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WORKSHOPS

ANASTASIA PISTOFIDOU 
Innovación na investigación téxtil
18.11.2019
Laboratorio Téxtil II. Facultade de Belas Artes

DANIEL  GARZEE
Postproducción para fotografía de moda
19.11.2019
Aula de Deseño. Facultade de Belas Artes. 

ÁNGELES MANZANARES
Introdución para redacción de cv e orientación para prácticas  extracurriculares
19.11.2019
Aula 14. Facultade  de Belas Artes

JACOBO BARRAL RIBADAS  
A entrevista de traballo e os procesos de selección
19.11.2019
Laboratorio Téxtil II. Facultade de Belas Artes



DESFILE DEBUT 2019

Pasarela dos  PFE (proxectos fin de estudos) dos alumnos de ESDEMGA e dos TFM  
(Traballo fin de Máster) dos alumnos do Máster Universitario en Deseño e Dirección 
Creativa de Moda.
21.11.2019

20:00 h.
Pazo da Cultura de Pontevedra

XORNADAS TÉCNICAS DE RRHH
22.11.2019

09.00- 13.00.
Casa das Campás

FELIX PÉREZ OLIVEIRA
Xogando con Plumas. Técnicas de iniciación ao traballo con plumas.
20.11.2019
Laboratorio Téxtil II. Facultade de Belas Artes

ELINOR  RENFREW
O desenvolvemento dunha colección de moda
20.11.2019
LaboratorioTéxtil II. Facultade de Belas Artes   

 



WORKSHOPS
ANASTASIA PISTOFIDOU
ÁNGELES MANZANARES DACOSTA
JACOBO BARRAL RIBADAS
FELIX PÉREZ OLIVEIRA
DANIEL GARZEE
ELINOR RENFREW



WORKSHOPS

ANASTASIA PISTOFIDOU
Innovación na investigación téxtil 
18.11.2019 

9:30h- 14.30h/16.00h- 21:00h 
Laboratorio Téxtil II. Facultade de Belas Artes 

Neste taller pensado como un laboratorio crearanse distintos exemplos de bioplásticos; 
novos materiais, aplicables ao deseño e o téxtil, realizados a partir de materias primas 
biolóxicas. Traballarase en varias receitas a base de xelatina que xunto a outros 
compoñentes darán lugar a un mostrario de materiais reciclables e reutilizables.

ANASTASIA PISTOFIDOU
Directora do Laboratorio de investigación FabTextile

Arquitecta especializada en tecnoloxías de fabricación dixital e deseño. Actualmente é directora 
do laboratorio de investigación FabTextile, do que tamén é cofundadora. Tamén é cofundadora e 
directora de Fabricdemy, unha nova academia de téxtil e tecnoloxía.
Na súa investigación combina o analóxico co dixital, desenvolvendo novos materiais nunha liña 
persoal de investigación aplicada sobre téxtiles, arquitectura branda e materiais innovadores: 
fabtextiles. org. Experimentando con novos materiais e procesos, combina artesanía e técnicas de 
fabricación téxtil.



WORKSHOPS
DANIEL  GARZEE
Postproducción para fotografía de moda
18.11.2019

10.00h -14.30h/ 16:00h -20:00h
LaboratorioTéxtil II. Facultade de Belas Artes 
 
O obxectivo deste taller é avanzar no coñecemento dos procesos de tratamento de imaxe, 
a partir de técnicas de optimización das fotografías e sobre todo da identidade visual da 
imaxe. Identificaremos con casos prácticos  (a partir de imaxes  que os propios estudantes 
acheguen) tipos de retoque que se poden conseguir seleccionando adecuadamente aqueles 
tratamentos e recursos visuais que poidan reafirmar a potencia visual da imaxe  e a súa 
capacidade de transmitir as nosas ideas.

DANIEL  GARZEE
Fotógrafo e Creativo no Departamento de Comunicación de Bimba y Lola.

Fotógrafo de talento, combina o seu traballo publicitario no mundo da moda coa súa creación artística. 
As súas son unhas imaxes de estudo, coidadas e  precisas, nas que nada se deixa ao azar. Como 
fotógrafo de moda móstrase excesivo e colorista, xogando coas saturacións. Participou nun importante 
número de exposicións  nacionais e internacionais e  publica habitualmente en diversas revistas  como  
Doze  Magazine,   Photovogue ,  Sicky  Magazine, -  Wrong  Magazine,  AnormalMAG ou Vaidade. 
Actualmente é Fotógrafo e Creativo para o Departamento de Comunicación de Bimba y Lola.



WORKSHOPS
ÁNGELES MANZANARES
Introdución para redacción de cv e orientación para prácticas  extracurriculares
19.11.2019

10.00 h -13.00 h  
Aula 14. Facultade  de Belas Artes 

Este taller de elaboración de currículo e carta de presentación é unha formación crave 
para  empezar a pensar na planificación dun futuro profesional. Pretendemos que sirva 
para reflexionar e empezar a coñecer cal é o obxectivo que nos imos a marcar. Trátase 
dunha formación impartida por expertos en orientación laboral.

ÁNGELES MANZANARES
Técnica de emprego en FUVI
Ángeles Manzanares, licenciada en Psicopedagoxía e Máster en Dirección e Xestión de  RRHH. 
É especialista no ámbito de emprego e emprendemento da  Fundación  Universidade de 
Vigo, entidade que ten entre as súas misións impulsar actuacións no ámbito do emprego, do 
emprendemento e da formación. 



WORKSHOPS
JACOBO BARRAL RIBADAS  
A entrevista de traballo e os procesos de selección
19.11.2019

16:00 h- 20:00 h
Laboratorio Téxtil II. Facultade de Belas Artes

Como especialista no sector, preséntanos un workshop utilizando a técnica de  Role  Playing 
na entrevista,  simulando  unha situación real  co obxectivo de mellorar as nosas respostas e 
actitudes ante a entrevista de traballo.

JACOBO BARRAL RIBADAS
Responsable de RRHH Retail de Sociedad Textil Lonia (CH Carolina Herrera – Purificación García)

Licenciado en Ciencias do Traballo pola Universidade Complutense de Madrid e Máster en 
Dirección e Organización de Recursos Humanos pola Escola Negocios Caixanova. 
É o responsable do deseño e implementación da estratexia xeral de Recursos Humanos Retail 
de Sociedad Téxtil Lonia (1.600 empregados para 628 puntos de venda), encargándose do 
recrutamento e a selección na Península Ibérica, México e Chile. 



WORKSHOPS
FELIX PÉREZ OLIVEIRA
Xogando con Plumas. Técnicas de iniciación ao traballo con plumas.
20.11.2019

10:00 h- 14.30 h/16.00 h-19.30 h 
Laboratorio Téxtil II. Facultade de Belas Artes

O obxectivo deste  workshop é poñer en contacto ao alumnado coas técnicas básicas de 
manipulación de plumas naturais para a súa posterior aplicación, tanto en  sombrerería, 
téxtil, xoiería, etc.
Aprenderemos como  tintarlas, tallalas e moldealas.
Traballaremos con diferentes tipos de plumas, aprenderemos a diferencialas e a escoller as 
máis adecuadas para o uso ao que queiramos destinalas.

FELIX PÉREZ OLIVEIRA
Deseñador en Félix de Martín

Félix Pérez Oliveira é o nome detrás da firma Félix de Martín. É unha marca de deseño e confección de 
complementos especializada en  sombrerería. Nace da paixón pola costura, o artesanal e o bo facer 
nos diferentes oficios da moda. Desde hai anos tense decantando de forma natural cara ao oficio da  
sombrerería, recibindo formación especializada en diversos talleres nacionais e internacionais.



WORKSHOPS
ELINOR  RENFREW
O desenvolvemento dunha colección de moda
20.11.20191

16.00 h-19.30 h 
LaboratorioTéxtil II. Facultade de Belas Artes  

Elinor  Renfrew impartirá un workshop sobre o desenvolvemento dunha colección de moda en 
diálogo cos estudantes de proxectos e sempre a partir da súa propia proposta . Neste curso 
proponse a investigación  a través de diversas  metodoloxías que serven para  avanzar  na 
formulación e desenvolvemento dunha colección de moda.

ELINOR  RENFREW
Directora do Departamento de Moda da Kingston  University (Londres).
 
Cun dilatado currículo, actualmente está á fronte dunha das institucións educativas máis importantes do 
Reino Unido, referente indiscutible na educación en deseño de moda. É especialista en desenvolvemento 
de coleccións de moda e autora do popular libro  Developing a Fashion Collection publicado por  
Bloomsbury. 



DESFILE DEBUT2019
Pasarela dos  PFE (proxectos fin de estudos) dos alumnos 
de ESDEMGA e dos TFM  (Traballo fin de Máster) dos alum-
nos do Máster Universitario en Deseño e Dirección Creativa 
de Moda.

21.11.2019

20:00 h.
Pazo da Cultura de Pontevedra 

XURADO
Hilary Alexander 
Elinor Renfrew
Cesare  Beccalli
Víctor Serna



DESFILE   DEBUT2018
Pasarela dos  PFE (proxectos fin de estudos) dos alumnos de ESDEMGA e dos TFM  (Tra-
ballo fin de Máster) dos alumnos do Máster Universitario en Deseño e Dirección Creativa 
de Moda.

21.11.2019

20:00 h.
Pazo da Cultura de Pontevedra

ALUMNOS QUE PRESENTAN PFE (PROXECTOS FIN DE ESTUDOS DE ESDEMGA)

Teresa Búa, María Fall, Andrea González Troncoso, Paloma Malvar, Vicky Cordero, 
Míriam Otero, Vanessa Parente, Andrea Piñeiro, Icía Vázquez, Laura Villegas

ALUMNOS QUE PRESENTAN PFM (PROXECTOS FIN DE MESTRADO)

Alexandra Pais,  Inmaculada Rodrígues, Silvia Vilarelle, Laura Murillo, Andrea Flórez, 
Anaïs Kebrat, Tania Campos, Silvia Marra, Ana Casas, Sandra Parguiña

 



XURADO DEBUT 2019

Hilary Alexander . 
Embaixadora da Internatonal Global  Foundation
 
Xornalista de moda de reputación mundial, foi a directora de moda do Daily  Telegraph  
ata o 2011. Gañadora en dúas ocasións (1998 e 2003) do reputado  premio   British  
Fashion  Journalist  of  the  Year  outorgado polos  British  Fashion  Awards. Actualmente 
é consultora para numerosos  medios e profesora honoraria en múltiples escolas de 
moda en todo o mundo, así como embaixadora da International global  Foundation 

Elinor Renfrew
Directora do Departamento de Moda da Kingston University (Londres).

Cun dilatado currículo, actualmente está á fronte dunha das institucións educativas 
máis importantes do Reino Unido, un  referente indiscutible  na educación en deseño de 
moda. É especialista en desenvolvemento de coleccións de moda e autora do popular 
libro  Developing a  Fashion  Collection publicado por  Bloomsbury. 

Cesare  Beccalli. 
Director Comercial Internacional de Limonta. 

A casa  Limonta é unha das empresas téxtiles máis  importantes de Italia que baseou 
o seu éxito nunha longa tradición manufactureira e que foi capaz de modernizarse; á 
vez que  apostou  pola calidade, a innovación e a sustentabilidade, claro expoñente do 
“ made  in  Italy”. Elaboran  tecidos para  as firmas mais importantes do sector moda/
luxo

Víctor Serna.  
Co-fundador de  Loreak  Mendian 

Loreak marca de moda con orixe no País Vasco leva vinte anos sendo un referente de 
deseño urbano. A compañía emprendeu un importante proceso de expansión crecendo  
no seu posicionamento  internacional.

 



XORNADAS 
TÉCNICAS 
DE RRHH
23.11.2018
09.00- 13.00
Casa das Campás



http://
www.esdemga.
uvigo.es/
debut2019





ORGANIZA

ESDEMGA

Mestrado Unversitario en deseño e dirección creativa en moda

Universidade de Vigo

PATROCINA

Concello de Pontevedra 

Concellaría de Cultura  e Concellaría de Promoción Económica 

Pazo da Cultura de Pontevedra

Consello Social Universidade de Vigo

www.esdemga.uvigo.es/debut2019


