
TANTÁRGYI LEÍRÁS
A tantárgy neve magyar nyelven: Nyomó műhelygyakorlat
A tantárgy neve angol nyelven: Textile Printing Workshop
A tantárgy kreditértéke: 5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja: BN-NYMUHG-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 tantárgy alapozza meg a textiltervezéshez elengedhetetlenül szükséges festő-nyomó
szakma speciális szakmai, technológiai ismereteit. Erre épül minden további szakmai ismeret
és a különböző technikák együttes használatának is ez a tudásbázisa. A hallgatók az első
évben szereztek némi betekintést a mintatervezés világába általánosságban, erre alapozva
lépnek tovább és találkoznak a pontos szakmai fogásokkal. Gyakorolják a tervezés
módszertanának teljes vertikumát, és a tervezéshez szükséges elemzés aspektusait. Adott
hangulatok és/vagy konkrét jelek, képek felhasználásával, átírásával finomodik a
kézügyességük csakúgy, mint a tervezői szemléletük. Területek: minta, szín, felületkísérleti
gyakorlatok, különböző technikák önálló és vegyes alkalmazása: direkt festés, selyemfestés,
monotípia, szitanyomat és ezek vegyítése.
A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
A festő-nyomó szakág alaptechnikáinak elsajátítása és gyakorlása a cél. Ugyanazt a témát
kifejtjük több kézi technikán keresztül. Adott hangulatok és/vagy konkrét jelek, képek
felhasználása, átírása. Minta, szín, felületkísérleti gyakorlatok, különböző technikák
alkalmazása: direkt festés, selyemfestés, monotípia, szitanyomat és ezek vegyítése.
A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
A hallgató a félév során aktívan dolgozik a műhelyben, megtanulja a helyes
eszközhasználatot, fejleszti a szerevzőkészégét, az együttműködést. A feladatsor mentén
szakmai gyűjtőmunka, kutatás, technikai ismeretek elsajátítása, gyakorlása, kísérletek
végzése a cél. A szemeszter végén az elkészült munkákat összegzi, önértékeli,
dokumentálja, előirányozza a továbbhaladás lehetőségeit.
A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
A tárgy teljesítésének felétele az óralátogatás, a konzultációkon való aktív részvétel, a
feladat teljesítése.

Érdemjegyek:
91-100%: jeles
76-90%: jó
61-75%: közepes
51-65%: elégséges
0-50%: elégtelen

Az osztályzás szempontjai, a félévi jegy komponensei:



– órai aktivitás, jelenlét 10%
– a létrehozott munkák, tervek átgondoltsága, minősége, validitása 25%
– önálló munka, invenció 25%
– kommunikáció a tanárral, együttműködés 15%
– a prezentáció tartalma, dokumentáció és az előadás minősége 15%
– a feladatok határidőre való teljesítése 10%
KÖTELEZŐ IRODALOM:

· Arnheim, Rudolf: A vizuális élmény : Az alkotó látás pszichológiája : Új változat. Gondolat, 1979
· Gillow, John:World textiles : a visual guide to traditional techniques :with 778 illustrations, 551

in colour. Thames & Hudson, 2004
· Kemendi Ágnes: Festés növényekkel Fonalak, textíliák, Cser, 2017
· Szöllősi Anna: Ecoprint fonalfestés, Cser, 2018
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