
TANTÁRGYI LEÍRÁS
A tantárgy neve magyar nyelven: Divat műhelygyakorlat 1.
A tantárgy neve angol nyelven: Fashion Workshop I.
A tantárgy kreditértéke: 5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja: BN-DIMUH1-05-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 manuális készségek fejlesztésén túl mindazon készségek fejlesztése, melyek a későbbi
gyakorlati és alkotói feladatok során szerepet kapnak: mint pl. megfigyelőképesség,
absztrakciós és esztétikai érzék, a szerkezeti összefüggések jelentőségének felismerése, a
vizuális kifejezőkészségek fejlesztése, tér- és formaérzék.
Az alkalmazott anyagok és eszközök, technikák és technológiák megismerése és gyakorlata
tapasztalatszerzés céljából.
A cél egy saját, egyéni kivitelezési eszköztár kialakítása kreatív varrási gyakorlattal: kézi és
gépi varratok, varrott felületek, hagyományos és alternatív technikák elsajátításával.
A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
Kreatív varrási gyakorlat: kézi és gépi varratok, varrott felületek.
Hagyományos és alternatív technikák.
Feladat: varrási kísérletek alapján egyszerű formák kialakítása (anyag- és technikai
kísérletek, makettek, manipulációk és sorozatok)
Makettszintű kivitelezés és digitális látványtervek készítése
A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
Gyűjtés, tájékozódás, rendszerezés a témában
Párhuzamok, kontextus keresése, asszociációk, leképzés, nyomhagyás
Sketchbook, portfolió készítése
Rajzi stúdiumok, figurális rajzok, színes látványtervek készítése manuális és elektronikus
eszközökkel
Anyagmanipulációk, kísérletek, makettezés
Varrási, vasalási, konfekcionálási műveletek
Prezentáció összeállítása és előadása
A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
Az értékelés ötfokozatú jeggyel történik a következő szempontok alapján:
Az anyagkísérletek minősége, mennyisége, komplexitása
A gondolatmenetet bemutató sketchbook, portfolió, prezentáció minősége, mennyisége
A szakmai konzultációkon és az évközi közös prezentáción való részvétel
A szaknyelv helyes alkalmazása

A kurzus teljesítésének feltételei, az értékelés szempontjai gyakorlati tárgy esetén:
A kurzus teljesítésének feltétele a szakmai konzultációkon és az évközi közös prezentáción
való részvétel, a műhelyben való munka, valamint a feladat teljesítése a szorgalmi időszak
utolsó hetében. Az értékelés az elkészült munka és az azt bemutató dokumentáció és



szóbeli beszámoló alapján történik. A hallgató érdemjegyet és szóbeli értékelést kap.
Az osztályzás szempontjai:
– órai aktivitás, jelenlét, konzultáció
– a létrehozott munkák minősége
– a feladatok határidőre való teljesítése

Érdemjegyek:
91-100%: jeles
76-90%: jó
61-75%: közepes
51-65%: elégséges

A félévi jegy komponensei
Szakmai, gyakorlati tudás (40%)
Eszközök / Szoftverek használata, Munkafolyamat tervezése

Elméleti tudás (20%)
Kutatás, Probléma felvetés, Következtetések levonása

Alkotói készségek (20%)
Egyéni kreativitás, Innovatív gondolkodás, Elhivatottság

Soft skill-ek (20%)
Együttműködés, Prezentáció, Kommunikáció a munkafolyamatok során
KÖTELEZŐ IRODALOM:

· Boerboom, Peter,: Figure : drawing methods for artists over 130 methods for sketching,
drawing, and artistic discovery. , 2019

· Gillow, John:World textiles : a visual guide to traditional techniques :with 778 illustrations, 551
in colour. Thames & Hudson, 2004

· Moholy-Nagy László: Látás mozgásban. Műcsarnok, 1996
· Wagner, Monika: A művészet anyagai : a modernség másik története : [viadukt projekt].

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, 2014
· Usha Doshi: Creating With Shapes, Publisher Cos ISBN 9781527212138 , 2007

AJÁNLOTT IRODALOM:
· Cultural threads : transnational textiles today. , 2015
· Pattern design : applications and variations. Maomao, c2007
· Új viszonylatok : Moholy-Nagy László. [Ludwig Múzeum Baráti Köre Egyesület], 2011
· Botár Olivér: Természet és technika : az újraértelmezett Moholy-Nagy, 1916-1923. Janus

Pannonius Múz., cop. 2007
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