МАЙСКИ ДНИ НА МОДАТА – НБУ
5.05 – 3.06. 2016 г.
Проект, подкрепен от ЦФСР към Настоятелството на НБУ
Проекти, подкрепени от БФ и ФБО
В поредицата от събития, отбелязващи 25 – тата годишнина на НБУ
се включиха студенти и преподаватели от БП „Мода“ и МП „Мода и бизнес
стратегии“.От 5 май до 3 юни бъдещите модни дизайнери представиха
своите творчески разработки в поредица от събития, обединени под
общото заглавие „Майски дни на модата - НБУ“., Студентите по мода от
НБУ, с помощта на своите преподаватели демонстрираха по един
категоричен начин усета си за красота, стил и мода пред софийската
общественост и показаха, че обучението им е на високо професионално
ниво.

1. 5.05.2016 г. - Модно ревю и инсталация „Christian Dior – the
new look“
Татяна Георгиева
Доц. Елена Тодорова
Студенти 2, 3 и 4 курс БП „Мода“, студенти МП „Мода и бизнес
стратегии“
В изисканото пространство на „Vogue Vision Academy“, ул. „6
септември“ 55А, с любезното съдействие на стилист Митко Дамов бяха
показани студентски модни инспирации на тема „Christian Dior – the new
look“,облекла, проектирани и създадени от студентите по време на
практически семинар под ръководството на известния български дизайнер

Веско Йорданов.

2. 5 .05.2016 г. - „Аз, дизайнерът“ – разговор с модния дизайнер

Веселин Йорданов и известния стилист Митко Дамов

3. 9.05.2016 г. - ДИПЛОМНОТО РЕВЮ „FASHION FORECAST2016“
Татяна Георгиева
ас. Николай Пачев
Студенти МП „Мода и бизнес стратегии“
В ДНК на НДК – пространство за съвременен театър и пърформанс,
студенти от магистърска програма „Мода и бизнес стратегии“ представиха
своите дипломни колекции.

4. 10– 17. 05.2016 т. - Изложба „НЮАНСИ“ – облекла,
аксесоари
доц. Елена Тодорова
проф. д-р Емилия Панайотова
гл. ас. д-р Кристина Савова
В музикален център „Борис Христов“ студенти от 1 и 2 курс, БП „Мода“
представиха свои творчески разработки .

5. 20.05.2016 г. Модно ревю „Цветове и обеми“, Университетски
театър НБУ
гл. ас. д-р Яна Дворецка
гл. ас. д-р Кристина Савова
Бяха представени семестриални задачи, проектирани, конструирани и
изпълнени в материал – студенти от 2 курс, БП „Мода“.

6. 21 - 23 .05.2016 г., Моден пърформанс – „Наследството на
Alexander McQueen“, Шоурум Иван Асен 22, ул. „Иван Асен“
22
Татяна Георгиева
гл. ас. д-р Яна Дворецка
студенти 3 курс БП „Мода“, студенти МП „Мода и бизнес стратегии“
Студентски модни разработки за прожекцията на филма „Наследството
на Alexander McQueen“, участвали на фестивала „София филм фест“.

7. 21 - 23 .05.2016 г., Модна инсталация „FREAKS&ICONS“ ,
Шоурум Иван Асен 22, ул. „Иван Асен“ 22
Татяна Георгиева
гл. ас. д-р Яна Дворецка
студенти 3 курс БП „Мода“
Студентски модни инспирации от модните икони, задачи, проектирани и
изработени по време на семестъра в курсовете по мода и конструиране
на облекло.

8. 26.05.2016г. Семинар „Тенденции и прогнози в стайлинга на
прическите“ Презентация на Vogue Vision Academy - стилист
Митко Дамов, Университетски театър НБУ
Татяна Георгиева

9. 30.05.2016 г.- Модна информация, сезон „Есен - зима 17/18“
,„Да поговорим за модата“ – дискусия
Лекция на г-жа НелиМитева – професор в Akademie Mode & Design
(Мюнхен)
Татяна Георгиева
Студенти от БП „Мода“ и МП „Мода и бизнес стратегии“

10. 3.06.2016г. - Дипломно модно ревю „F + E =?21 Ancient
Egypt and Fashion in 21 century“
гл. ас. д-р Кристина Савова
Студенти от БП „Мода“

