singer, Ruth: Fabric manipulation : 150 creative sewing techniques. David & Charles

Publishers, cop. 2013

AJÁNLOTT IRODALOM:
· Nakamichi, Tomoko: Pattern Magic. Laurence King, 2010
· Nakamichi, Tomoko: Pattern Magic 2. Laurence King, 2011



· Nakamichi, Tomoko: Pattern Magic 3 : strechmaterialien. Stiebner, 2012


	TANTÁRGYI LEÍRÁS
	A TANTARGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉYNEK:
	A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
	A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
	A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
	KÖTELEZŐ IRODALOM:
	AJÁNLOTT IRODALOM:


