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2019/2020. tanév
Jelmeztervező szak

Szakmai vizsga/dokumentációk, feladatok

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele vizsga remek készítése (szakmai portfólió
készítése és leadása a képző intézmény által az utolsó félévben kiadott feladatok alapján készült
munkákból).

A vizsgafeladat megnevezése: jelmeztervezés vizsgaremek bemutatása teljes dokumentációval
(prezentáció).
A vizsgafeladat ismertetése: Prezentáció: A képző intézmény által megadott szöveg alapján
megvalósított jelmeztervezés teljes dokumentációja, valamint egy tetszőleges szerep jelmezének,
öltözékének elkészítése. Vizsgaremek bemutatása (prezentáció).
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc.
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 80%.

A szakmai vizsgaremek készítése olyan szakmai tevékenység, amely önmagában alkalmas arra,
hogy a vizsgázó beszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek
valamelyik komplex halmazából. A vizsgaremek a kész vizsgatárgyon kívül tartalmazza a készítési
folyamat leírását és dokumentációját nyomtatott, vagy elektronikus prezentáció formájában
(tervek, vázlatok, fotók, munkafázisok).
A vizsgaremek feladatot a szakképzési tanév második félévében a vizsgaszervező intézmény adja
ki, illetve hagyja jóvá. A kivitelezés a vizsgaszervező által kontrollált körülmények között folyik, a
kész vizsgaremeket a szakmai vizsga első napja előtt egy héttel kell leadni a vizsgaszervezőnél.

A vizsgafeladat választható témái:

1. ANOUILH: JEAN D’ARC
http://szinhaz.net/wp-content/uploads/2019/06/jeanne_darc_katona_2019_junius.pdf

2. SHAKESPEARE: SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
http://old.szinhaz.net/pdf/drama/1995_01_drama.pdf

3. MOLIERE: A MIZANTRÓP
http://old.szinhaz.net/pdf/drama/1992_03_drama.pdf

4. LEV TOLSZTOJ: ANNA KARENINA
https://www.elib.hu/03900/03910/03910.htm

Készítse el a választott színmű jelmezterveit!

A tervezésnél vegye figyelembe az alábbi szempontokat:

 A választott korszak/téma stílusjegyeinek, jellegzetességeinek bemutatása.
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 Modern feldolgozás lehetőségei, megoldásai.
 Szabad asszociációk a választott színdarab alapján.

A vizsgamunka során elkészítendő a választott mű minden szereplőjének jelmezterve. A
gyakorlati vizsgafeladat során egy karakter jelmezterve kivitelezésre kerül. A jelmezek tervezése
során fontos szempont a kosztümök kivitelezhetősége és hordhatósága, valamint törekedni kell a
kreatív, ötletes, művészi megoldásokra.

A vizsgadokumentáció elválaszthatatlan részét képezik:
 tervezési koncepció bemutatása,
 jelenet-, szereplő-, kelléklista,
 jelmezleírások (a tervezés során felmerült jelmezkivitelezési, technikai megoldások rövid

ismertetése),
 jelmeztervek vázlatai,
 a kidolgozott jelmezlátványtervek,
 anyagminták és műhelyrajzok,
 a kivitelezett jelmezről fotók,
 1 db kivitelezett kosztüm.

A megjelenítéshez szükséges alapanyagok, kellékek és kiegészítők beszerzése a vizsgázó feladatát
képezik.

A vizsgadokumentáció MŰVÉSZETI RÉSZÉNEK tartalma:

A vizsgadokumentáció formai követelményei:

A dokumentációt digitális és nyomtatott formában kell elkészíteni, a szaktanár által megadott
módon. Szintén le kell adni, a manuális művészeti és szakmai elméleti feladatokat, terveket.

A vizsgadokumentáció A/4-es méretben, 150 dpi felbontásban készüljön, az összefűzött
dokumentációban álló formátumban.

1. Művészeti rész (tartalma, összeállítás sorrendje)

 Előlap: számítógéppel készítve, a vizsgamunka hangulatával harmonizáló címoldallal. Téma
címe, vizsgázó neve, a képzés megnevezése, évszám 2020. (mellékelt .ai minták az osztály
facebook csoportjában találhatók!)

 Szöveges rész: számítógéppel írva 2 oldal. A dokumentáció A/4-es nagyságú lapra
készüljön, 12-es méretű, a témához kapcsolható, jól olvasható betűtípussal. Egy oldal
minimálisan 25 sort tartalmazzon.
Tervezési koncepció min. 1 oldalban.
Jelmezleírás min. 1 oldalban. Fontos, hogy a kivitelezés (színpadra-állítás) szempontjai
kerüljenek bemutatásra.

 Gyűjtés: a darab mondanivalóját, a díszlet és jelmezek tervezési koncepcióját hűen illusztráló
gyűjtés, vizuális inspiráció összeállítása. Min. 5 oldal A/4 méretben szerkesztett digitális
formában.
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 Hangulatlapok: tervezés órán készített kreatív hangulatlapok. max. 3 oldal A/4 méretben
szerkesztett digitális formában.

 Jelmez vázlattervek: a választott darab minden figurájáról fekete/fehér, vagy színes
vázlatok. (Szabadon választott technika, lehet ceruza, toll-rajz, digitális formában.)

 Jelmez látványtervek: a vázlatok alapján kidolgozott színes látványtervei minden figuráról.
(Szabadon választott technika zsírkréta és színes ceruza kivételével, lehet akvarell, tempera,
digitális formában.)

2. Műszaki rész (digitális formában is)

 Jelmez anyagminták: a jelmeztervekhez tartozó anyagminták összegyűjtése, prezentálása a
vázlattervekhez csatolva.

 Jelmez műhelyrajz: a kivitelezésre kerülő jelmezterv műhelyrajza.
 Jelmez költségvetés: a kivitelezendő jelmez anyagköltségeinek feltüntetése.

3. Jelmez-kivitelezés

Az elfogadott terv megvalósításának ütemezése:
 Szabásminták elkészítése, szabás:

Az elfogadott tervek alapján a kiválasztott jelmez 1 ruhadarabjának saját kezűleg való
kivitelezése és annak eredeti méretű szabásmintájának elkészítése, amely az elbíráláskor kerül
meghatározásra. A jelmez többi ruhadarabja bármely más módon előállítható (turkálók,
varratás stb.).
Határidő: január vége.

 Vizsgamunka elkészítése:
Az öltözék gyakorlati megvalósítása, próbák.
Határidő: 2020. január első hetétől folyamatosan.

4. Fotódokumentáció

A kivitelezésre kerülő jelmez fotódokumentációja.

5. A vizsgadokumentáció formai követelményei

A dokumentációt digitális formában kell lementeni az iskolai mappába és leadni CD-n, amelyhez
csatolni kell a manuális művészeti és szakmai elméleti feladatokat, terveket:
 laponként jpg formátumban és
 a kész dokumentációt a megadott sorrendben 1 db pdf formátumban és nyomtatva is!
 mentés formája: ékezet nélkül név.2020.J.számozás

pl.: Szabo.Rozsa.2020.J.01.jpg

Dokumentáció, öltözékek leadási határideje:
2020. május 16. (szombat) – Múzeum krt., Tóbiás Tímea

Szabadosné dr. Vargha Magdolna
intézményvezető


