МАЙСТОРСКИ КЛАС ПО МОДА В НБУ
„FAST FORWARD – FASHION FOOTPRINTS“
12 – 23.01.2015г.
Майсторски клас по мода?! Вече три години тези думи привличат като
магнит студентите по мода в НБУ, зареждат ги с ентусиазъм, разгръщат
творческия им потенциал и креативността им.

През месец януари, веднага

след дългите празнични дни, се проведе и тазгодишният майсторски клас, тази
година воден от г-жа Нели Митева – професор в AMD – Akademie Mode &
Design (Мюнхен).
Нели Митева е завършила специалност “Моден дизайн” в Трир,
Германия и има наложена собствена марка „NELMIT“. Към наградите, които е
спечелила на различни международни конкурси, принадлежи и отличието
„Design-Innovation-Award“ на Министерството по Икономика на Северен РейнВестфалия. През 2007г. и през 2009 г. е номинирана за „Жена на годината” в
категория „Дизайн” от списание „GRAZIA“. Нели Митева е един от основателите
на интердисциплинарния артистичен екип „brain store project“. През 2007г. тя
създава „ИВАН АСЕН 22“, концептуална платформа за представяне и подкрепа
на млади модни дизайнери в София, а през 2009 г.

основава и Фондация

„ИВАН АСЕН 22”.

„Запазена марка” са създадените от Нели Митева нови форми за дрехи
въз основа на развитата от нея собствена мулажна техника. От м. септември
2012г. г-жа Митева е професор по моден дизайн в AMD Akademie Mode&Design
в Мюнхен.
Младите дизайнери бяха запознати с процеса и концептуалната
систематика за създаване на една модна колекция, подробно
представени тенденциите за сезон пролет-лято 2016 –

бяха

теми, цветови гами,

материи, силуети, детайли. Студентите бяха разделени на 15 работни екипа и
на всеки беше поставена конкретна тема и задача – да проектират и създадат

цялостна мини – колекция, инспирирана и разработена в стила на определен
известен дизайнер или марка, които се явяват своеобразен техен „възложител“.

В продължение на две седмици студентите успяха да изградят цялостна
концепция за модна колекция, следвайки стъпка по стъпка принципите за
създаването ѝ, да визуализират своите модни импровизации по зададените им
теми, да реализират в материал проектите си. Всичко това се случи с помощта
на

преподавателите

по

мода

и

конструиране

в

Експерименталното

художествено ателие по мода на НБУ. Ателието осигури всички необходими
материали за изработването на облеклата. Студенти от БП „Фотография“ се
включиха

в

последния

работен

реализираните студентски проекти.

етап

–

създаване

на

фотосесии

на

На 23.01.2015г. в Университетски театър – НБУ се проведе заключителна
презентация на майсторския клас по мода. Беше показана мултимедия със
селекция от целия творчески процес, концепциите, проектите, както и заснетите
фотосесии на колекциите. Няколко работни екипа получиха отличия и награди
за представянето си:
-

Награда за цялостно представяне – екипът, създал колекция,
инспирирана от дизайнера Rick Owens:

1. Камелия Давидкова
2. Николая Гюрова
3. Лили Кръстева
4. Деница Станчева
5. Мария Станчева

-

Награда за цялостно представяне – екипът, създал колекция,
инспирирана от дизайнера Bernhard Willhelm:
1. Маринела Лазарова
2. Неда Павлова
3. Вероника Иванова
4. Антоанета Войводова

-

Награда за най-добра фотосесия – екипът, създал колекция,
инспирирана от

дизайнера Владимир Каралеев, фотограф Елица

Джуренова:
1. Мартина Бонева
2. Елена Димитрова
3. Мина Кънчева

4. Тина Абделазис

Награди получиха и други два студентски екипа, техните колекции ще бъдат
експонирани при поредното модно събитие в шоурум „Иван Асен“ 22.

-

Екипът, създал колекция, инспирирана от дизайнера Acne Studios :
1. Иван Колев
2. Стиляна Бакалова

-

Екипът, създал колекция, инспирирана от дизайнера Jil Sander :
1. Боряна Вътова
2. Елена Димитрова
3. Симеон Атанасов

УЧАСТНИЦИ:
1. Преподаватели:
-

доц. Елена Тодорова

-

гл. ас. д-р Яна Дворецка

-

гл. ас. д-р Кристина Савова

-

Теодора Момекова

-

Татяна Георгиева
2. Студенти от БП „Мода“ от 2, 3 и 4 курс

