Az lparmíívészetiIskola

kalapkószítő_tanfo1r:atnábó1.
kalu

nek valami oknál fogva nincsen módjukban elesett hoz'zátartozójuknak küiön

síremléketemelni. Gyónyörű, szimbó1iku:;
gondola1: a trónörökös
emlekét egyesí-

teni a névtelenül elesett hósökével, olyan

gondolat, mely közel bozza egymáshoz az

uralkoclóház Íohászát és a szegény óz-

vegyasszony imáját.
Maga a templom terv szerint hatalmas

méretíi. tiszta román stílű épűlet lennc,
a bejáratánál fé]köralakban kifejtett árkádépítménnyel. Az árkádok alatt a vi_

láglr:iború neveZeteS embereinek SZobrlli
á1lanának. NIagát a templomot 4-5ooo
személy befogadására tervezték, fórésze
azr>nbatt a mellékhajók cgyike, amclynek
misztikus fényben á1ló kettos oltára előtt
az elhunyt trónörököspár térdepló alakjai
láthatók.

A ,,Zsőfia-otthonban" viszont a

tantrló

ifjúság nyerne valláserkölcsi nevelés rn:llett elhelyezést, megfelelő fe1ügyelet a1et..

Az enr1ékművek tehát hivatva vannak
arra, l-rogy egyszerű rendeltetésükön kívül a jövő szép céljait is szolgálják s így
csak kivárratos, hogy a tervek minél elóbb
a megvalóstrlás stádiumába jussanak.
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Az iskola

néhán'r' kalap-tipusa. Chrnura

Divat
'
r. Kalap-ishola
Az Iparművészeti Iskola életrevaló ter_
vet valósított meg: növendékei számára

kalapkészító-tanfolyamot sZervezett, amely
éppen most, a háború idején jó szolgá1a_
tokat tchet s alapját vetheti eg_y budapcsti
női kalap-iparnak. A tanfolyanr terméSzetcsen csak éppen a kalapkészítóst tanít1ratj'a: iparosainkon, kercskedóinken múJik, hogy e tanulságokat fölhasználják, a
tanfolyamot végzett növendékeket foglal'

koztassák. Legalább egy részétmentl-retnák nreg azoknak a miilióknak, ame1yek
női kalapokért a külföldre, mostani cllcn-

ségeir:k zsebébe vánciorolnak.
A tanfolyam tízenhat hcti murrkára ter-

jed' A növendékek aZ e1só rryolc héten
régi kosztümképeket, tnoderrr divat1apokat tanr-rlmányoztak s aztán me3talír1tak
kalapokat vázolni. A lrúsz hallgató cz
ido alatt mintcgy nyolcven olyan terveL
készített, amelyek a mai divatban és színpadi célokra használhatók.

Lola

fénykópei

sonyból, szalmából és tüllből' Níiután így
a munka módjával' az anyag Íöldolgozá
sával megis,rnerkedtek' az elózőn készítelt
tervek és ötletek alapján önál]óan készítcttqk kalapokat. A tanítványok ennek Íél,én rneg:ismerkedtek azza|, hogy mily lehetőségeket kínál s nrily hatásokat szab
az anyag, ami természetesen fontos tanulságoliat juttatott nelcik a további tervel

é' re.

A kalapdiszítóssel párhuzamosan kalapc1íszcket is készítetta növendékek eg1'
része. Virágokat festettek, sza1agokat bati-

koltak, gyöngydíszt formáltak. A tanfolyam eredményeként mintegy nyolcven
kalap készült el, ezek közül tizenhat a

növendékek tervei alapján, akiknek szán:1
czűttal hitsz volt. A tanfolyamot l{ihalik

Gyula tanár vezettc. a technikai rnunkát
Brett Sarolta. Az elkészült kalapok néhányának fénykóp-rnásolatát ebben 21 szimullkban közöljiik.

Krinolin

a páA követkczó nyolc lreti munÍ<a meg- risi ujságok. A technika le$ujabb vjvismertette a növerrdékeket a kalapkészítés mányainak fell-raszná1ásáva1 készü1t, egy
tcchn ikíj áva1. mesterfogásaiva]. Készítet- gombnyomásra széjjelterped s könnyen
tek kalapot vászonbó1, se1yemből, bár- fclölthető, használat után pedig csekély 1_eÖsszcralrható krinolirrt hirdctnek

