Kurzus címe:

Erdélyi gasztrodesign (MOME + PKE)
Kurzus oktatói:
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Kurzuskód:
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Kurzus leírása:

A kurzus a MOME Média Intézet és a PKE (Partiumi Keresztény Egyetem) Művészeti Karának
együttműködésében jött létre. Célja, hogy a design eszközeivel nyújtson segítséget több
Erdélyben működő gasztro manufaktúra számára.
Az egyhetes workshop bázisa a PKE nagyváradi campusa, ahonnan egy-egy napos kirándulások
során a környékbeli, érmelléki manufaktúrák látogatása keretében élményeket és inspirációt
gyűjtenek a kurzus résztvevői.
A kurzuson közösen arra keresünk választ, hogy a különböző területek hogyan tudják az
őstermelők és a manufaktúrák piacra lépését a design eszközeivel segíteni. A kurzus nyitott
több intézet felé, hallgatókat várunk elsősorban a Tervezőgrafika, Tárgyalkotó,
Kerámiatervezés, Textil és Elméleti Intézet szakjairól, képzési szinttől függetlenül (BA, MA). A
kurzuson a MOME hallgatói mellett a PKE hallgatói is részt vesznek.
A workshop elsősorban a terepmunkára, a közös gondolkodásra és a koncepciófejlesztésre
fókuszál.
Indulás Budapestről: 10.17.
Visszaérkezés Budapestre: 10.23.
Szállás: PKE Kollégium, Nagyvárad
Egynapos érmelléki buszos kirándulások
Workshop helyszín: PKE nagyváradi campus
Fontos! A kiutazással kapcsolatban kérjük, mindenki kísérje figyelemmel a határátlépéssel
kapcsolatos aktuális járványügyi szabályokat!
Az utazást, a szállást és az alapétkezés költségeit a kurzus biztosítja.

Kurzusra való jelentkezés:

Létszám: 10-12 fő (+10 PKE hallgató) A kurzus nyitott több intézet felé, hallgatókat várunk
elsősorban a Tervezőgrafika, Tárgyalkotó, Kerámiatervezés, Textil és Elméleti Intézet
szakjairól, képzési szinttől függetlenül (BA és MA).
Időpont: 10.17 – 10.23.
Eredmények:

A workshop akkor lesz eredményes, ha az érintettek számára a tevékenységüket támogató,
segítő, felhasználható tervek születnek.
Cél az is, hogy a résztvevő hallgatók megismerkedjenek Nagyváraddal és környékével, főleg a
gazdag helyi gasztronómia különlegességeivel.
A kurzus ajánlása:

Neked szól, ha:
● érdekel az erdélyi kézműves gasztrokultúra
● szeretnéd megismerni Nagyváradot és környékét, valamint a Partiumi Keresztény
Egyetemet
● azt gondolod, hogy a design és azon belül a Te tevékenységed hatékonyan segíthet
helyi manufaktúráknak
Nem neked szól, ha:
● nem szeretsz különleges dolgokat enni, inni
● nincs kedved utazni
● nem igazán akarsz kimozdulni a komfortzónádból
Linkek:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szak%C3%A1ts_mesters%C3%A9gnek_k%C3%B6nyvetsk%C3%
A9je
Olvasmányok:

-

