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В Югозападния университет "Неофит Рилски" се проведе национално
модно-ревю конкурс, което е част от програмата на Националния

студентски фестивал на изкуствата. Участие в модния форум взеха
студенти от специалност "Мода" от Югозападния университет "Неофит
Рилски", Националната художествена академия и Нов български
университет.

Младите дизайнери впечатлиха публиката с колекциите "The woman in
white", "Thousand

identities", "A La Coco", "Start Changing Yourself",

"Animeme", " Vernissag", "Salt of Life", "The exhausted future1", "Pretty
things outside"," Зоотопия" и "Блясък".
Победителите в конкурса бяха определени от жури в състав: доц. д-р
Елена Тодорова и проф. д-р Емилия Панайотова от Нов български

университет, д-р Милка Александрова от Националната художествена
академия, проф. д-р Емил Куков и д-р Диана Захариева от Югозападния
университет "Неофит Рилски" и председател доц. д-р Мария Блажева.

На подиума в Първи учебен корпус талант показаха още студенти от
Университета "Гоце Делчев", гр. Щип, Република Северна Македония.
Аплодисментите на публиката получи и колекция "Жътва" на малките
дизайнери от Школата за мода и дизайн към Центъра за личностно и
творческо развитие на децата на Благоевград с ръководител Мария
Онтева.

В тазгодишното издание на конкурса наградите бяха разделени в пет
категории. В първата - "Концептуален дизайн" награди получиха
Цветелина Стоянова (ЮЗУ "Неофит Рилски"), Анелия Антева (НХА),
Симеон Атанасов (НБУ) и Диляна Чолакова (НХА). В категория "Еко
съзнание" бе отличена Светла Колева (НХА). Моника Станева (ЮЗУ
"Неофит Рилски"), Даница Стоянова (ЮЗУ "Неофит Рилски") и Пламена
Динева (НБУ) получиха награди в категория "Street casual". В раздела
"Вечери и коктейли" най-добре се представиха Нина Георгиева (ЮЗУ
"Неофит Рилски"), Рейчъл Зарбалиева (НХА) и Кирил Георгиев (НБУ).

Диляна Стоянова от Нов български университет бе отличена в
категория "New urban".

За снимките по време на Националния студентски фестивал се
погрижиха

студентите

от

катедра

"Телевизионно,

театрално

и

киноизкуство", под ръководството на техния преподавател гл. ас. д-р
Крум Иванов и ръководителя на катедрата доц. д-р Клавдия Камбурова.

