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Kurzus leírása:
A divat- és designipar mára már világszerte egy tudás-intenzív ágazattá vált, ahol a versenyképesség
kulcsa a legújabb anyagtudományi, technológiai és informatikai innovációk alkalmazásában rejlik. A
Magyar Divat & Design Ügynökség a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel közösen, nemzetközi
példákra alapozva létrehozta a Budapest Design Material Libraryt, hogy egybegyűjtse a legfrissebb
és leginnovatívabb anyagok mintáit a világ minden tájáról és egy adatbázis formájában széles
körben hozzáférhetővé tegye azokat.
A Magyar Divat & Design Ügynökség és a MOME közös szervezésű kurzusa fókuszában a különféle
innovatív anyagok állnak, amely során amellett, hogy a résztvevő hallgatók megismerkedhetnek a
MOME UP épületében található anyagkönyvtárral, alkalmuk nyílik különböző előadások során
elmélyedni az innovatív anyagok nyújtotta lehetőségekben, valamint koncepciókat kidolgozni azok
legkülönfélébb, újszerű felhasználási módjaira.
A kurzuson az alábbi kérdésekre keressük a választ:
- A különböző szakágakban leggyakrabban használt alapanyagok alternatíváinak keresése,
figyelembe véve a fenntarthatóság és a környezetvédelem aktuális igényeit és kérdéseit

-

A tervezés és gyártás folyamán használható alternatív anyagok, hogyan illeszthetőek be a
körforgásos gazdaság elképzeléseibe?
Okos anyagok használatának lehetőségei – új innovációs megoldások keresése

Az elméleti előadások után a kurzuson csapatokban, workshop formában zajlik majd a közös munka.
A kurzus végén minden csapat szakmai zsűri előtt prezentálja az ötletét. A legjobban teljesítő
csapatnak, amennyiben továbbfejlesztenék a kurzus során született ötletüket, a Magyar Divat &
Design Ügynökség lehetőséget biztosít a Startup Campus mentorprogramban való részvételre.

Kurzusra való jelentkezés:
A kurzus szakspecifikus, az alábbi szakokról várunk hallgatókat:
Építész MA, BA: 4 fő
Formatervezés MA, BA: 4 fő
Textiltervezés MA, BA: 4 fő
Designkultúra BA, Designelmélet, Design- és művészetmenedzsment MA: 4 fő
Tárgyalkotás: 4 fő
Média design: 4 fő
Létszám: minimum: 10 fő maximum 24 fő
Időpont: Október 18 - 22-ig, minden nap 10:00 - 16:30-ig
A kurzus ajánlása:
A kurzust olyan hallgatóknak ajánljuk, akik szívesen dolgoznak különböző új anyagokkal, akiket
érdekelnek azok eddig még nem ismert, innovatív felhasználási módjai illetve szívesen dolgoznának
interdiszciplináris csapatokban egy-egy projekten akár a kurzushét után is. A kurzus aktív részvételt
és proaktív hozzáállást igényel.

