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ΥΔΓΗΟ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΥΟΛΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ
ΜΑΘΗΜΑ
: ΥΔΓΙΟ ΜΟΓΑ (358)
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 03 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011
ΩΡΑ
: 11.00 – 13.30
Δπηηξεπόκελε δηάξθεηα γξαπηνύ 2,5 ώξεο (150 ιεπηά)
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 2 κέξε (Α΄ θαη Β΄), 8 ζειίδεο Α4
ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο.
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 10 κνλάδεο.
1. (α) Να εμεγήζεηε ζε πνηα πεξίπησζε ζην ζρέδην ηνπ ελδύκαηνο παξνπζηάδεηαη ε
«αζύκκεηξε ηζνξξνπία».
(Μνλάδεο 3)

Ζ «αζύκκεηξε ηζνξξνπία» ζην ζρέδην ηνπ ελδύκαηνο παξαηεξείηαη όηαλ νη
ζρεδηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπνζεηνύληαη κόλν ζηε κηα πιεπξά ηνπ. Απηό έρεη σο
απνηέιεζκα λα δηαθέξεη εληειώο ε κία πιεπξά ηνπ ελδύκαηνο από ηελ απέλαληη
ηεο.
(β) ε πνηεο ζπιινγέο κόδαο ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν ε «αζύκκεηξε
ηζνξξνπία» ζην ζρέδην ησλ ελδπκάησλ; Να ππνζηεξίμεηε ηελ άπνςή ζαο.
(Μνλάδεο 4)

Ζ «αζύκκεηξε ηζνξξνπία» ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν ζηα ελδύκαηα ηεο
πςειήο ξαπηηθήο. Σν θόζηνο παξαγσγήο ησλ ελδπκάησλ ηεο πςειήο ξαπηηθήο
είλαη πνιύ πην ςειό από ην θόζηνο ησλ ελδπκάησλ ηεο καδηθήο παξαγσγήο. Απηό
έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ θάιπςε ηνπ θόζηνπο ησλ ρξνλνβόξσλ θαη δαπαλεξώλ
απαηηήζεσλ ηεο πςειήο ξαπηηθήο. Ζ ρξήζε ηεο «αζύκκεηξεο ηζνξξνπίαο» ζε έλα
έλδπκα απαηηεί πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ παηξόλ, κεγαιύηεξε
πνζόηεηα πθάζκαηνο θαζώο θαη ε πνξεία ζπλαξκνιόγεζεο είλαη ρξνλνβόξα.

(γ) Να αλαθέξεηε ηα ηξία (3) κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε ηεο
«αζύκκεηξεο ηζνξξνπίαο» ζην ζρέδην ησλ ελδπκάησλ.
(Μνλάδεο 3)

Σα ηξία (3) κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε ηεο «αζύκκεηξεο
ηζνξξνπίαο» ζην ζρέδην ησλ ελδπκάησλ είλαη:
I. Ζ δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο ηνπ παηξόλ είλαη ρξνλνβόξα.
II. Απαηηείηαη κεγαιύηεξε πνζόηεηα πθάζκαηνο θαη κπνξεί λα γίλεη ζπαηάιε ηνπ
πθάζκαηνο ιόγν ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ παηξόλ.
III. Ζ ζπλαξκνιόγεζε ησλ ελδπκάησλ είλαη δύζθνιε θαη ρξνλνβόξα.

2. (α) Να ζρνιηάζεηε ηελ έιιεηςε «θεηδνύο» ζηα ζρέδηα ησλ ελδπκάησλ ζηελ εηθόλα 1,
2 θαη 3 ηεο ζπιινγήο ηνπ John Galliano γηα ηνλ νίθν κόδαο Dior, θαινθαίξη
2006 - 2007.
(Μνλάδεο 5)
ηηο ζπιινγέο ελδπκάησλ ησλ γλσζηώλ ζρεδηαζηώλ κόδαο, παξαηεξείηαη ζπρλά
εζθεκκέλε έιιεηςε «θεηδνύο» ζηε ρξήζε ησλ δηαθνζκεηηθώλ θαη ησλ
ζρεδηαζηηθώλ ιεπηνκεξεηώλ θαηά ην ζρεδηαζκό ησλ ελδπκάησλ. Απηό δελ
απνδεηθλύεη επαγγεικαηηθή αδπλακία ηνπ ζρεδηαζηή, αιιά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ
λα κεηαθέξεη θάπνηα έληνλα κελύκαηα, ζρεηηθά κε ηε ζεκαηηθή επηινγή (trend) ηελ
νπνία έρεη επηιέμεη, ζαλ πεγή έκπλεπζεο, γηα ην ζρεδηαζκό ηεο ζπιινγήο κόδαο.
Σα κελύκαηα απηά ιακβάλνληαη από ηνπο ζρεδηαζηέο κόδαο ηεο καδηθήο
παξαγσγήο κε ζθνπό λα ζρεδηάζνπλ κηα κηληκαιηζηηθή ζπιινγή ελδπκάησλ.
(β) Να αληηγξάςεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ θαη λα επηιέμεηε
ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟ γηα ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο πεξηγξαθώλ ησλ ελδπκάησλ,
πνπ αθνξνύλ ζηνπο νξηζκνύο ησλ ζηνηρείσλ θαιαηζζεζίαο.
(Μνλάδεο 5)
ΠΔΡΙΓΡΑΦΔ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ

(i) Σα ζεκεία ζηα νπνία ηνπνζεηνύληαη νη ζρεδηαζηηθέο
ιεπηνκέξεηεο ζην ζρέδην, είλαη δπλαηό λα
δηαθνξνπνηήζνπλ ηελ «αλαινγία» ηνπ ελδύκαηνο.
(ii) Ζ δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο ηνπ παηξόλ ζηα ζρέδηα
ησλ ελδπκάησλ κε «ζπκκεηξηθή ηζνξξνπία» είλαη
επθνιόηεξε θαη ηαρύηεξε.
(iii) «Φειή κέζε» (high waist cut) ζην ζρέδην ηνπ ελδύκαηνο
παξνπζηάδεηαη όηαλ ην θόςηκν βξίζθεηαη θάησ από ηε
γξακκή κέζεο.
(iv) «Ηδαληθή αλαινγία» (ρξπζή ηνκή) παξνπζηάδεηαη όηαλ
ην θάησ κέξνο ηνπ ελδύκαηνο είλαη ειαθξά πην κηθξό
από ην θνξζάδ.
(v) Οη εζσηεξηθέο γξακκέο (θακπύιεο, δηαγώληεο, νξηδόληηεο
θαη θάζεηεο) ζην ζρέδην ηνπ ελδύκαηνο, παξνπζηάδνληαη
ζην παηξόλ κε ηε ρξήζε ξαθώλ (θνςηκάησλ).

ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟ

ΟΡΘΟ
ΟΡΘΟ
ΛΑΘΟ
ΛΑΘΟ

ΟΡΘΟ
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3 (α) Να νλνκάζεηε ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ ηα πέληε (5) βαζηθά κέξε πνπ
απνηεινύλ ην αλδξηθό παληειόλη, κε βάζε ην ζρέδην ηνπ ελδύκαηνο, ζην ζθίηζν 1.
(Μνλάδεο 5)

(i)

Εσλάξη παληεινληνύ

(iii) Γξακκή θέληξν κπξνζηά
(iv) Γξακκή θαβάινπ

(ii) Πιατλή ξαθή
παληεινληνύ

(v) Δζσηεξηθή ξαθή
παληεινληνύ

θίηζν 1

(β) Να αλαθέξεηε θαη λα εμεγήζεηε ηηο πέληε (5) δηαθνξέο ζην ζρέδην κόδαο
όζνλ αθνξά ζην ζρεδηαζκό κεηαμύ ηεο αλδξηθήο θαη ηεο γπλαηθείαο θηγνύξαο.
(Μνλάδεο 5)

Οη πέληε (5) δηαθνξέο νη νπνίεο παξαηεξνύληαη κεηαμύ ηεο αλδξηθήο θαη ηεο
γπλαηθείαο θηγνύξαο είλαη:
I. Σν πιάηνο ηνπ θεθαιηνύ είλαη κεγαιύηεξν ζηελ αλδξηθή θηγνύξα. Σόζν
ην πηγνύλη όζν θαη ν ιαηκόο παξνπζηάδνληαη πην επηβιεηηθνί θαη πην
έληνλνη. ηε γπλαηθεία θηγνύξα ην θεθάιη θαη ν ιαηκόο ζρεδηάδνληαη
θνκςά θαη ληειηθάηα.
II. Οη ώκνη ζηελ αλδξηθή θηγνύξα ζρεδηάδνληαη κπώδεηο, ελώ ζηε γπλαηθεία
θηγνύξα πην ςεινί.
III. Ζ κέζε ζηελ αλδξηθή θηγνύξα είλαη πιαηηά θαη ηνπνζεηεκέλε ρακειόηεξα
από ηε γπλαηθεία.
IV. Οη γνθνί ζηελ αλδξηθή θηγνύξα δελ ζρεδηάδνληαη κε έληνλε θακπύιε
όπσο ζπρλά παξαηεξείηαη ζηε γπλαηθεία.
V. Σα πόδηα ζηελ αλδξηθή θηγνύξα δελ επηκεθύλνληαη πνιύ. Οη γξακκέο ηνπ
γνλάηνπ θαη ησλ κπώλ ζρεδηάδνληαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα
παξνπζηάδνπλ έλα γπκλαζκέλν θαη κπώδεο θνξκί. ηε γπλαηθεία θηγνύξα
ηα πόδηα ζρεδηάδνληαη πην καθξηά θαη πην ιεπηά.
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4 (α) Να θαηνλνκάζεηε ηηο παξαιιαγέο ηεο «αλαινγίαο» ησλ πην θάησ ελδπκάησλ νη
νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηηο εηθόλεο 4,5,6 θαη 7.
(Μνλάδεο 4)

Δηθόλα 4

Δηθόλα 5

Δηθόλα 6

Δηθόλα 7

Οη παξαιιαγέο ηεο «αλαινγίαο» ζηα ελδύκαηα είλαη:
Δηθόλα 4: Φειή κέζε
Δηθόλα 5: Υακειή κέζε
Δηθόλα 6: Μέζε ¾
Δηθόλα 7: Υξπζή ηνκή
(β) Με ην θαηάιιειν ληύζηκν δεκηνπξγείηαη απηαπάηε ηεο ηειεηόηεηαο ζην γπλαηθείν
ζώκα. Υξεζηκνπνηώληαο ηε ζσζηή γξακκή, ην θαηάιιειν θόςηκν θαη ηελ θαιή
εθαξκνγή ηνπ ελδύκαηνο, νη αηέιεηεο ζην γπλαηθείν ζώκα είλαη δπλαηό λα
θαιπθζνύλ έμππλα ώζηε λα ηνλίδνληαη θαη λα αλαδεηθλύνληαη ηα όκνξθα ζεκεία
ηεο εκθάληζεο ηνπ ζώκαηνο.
Να αληηγξάςεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ θαη λα
αληηζηνηρίζεηε ηε ΣΖΛΖ Α΄ πνπ αθνξά ζηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο ελδπκάησλ,
κε ηε ΣΖΛΖ Β΄ πνπ αθνξά ζηνπο ηύπνπο ηνπ γπλαηθείνπ ζώκαηνο.
(Μνλάδεο 6)
ΣΗΛΗ Α
ΣΤΠΟΙ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ

(i) Φόξεκα κε νξηδόληην θόςηκν
ρακειά ζηε κέζε
(ii) Φνύζηα εβαδέ κε ζπλερόκελα
θάζεηα θνςίκαηα
(iii) Φόξεκα κε απηνθξαηνξηθό
θόςηκν
(iv) θνύξα κπινύδα κε «V»
ιαηκόθνςε

ΣΗΛΗ Β
ΣΤΠΟ ΓΤΝΑΙΚΔΙΟΤ ΩΜΑΣΟ

(β) Γπλαίθα κε ςειό ζώκα
(γ) Γπλαίθα κε βαξύ ζθειεηό ζην θάησ
κέξνο ηνπ ζώκαηνο (κεγάιε πεξίκεηξνο
γνθώλ)
(δ) Γπλαίθα κε θνληό ζώκα
(α) Γπλαίθα κε βαξύ ζθειεηό ζην πάλσ
κέξνο ηνπ ζώκαηνο (κεγάιε πεξίκεηξνο
ζηήζνπο)
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ΣΔΛΟ ΜΔΡΟΤ Α΄
ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ ΣΟ ΜΔΡΟ Β΄
ΜΔΡΟ Β΄ : Απνηειείηαη από δύν (2) ζρεδηαζηηθέο αζθήζεηο.
Η ζρεδηαζηηθή άζθεζε 1 βαζκνινγείηαη κε 15 κνλάδεο.
Η ζρεδηαζηηθή άζθεζε 2 βαζκνινγείηαη κε 45 κνλάδεο.
ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΙ ΥΔΓΙΑΣΙΚΔ ΑΚΗΔΙ 1 ΚΑΙ 2:
(α) Να κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη γηα ηελ θάζε κηα από ηηο
ζρεδηαζηηθέο αζθήζεηο.
(β) Να ρξεζηκνπνηήζεηε ΜΟΝΟ ηηο θηγνύξεο πνπ επηζπλάπηνληαη ζην
παξάξηεκα.
(γ) Ζ ζρεδηαζηηθή άζθεζε 1 θαη ε αλάπηπμε ηεο κηθξήο ζπιινγήο ζηε ζρεδηαζηηθή
άζθεζε 2, λα γίλνπλ ζηηο ιεπθέο θόιιεο (layout paper) A4.
(δ) Γηα ην ζρέδην πξνβνιήο ηεο ζρεδηαζηηθήο άζθεζεο 2, λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην
ραξηόλη λεξνκπνγηάο ζε κέγεζνο Α4.
ΥΔΓΙΑΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 (Βαζκνινγείηαη κε 15 κνλάδεο)
ΘΔΜΑ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΔΓΙΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΟΓΗΓΙΔ:
i. Να κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ην ζρέδην ηνπ ελδύκαηνο ζην ζθίηζν 2 ζηε ζειίδα 6 ηνπ
εμεηαζηηθνύ δνθηκίνπ.
ii. Να εληνπίζεηε ηα ζρεδηαζηηθά θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ
ζην ζρέδην παξαγσγήο ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ ελδύκαηνο.
iii. Ο αληηθαηνπηξηζκόο ηνπ ζρεδίνπ παξαγσγήο λα γίλεη ζην ξηδόραξην (tracing paper) Α4.
.
iv. Σν ζρέδην παξαγσγήο ηνπ ελδύκαηνο (ζθίηζν 2) λα γίλεη ζην πξνθαζνξηζκέλν θύιιν
ζρεδίαζεο (layout paper) Α4, ην νπνίν θέξεη ηνλ ηίηιν ηεο άζθεζεο.

Έρνληαο ωο βάζε ην έλδπκα ζην ζθίηζν 2:
(α) Να θαηαζθεπάζεηε ζε ζρέδην παξαγσγήο ΜΟΝΟ ηελ κπξνζηηλή όςε ηνπ
εηθνλνγξαθεκέλνπ ελδύκαηνο (θόξεκα).


Τιηθό ζρεδίαζεο: ΜΟΛΤΒΙ



Σν ξηδόραξην (tracing paper) λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βνήζεκα γηα ηνλ
αληηθαηνπηξηζκό ηνπ ζρεδίνπ παξαγσγήο ζηε γξακκή θέληξν κπξνζηά,
ην νπνίν ζα απνηειέζεη κέξνο ηεο βαζκνιόγεζεο.



Χο βάζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζρεδίνπ παξαγσγήο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην
βαζηθό πεξίγξακκα ηνπ θνξέκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα, ζηε
ζειίδα 5.

(β) Να επεμεγήζεηε κε γξαπηά ζρόιηα δίπια από ην ζρέδην παξαγσγήο, πέληε (5)
ζρεδηαζηηθέο θαη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζρεδίνπ παξαγσγήο (π.ρ. ξαθέο,
θνςίκαηα θηι.).
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θίηζν 2

Σα επηκέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγίαο γηα ηε ζρεδηαζηηθή άζθεζε 1 ηνπ Μέξνπο Β΄ είλαη:
Σερληθή απόδνζε ηνπ ζρεδίνπ παξαγσγήο

9

Οξζή επεμήγεζε ησλ ζρεδηαζηηθώλ θαη ηερληθώλ ιεπηνκεξεηώλ ηνπ ελδύκαηνο

5

Πνηόηεηα θαη θαζαξόηεηα ζρεδίνπ

1
ύλνιν

15
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Γραμμή κέντρο Μπροστά
Σχηματισμός
ώμου
με
«σκάψιμο» της λαιμόκοψης
και της μασχάλης

Πένσα στήθους

Εμπριμέ ύφασμα
Ψηλό οριζόντιο κόψιμο της
μέσης
με
παράλληλη
διακοσμητική ραφή.

Μονόχρωμο χακί
ύφασμα

Η πένσα της μέσης μετατρέπεται
σε πριγκιπική ραφή για στενή
εφαρμογή. Διακοσμητική ραφή
παράλληλα με την πριγκιπική
ραφή.

Χαμηλό οριζόντιο κόψιμο
της μέσης με παράλληλη
διακοσμητική ραφή.
Εμπριμέ ύφασμα

Κρυφό στρίφωμα μηχανής
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ΥΔΓΙΑΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 2 (Βαζκνινγείηαη κε 45 κνλάδεο)
ΥΔΓΙΑΜΟ ΑΝΓΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΤΝΑΙΚΔΙΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ
ΘΔΜΑ: «ΠΔΡΙΠΔΣΔΙΑ ΣΗΝ ΔΡΗΜΟ»
ΟΓΗΓΙΔ:
I. Να κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ηνλ πίλαθα έκπλεπζεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηάζεσλ κόδαο ηνπ ζέκαηνο «Πεξηπέηεηα ζηελ έξεκν», ηηο
πξνδηαγξαθέο, θαζώο θαη ηελ θαξηέια πθαζκάησλ γηα ην ζρεδηαζκό ησλ ελδπκάησλ.
II. Λακβάλνληαο ππόςε ηα πην πάλσ, λα εκπλεπζηείηε θαη λα ζρεδηάζεηε ΓΤΟ (2) ελδύκαηα ηα
νπνία ζα απεπζύλνληαη ζε έλα δεπγάξη. ΔΝΑ (1) έλδπκα αλδξηθό θαη ΔΝΑ (1) έλδπκα
γπλαηθείν.
III. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο αλδξηθέο θαη ηηο γπλαηθείεο θηγνύξεο κόδαο πνπ επηζπλάπηνληαη
ζην παξάξηεκα, ζηηο ζειίδεο 1 κέρξη 4.
IV. Σα ζρέδηα ησλ ελδπκάησλ λα γίλνπλ κε ΜΟΛΤΒΙ θαη λα ζρεδηάζεηε απνζπαζκαηηθά ηα
κνηίβα ησλ πθαζκάησλ.
V. Να επηιέμεηε θαη λα εηθνλνγξαθήζεηε ζε ρέδην Πξνβνιήο έλα από ηα δύν ζρέδηα. ΔΙΣΔ ΣΟ
ΑΝΓΡΙΚΟ, ΔΙΣΔ ΣΟ ΓΤΝΑΙΚΔΙΟ ΔΝΓΤΜΑ. Σν ζρέδην πξνβνιήο λα γίλεη ζην
επηζπλαπηόκελν ραξηόλη λεξνκπνγηάο Α4.
VI. Γηα ην ρξσκάηηζκα ηνπ ζρεδίνπ πξνβνιήο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα
ζρεδηαζηηθά γθνπάδ (gouache), θαζώο θαη ηα ρξσκαηηζηά κνιύβηα αθνπαξέιαο.

Η βαζκνιόγεζε ηεο ζρεδηαζηηθήο άζθεζεο 2, εμαξηάηαη από ηελ ηήξεζε ηωλ
πξνδηαγξαθώλ ηνπ ζέκαηνο θαη από ην επίπεδν έκπλεπζεο θαη ζρεδηαζηηθήο
ηθαλόηεηαο ηνπ εμεηαδόκελνπ/εο.
Σα επηκέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγίαο γηα ηε ζρεδηαζηηθή άζθεζε 2 ηνπ Μέξνπο Β΄ είλαη:

Πξσηνηππία θαη δεκηνπξγηθόηεηα ζηελ αλάπηπμε ηδεώλ

16

Σερληθή απόδνζε ηνπ ρεδίνπ Πξνβνιήο

22

ρεδηαζηηθή θαη ρξσκαηηθή απόδνζε πθαζκάησλ

5

Πνηόηεηα θαη θαζαξόηεηα ζρεδίσλ

2
ύλνιν

45

- ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ -
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