Τ.Ε.Ι. Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης – Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας
Σχέδιο Μόδας – 3ου εξ. Καθ. Δημητρακοπούλου Ελιάνα

Εξετάσεις εργαστηρίου Ιανουάριος 2018
1η σελίδα Α3 : Τ.Ε.Ι. Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης – Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας
ή Technological Educational Institute of Central Macedonia –
BA Fashion Design & Technology – Department in Kilkis,
Σχεδιασμός Κολεξιόν Ενδυμάτων ή Fashion Collection, Ονοματεπώνυμο , 2018
1) “Early 20th Century” / Αρχές 20ου αιώνα
□ Brainstorming για το concept/θέμα /
□ Moodboard/θέμα ArtNouveau (εικόνες έρευνας με αναφορές των πηγών +κείμενο~100 λέξεις)
□ δεκαετία
□ Colourboard / Χρωματολόγιο + κωδικοί pantone + κείμενο/ παράγραφο ~100 λέξεις
□ Fabric board / Υφασματολόγιο + είδος,σύνθεση,τιμή,κατάστημα+κείμενο~100 λέξεις
□ Design Development/Σχεδιαστική εξέλιξη (εικόνες έμπνευσης + σιλουέτες εποχής, λεπτομερής
περιγραφή+υφάσμα+αξεσουάρ δίπλα από σχέδια, 30-200 πρόχειρα σχέδια, δοκιμές σε χρώμα)
□ LINE UP ( 4- 10 outfits)
2) “The Roaring 1920s” / Η ξέφρενη δεκαετία 1920’
□ Brainstorming για το concept/θέμα /δεκαετία
□ Moodboard / θεμα Bauhaus ή κυβισμός (έρευνα με αναφορές των πηγών/ references +
κείμενο ~100 λέξεις
□ Colourboard / Χρωματολόγιο + κωδικοί pantone + κείμενο/ παράγραφο ~100 λέξεις
□ Fabric board / Υφασματολόγιο + είδος,σύνθεση,τιμή,κατάστημα+κείμενο~100 λέξεις
□ Design Development/Σχεδιαστική εξέλιξη (εικόνες έμπνευσης+σιλουέτες εποχής, λεπτομερής
περιγραφή+υφάσμα+αξεσουάρ δίπλα από σχέδια, 30-200 πρόχειρα σχέδια, δοκιμές σε χρώμα)
□ LINE UP ( 4- 10 outfits)
□ Presentation Board (+τεχνικό στο Corel)+ Fashion illustration σχεδίου φορέματος το οποίο
επιλέχθηκε
□ Φωτογράφηση τελικού φορέματος
2) 1930 ή 1940 ή 1950 ή 1960 ή 1970
□ Brainstorming για το concept/θέμα /δεκαετία
□ Moodboard / θεμα ανάλογο δεκαετίας που δόθηκε (έρευνα με αναφορές των πηγών/
references + κείμενο ~100 λέξεις
□ Colourboard / Χρωματολόγιο + κωδικοί pantone + κείμενο/ παράγραφο ~100 λέξεις
□ Fabric board / Υφασματολόγιο + είδος,σύνθεση,τιμή,κατάστημα+κείμενο~100 λέξεις
□ Design Development/Σχεδιαστική εξέλιξη (εικόνες έμπνευσης + σιλουέτες εποχής, λεπτομερής
περιγραφή+υφάσμα+αξεσουάρ δίπλα από σχέδια, 30-200 πρόχειρα σχέδια, δοκιμές σε χρώμα)
□ LINE UP ( 6- 10 outfits)
Μέσα στο sketchbook να συμπεριλάβετε όλα τα παρακάτω:
□ 1 line up εμπνευσμένο από μια από τις παραπάνω δεκαετίες σε συνδυασμό με σιλουέτες,
χρώματα, υφάσματα, τεχνικές από τάσεις μόδας για φθινόπωρο, χειμώνα 2016-17.
□ 1 τεχνική (π.χ. απλικέ, χάντρες, κέντημα, πλεκτό, smoking, κλπ), από δίπλα σχέδιο με τεχνική
□ 1 τύπωμα all over ( επαναλαμβανόμενο) & 1 τύπωμα στάμπα, από δίπλα σχέδιο με το τύπωμα
□ 1 laser cut ( π.χ. σχέδιο της αρεσκείας σας κομμένο με ψαλίδι πάνω σε ύφασμα), από δίπλα
σχέδιο με lasercut
Βαθμολόγηση:
- Sketchbook/ Dossier Α3 ( έρευνα, σχεδιαστική εξέλιξη, οργάνωση,..)
- PRESENTATION /Παρουσίαση SKETCHBOOK (επεξήγηση, ανάδειξη σχεδίων,..)
- Τελικό φόρεμα
- Παρουσία, συμμετοχή, επιμέλεια κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων

50%
15%
20%
15%

*Η εργασία, τα κείμενα, οι επεξηγήσεις, μπορούν να γίνουν είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική
γλώσσα.

