“Sofia Green Fashion Days”

Участие на студенти и преподаватели в модно ревю и изложба с
екологична тематика

хотел Новотел
26.11.2017
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на фонд „Учебни
програми“ към Бакалавърски факултет

Ръководители на проекта:

доц. Елена Тодорова, преп. Теодора

Момекова, доц. д-р Анна Пампулова, гл.ас д-р Яна Дворецка.
Екип: ас. Стоян Бунджулов, хон. преп. Петя Джукелова
Участници: гл.ас.д-р Яна Дворецка, Антоанета Войводова, Симона
Манчева, студенти от ІІІ-ти и ІV-ти курс БП „Мода“, студенти от І-ви
курс БП “Театър“.
Тази година Business Media Consulting Company инициира уникален проект в
областта на модната индустрия, чиято цел е да бъдем в синхрон с природата.
Настоящият век изисква да преосмислим бъдещето на модата, която трябва да
стане устойчива, екологична, практична и етична.

“Sofia Green Fashion Days” е първото по рода си събитие, не само на
Балканския Полуостров, но и в цяла Източна Европа, което обединява хората,
държащи на здравословния начин на живот, потребителите на био козметика,
органична храна и облекла, направени от напълно органични или рециклируеми
материали.
Дните на зелената мода в София се проведоха на 25 и 26 Ноември 2017 г.
в хотел Новотел. В два поредни дни моделиери, търговски къщи и производители
на еко и био продукти представиха своята визия за природосъобразен живот.
Между изложителите се отличаваше самостоятелната изложба на студентката от
трети курс, програма „Мода“ Симона Манчева. Тя участваше с бижута и
украшения, направени от отпадъчни материали и опаковки. На 26 ноември, на
модният подиум показаха своите еко-колекции дизайнери от България и чужбина.
Събитието имаше за цел да привлече вниманието на производители и
потребители на модната индустрия у нас, като създаде още една платформа за
дискусии, да декларира и подчертае важността от зеленото мислене.

Колекция облекла на гл.ас. д-р Яна Дворецка

Студенти и преподаватели от Нов български университет участваха в това
събитие. Дизайнерите Яна Дворецка и Антоанета Войводова показаха своите
колекции еко облекла, изработени изцяло от естествени и подлежащи на
рециклиране материали. Лилит Матевосян, студентка от магистърска програма
„Мода и бизнес-стратегии“, показа колекция, в която е вградила запазени старинни
арменски тъкани от стенни пана и килими.

Тема „Разделно събиране на отпадъци“ – студенти трети и четвърти курс в програма „Мода“.

Ревюто започна с пърформанс на студенти от първи курс, програма
„Театър“, с хореография на доц. д-р Анна Пампулова, които бяха облечени в девет
облекла с тема „Разделно събиране на отпадъци“, специално проектирани и
изпълнени от студенти от

трети и четвърти курс в програма „Мода“, под

ръководството на хон. преп. Дора Момекова и хон. преп. инж. Петя Джукелова.

Тема „Разделно събиране на отпадъци“, студенти трети и четвърти курс в програма „Мода“.
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