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A TANTARGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉYNEK:
A Divat- textil MA főtantárgya, a tervezői egyéniség kibontakozását segíti elő. A tervezéshez
nélkülözhetetlen inspirációk egyéni értelmezése és a felhasználás tervezői módszereinek
egyéni megválasztása a cél, mindez két kreatív tervezési feladaton keresztül valósul meg. A
divattervezés – kutatás praxisát fejleszti karakteres formaképzéssel, anyaghasználattal,
szabászati szerkesztéssel, varrási megoldásokkal stb.
A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
Főbb témakörök:
kollekcióépítés, öltözékek, kiegészítők ruhasorozatok tervezése, kivitelezése Inspiráció:
Aktuális, trendekhez kötött, piacorientált téma

Feladat: Egyéni hangvételű kollekció tervezése, erőteljes egyéni tervezői hang keresésével,
karakteres formaképzéssel, anyaghasználattal, szabászati szerkesztéssel, varrási
megoldásokkal stb.
Beadandó a kutatási és tervezési folyamat dokumentációja, anyag- és formai kísérletek,
makettek és az elkészült modell.
A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
A kutatási és tervezési folyamat szöveges és képi, vizuális dokumentációja megadott
szempontok alapján
Tájékozottság a témához kapcsolódó szakirodalomban, forrásokban 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:

· [Magyar superbrands, 2011] : [Áttekintés Magyarország vezető márkáiról, 2011]. United
Publishers Hungary Kft, [2011]

· 100 contemporary fashion designers. Taschen, cop. 2016
· Brooks, Andrew: Clothing poverty : the hidden world of fast fashion and second-hand cloths.

Zed Boooks, 2015

AJÁNLOTT IRODALOM:
· English, Bonnie: A cultural history of fashion in the 20th and 21st century : from catwalk to

sidewalk. Bloomsbury, cop. 2013
· Weinschenk, Susan: 100 things every designer needs to know about people. New Riders, 2011
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