ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ
ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014
ΥΔΓΙΟ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
Μάθημα: ΥΔΓΙΟ ΜΟΓΑ (358)
Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ: Παξαζθεπή, 30 Μαΐνπ 2014
08:00 – 10:30

ΛΤΔΙ

ΜΔΡΟ Α΄: Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ.
Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 10 μονάδερ.
1. (α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ παξάγξαθν :

(Μνλάδεο 5)

Η ηδαληθή αλαινγία παξνπζηάδεηαη ζε έλα έλδπκα όηαλ ην πάλσ κέξνο ηνπ
ελδύκαηνο, είλαη ειαθξά πην μικπό από κηα θνύζηα ηεο νπνίαο ην κήθνο
θζάλεη ζην ζεκείν ησλ γξμάσψμ. Σν έλδπκα απηό, παξνπζηάδεη νξηδόληην
θόςηκν ζηε γξακκή ηεο μέςηρ. Η αλαινγία απηή νλνκάδεηαη «φπτςή
σξμή».
(β) Να ζπκπιεξώζεηε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟ ζηνπο πην θάησ νξηζκνύο, όζνλ
αθνξά ζηα ζηνηρεία θαιαηζζεζίαο ησλ ελδπκάησλ:
(Μνλάδεο 5)
ΟΡΙΜΟΙ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΚΑΛΑΙΘΗΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ
I.

ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟ

Όηαλ ην νξηδόληην θόςηκν ζε έλα έλδπκα βξίζθεηαη
πην θάησ από ηε γξακκή ηεο κέζεο, ηόηε ε αλαινγία

ΟΡΘΟ

απηή νλνκάδεηαη «ρακειή κέζε».
II.

Η ρξήζε ηεο «ζπκκεηξηθήο ηζνξξνπίαο» ζην ζρέδην
ελόο ελδύκαηνο, εμαζθαιίδεη νηθνλνκία ζην ύθαζκα

ΟΡΘΟ

θαηά ηελ θνπή ηνπ ζηε γξακκή παξαγσγήο.
III.

Με ηε ρξήζε ηεο «αζύκκεηξεο ηζνξξνπίαο» ζην
ζρέδην ησλ ελδπκάησλ, ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο

ΛΑΘΟΣ

ησλ παηξόλ ηνπο γίλεηαη κε γνξγό ξπζκό.
IV.

Η ρξήζε νξηδόληησλ ή θάζεησλ θνςηκάησλ ζην
ζρέδην ησλ ελδπκάησλ, δηαθνξνπνηεί ηελ αλαινγία

ΟΡΘΟ

ηνπο.
V.

Γηα ηελ θαιαηζζεηηθή εκθάληζε ελόο ελδύκαηνο είλαη
ζεκαληηθό λα ππάξρνπλ πνιιέο ζρεδηαζηηθέο
ιεπηνκέξεηεο, απνζπώληαο έηζη ην βιέκκα από

ΛΑΘΟΣ

αηέιεηεο πνπ ηπρόλ λα ππάξρνπλ ζην ζώκα.
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2. (α) Η Δικόνα 1 παξνπζηάδεη έλα έλδπκα ηεο ζπιινγήο κόδαο ηεο ζρεδηάζηξηαο
Agatha Ruiz De La Prada.
Να ζρνιηάζεηε ηε ρξήζε «θεηδνύο» ζην έλδπκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ
Δικόνα 1 θαη λα αλαιύζεηε ηε ρξήζε απηνύ ηνπ ζηνηρείνπ θαιαηζζεζίαο,
από ηε ζρεδηάζηξηα κόδαο Agatha Ruiz De La Prada.
(Μνλάδεο 7)

Δικόνα 1
Σσξ έμδτμα σηρ Εικόμαρ 1, σηρ ςφεδιάςσπιαρ Agatha Ruiz De La
Prada, οαπξτςιάζεσαι «έλλειχη υειδξύρ». Τξ έμδτμα οαπξτςιάζει
τοεπβξλική φπήςη σψμ διακξςμησικώμ λεοσξμεπειώμ και σψμ
κξχιμάσψμ και ατσό έφει ςαμ αοξσέλεςμα σξ έμδτμα μα είμαι
τοεπυξπσψμέμξ.

Η έλλειχη υειδξύρ δεμ αοξσελεί εοαγγελμασική

αδτμαμία σηρ ςφεδιάςσπιαρ, αλλά όμψρ σημ οπξςοάθειά σηρ μα
μεσαυέπει κάοξια έμσξμα μημύμασα, οξτ αυξπξύμ ςση θεμασική
εοιλξγή (trend), σημ ξοξία έφει εοιλένει ψρ οηγή έμομετςηρ για
σξ ςφεδιαςμό σηρ ςτλλξγήρ σηρ.
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(β) Να επηιέμεηε από ηνπο πην θάησ ΣΤΠΟΤ ΤΦΑΜΑΣΩΝ θαη λα
θαηαηάμεηε ζηε ΣΗΛΗ Α ηνπο ηύπνπο ησλ πθαζκάησλ πνπ είλαη
θαηάιιεινη γηα έλα ΛΔΠΣΟ ΩΜΑΣΟΣΤΠΟ θαη ζηε ΣΗΛΗ Β ηνπο ηύπνπο
ησλ πθαζκάησλ πνπ είλαη θαηάιιεινη γηα έλα ΒΑΡΤ ΩΜΑΣΟΣΤΠΟ.
(Μνλάδεο 3)

ΣΤΠΟΙ ΤΦΑΜΑΣΩΝ: Ογθώδε πθάζκαηα, πθάζκαηα κε θάζεηεο ξίγεο,
πθάζκαηα κε νξηδόληηεο ξίγεο, πθάζκαηα κε κεγάια κνηίβα, πθάζκαηα κε
κηθξά κνηίβα, καη πθάζκαηα ρσξίο γπαιάδα.
ΣΗΛΗ Α:
ΛΔΠΣΟ ΩΜΑΣΟΣΤΠΟ

ΣΗΛΗ Β:
ΒΑΡΤ ΩΜΑΣΟΣΤΠΟ

Ογκώδη τυάςμασα

Υυάςμασα με κάθεσερ πίγερ

Υυάςμασα με ξπιζόμσιερ πίγερ

Υυάςμασα με μικπά μξσίβα

Υυάςμασα με μεγάλα μξσίβα

Μασ τυάςμασα φψπίρ γταλάδα

3. Να ζρνιηάζεηε ηε ρξήζε ηεο καηεύθςνζηρ ηων γπαμμών θαζώο θαη ηε
σπήζη ηων σπωμάηων ζηα ελδύκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο Δικόνερ 2 θαη
3, όζνλ αθνξά ζηελ επηηπρή θάιπςε ησλ αηειεηώλ ηνπ γπλαηθείνπ
ζσκαηόηππνπ κε «βαξύ ζθειεηό».
(Μνλάδεο 10)

Δικόνα 2

Δικόνα 3
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Δικόνα 2: Η φπήςη σηρ κασεύθτμςηρ σψμ κάθεσψμ γπαμμώμ έφει
φπηςιμξοξιηθεί

εοαπκώρ,

ώςσε

μα

καλύχει

σιρ

ασέλειερ

σξτ

ςτγκεκπιμέμξτ ςψμασόστοξτ. Οι κάθεσερ γπαμμέρ ςσξ ύυαςμα σξτ
υξπέμασξρ οπξςυέπξτμ ύχξρ ςσξ ςώμα και σξ λεοσαίμξτμ. Όςξμ
αυξπά ςση φπήςη σψμ φπψμάσψμ, σξ μαύπξ φπώμα έφει σξοξθεσηθεί
με εοιστφία ςσα ολαϊμά σξτ υξπέμασξρ με αοξσέλεςμα η υιγξύπα μα
οαπξτςιάζεσαι οιξ λεοσή.
Δικόνα 3: Η φπήςη σηρ κασεύθτμςηρ σψμ ξπιζόμσιψμ γπαμμώμ οξτ
φπηςιμξοξιήθηκε, έφει σημ ιδιόσησα μα υαπδαίμει και μα κξμσαίμει
σξ ςώμα. Ωρ εκ σξύσξτ, η φπήςη σψμ ξπιζόμσιψμ γπαμμώμ ςσξ
έμδτμα ατσό δεμ ςτςσήμεσαι. Όςξμ αυξπά ςση φπήςη σψμ φπψμάσψμ,
σξ μαύπξ και σξ αοαλό μοεζ φπώμα ςσημ οεπιξφή σξτ κξπςάζ
μειώμξτμ σξμ όγκξ ςσα ςημεία ατσά, εμώ σξ άςοπξ φπώμα
οπξςθέσει όγκξ ςσημ οεπιξφή σηρ κξιλιάρ και σψμ γξυώμ.

4. (α) Η ΣΗΛΗ Α αθνξά ζηνπο βαζηθνύο ηύπνπο γπλαηθείνπ ζσκαηόηππνπ θαη
ε ΣΗΛΗ Β αθνξά ζηνπο ηύπνπο ελδπκάησλ νη νπνίνη ηαηξηάδνπλ ζηνπο
δηάθνξνπο ζσκαηόηππνπο.
ηνλ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ 1, λα αληηζηνηρίζεηε ηε ΣΗΛΗ Α κε ηε
ΣΗΛΗ Β.
(Μνλάδεο 5)

ΣΗΛΗ Α: ΒΑΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ
ΓΤΝΑΙΚΔΙΟΤ ΩΜΑΣΟΣΤΠΟΤ
I.

Γπλαίθα κε θνληό ζώκα.

II.

Γπλαίθα κε ςειό ζώκα.

III.

Γπλαίθα κε βαξύ ζθειεηό.

IV.

Γπλαίθα κε βαξύ ζθειεηό
ζην θάησ κέξνο.

V.

Γπλαίθα κε βαξύ ζθειεηό
ζην πάλσ κέξνο.

ΣΗΛΗ Β: ΣΤΠΟΙ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ
Α. Σν θάησ κέξνο ησλ ελδπκάησλ
θαηαιήγεη ζε ειαθξηά εβαδέ γξακκή.
Β. Σηο εβαδέ θνύζηεο κε θάζεηα
θνςίκαηα, πνπ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα
αιινηώλνπλ ηνλ όγθν ζηελ πεξηνρή
ησλ γνθώλ.
Γ. Σα θνξέκαηα ζε απηνθξαηνξηθή
γξακκή.
Γ .Σα ζθνύξα θνξέκαηα κε δηαθξηηηθέο
«V» ιαηκνθόςεηο θαη θάζεηεο γξακκέο
ζην θνξζάδ.
Δ. Σα νξηδόληηα θνςίκαηα θάησ από ηε
γξακκή ηεο κέζεο.
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ 1
Σν I αληηζηνηρεί κε ην
Γ
Σν II αληηζηνηρεί κε ην

Ε

Σν III αληηζηνηρεί κε ην

Α

To IV αληηζηνηρεί κε ην

Β

To V αληηζηνηρεί κε ην

Δ

(β) ηελ Δικόνα 4 παξνπζηάδεηαη έλα αληξηθό ζαθάθη θαη ζηελ Δικόνα 5
παξνπζηάδεηαη έλα γπλαηθείν ζαθάθη.
Να εληνπίζεηε θαη λα ζρνιηάζεηε ηηο πέληε (5) δηαθνξέο πνπ
παξνπζηάδνπλ κεηαμύ ηνπο ηα δύν απηά ελδύκαηα όζνλ αθνξά ζην
θνύκπσκα, ζηνπο ώκνπο, ζηηο καζράιεο, ζην ζηπι θαη ζηελ εθαξκνγή
ηνπο.
(Μνλάδεο 5)

Δικόνα 4

Δικόνα 5

Οι διαυξπέρ οξτ οαπξτςιάζξτμ μεσανύ σξτρ σξ αμδπικό ςακάκι και σξ
γτμαικείξ ςακάκι είμαι ξι οιξ κάσψ:


Τξ κούμπωμα: Τξ αμδπικό ςακάκι κξτμοώμει αοό απιςσεπά οπξρ σα
δενιά, εμώ σξ γτμαικείξ ςακάκι κξτμοώμει αμσίςσπξυα.



Οι ώμοι: Σσξ αμδπικό ςακάκι ξι ώμξι είμαι οιξ έμσξμξι και η
φπηςιμξοξίηςη σηρ βάσαρ οπξςθέσει όγκξ ςσημ οεπιξφή σψμ ώμψμ,
εμώ ςσξ γτμαίκειξ ςακάκι οαπξτςιάζξμσαι οιξ ςσπξγγτλεμέμξι.



Η μασχάλη: Σσξ αμδπικό ςακάκι σξ βάθξρ σηρ μαςφάληρ οαπξτςιάζεσαι
οιξ μεγάλξ, εμώ ςσξ γτμαικείξ ςακάκι οιξ μικπό.
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Τξ στυλ: Τξ αμδπικό ςακάκι είμαι εοίςημξ έμδτμα, εμώ σξ γτμαικείξ
ςακάκι είμαι καθημεπιμό έμδτμα (business suit).



H

εφαρμογή:

Σσξ

αμδπικό

ςακάκι

οαπά

σξ

γεγξμόρ

όσι

φπηςιμξοξιξύμσαι οέμςερ η ευαπμξγή είμαι άμεση, εμώ ςσξ γτμαικείξ
ςακάκι είμαι οιξ ςσεμή, κξλακεύξμσαρ ση γτμαικεία μέςη.

ΜΔΡΟ Β΄: Αποηελείηαι από δύο (2) ζσεδιαζηικέρ αζκήζειρ.
Η ζσεδιαζηική άζκηζη 1 βαθμολογείηαι με 15 μονάδερ.
Η ζσεδιαζηική άζκηζη 2 βαθμολογείηαι με 45 μονάδερ.
ΥΔΓΙΑΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 (Βαθμολογείηαι με 15 μονάδερ)
ΘΔΜΑ: ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΟΓΗΓΙΔ:
I. Να κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ην ζρέδην ηνπ ελδύκαηνο ζην κίηζο 1, ζηε
ζειίδα 8, ηνπ εμεηαζηηθνύ δνθηκίνπ.
II. Να εληνπίζεηε ηα ζρεδηαζηηθά θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη
λα πεξηιεθζνύλ ζην ζρέδην παξαγσγήο ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ
ελδύκαηνο ζην κίηζο 1.
III. Ο αληηθαηνπηξηζκόο ηνπ ζρεδίνπ παξαγσγήο λα γίλεη ζην ξηδόραξην
(tracing paper) Α4, ην νπνίν θέξεη ηνλ ηίηιν, «ρεδηαζηηθή άζθεζε 1: Σν
ζρέδην παξαγσγήο».
IV. Σν ζρέδην παξαγσγήο ηνπ ελδύκαηνο, κίηζο 1, λα γίλεη ζην θύιιν
ζρεδίαζεο (layout paper) Α4, ην νπνίν θέξεη ηνλ ηίηιν: «ρεδηαζηηθή
άζθεζε 1: Σν ζρέδην παξαγσγήο».
(α) Να θαηαζθεπάζεηε ζε ζρέδην παξαγσγήο ηελ κπξνζηηλή όςε ηνπ
εηθνλνγξαθεκέλνπ ελδύκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην κίηζο 1, ζύκθσλα κε
ηηο πην θάησ νδεγίεο:
 Τιηθό ζρεδίαζεο: ΜΟΛΤΒΙ
 Να ρξεζηκνπνηεζεί ην βαζηθό πεξίγξακκα ηνπ θνξέκαηνο γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ ζρεδίνπ παξαγσγήο, πνπ επηζπλάπηεηαη ζην
παξάξηεκα, ζειίδα 5.
 Η πνξεία εξγαζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζρεδίνπ παξαγσγήο ζην
ξηδόραξην (tracing paper) Α4, απνηειεί κέξνο ηεο βαζκνιόγεζήο ζαο.
(β)

Να επεμεγήζεηε κε γξαπηά ζρόιηα, ζην θύιιν ζρεδηαζκνύ ηνπ
ζρεδίνπ παξαγσγήο, ηηο ζρεδηαζηηθέο θαη ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ
ζρεδίνπ παξαγσγήο ηνπ ελδύκαηνο (π.ρ. ξαθέο, θνςίκαηα θηι.).
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κίηζο 1
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
ύνολο

15
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Χπήςη κξτμοιξύ για
ςσεπέψμα.

Θηλιά για σξ κξύμοψμα

Χπήςη

σηρ λαιμόκξχηρ.

τυάςμασξρ με
σύοψμα

Κλείςιμξ σηρ οέμςαρ
μέςηρ

Λαιμόκξχη
κλειδαπόσπτοα

Οπιζόμσια παυή

με βαθύ

ςση γπαμμή σηρ

άμξιγμα

μέςηρ
Χπήςη τυάςμασξρ
με σύοψμα
Τςέοη καθιςσή

Χπήςη τυάςμασξρ με
σύοψμα

Ραυή ςση γπαμμή
Κέμσπξ Μοπξςσά
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ΥΔΓΙΑΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 2 (Βαθμολογείηαι με 45 μονάδερ)
ΘΔΜΑ: ΥΔΓΙΑΜΟ ΑΝΓΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΤΝΑΙΚΔΙΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ
ΟΓΗΓΙΔ:
I. Να κειεηήζεηε πξνζεθηηθά:
 Σελ θαξηέια πθαζκάησλ θαη κνηίβσλ «Pop Art» (παξάξηεκα).
 Σνλ πίλαθα έκπλεπζεο (παξάξηεκα).
 Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεκαηηθήο επηινγήο.
 Σηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζρεδηαζηηθήο ζπιινγήο ελδπκάησλ.
II. Να ζρεδηάζεηε ζε ζρέδηα αλάπηπμεο ηδεώλ, ΔΝΑ (1) ένδςμα ΑΝΓΡΙΚΟ θαη ΔΝΑ
(1) ένδςμα ΓΤΝΑΙΚΔΙΟ.
III. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο αλδξηθέο θαη ηηο γπλαηθείεο θηγνύξεο κόδαο πνπ
επηζπλάπηνληαη ζην παξάξηεκα, ζειίδεο 1,2,3 θαη 4.
IV. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηα θύιια ζρεδίαζεο Α4 (lay out paper).
V. Τιηθό ζρεδίαζεο: ΜΟΛΤΒΙ
VI. ηα ζρέδηα ηεο αλάπηπμεο ηδεώλ, λα ζρεδηάζεηε αποζπαζμαηικά ηα κνηίβα ησλ
πθαζκάησλ (θαξηέια πθαζκάησλ θαη κνηίβσλ «Pop Art»), πνπ πξνηείλεηε γηα ην
θάζε έλα ζρέδην.
VII. Να επηιέμεηε θαη λα εηθνλνγξαθήζεηε ζε ζρέδην πξνβνιήο, ΔΝΑ (1) από ηα δύν
ζρέδηα. ΔΙΣΔ ΣΟ ΑΝΓΡΙΚΟ, ΔΙΣΔ ΣΟ ΓΤΝΑΙΚΔΙΟ ΔΝΓΤΜΑ.
VIII. Γηα ην ζρέδην πξνβνιήο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ραξηόλη λεξνκπνγηάο ζε κέγεζνο
Α4.
IX. Γηα ην ρξσκάηηζκα ηνπ ζρεδίνπ πξνβνιήο, λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα ζρεδηαζηηθά
γθνπάδ (designer gouache), θαζώο θαη ηα ρξσκαηηζηά κνιύβηα αθνπαξέιαο.

Θεμαηική Δπιλογή:

«pop art»

Η «pop art» (Πνπ Αξη) ήηαλ έλα θαιιηηερληθό θίλεκα πνπ αλαπηύρζεθε ζηα ηέιε ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ’50, ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη αξγόηεξα ζηελ Ακεξηθή. Η «pop art»
ζπλδέζεθε κε έλα είδνο εκπνξηθήο ηέρλεο, ηεο νπνίαο ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά
απνηέιεζαλ ε δεκηνπξγηθή ππεξβνιή, ν απζνξκεηηζκόο, ε αλάιαθξε δηάζεζε, νη
έληνλεο ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο θαη γεληθά ε απόξξηςε ηνπ παξαδνζηαθνύ. Πίλαθεο κε
αλαπαξαζηάζεηο ηελεθεδέλησλ θνπηηώλ γλσζηνύ αλαςπθηηθνύ, ην πξόζσπν ηνπ
Έιβηο Πξίζιετ θαη ηεο Μέξηιηλ Μνλξόε ή αθόκε θαη ζέκαηα δαλεηζκέλα από ηα
ακεξηθαληθά θόκημ θαη ηε δηαθήκηζε, απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθό δείγκα ηεο «pop art».
Σν θίλεκα ηεο «pop art» απνηέιεζε γηα ην θαινθαίξη ηνπ 2014, ίζσο ηελ πην ζεκαληηθή
θαη ζίγνπξα ηελ πην πνιύρξσκε πεγή έκπλεπζεο, γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζπιινγώλ
κόδαο από πνιινύο δηάζεκνπο νίθνπο κόδαο όπσο Chanel, Prada θαη Celine. Έλαο
ζνπξεαιηζηηθόο ηξόπνο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο πηνζεηήζεθε από ηνπο ζρεδηαζηέο
κόδαο. Οη δηεζλείο παζαξέιεο πιεκύξηζαλ κε ηππσκέλα πξόζσπα γλσζηώλ
θαιιηηερλώλ ζηα πθάζκαηα, έληνλνπο ρξσκαηηθνύο ζπλδπαζκνύο θαη πνηθηιόκνξθα
κνηίβα. Η ρξήζε ηεο αζπκκεηξίαο, ηνπ ληξαπαξίζκαηνο θαη ηεο δηαθόζκεζεο ησλ
ελδπκάησλ κε ηε ρξήζε θνζκεκάησλ θαη ραληξώλ, νινθιεξώλνπλ ην κεγαιείν ηεο
ηάζεο απηήο.
Πνιινί πξνγλσζηηθνί νίθνη κόδαο, ππνζηεξίδνπλ ηελ αλαγέλλεζε ηνπ ζέκαηνο απηνύ
γηα ηηο ζπιινγέο κόδαο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015, αιιά όκσο ζε «πξνρσξεκέλε» θαη ζε
κνληέξλα εθδνρή, ηελ «Avant Pop».
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Σα σαπακηηπιζηικά ηηρ ηάζηρ «Avant Pop».


Οη έληνλνη ρξσκαηηθνί ζπλδπαζκνί.



Σα ρξώκαηα ηεο ηάζεο «pop art» θαη επηπξόζζεηα ηα ρξώκαηα γηα ηελ «Avant Pop»:



Σα πθάζκαηα: Σα πιερηά δέξζετ, ηα πνιύρξσκα δαθάξ, ηα βακβαθεξά, ηα
δσεξόρξσκα εκπξηκέ θαη ηα κνληέξλα ξηγέ πθάζκαηα θαη ηα
πνπά πθάζκαηα. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ΜΟΝΟ ηα δείγκαηα
ησλ πθαζκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ «θαξηέια
πθαζκάησλ» πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα.



Σα κνηίβα: Σα πξόζσπα θαη νη θηγνύξεο από γλσζηνύο πίλαθεο ηεο «pop
art», ηα ζνπξεαιηζηηθά αθεξεκέλα κνηίβα ζε κνληέξλνπο
ζπλδπαζκνύο θαη ρξσκαηηζκνύο, θαζώο θαη ηα κεγάια γξαθηθά
ζρήκαηα ζε ηππσκέλα πθάζκαηα. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ΜΟΝΟ
ηα Μνηίβα «pop art» πνπ επηζπλάπηνληαη ζην παξάξηεκα.



Σν ζηπι ησλ ελδπκάησλ: ΠΙΝΑΚΑ ΔΜΠΝΔΤΗ πνπ επηζπλάπηεηαη ζην
παξάξηεκα.



Σα αμεζνπάξ: Σα κεγάια θνιηέ, ηα παπνύηζηα κε έληνλα κνηίβα «pop art», νη
ηζάληεο κε ηππσκέλα κνηίβα, ζε έληνλα θαη ζε δσληαλά
ρξώκαηα.

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΤΛΛΟΓΗ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ:
o

ΔΠΟΥΗ: Καινθαίξη 2015

o

ΔΙΓΟ ΔΝΓΤΜΑΣΟ: Καζεκεξηλό έλδπκα

o

ΑΓΟΡΑ: Μπνπηίθ

o

ΣΤΠΟ ΠΔΛΑΣΗ: Σα ελδύκαηα πξννξίδνληαη γηα άηνκα πνπ ηνικνύλ θαη
ζπλδπάδνπλ ηα ρξώκαηα, ηα κνηίβα θαη ηα πξσηόηππα
θνςίκαηα ζηα ελδύκαηά ηνπο.

Η βαθμξλόγηςη σηρ ςφεδιαςσικήρ άςκηςηρ 2, εναπσάσαι αοό σημ σήπηςη
σψμ οπξδιαγπαυώμ σξτ θέμασξρ, αοό σξ εοίοεδξ έμομετςηρ και σηρ
ςφεδιαςσικήρ ικαμόσησαρ σξτ/σηρ ενεσαζξμέμξτ/ηρ.
Σα επιμέποςρ κπιηήπια βαθμολογίαρ για ηη ζσεδιαζηική άζκηζη 2 ηος Μέποςρ Β είναι:
Πξσηνηππία θαη δεκηνπξγηθόηεηα ζηελ αλάπηπμε ηδεώλ:
 Γπλαηθείν έλδπκα
 Αλδξηθό έλδπκα

Μνλάδεο 9
Μνλάδεο 9

Σερληθή απόδνζε ηνπ ρεδίνπ Πξνβνιήο

Μνλάδεο 20

ρεδηαζηηθή θαη ρξσκαηηθή απόδνζε ησλ πθαζκάησλ

Μνλάδεο 5

Πνηόηεηα θαη θαζαξόηεηα ησλ ζρεδίσλ

Μνλάδεο 2
ύνολο

Μονάδερ 45

ΣΔΛΟ ΣΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ
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