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Érkezés Rigába. 



Riga Art and Media School  

(Rigas Makslas un Mediju Tehnikums, RMMT 
A napot a Riga Art and Media School-ban (Rigas Makslas un Mediju Tehnikums, RMMT) töltöttük. Irena 

Reimate a textil szak vezetője,  Agnese Augstkalna, és Dace Puga közösen körbevezettek minket az iskola 

épületében. 



Riga Art and Media School  

(Rigas Makslas un Mediju Tehnikums, RMMT 
Szövő műhely. A szaktantermek berendezése, mérete kiválóan igazodik a benne 

oktatott szakma igényeihez.  



Riga Art and Media School 

(Rigas Makslas un Mediju Tehnikums, RMMT 
Vizsga kollekció. 



Riga Art and Media School  

(Rigas Makslas un Mediju Tehnikums, RMMT 
Átlapozhattunk néhány textiles vizsgamunka dokumentációt, nagyon magas színvonalú 

vizsgamunkákat láthattunk. 



Riga Art and Media School 

(Rigas Makslas un Mediju Tehnikums, RMMT) 
Vizsga dokumentáció egyik lapja. 



Riga Art and Media School 

(Rigas Makslas un Mediju Tehnikums, RMMT) 
Fémműves diák munkája. 



Riga Art and Media School 

(Rigas Makslas un Mediju Tehnikums, RMMT) 
Több teremben is azt tapasztaltuk, hogy a diákok a feladat kiadása után önállóan 

dolgoznak a rajztermekben. A tanulók motiváltan, csendesen, a munkára koncentrálva 
rajzoltak, festettek akkor is, amikor a szaktanár elhagyta a termet.  

 



Riga Art and Media School 

(Rigas Makslas un Mediju Tehnikums, RMMT) 
Az ebédlő minden egyes berendezési tárgyát az iskola tanulói készítették, beleértve a 

bútorokat, kisebb berendezési tárgyakat is, amelyek egy komolyabb étteremben is megállnák 

a helyüket. 



Riga Art and Media School 

(Rigas Makslas un Mediju Tehnikums, RMMT) 
Fémműves diák munkák. 



Jurmala 

Délután Jurmalába utaztunk, ahová Liva Vilcane, a korábban Budapesten tanuló diák is 
elkísért bennünket. Az utazás során Inese Prüse lelkes, és mindenre kiterjedő figyelmének 

köszönhetően rengeteg információt tudtunk meg Lettország történelméről, szokásairól, 
építészetéről. 

 



Riga School of Design and Art  

(Riga Dizaina un Makslas Vidusskola, RDMV)  
A  “Structure Textile” szakirány vezetője, Gunta Kenina mutatta be a szakon végzett munkát. A szak hallgatói a szövés, 

batikolás, szitázás, varrás technológiáját elsajátítva hoznak létre funkcionális design tárgyakat (szőnyegeket, párnákat, 

ágyneműt, lakástextileket). A diákoknak lehetőségük nyílik alternatív nem szövött technikák, technológiák 

kikísérletezésére is. A szakon nagy figyelmet fordítanak a számítógépes szerkesztő-, és grafikai programok 

megismerésére. 



Riga School of Design and Art  

(Riga Dizaina un Makslas Vidusskola, RDMV)  



Riga School of Design and Art  

(Riga Dizaina un Makslas Vidusskola, RDMV)  
Az iskola jövőbeni céljai közé tartozik, hogy szeretne európai szinten is elismert oktatási 

intézménnyé válni. 

 



Riga School of Design and Art  

(Riga Dizaina un Makslas Vidusskola, RDMV)  
Diák munkák. 



Riga School of Design and Art  

(Riga Dizaina un Makslas Vidusskola, RDMV)  

Festés óra. 



Riga School of Design and Art  

(Riga Dizaina un Makslas Vidusskola, RDMV)  
A fotókon és élőben bemutatott vizsgamunkák megtekintése után az épületet bejárva több rajz 

műterembe is betekinthettünk.  Meglepő volt számunkra a diákok munkafegyelme. Láttunk 

olyan termeket, ahol a szaktanár pillanatnyilag nem tartózkodott a teremben, a 

munkafegyelem azonban távollétében is adott volt. 

 



Riga School of Design and Art  

(Riga Dizaina un Makslas Vidusskola, RDMV)  
Kiállított rajzok. 



Ars Tela 
. Ez a cég szintén az RMMT gyakorlati helyeihez tartozik. Látogatásunkkor is -az üzlet hátsó 

helységében kialakított műhelyben- éppen egy RMMT hallgató szőtt. Sandra Gribuste 
project manager fogadott minket az üzletben, aki szintén az RMMT-n keresztül került az Ars 

Tela-hoz.  



Ars Tela 

A termékeket az előkészítéstől az utómunkálatokig kézzel készítik. Munkájukhoz az alapanyagokat 

Lettországban (len, borostyán szál), és Olaszországban (vetülék) szerzik be.  

 



Ars Tela 
Már az alapanyagok tekintetében is nagyfokú igényesség jellemzi a termékeket. A 

szövetekbe különböző százalékban belekerülő borostyán szál rendkívül ritka, drága 

alapanyag, ami emeli a késztermék értékét. Az Ars Tela termékkínálata folyamatosan bővül. 

Női és férfi kiegészítőket, ruházati termékeket (sálak, kabátok), lakástextileket (párnák, 

takarók, terítékek), valamint könyveket, noteszeket készítenek. 



Anna Kruz 
A délután folyamán egy másik volt diák, Anna Kruz műhelyébe látogattunk el. Anna az RMMT egykori 

diákja, aki 12 év alatt fokozatosan építette fel a nevével jelzett brand-et. Anna a textilről a bőr alapanyagra 
váltott át egy személyes ismeretség hatására. Méretes kabátokat, ruhadarabokat, valamint táskákat készít 
rendelésre. Webáruházában pedig az aktuális megvásárolható készletből választhatnak a megrendelők. 

Mindezeken felül Anna Kruz bőrkereskedéssel is foglalkozik. Anna Kruz korábbi iskolájából, az RMMT-
ből minden évben fogad diákokat szakmai gyakorlatra.  



Practical Design Studio 
A nap első felében az RMMT végzett diákjának vállalkozását, a Practical Design Studio-t 

látogattuk meg. A fafeldolgozó szakon tanult.  Az iskola elvégzése után folyamatosan 
fejlesztette vállalkozását, felsőoktatásban nem tanult tovább. Az első időszakban a 

szakirányának megfelelően asztalos munkákat vállalt. Mivel egyre több díszlet 
megrendelése lett, cége profilját bővíteni kezdte. 



Jana Rozentala Riga Art High-school-ban (JRRAHS)  



Jana Rozentala Riga Art High-school-ban (JRRAHS)  
Az épület meglátogatása során rajz-, festés szaktantermeket látogattunk meg. A termekben a korábbi 

tapasztalatokhoz hasonlóan láthattunk tanár nélkül dolgozó csoportokat. Alsóbb évfolyamokon ez 

természetesen nem a teljes tanórára jellemző, rövidebb időszakokra hagyják magukra a diákokat. A 

végzős hallgatók esetében teljesen általános, hogy egy-egy napot tanár nélküli munkával töltenek a 

műtermekben. A tanulmányrajzi-, festészeti feladatok a magyar rendszerhez hasonlóan alakulnak. 



Jana Rozentala Riga Art High-school-ban (JRRAHS)  
A Média (Videó és Animáció) szakot meglátogatva azt tapasztaltuk, hogy a kiváló technikai 

felszereltség mellett maga a tanítási módszertan is nagyon különbözik az általunk alkalmazottaktól. 
A szaktanterem inkább egy kiváló munkahelyi környezet érzetét keltette, mint középiskolai 

oktatóteremét. A terem három kisebb részre tagolódott. Helyet kapott benne egy konyha, rengeteg 
növény, könyvespolcok, design tárgyak, kanapé. A diákok mindegyike vizsgaprojektjén dolgozott. 



Jana Rozentala Riga Art High-school-ban 

(JRRAHS)  



Jana Rozentala Riga Art High-school-ban (JRRAHS)  
A tanulóknak lehetősége nyílott arra, hogy felállhassanak, megteremtsék az önmaguk 

számára legmegfelelőbb munkakörülményeket. A 3D grafikát és animációt oktató fiatal 

szaktanár, Alvis Misjuns bemutatta a rendelkezésükre álló eszközparkot, valamint a velük 

készült munkákat. Lehetőségünk nyílott itt is diákokkal kapcsolatot teremteni.  

 



Lazy Francis  
Meglátogattuk a Lazy Francis márkát, amelyet szintén az RMMT korábbi diákja Olga Kruze, 

és Alina Sakhterova 5 éve alapították. A cég gyermekruhák tervezésével, kivitelezésével 

foglakozik. Interneten keresztül árusítják termékeiket világszerte, de vásárlóik akár londoni 

boltjukban is megvásárolhatják termékeiket. Fiú és lány ruhákkal, kiegészítőkkel egyaránt 

foglalkoznak. 



Lazy Francis  
A kollekciójuk mellett egyedi megrendeléseket is szívesen kielégítenek. Az interneten keresztül nagy 
filmes cégek is megkeresték már őket megrendelésükkel. A Lazy Francis a többi korábban megismert 
céghez hasonlóan szintén fogadja az RMMT diákjait szakmai gyakorlatra (évente 2 diákot). Ennél a 

látogatásnál is megtapasztalhattuk, milyen sikeres az RMMT szakmai programja, amely valóban felkészíti 
diákjait arra, hogy megállhassák helyüket a design életben. A Lazy Francis esetében nagyon erős az 

internet által nyújtott lehetőségek kihasználása. Ennél a márkánál is szembetűnő, hogy az RMMT-ből 
kikerülő diákok képesek cégük teljes arculatát irányítani. 



Latvian Ethnographic Open-Air Museum 
A nap első felében a Latvian Ethnographic Open-Air Museum-ot látogattuk meg. A múzeum 

egyike Európa legrégebbi, és legnagyobb kültéri múzeumainak.  



Vienkoci Park 
Délután a Vienkoci Parkba utaztunk tovább Ligatne-ba. A pihenőpark a Ligatne folyó partán terül el. 

A parkot Rihards Vidzickis, az RMMT 12 éve végzett diákja alapította, aki a középiskola elvégzése 

után műszaki egyetemen formatervezési szakán tanult tovább.  A park ösvényein megtalálhatóak a 

tulajdonos által készített miniatűr épületek, egy rönkből faragott állat és őslény szobrok. 



Vienkoci Park 
Ebben az esetben is megtapasztalhattuk, hogy az iskolából kikerülő diákok az intézmény 

céljának megfelelően képesek megállni helyüket. Rihards Vidzickis elhivatottan mutatja be, 

és őrzi meg, értelmezi át a lett hagyományokat. A park folyamatos fejlesztése lehetővé teszi 

számára, hogy az legyen a munkája, amivel mindennél jobban szeret foglalkozni. 

 



Este közös vacsorával búcsúztunk 

vendéglátóinktól. 

 


