
Workshop pre mladých kreatívnych ľudí 

 

ETNOMÓDA 

 

"Kreatívny inžinier" = inžinier s technickým zázemím a kreatívnym myslením 

"Kreatívny dizajnér" = dizajnér s umeleckým zázemím a vedomosťami technických aspektov 

   materiálov 

 

 

Motivácia akcie: 

 

I. Vytvorenie platformy pre stretávanie ľudí spojených s umelecky a technicky orientovaným 

dizajnom po celom svete. Podporiť rozvoj kreatívneho priemyslu na Slovensku. 

 

II. Vysvetlenie toho, čo je potrebné vedieť o dejinách umenia viažucich sa k tomuto obdobiu 

a vplyv textilných materiálov v štruktúrach pre efektívne navrhovanie produktu na báze textilu 

pre praktické použitie. 

 

III. Hľadanie nových dimenzií vo vlastných autorských postupoch v nadväznosti na tradičné 

umelecké a kultúrne hodnoty ľudového umenia a kultúry. Demonštrácia umenia ručných 

textilných techník, modrotlače a ich aplikácie do súčasných módnych odevov. 

 

IV. Demonštrácia tlače a iných techník pre navrhovanie historických odevov. 

 

IV. Demonštrácia konštrukcie strihov a šitia pre navrhovanie odevov. 

 

V. Príprava špeciálnych kurzov pre dizajnérov zaoberajúcich sa vlastnosťami a aplikáciami 

limitných textilných štruktúr 

 

 

 

Praktické workshopy v dielňach DIZAJN, n.o. a ŠUV: 

 

P1. "Sublimačná potlač" (Schlosser) 

P2. "Filmová tlač - modrotlač" (Schlosser) 

P3. "Šitie odevných doplnkov" (Schlosserová) 

P4. "Šitie šiat" (Hatiarová) 

 

 

 

Špeciálne semináre: 

 

S1. "ETNO EKO SLOW FASHION/návrat k tradíciam ovplyvní smerovanie módy/" (Sabová) 

S2. "Povrchový dizajn textílií " (Lizák)  

S3. "Móda a tradície" (Petríčková) 

S4: „3D technológie v projektovaní odevov“ (Gerasimov) 

 

 

 



 

Časový harmonogram: 

 

 

Utorok - 26.6.2018 

9:30-9:40 Registrácia 

9: 40-9:45 Otvorenie  

9:45-12:00 Workshop S1, S2,  

12:00-12:30 Obed 

12:30-17:30 Workshop P1,  

17:30-18:30 Diskusia pri okrúhlom stole o etnomóde a používaných technológiách 

 

 

Streda- 27.6.2018 

7:00-9:30 Workshop S3, S4,  

9:30-12:00 Workshop P1, P2 

12:00-12:30 Obed 

12:30-17:00 Workshop P2, P3, P4 

17:00-17:30 Diskusia pri okrúhlom stole o dizajne a podnikaní 

 

 

Štvrtok – 28.6.2018 

7:00-12:30 Workshop P3, P4 

12:30-13:00 Obed 

13:00-15:30 Workshop P3, P4 

15:30-16:00 Diskusia pri okrúhlom stole o budúcnosti textilného dizajnu  

 

 

Piatok – 29.6.2018 
9:00-12:00 Návšteva laboratórií a dielní DIZAJN, n.o.  

10:00-12:00 Prezentácia vybraných návrhov  

12:00-13:00 Obed 

13:00-14:00 Všeobecná diskusia a záverečné poznámky 

14:00-17:00 Návšteva pamiatky UNESCO - Vlkolínec 

 

 

Prednášajúci: 

prof. Ing. Pavol Lizák, PhD. – riaditeľ Dizajn, n.o., Ružomberok, SR 

prof. Júlia Sabová, akad. mal  – vedúca katedry textilnej tvorby, VŠVU Bratislava, SR 

MgA. Kristýna Petříčková - vedúca ateliéru Design oděvu na UTB v Zlíne, ČR 

doc. Vitaliy Gerasimov, PhD. – vedúci katedry ľahkého priemyslu, Mukačevská štátna 

univerzita, Ukrajina 

 

 

 

Asistenti praktického workshopu zo ŠÚV Ružomberok 

Ing. Anton Schlosser, PhD. 

Ing. Simona Schlosserová 

Ľudmila Hatiarová 

 


