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На 23.04.2015г.в 18ч. в музикален център „Борис Христов“ беше открита 

изложба „Поколения“, ретроспективна експозиция от модни графики на Жанет 



Стойчева и рисунки на студенти по мода от НБУ. Изложбата  демонстрира по един 

нагледен и впечатляващ начин методите и формите на обучение, както и 

постиженията на студентите по мода от НБУ. Студентски задачи, поставени в часовете 

по рисуване, както и свободни композиции в цвят бяха експонирани в  галерията и 

залите на музикален център „Борис Христов“. Изложбата успя да покаже пред 

публиката творческите търсения на младите хора в областта на изобразителното 

изкуство. Тази изява на студентите от БП „Мода“беше насочена към кандидат-

студентската кампания на НБУ и на нея бяха специално поканени ученици от 

специализираните училища и колежи.    

 

Изложбата беше открита от акад. Светлин Русев. 

 

 

 

 

В отделна зала бяха подредени около 70 модни графики на една от 

популярните в миналото художничка, известната модна дизайнерка, г-жа Жанет 

Стойчева (1939-2013г). Наследниците  на Ж. Стойчева дариха на студентите по 

мода от НБУ модни рисунки и графики, част от които бяха показани на тази 

изложба. Посетителите имаха възможността да се запознаят с уникалното 

майсторство на Жанет Стойчева в модната илюстрация, както и да видят 

художествените експерименти и търсения на млади творци, които са в началото 

на творческия си път.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



По един интересен и необичаен начин тази изложба показа 

приемствеността между различните поколения, както и успехите на студентите 

от НБУ. Наследниците на г-жа Стойчева дариха на БП „Мода“ около 200 

авторски модни графики, както  и специализирани книги в областта на 

изобразителното изкуство и модата. След приключването на тази 

ретроспективна изложба модните скици ще бъдат използвани като нагледни 

материали в обучението по мода. 

 


