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В Югозападния университет „Неофит Рилски“ на 25.10.2018г. се
проведе национално модно-ревю конкурс. Събитието, което се
превърна в традиционно, е част от програмата на Националния
студентски фестивал на изкуствата, организиран от Факултета по
изкуствата.
Жури с председател доц. д-р Мария Блажева и членове проф. д-р
Емилия Панайотова и доц. д-р Елена Тодорова от Нов български
университет, д-р Милка Александрова от Националната художествена
академия, проф. д-р Емил Куков и гл. ас. д-р Диана Захариева от
Югозападния университет отличиха най-добрите колекции.
Участие в модния форум взеха студенти от специалност „Мода“ от
Югозападния

университет

„Неофит

Рилски“,

художествена академия и Нов български университет.

Националната

На подиума в Първи учебен корпус бяха представени колекциите
„DEBATE“, „Престиж“, „The bright side“, „ДОСПЕХИ“, „COLOR WITH
MOUVEMENT“, „ESSENCE“, „SAN VITALE“, „Импресия от камъни и
апликации“, “Graffashion”, „Рееволюшън“, „An alterd“, „Полихроморфос“,
„ЧЕРГА“, „United diversity“, „Peruvian“, „ CAST THEM OUT“, „Пъзел“ и
„Пролет на платно“.
В тазгодишното единадесето издание на националното ревю бяха
показани и колекции от бижута на Виолета Павлова и дизайнерски
дрехи на Милена Нгуен, които са бивши възпитаници на специалност
„Мода“ в Югозападния университет, развиващи се успешно със
собствени модни марки. На подиума бе представена и съвместна
модна колекция, вдъхновена от Ковачевица, на студентите от втори
курс и деца от Школата по мода и дизайн към Центъра за личностно и
творческо развитие на децата на Благоевград, с ръководител Мария
Онтева. Специални гости на модното събитие бяха и ученици от СОУ
„Никола Карев“ в град Струмица, Македония, които закриха ревюто с
атрактивна ученическа модна колекция.
На първо място журито определи колекцията „Доспехи“ на Яна
Костова от Югозападния университет „Неофит Рилски“, колекцията
„CAST

THEM

OUT“

на

Цветелина

Ценкова

от

Националната

художествена академия и колекцията „Полихроморфос“ на Цветелина
Валентинова от Нов български университет. На второ място бяха
класирани колекцията „DEBATE“ на Виктория Цимева от Югозападния
университет, колекцията „Аморфни структури“ на Мерал Маринова от
Нов български университет и „Черга“ на Виктория Раданова от
Националната художествена академия.

Журито определи и 4 трети награди за Моника Станева от
Югозападния университет с колекция „Престиж“, за Моника Димитрова
от Нов български университет с колекция „Рееволюшън“, за Христина
Тонев от Нов български университет с колекция „An alterd“ и за Вера
Димитрова от Националната художествена академия с колекцията
„Peruvian“.
За снимките по време на Националния студентски фестивал се
погрижиха

студентите

от

катедра

„Телевизионно,

театрално

и

киноизкуство“, под ръководството на техния преподавател гл. ас. д-р
Крум Иванов и ръководителя на катедрата доц. д-р Клавдия
Камбурова.

