ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР (МАЙСТОРСКИ КЛАС ПО МОДА)
„CRISTIAN DIOR – THE NEW LOOK“
1.04 – 10.04.2016 г.
Участници:
Преподаватели:
1. Татяна Пенчева
2. гл. ас. д-р Яна Дворецка
3. доц. Елена Тодорова
4. гл. ас. д-р Незабравка Недялкова
Студенти от 2, 3 , 4 курс БП „Мода“; студенти от МП „Мода и бизнес стратегии“,
студенти от МП „Стайлинг“
В продължение на десет дни студенти по мода от НБУ участваха в едно
изключително интересно и атрактивно
събитие – практически семинар
(майсторски клас по мода) под ръководството на известния български моден
дизайнер Веселин Йорданов. Веселин Йорданов е български моден дизайнер,
познат на всички, които се интересуват от мода. Живее и работи в Милано,
Италия. Известен е с работата си върху мъжката модна линия на „Капаска“, с
изявите си като креативен директор на „Rolmann“, както и като редактор на едно
от добрите мъжки списания „MAX“.В момента работи за българската модна
марка „Melini“. Веселин Йорданов е завършил известното училище по мода
ESMOD в Париж.
Няколко години Веско Йорданов беше преподавател в МП „Мода и бизнес
стратегии”, под негово ръководство няколко групи студенти завършиха успешно
и се реализираха на модния пазар в България. Веселин Йорданов винаги с
удоволствие се отзовава на нашите покани, участвал е в 4 семинара със
студенти от БП „Мода“ и се ползва с голям авторитет сред младите дизайнери.

В семинара участваха 30студенти от II, III и IV курс на БП „Мода“, както и
студенти от МП „Мода и бизнес стратегии“.
Създадени бяха 10 студентски

работни екипа, на всеки беше поставена конкретна задача в съответствие с
предварително зададената тема.

През краткото време, с което разполагаха, студентите успяха да изградят
цялостна концепция за модна колекция, да реализират своите проекти следвайки
стъпка по стъпка принципите за създаване на една модна колекция, да изградят
своите модни импровизации по темата. Отделните колекции бяха създадени и
изпълнени от студентите с помощта на преподавателите им в
Експерименталното художествено ателие по мода на НБУ. Ателието предостави
материалите за изработването на облеклата.

На 10.04.2016г. в Университетски театър – НБУ се проведе
заключителната презентация - мултимедия със селекция от творческия процес,
концепциите и проектите на колекциите. Показани бяха и заснетите фотосесии
на реализираните студентски проекти. Няколко работни екипа получиха отличия
за представените колекции:
1-ва награда – екип студенти от МП „Мода и бизнес стратегии“
1. Теодора Митова
2. Деница Минчева
3. Боряна Петрова
4. Анита Петрова

2 -ра награда – екип студенти от БП „Мода“
-

Айлин Елмаз

-

Памела Велкова

-

Мира Николова

-

Ирена Неделчева

3-та награда – екип студенти от МП „Мода и бизнес стратегии“
-

Гергана Димова

-

Александра Велинова

-

Николета Николова

Награда за дебют - студенти от 2 курс БП „Мода“
-

Мира Николова

-

Ирена Неделчева

