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Чрез Български 
пощи

Всеки абонат ще получи подарък

Абонирайте се!
202  Кат. №

Кълнове 
за добра форма
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Пролет в косите
с Митко Дамов
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За тези, които все още не 
са направили своя избор, са 
нашите предложения. За 
празничната нощ и след 
това. За останалите, това 
са идеи за втората ве-
чер или за други празнични 
събития.
Предлагаме ви три вари-
анта на абитуриентски 
ансамбли. Изберете подхо-
дящия за вас.
Съобразете се с фигурата 
и с темперамента си.
Изберете предпочитания 
от вас стил и го създайте 
– чрез избора на рокля, об-
увки, чанта, бижута, грим...
Сглобете пъзела, за да полу-
чите желаната “картина”.
Младостта е красива сама 
по себе си. Облечете я в 
ефектна и удобна дреха, 
която ще можете да обли-
чате и при други радостни 
поводи. 
Ако предпочитате роман-
тична рокля, изберете ро-
клята в две части – боди 
в  щампиран елегантно сив 
сатен и пролетно зелена 
пола балон. Ушийте си я в 
предпочитаните от вас 
цветови комбинации. Ком-
бинирайте смело.

За вас, абитуриентки

8 модела
по 4 

размера

стр. 3
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обичате ли да плетете?
стр. 6лятна блузка

кухнята:
Кух ня та – ед но от най-оби та ва ни те по ме-

ще ния в жи ли ще то, все по-ряд ко се въз при е ма 
ка то мяс то то, в ко е то един стве но се при-
гот вя и съх ра ня ва хра на. Пов ли я на от про ме-
ни те в съв ре мен ния на чин на жи вот, тя се 
прев ръ ща в при те га те лен цен тър и пред по-
чи та на сре да за съ би ра не и об щу ва не на се-
мей ство то и не го ви те гос ти, къ де то не са-
мо мо жем да се нас ла дим на вкус на та хра на, да 
пог ле да ме те ле ви зия, да по го во рим...

интериор & eкстериор

стр. 10

Пъстро и пролетно
Цветя, геометрични фор-
ми, екзотични принтове, 
точки - лято 2009 позволя-
ва всичко и ви задължава да 
сте женствени. Поне за ня-
колко месеца забравете пан-
талоните и си спомнете, че 
сте дама. С  най- женстве-
ната дреха в гардероба си. 
Роклите,  са дръзки и ярки. А 
роклята е практично реше-
ние за всички случаи, защо-
то е подходяща и за дневна 
разходка, и за вечер навън, и 
за работа, и за неформални 
срещи. Няма ограничения в 
дължината - ако ви се носи 
късо, носете. Ако предпо-
читате дългите рокли, да-
вайте. Единственото усло-
вие е да са цветни. Както 
и миналото лято. Така че 
извадете от гардероба лю-
бимата си рокля, за да й се 
порадвате отново. 

Рецепти
за здраве и хубост

стр. 9
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искам да уча право и да стана 
добър адвокат

Родена съм в град  Русе, но живея в София 
вече четири години. Зодия Телец съм. Уча 
в Първа частна английска гимназия „Уйлям 
Шекспир” и съм в 11 клас.

Модел съм от три години, в момента 
съм в модна агенция FH1.

Основното ми занимание засега е учили-
щето. За в бъдеще искам да уча право и да 
стана един много добър адвокат. Нямам 
приятел за сега.

Обичам да спортувам, редовно играя те-
нис. Така поддържам и линията си в добра 
форма и тялото си в кондиция.

Фани:

Колекция Дева
„Пролетно настроение“
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Чорапи: 
FRANZONI

не се лишавам от 
нищо, но се съобразя-
вам с количеството
Казвам се Яна, на 21 години 

съм, родена в град Пловдив. 
Зодия Риби. Тренирала съм и 
съм участвала десет години в 
състезания по лека атлетика в 
дисциплините троен скок, скок 
дължина, а последните няколко 
години в седмобоя!  Уча в Плов-
дивския университет „Паисий 
Хилендарски”,  специалност фи-
зическо възпитание, втора го-
дина. След като приключа с ба-
калаварската степен, искам да 
запиша магистратура Спортен 
Мениджмънт в НСА.

Модата е нещото, което ми 
доставя удоволствие. Отскоро 
се занимавам с това, но опреде-
лено ми харесва. За модата ме 
откри Йоана, предложи ми да на-
правим една пробна сесия и от-
там започна работата ми като 
модел в FH1. По-голяма част от 
хората си мислят, че да си модел 
или манекен е много лесно, но не 
е така, както в повечето профе-
сии модата си има и  добри, и не 
толкова добри страни. Страш-

но трудно е за един модел да се 
превъплъщава в различни роли на 
различните сесии. Трябва голяма 
доза артистичност, дори поня-
кога на ревюта е доста трудно, 
когато трябва да издържиш 7-8 
часа, а понякога и повече, на об-
увки с ток 12 сантиметра! През 
свободното си време обичам да 
тренирам или във фитнес за-
лата или на чист въздух правя 
кросове. Когато ми остава по-
вече свободно време, ходя и на 
тае-бо,  на кино с приятеля ми, 
когато и двамата имаме такава 
възможност, тъй като и той е 
много зает!

Старая се да се храня здра-
вословно и умерено, но за съжа-
ление,  както повечето жени, 
обичам страшно много сладко и 
в частност шоколад...

Не смятам, че като цяло 
трябва да се лишаваме от нещо, 
което обичаме, просто трябва 
да се ограничаваме в самото им 
количество. Във всекидневието 
си предпочитам по-спортния 
стил на обличане.

Любимите ми цветове са 
черно и розово!

лицата на броЯ

Яна:

от стр. 1 
Ако сте бунтарка по природа 

и предпочитате провокацията, 
сигурно ще харесате второто 
ни предложение – актуалните 
шорти от сатен с бюстие, в 
допълнение с пола – пелерина. 
Или третото – рокля туника 
от ефирна прозрачна материя 
в комбинация с много модния 
за сезона клин.

Роклята е семпъл шик, кой-
то може да се ползва и след 
бала.  Може да е ушита и от 
едноцветна материя, тогава 
непременно добавете цвят – 
с аксесоарите. Най-важни от 
които са обувките.

Те непременно трябва да са 
удобни, защото цяла нощ ще 
бъдете с тях.  За  романтична 
рокля подхождат чехли или сан-
дали. Убедете се, че са удобни. 
Обувайте ги, за да се разтъ-
пчат в къщи,  за да не съсипе-
те празничната си вечер.

Ако роклята е с пайети или 
лурексови нишки, изберете из-
чистени сандали. 

Алтернатива е да си носите 
обувки за смяна. За събиране на 
овации при влизане в залата – 
да бъдете с висок ток, а после 
да сложите удобните “пантоф-
ки”. Спокойно може да си по-
зволите да сте без токове по 
време на танците. Тези модели 
нямат равни в дискотеката...

За вас, абитуриентки
Преди всичко - мЯра и удобство

Чантата трябва да е малка, 
тип плик или с къси дръжки. Тя 
би могла да е цветният акцент 
към тоалета. 

Актуални са както ярките, 
така и нежните пролетни ба-
гри.  Класическото червено, 
както и всичките му нюанси 
– ярко оранжево, приглушено 
розово, брик – също са хит. 
Свежо, младо и оригинално из-
глежда зеленото. 

И тук чувството за мярка 
и вкус трябва да присъства 
задължително.

Колкото до бельото – то 
може да бъде или контрапункт, 
предизвикателно и дръзко, или 
изящно допълнение на темата.

Прическата също трябва да 
бъде “отрепетирана”. Избере-
те подходящата подстриж-
ка. Най-добре е да бъде лека и 
въздушна. Гримът е  вечерен, 
но внимателно подберете 
цветовете. Не прекалявайте 
с количество. Малко фон дьо 
тен, водоустойчива спирала и 
лек блясък на устните. Можете 
и да ги подчертаете с по-ярко 
червило, ако тоалетът го из-
исква.

И накрая – маникюрът. За 
завършек на картината. Е, 
остана да добавите усмивка-
та! 

Огледалце, огледалце от сте-
ната...   

FH I MODEL AGENCY
Tel: 02/ 987 83 25

website: www.fh1.bg
Повече на стр. 5 в „СЕЗОНИ“

www.inatrading.com

Ние ви помагаме да 
правите мода!

BELLISSIMA

малко сигурност в икономи-
ческата нестабилност” каза 
Лиътрис Айзман, изпълните-
лен директор на Pantone Color 
Institute®. 

През есента на 2008 г. на 
преден план бяха изведени 
синьото и лилавото. Както 
често се случва, цветовете 
преливат от сезон в сезон. 
Пролет 2009 г. не е изключе-
ние. Кралското синьо, фаво-
рит в дизайнерските среди 
през този сезон, приема ста-
билни, класически пролетни 
морскосини нюанси, които го 
карат да блести. Съчетан с 
който и да е друг цвят, той 
предлага много интересни 
пролетни комбинации.

Повеждайки лилавото в по-
светлата гама, лавандуловият 
цвят представя по-меки, по-
летни тонове, като по този 
начин продължава мистичната 
линия на лилавото от минала-
та есен. 

Жълтото продължава да 
дълбае своята пътечка в све-
товните модни тенденции и 
наситеното лимоново жълто 
привнася закачка и оптими-
стично излъчване към пали-
трата. Неговата жизнерадост 
е призвана да дарява усмивка 
и да привлича блуждаещото 
око на потребителя. По при-
мера на своя лимонен съсед, 
дружелюбното и отзивчиво 
розово-оранжево също прида-
ва оптимистично излъчване. 
С оранжевите си нюанси този 
цвят се съчетава с повечето 
цветове тен на кожата и е 
красив в блясъка на лятото. 

цветове за пролет 2009 г. 
тенденции от ню Йорк

Тази пролет чувствител-
ността и прелъстителност-
та се въплъщават от наси-
теното розово на фуксията 
както за дрехите, така и  за 
червилата и за лаковете за 
нокти.  Със сините си полу-
тонове този цвят е същински 
фурор, който привнася елеганс 
в палитрата. 

Фиксирането на неутрални-
те цветове задава практич-
ната линия в променящия се 
икономически свят. Не както 
сме свикнали да го виждаме, 
пепел от рози се освобождава 
от типичните асоциации с не-
утралните тонове, свързани 
с пролетта, като добавя едва 
забележими розови полутоно-
ве. А със своите синьо-зелени 
полутонове, студеното сиво 
е нюансиран неутрален цвят, 
който може да бъде съчетан 
с всеки друг цвят, за който 
говорим сега. 

Актуални са и три зелени, 
всяко със своя индивидуал-
ност, прославяйки идеята за 
свежест и възраждане. Ярко-
зеленото, същински пролетен 
тон, придава истински живец 
в палитрата във време на 
раждаща се природа. Тъмното 
жълтозелено, вдъхновено от 
цитруса, е по-спокойно и по-
сериозно, предлагайки елемент 
на изисканост към съчетание-
то. Отразяващата повърх-
ност на светлозеленото, из-
чистен, ясен приглушен тон, 
добавя едва уловим блясък. 

Пролетта по традиция про-
вокира чувството за свежест 
и за ново начало с напъпили 
пъпки и цъфтящи цветове, ко-
ито вдъхновяват дизайнерите 
да разчупят зимния застой.  
Ярките цветове се завръщат 
в топ 10 за пролет 2009 г. Ди-
зайнерите използват ярки ба-
гри в своите колекции, но все 
още укротяват жизнеността 
с полупрозрачни или неутрал-
ни тонове. „Дизайнерите на  
Седмицата на модата в Ню 
Йорк провокират положител-
ни мисли със своите живи 
цветове, докато обрабо-
тените, земните нюанси 
са предназначени да внесат 

Tracy  
Reese

Shaun 
Kearney

Nanette 
Lepore

Моделите са от колекция  
на Panton Color Report  

spring 2009

Марковите бански можете да намерите в  
магазините в цялата страна.

За заявки на едро и продажби на дребно –  
от  официалния представител на италианско 

бельо и чорапогащи с марките
 Franzoni и  Bellissima

София, Младост 1 - срещу пазара,  
бл. 47, вх.Б, партера, gsm: 0888 681 867
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Му зи ка та на Мо дест Му сор-
гски в „Кар ти ни на ед на из лож ба” 
(на пи са на за пи а но през 1874 г. 
и ор кес три ра на от Мо рис Ра вел 
през 1922 г.) е вдъх но ве ни е то 
на мод ния фо тог раф Алек сан-
дър Ниш ков, кой то пред ста вя 
на стра ни ци те ни ко лек ци и те на 
„Де ва”, и  жи во пи се ца Ни ко лай Бу-
зов, ди зай не рът на „Мар кам”. Те 
пред ста ви ха съвместна изложба 
в сто лич на та га ле рия „Рай ко 
Алек си ев”, а ней ни ят ус пех  ги 
про во ки ра да пред ста вят твор-
би те си и в Ру се.

Авто ри те пол зват спе ци фич-
ния език на две те  из кус тва. Алек-
сан дър Ниш ков се от тлас ква от 
кон крет ни те обек ти, за да съз-
да де ме та фо рич ни или сюр ре а-
лис тич ни об ра зи по вдъх но ви ли-
те го пи е си.. Ни ко лай Бу зов пък 
се от тлас ква от аб страк тни те 
фор ми, за да ги пре вър не в кон-
крет ни зна ци и се тив ни сим во ли 
на съ щи те те зи пи е си. 

В край на смет ка как во се по-
лу ча ва?

Мо дест Му сор гски (1839-
1881) се вдъх но вя ва от пос мър-
тна та из лож ба на из вес тния рус-
ки ар хи тект и ди зай нер Вик тор 
Хар тман (1834-1873) и пи ше 
сю и та та бук вал но на един дъх. 
Тя е пуб ли ку ва на пет го ди ни след 
смър тта на ком по зи то ра под 
ре дак ци я та на Рим ски-Кор са ков. 
По та зи ре дак ция пък през 1922 
г. Мо рис Ра вел пра ви ор кес тра-
ци я та, с ко я то „Кар ти ни на ед-
на из лож ба” ста ва из вес тна на 
ши ро ка та пуб ли ка. Му зи ка та, 
вдъх но ви ла че ти ри не ве ро ят ни 
аран жи мен та за пи а но, Ра ве ло ва-
та ор кес тра ция, син те зай нър-
на та про во ка ция на Исао То ми та 
и рок виж да не то на „Емер сън, 
Лейк и Пал мър” зву чи в из лож-
ба та на фо тог ра фа Алек сан дър 
Ниш ков и жи во пи се ца Ни ко лай 
Бу зов. Са ма та ек спо зи ция е още 
ед на ин тер пре та ция, при ко я то 
му зи ка та пра ви об ра тен ход към 
ви зу ал но то.

„По сво я та същ ност про ек-

В галерията на Чешкия културен 
център в София премина изложба-
та от фотографии на Валентина 
Стойчева “Ерос и Танатос – разказ 
за страстта и смирението”. Из-
ползвайки образите на боговете 
от гръцката митология авторка-
та чрез голямоформатни фото-
графии на детайли от цветя, за-
щитава своята поетична визия 
за единството и красотата на 
живота и смъртта, мистерията 
на вечния кръговрат на битието.

Валентина Стойчева не е ново 
име в българската фотография. 
Автор е на повече от 15 самосто-
ятелни и редица съвместни излож-
би. Нейни фотографии са показвани 
както в България, така и в Лондон, 
Цюрих, Германия, Австрия, Полша, 
Харватия, Словения, както и в Прага, Чешката република, където тя 
живее и работи вече 18 години. Творческите търсения на Валентина 
Стойчева не се ограничават в една посока. Интересува се както от 
репортажна, така и от постановъчна фотография, експериментира 
с нетрадиционни техники и фотографски процеси, видео и мултиме-
дия. Специализира в рекламната и портретна фотография. 

Нейни фотографии са застъпени в частни колекции във Великобри-
тания, Австрия, Чехия, Люксембург, България. 

игра на огледални обраЗи

тът це ли мул тип ли ци ра не на 
об ра зи в ог ро мен ог ле да лен ла би-
ринт, къ де то въз мож нос тта да 

се из гу биш е ре ал на, но въз мож-
нос тта да от кри еш не що дру го, 
е неп ре о до ли ма”, каз ват ав то ри-

те. А от кри ти я та са във въз-
при я ти я та на все ки от нас…

Ди а на ПОПОВА

валентина стойчева за 

«Ерос и Танатос»

Джаки Кенеди е призната 
като политическа, социална и 
културна сила през 60-те годи-

ни. Много нейни съвременници 
твърдят, че е най-красивата 
американка, макар че Джаки не 
притежава класическа красота: 
тя има четириъгълно лице, раз-
далечни очи и твърде широка 
усмивка. Но независимо от 
това е наречена от личния си 
дизайнер Олег Касини „геоме-
тричната богиня”. Той създава 
нейния гардероб за Клетвения 
ден през 1961г. Нейната поръ-
чка към него е „да изглеждам 
като президент на Франция.” 
И да, нацията е изненадана, 
първата дама се превръща във 
водещ модел и трендсетер. 
Според книгата на Шели Бранч и 
Сю Калауей, тя фаворизира тай-
орите на Шанел, трапецовидни-
те поли, едноцветната гама в 
облеклото, пастелните тонове 
и цветната гама в бледо розово 
и оранж. Често е с пуловери с В 
деколте, с кожи. Класическият 
образ на богинята Джаки е със 
свръхголеми очила, черно поло и 

Първите дами на саЩ диктуват 
световните тенденции в модата 
Американците са очаровани от стила на новата си Първа дама Мишел Обама

Първата чернокожа президентша на САЩ Мишел 
Обама е новата модна икона. Нейният стил е кла-
сически и елегантен. По време на изборите и осо-
бено на клетвената церемония , тя популяризира  
облекло “Семпло и шик”.

бяла пола (тя обича да в бял топ 
и черен панталон или пола). Ке-
неди не носи бижута постоянно, 
а само когато се налага. Обича 
да пазарува от Армани, Ла Кост, 
Валентино, Каролина Херера, 
Пуччи, Шанел и дори Гап. Джаки 
обува дънки много преди те да 
се превърнат в хит.

Следващата незабравима 
Първа е Нанси Рейгън. Извест-
на с това, че обожава червено-
то, тя дори го кръщава „цвят 

за настроение”. Както и Джаки, 
Нанси обожава модата, но не е 
сляп последовател, тя по-скоро 
налага модните тенденции. 
Нейните любими дизайнери са 
Оскар де ла Рента, Адолфо Сар-
дина, Джеймс Галанос, Кароли-
на Херера, Валентино и Ив Сен 
Лоран. Когато Роналд Рейгън 
встъпва в длъжността прези-
дент през 1981г, тя е в  дрехи 
в червен цвят. Нанси е избрала 
огнено за официалната й снимка 

от сайта на Белия дом от този 
период. Там е облечена в люби-
мия си модел блуза с висока яка 
и панделка на нея. 

Камарата на американските 
модни дизайнери присъжда на 
Нанси Рейгън награда за личен 
стил. В писмено обръщение, 
бившата първа дама, превърна-
ла се в икона на американската 
мода, отговаря: „Радвам се, че 
успях чрез своя гардероб да из-
воювам признание за стила и не-
вероятния талант на тези ди-
зайнери. За мен беше истинска 
чест да нося всяка една скроена 
от тях рокля или костюм. Вся-
ка една от тези дрехи ми носи 
чудесен спомен – напомня ми за 
специален момент от моя жи-
вот – нещо за което аз винаги 
ще си спомням и ще съм благо-
дарна”.

Поредната Първа е Хилъри 
Клинтън. Ако говорим за карди-
нални промени във външния вид 
на първата дама на САЩ, то Хи-

лари Клинтън е президентската 
съпруга, при която те са най 
-осезаеми. Дори само бегъл по-
глед през снимките от различ-
ните периоди на нейния живот 
и начинът, по който е изглежда-
ла по време на двата мандата 
на нейния съпруг Бил Клинтън, 
ни позволява да кажем, че раз-
витието на визията на Хилари 
е история с много перипетии. 
Проблемите с имиджа на Хила-
ри обаче много бързо намират 

своето разрешение чрез близ-
кото й приятелство със зна-
менитите дизайнери Донатела 
Версаче и Дона Карън. Подобно 
на хилядите успели работещи 
жени, Хилари се придържа към 
стилните и изчистени кройки  
и не робува на екстравагант-
ните и предизвикателни тоа-
лети. Клинтън като първата 

Изтекоха 100 – те  дни 
откакто за първи път в 
Белия дом влезе чернокож 
президент, а с него и 44-та 
Първа дама. Докато светът 
все още е в еуфория и голе-
ми очаквания за промяна, 
се обръщаме към модната 
история на Първите дами . 
Те са създател на социални и 
културни тенденции, често 
се превръщат в обект на 
подражание. Начало на голя-
мото медийно внимание към 
визията на Първата дама 
слага Джаки Кенеди. Нейните 
наследнички Нанси Рейгън, 
Хилари Клинтън и Лора Буш 
успяват да го удвоят.

втора поредна година Мишел 
Обама попада в правения от 
1940 г. списък на сп. “Венити 
феър” за най-добре облечените 
светски персони. Тя е в една 
компания с Карла Бруни Саркози, 
Сара Джесика Паркър и Дейвид 
Бекъм. “Семпло и шик” - това 
е причината за присъствието 
й в него. “ В модно отношение 
Мишел Обама има огромен по-
тенциал. Тя си позволява буфан 
ръкави или много по-фриволни 
сака с огромни пърхащи ревери. 
Личи си, че може да се облича 
добре без много замисляне”, 
отбелязва Ейми Файн Колинс, 
специалният кореспондент на 
списанието. “Пример за това е 
лилавата й рокля с черен колан 
на Азедин Алая, която носеше в 
Минесота.”

В продължение на две години 
Мишел  е анализирана за стила 
си, облеклата  и аксесоарите, 
които ползва - от нейните 
гердани с изкуствени огромни 
бисери до правите изчисте-
ни рокли. Стила й поддържат 
американски те дизайнери Дона 
Рико, Такон Паничул, Наркизо 
Родригес, включително Мария 
Пинтон от нейния роден град 
Чикаго. Права рокля без ръкави, 
съчетана с жилетка или сако 
като ансамбъл плюс понякога 
едри бижута, това е семплият 
и любим вид на настоящата 
Първа дама. За втора поредна 
година Мишел Обама попадна в 
правения от 1940 г. списък на 
сп. “Венити феър” за най-добре 
облечените светски персони. 

В шоуто на Джей Лено, къде-
то мисис Обама е специален 
гост (облечена е в жълто-кафяв 
топ,  лимонена жилетка, скрепе-
на с брошка във вид на цвете, 
и бледо жълта права пола), тя 
заявява, че пазарува от Интер-
нет. Нацията е впечатлена от 
демократичното и облекло. По 
време на изборите в Мотор 
сити, тя е с 40-доларова рокля 
от Н&М. Раираният модел сил-
но я откроява пред тълпата. 

Семейството Oбама пре-
карва изборната нощ в коор-
динирани  цветово екипиров-
ки, всички с малко червено или 
черно. Мишел Обама носи по-
разително червена и почернена 
рокля създадена  от  Наркизо 
Родригес за пролетно-лятната 
му колекция. Докато американ-
ските модисти се молеха тя да 
да се облича от родни дизайне-
ри, Мишел се появи за Клетве-
ния ден с лимонено-жълта рокля 
и палто-ансамбъл  на Изабел 
Толедо, обувки на Джими Чо и 
ръкавици на Джей Крю. На бала 
по повод встъпването в длъж-
ност на съпруга си Мишел бле-
стеше с бяла рокля с едно рамо 
от Джейсън Ву. Така за няколко 
часа Обама превърна в предпо-
читани две почти неизвестни 
имена в модата.

Корицата на мартенското 
издание на Вог в САЩ е посве-
тено на Мишел Обама. Така 
тя става втората Първа 
дама, която е на корицата 
на модно списание, съобщава 
самото издание на интернет 
сайта си. 

Лора Буш

дама се облича 
официално и 
ж е н с т в е н о . 
Но сексапилът 
не е част от 
визията и. 
Нейната вто-
ра встъпи-
телна рокля е 
от Оскар де ла 
Рента. Ориги-
налната вер-
сия на роклята 
от златна 
дантела има 
широко декол-
те със скъпо-
ценни камъни.  
Клинтън го 
променя така, 
че то придо-
бива висока, 
почти викто-
рианска яка. 
Когато запо-
чва нейната 
първа кампа-
ния за Сената,, 

тя  се спира на еднороден черен 
костюм с панталон, почти уни-
формен. Но  по времето на сво-
ята президентска кампания тя 
предава униформата. Нейното 
място е заето от сака в цвят 
каки, жълто, дори десенирани с 
цветя. Отново Хилари Клинтън 
си играе  с модата.

За разлика от Хилари, Лора 
Буш демонстрира, че принадле-
жи към съвсем друга категория 
американки, с коренно различен 
стил. Госпожа Буш е самото 
въплъщение на традиционната 
първа дама в американски стил, 
а именно на жена, демонстри-
раща винаги перфектност.  
Дизайнерът, с когото Лора Буш 
работи по визията си, е Майкъл 
Феърклот. Модната формула 
на мисис Буш е проста, но аб-
солютно задължителна – сака, 
поли, удобни обувки и пастел-
ни или тъмни цветове, които 
стоят добре пред телевизи-
онните камери. Забранени са 
всякакви детайли и аксесоари. 
Ако стилът на Лора Буш се 
отличава по нещо от този на 
нейните предшественички, 
то това е цветовата гама, в 
която тя се облича. Феърклот 
подчертава, че тя предпочита 
тъмните и неутрални тоно-
ве – бяло, сиво, черно, кафяво 
и бежово. След церемонията 
по встъпване в длъжност на 
Джордж Буш, на която Лора е 
облечена в костюм с блестящи 
нюанси на червено и синьо (по-
добно на американския флаг), тя 
се е върнала към любимата си 
тъмна цветова гама. Тези то-
нове не са оригинални, но със си-
гурност са признак за изчистен 
стил и добър вкус .

44-ата първа дама на Амери-
ка е Мишел Обама. Завършила 
Харвард, тя е първата черно-
кожа президентша на САЩ. За 

Сюзен 
Иванова

иЗлоЖби

страстта и смирението в

Здра вей те, каз вам се 
Де ни ца Арги ро пу лос и  
ще ви на соч вам и по-

ма гам в руб ри ка та „Опи тай те 
с нас”. 

Ще ви по каз вам лес ни и уни-
кал ни не ща,  ко и то вие са ми те 
да нап ра ви те и да раз ра бо ти те 
по свой на чин.

Тъй ка то все по ве че ми лея 
за лет ни те дни, по тър шу вах в 
гар де ро ба да ог ле дам ми на ло го-
диш ни те си дреш ки. За съ жа ле-
ние в ня кой не се по би рам след 
зим ни те ох ран ва ния, а дру ги ве-
че не ми ха рес ват.

По пад нах на един пот ник 

опитайте с нас От стария потник - атрактивна чанта тип торба
(дос та стар, ви ди мо по ма те-
ри я та и по ка фя ва та бо я ди са на 
дан те ла), кой то със си гур ност 
ни ко га по ве че ня ма да об ле ка...
Но мор ски те ра йе та ме спря-
ха и в ми га ре ших, че мо га да 
го пре нап ра вя поч ти без уси лие 
в ед на ат рак тив на чан та. На-
ис ти на е страш но бър зо, тъй 
ка то мо де лът е с кръс то са-
ни през рам ки и пред раз по ла га 
към ди рек тна тран сфор ма ция. 
То ва, ко е то ми бе нуж но, за 
да нап ра вя мо я та но ва и ат-
рак тив на чан та бе : пар че та 

щам пи от дру ги ста ри дре хи и 
пан дел ка. Но жи ца и тър пе ние за 
ши е не. 

За вас ще до пъл ня, че спо ред  
ва ши ят пот ник мо же да из-
пол зва те и тек стил, коп че та, 
знач ки, дан те ли и мно го дру ги. 

За да е по-ус той чи ва, мо же-
те да я под пла ти те от вът ре с 
хас тар. Мо же те да й нап ра ви те 
и дъ но от кар тон, ко е то съ що 
да об ле че те с хас тар. 

Пред ла гам ви два мо де ла: 
За чан та тип тор ба - по-лес-

ния ва ри ант -  са мо за ши ва те 

пот ни ка в дол ния край.Пред-
ва ри тел но при ши ва те хас-
та ра.

За чан та тип лод ка из ряз-
ва те пре циз но елип со вид но 
дол на та част на пот ни ка и 
за ши ва те. 

Оттук на та тък сте вие. 
За ши вай те, ко ла жи рай те и я 
нап ра ве те та ка ва, как ва то 
на вас ви ха рес ва. Ля то то 
ид ва и аз го пос ре щам с но ва 
ори ги нал на чан та. Нап ра ве-
те го и вие! При ят но за ни-
ма ние и до ско ро!

Сценографката
Де ни ца Арги ро пу лос

На шата ста ра поз-
най ни ца Деница ви  

пред ста вих ме на 
стра ни ци те на Де ва, 

в руб ри ка та „Мла ди 
BG  твор ци”, още ка то 

сту ден тка по сце ног ра-
фия в На ци о нал на та ху-
до жес тве на ака де мия. 
Пре ди то ва е за вър ши-

ла Про фе си о нал на та 
гим на зия по тек стил и 
мо ден ди зайн, Со фия  – 

спе ци ал ност де се на тор 
на тек стил ни площ ни 

из де лия. Ка то сту ден-
тка, а и след то ва,  

учас тва в из лож би  и 
кон кур си- в Со фия, в 

Плов див, в Бра тис ла-
ва, в Гър ция, а в Па риж 
пра ви ре вю на ко раб че 

по Се на.
Та зи го ди на бе ше но ми-

ни ра на за наг ра ди те 
Икар в ка те го ри я та 

Де бют – за сце ног ра-
фи я та и кос тю ми те за 
пос та нов ка та „Ра дост 

за мо е то сър це“ на 
ло веш кия дра ма ти чен 

те а тър. 
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АБОНИРАЙТЕ СЕ!

кат. 
№ 202

ТАЛОН ЗА  
НАгрАДАТА 

НА брОя

Име .......................................................... 
Презиме ................................................. 
Фамилия ................................................. 
Код ...........  гр./с. ................................, 
обл. ........................................................... 
ул. ...............................................№ ........., 
бл. ........... ет. ...... ап. ...... 
Тел. ............................................................
Възраст ...........
Професия: …...........................................
Образование: ........................................
Кройки за какви модели бихте 
искали да разработим?
очакваме вашите писма и на 

адрес София 1000, ул. „Иван 
Вазов“  № 12, офис 317/2
За абонамент чрез редакцията 
изпратете запис с обратна 
разписка на името на веселина 

веселинова Фотева

абонамент   за 1 година  – 40 лв.

Изпратете талончето, за да 
участвате и в нашата лотария! 
Имате шанс да спечелите бельо 
от „СИя“ или козметика от  
„рефан“ или блуза от дева . 
Краен срок за участие 24  май 

2009 г. можете да изпратите и 

ксерокопие на талона.

 чрез български пощи.

Уважаеми читатели, абонирайте се! Всеки, който си направи годишен абонамент за вестник 
“Дева” – 40 лв., ще получи подарък от редакцията на същата или по-голяма стойност.

За да се свържем с вас, ни изпратете копие от разписката.
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Забавяне на проекти за Овните,  
щастие в любовта за Везните

Хороскоп на Мари за май 2009 г.

ОВЕН  
За Овена, както и за другите кардинални знаци цялата година е по принцип 

една от най-преломните. Основен лайтмотив е коренната преориентация 
и разрушаването на старите стереотипи, нови пътища в търсенето на 
нова кариера и ново признание. Усещането, че не може да живее постарому 
ще бъде съпътствано от неконтролируемо желание за промяна. През май 
обаче се очаква забавяне по всички проекти. Нужно е да пази сили и финанси. 
Ще бъде много активен и хазартен в този месец. Ще има голямо желание 
за флирт. 

ТЕЛЕЦ 
Това е прекрасно време за получаване на нови знания, разширяване на 

кръгозора, получаване на ново образование. Основните промени през май 
ще се случат в мирогледа му. Пътешествията и командировките ще бъдат 
много успешни, но най-важна сфера ще се окаже личния живот. В любовта 
и личните отношения ще настъпи стабилност. Успех ще го съпътства в 
кариерата и бизнеса. Ако започнат да го съпътстват неуспехи, да потърси 
причините в духовността си, духовните ценности ще му върнат успеха. 

бЛИЗНАЦИ
Нов старт и пълна промяна на основни неща в живота. Близнаците, роде-

ни от 4 до 12 юни, може да напуснат родния си дом в търсене на по-надеждно 
място за бъдещо развитие. Непланирани промени и големи изисквания към 
живота ще подтикнат родените на 10, 11, 14, 15.06 към смяна на жизнената 
ориентация и вида дейност. Ще имат прекрасен шанс забележително да 
увеличат капитала си и влиянието си в обществото. Може да се открият 
нови перспективи и хоризонти в такива сфери като реклама, медии, висше 
образование и нови технологии. Тези, които от май завържат нова връзка, 
ще задълбочат отношенията си и през юли-август може да прераснат в 
нещо по-сериозно. 

рАК  
Раците ще бъдат увлечени по домашното счетоводство – ще започнат да 

водят приходи и разходи, да планират загубите. Ще се увлекат и от популярна 
медицина. Правилното хранене, леките диети, изчистването на организма 
ще им позволят не само да изглеждат, но и да се чувстват добре, ще им по-
могнат да се излекуват от проточили се болести. Май ще бъде по-натоварен 
в служебен и емоционален план, очаква го придвижване по кариерната стълба 
– повишение на дохода или успешно преминаване на друга работа затова под-
ходящи за почивка са юни-август. В любовта всичко е наред. 

ЛЪВ
Ще има прекрасен шанс за ново партньорство, за разширяване на връзки-

те и перспективите в новите съюзи. Повечето задачи ще се решават с уди-
вителна лекота, а конкурентите или ще останат настрана, или ще бъдат 
победени. Твърде вероятни са конфликти с тях през втората половина на 
май и юни. За много Лъвове, особено за жените, личния живот  ще се окаже 
по-важен от работата и кариерата. Самотният Лъв ще има възможност 
да получи щастие в официален брак. Главното за Лъвовете е да не играят с 
пари, да бъдат практични и пестеливи! 

ДЕВА 
Девата ще продължи с работата над собственото си развитие. Ако има 

усещане за постоянен недостиг на време, то това е показател, че трябва 
сериозно да се заеме със самодисциплината и самоконтролът. В резултат 
ще се почувства значително по-свободна и ще започне да усеща пълноцен-
ност в живота си. Чувството за дълг и саможертва може да заставят Де-
вата да поеме тежки и непланирани задължения. Ако съществуващата рабо-
та я устройва, може да очаква съществен кариерен ръст. Благополучието 
ще бъде на цената на невероятни усилия, така че особена радост няма да 
изпита, а само морално удовлетворение, неимоверна умора и разбирането, 
че всичко това си е заслужавало. 

ВЕЗНИ 
Дълбоките промени касаят дома, семейството, рода и местожителство-

то. Това ще бъдат необратими процеси на освобождение от отживялото и 
ненужното. Затова е вероятен и основен ремонт, и смяна на местожител-
ството, и смяна на държавата. Което касае творчеството, любовта, тук 
са възможни нови перспективи и хоризонти. Има голяма вероятност от же-
лана и дългоочаквана бременност. През май Везните трудно ще проявяват 
инициатива и в голяма степен ще разчитат на партньора си. 

СКОрПИОН 
И пред него ще се появят нови хоризонти. Смело ще върви към набеля-

заната цел и успешно ще постига замисленото. Само да не забравя, че за 
преследването на целите не всички средства са добри. Времето е  бла-
гоприятно за финансовата сфера. Скорпионът ще получи доходи, за които 
не е подозирал. За някои е възможно и придобиване на недвижими имоти. 
Подводни камъни през май ще попречат за увеличаване на състоянието. Лю-
бовните отношения няма да са от най-стабилните. Сложните съпружески и 
любовни отношения ще претърпят поредната криза. 

СТрЕЛЕЦ 
Май. ще донесе на Стрелеца много пътешествия и пътувания. Късмет 

ще го очаква на път, в друга страна, в друг край. Но не е необходимо да 
пътува твърде далеч. Благодарение на пътешествията ще разшири кръга 
си от приятели и важни връзки. Периодът е особено добър за занимаващите 
се с журналистика и писателска дейност, издатели, полиграфи и работещи 
в сферата на образованието. Сферата на кариерата ще изисква сериозно 
отношение и труд. Припряните и жизнерадостни Стрелци трябва да се 
учат на дисциплина и умение да овладяват проблемите, на търпение и само-
обладание. 

КОЗИрОг 
Периодът е начало на дълбоки промени, които са съзрели още в минала-

та година. Ще има добро здраве, бодрост и сили, повишен апетит, но не 
е желателно да се натрупват килограми. Много благоприятни дни за инте-
лектуалната дейност, но е възможна критика и неразбиране от страна на 
авторитетни лица, както и трудности при публикуване и издаване. В лю-
бовта обаче няма да му върви. Дните са неблагоприятни за партньорските 
отношения и личния живот. Едва през следващата година  ги очакват нови 
връзки и възможности за брак. 

ВОДОЛЕЙ 
В парично отношение май е твърде успешен за Водолея. Предвиждат се 

повече приходи, отколкото разходи. Тези, които са взели кредит или заем, 
ще успеят да погасят задълженията си. Първата половина на годината е 
прекрасно време за възстановяване и развитие на любовни отношения. 
Възможни са срещи с любими хора живеещи в далечни страни, съвместни 
пътувания, удоволствия и развлечения. Самотните могат да разчитат на 
съдбоносна среща през май. 

рИбИ
Желанието да изучават себе си и вътрешния си свят е постоянно. Много 

Риби ще търсят скритите си способности и ще се увлекат по астрология, 
компютри и програмиране. Тези увлечения ще разширят не само тяхната 
ерудиция, но и кръгът от съмишленици. В партньорските отношения има 
не толкова страст, колкото силни чувства и усещане за постоянна подкре-
па. Тези, които имат хронични заболявания ще имат добра перспектива за 
възстановяване и успешно лечение. Да се подготвят за много неочаквани 
събития и да действат според ситуацията, но ако е възможно по-добре е да 
планират действията си отрано.

Мили приятелки, 
Представяме ви идеи и кройки за осем модела, които в зависимост от комбинацийте помежду им, 

могат да  изградят основата на пролетния ви гардероб. За празник и делник.
Ние ги обединихме в две теми- за бала и след него; и бизнес темата- от две поли и панталон с 

висока талия.
Роклята – туника е от прозрачна мека материя, за да я съчетаем с шортите и модното за сезона 

клинче. Вие можете да си я направите с хастар или от плътна коприна, или мека памучна тъкан и да 
си я носите като всекидневна. 

Оставихме цепки по двата странични шева,  вие обаче  можете да оставите малка цепка   на 
гърба – по средния шев .

Роклята може да допълните с колан в подходящ цвят, или в съзнателно търсен контраст 
- в зависимост от десена й.

По същата кройка, можете да си ушиете и всекидневен сукман от мек памучен плат 
или лен с вискоза.

Панталонът с висока талия  е леко разкроен в долния край на крачолите.На снимката 
панталонът е показан без маншет, вие можете да го направите с маншет или да 
го скъсите да глезена и да наберете подгъва с ластик, за да получите – тип голф. Комбиниран с 
трикотажна блузка или риза е подходящ както за офиса, така и за вечерна сбирка или посещение на 
спектакъл, особено ако го допълните с късо сако и с  вратовръзка. 

Шортите са от щампиран елегантен сатен за празника. В допълнение с бюстие, с 
елегантни сандали или с елегантен висок ботуш те са прекрасна възможност з а бунтарката.

Но това е идея и за всекидневието през пролетните променливи дни,  ако го ушиете от 
по-тънък деним или кариран памучен плат и го носите с подходящ ботуш или ниски обувки и 
плътен чорапогащник.

Пелерината, в комбинация с бюстието, може да се използва и като 
нестандартна пола върху панталонките, както ви показваме на снимката, 
или върху клинче. Закопчаването е с декоративна игла / бижу/.

Редове на дизайнера

Живка Кънева
за колекция “Пролетно настроение”

начин на изра-
ботване: Горната 
част на роклята се 
крои по права нишка 
на плата (след като се 
подлепи изцяло на блок) 
заедно с хастара. По-
лата и хастарът към 
нея се кроят по верев. 
В долната част на мя-
стото на подгъва се 
прави набор, равен по 
размер на обиколката 
на подгъва на хастара. 
Той се монтира към 
лицевата част, обръ-
ща се и отворът на 
хастара се затваря с 
външен краен тегел.

ОПИСАНИЕ

4
5

89

10

8

Вече ви въвеждаме и нови размери и оразмерявания, които, надяваме се, ще ви помогнат  при шиене.

1 обиколка гърди
2 талия
3 ханш
4 височина бюст
5 височина до талията - отпред
6 височина до талията – гръб
7 рамо
8 дължина ръкав 

9 обиколка бицепс
10 обиколка врат

При шиенето на панталони е 
целесъобразно освен  талията, 
ханша и дължината на панталона 
да се вземе обиколката на бедрото 
горе и дълбочината.

рОКЛя ТИП „бАЛОН”

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИ-
АЛИ: 200-250 г ленена или 
памучна прежда (може де се 
изработи и от лентичка за 
плетене); игли № 10 и кука 
№ 10.

ИЗПОЛЗВАНИ ПЛЕТКИ: 
лицева и дъгички на една 
кука.

Гръб: започва се на  54 
бр. и се плете лицева плет-
ка. На 62-рия р. се започва 
оформянето на ръкавните 
извивки. За целта  се изпли-
тат заедно 3-ата и 4-ата 
бр. заедно през 4 реда 4 
пъти. На 98-ия р. от нача-
лото се свиват средните 
16 бр. Оставените за рамо 
по 15 бр. се плетат още 2 
реда и на два пъти се сви-
ват.

Дясна предница: започва 
се на 39 бр. и се плете лице-
во. На 22-рия р. от начало-
то от левия край  започва 
да се свива по 1 бр., като за 

целта се изплитат заедно 
3-ата и 4-ата бр. на всеки 
4 реда 13 пъти. На 62-рия 
р. от началото се оформя 
ръкавната извивка, като за 
целта се изплитат заедно 
3-ата и 4-ата бр. заедно 4 
пъти  през 4 реда. На 70-ия 
р. от началото бримките 
трябва да са 21. Започва се 
оформянето на деколтето, 
като 3-ата и 4-ата бр. от 
края се изплитат заедно  7 
пъти през 4 реда. След 99-
ия р. от началото остана-
лите 15 бр.  за рамото се 
свиват на два пъти.

Лява предница: започва 
се с лицева плетка на 13 бр. 
На 18-ия р. от началото се 
надава по 1 бр. през 4 реда 
13 пъти. На 62-ри р. от на-
чалото се оформя ръкавна-
та извивка по същия начин, 
както и на дясната пред-
ница. На 70-ия р. бримките 
трябва да са 21. Деколтето 

се оформя, както при дясна-
та предница. Завършва се 
рамото.

Отделните части на  пле-
тивото се приглаждат вни-
мателно и се съединяват 
на една кука от външната 
(лицева) страна. Двете 
предници се оплитат на  
една кука,  всяка предница 
поотделно, след което се 
съединяват също от лице-
вата страна.

По дължината на цялата 
предница и около деколте-

то се изплита дантела на 
една кука. Тя е изпълнена 
от дъгички от 6 бр. син-
джир. Изплитат се 5 реда с 
дъгички, като се надава  по-
степенно, за да се получат  
диплите. Само около декол-
тето за яката се изплитат 
още 2 реда. 

бЛУЗКА С яКА И ЖАбО

необходими мате-
риали: тафта, сатен – 
1,70 м при ширина 1,40 м. 

начин на изра-
ботване: Изработват 
се свивките (пенс) които 
оформят раменете. Съе-
диняват се със средният 
шев на гърба. По същия 
начин се изработва и ха-
старът. Съединете хаста-
ра с основната част, като 
обърнете от вратната 

извивка.Нея отработете 
с веревна лента, като от-
пред се оставя около 50 см 
свободна за връзване.Ако 
ще използвата пелерината 
и като пола- тогава не пра-
вете пенсовете на раме-
нете. Пелерината можете 
да скъсите според желана-
та от вас дължина.Или да 
отпуснете още по-дълга, 
за да покрие дължината на 
роклята.

небходими материали: плътна коприна, 
тафта, сатен (добре е да се използват близки по 
състав тъкани) – 0,80 м за горната част и 1,40 м 
за полата при ширина 1,40 м, стречово подлепва-
що, скрит цип – 30 см, хастар – 2,00 м.

Кройката на горната част на роклята може да се 
използва самостоятелно за бюстие.

ПАНТАЛОН С ВИСОКА ТАЛИя
необходими материали: 

1,70 м плат при ширина 1,50 
м – лен, памук, сатен или студена 
вълна, цип - 20 см., 4 копчета.
начин на  
изработване: 

Изработете джобовете в пред-
ната част и свивките в задната 
част. Съединете страничните и 
вътрешни шевове и седалищния 
шев. Монтирайте ципа. Прикачете 
тесния колан, а към него - широкия. Вътрешната страна на колана отработе-
те по същия начин.

рОКЛя ТУНИКА
необходими материали: шифон, 

коприна, кенар - 1,50 м при ширина 1,40. 
начин на изработване: Ушиват 

се свивките. Изработват се раменете и 
страничните шевове. Ръкавните извивки 
и деколтето обработете с веревна лента.
Ако желаете – направете цепка в средата 
отпред и обточете.

Скъсена в желаната от вас дължина, ро-
клята ще стане туника.

бюСТИЕ
необходими мате-

риали: сатен, тафта, жакард 
– 0,60 м при ширина 1,40 м, ха-
стар – 0,55 м при ширина 1,40 
м, подлепващ материал, 1 цип 
или връзка.

начин на изработва-
не: Бюстието се крои по права нишка на плата заедно с хастара, след като 
се подлепи изцяло. Средата на гърба може да бъде изработена с връзка или за-
копчаването да бъде с цип встрани.

ПОЛА С ПЛИСЕТА
необходими материали:
студена вълна, туид, шантунг – 0,80 м при 

ширина 1,50 м, хастар – 0,70 м при ширина 
1,40 м, 1 бр. скрит цип - 20 см, 1 копче.

начин на изработване: Предната част на 
полата се крои при разгънато положение на плата, 
а задната част на гънка. Плисетата в предната 
част се зашиват на 15 см от талията надолу 
като в първото плисе се вмъква предварително 
изработената щрифелка. Изработват се свивките 
на задната част, след това страничните шевове. 
Коланът е вътрешен, укроен.

ПрАВА ПОЛА С ЦЕПКА
необходими материали: 

плат 0,80 м при ширина 1,40 м – сту-
дена вълна, памук, жакард, 1 бр. цип.

начин на изработване: по 
обичайния начин.

необходими материали: 
сатен, лен или памук – 0,60 м при ши-
рина 1,50 м, цип – 15 см, 1 копче.

начин на изработване: Из-
работват се джобовете в предната 

част, свивките на задната част. Из-
работват се страничните, вътреш-
ните шевове и седалищният шев. 
Монтира се коланът. Прави се набор 
в долния край на крачолите. Обработ-
ват се с лента от плата.

ДАмСКИ шОрТИ

ПЕЛЕрИНА

моделът е изработен  
от фирма «Силвър дей»

Знаете ли къде отиват пари-
те ви всеки месец? Много от 
нас плащат с дебитна или кре-
дитна карта вместо кеш, дори 
за дребни покупки. Други продъ-
лжават да плащат за неща, кои-
то не ползват от месеци. Така 
е лесно да загубите дирята на 
парите си. 

Ако направите сметка на по-
харченото за месеца, вероятно 
ще бъдете изненадани колко 
много бихте спестили, без да 
правите драматични усилия и 
да си налагате непосилни огра-
ничения.

Променете стила  
си на шофиране

Ако имате агресивен стил 
на шофиране, това  води до 
по-голям разход на гориво. За 
да ограничите разхода, най-
ефективно е да карате с равно-
мерна скорост. Използването на 
климатик или парно непрекъсна-
то, ниското налягане в гумите 
и излишният багаж също водят 
до допълнителен разход на гори-
во.  Ако възприемете икономи-
чен стил на шофиране това ще 
се отрази на сметките ви.

ако е възможно,  
карайте колело до  

работното си място 
или ходете пеша 

Вместо да плащате все-
ки месец за карта за градски 
транспорт, която е около 50 
лева, ходете пеша, ако разстоя-
нието до работното ви място 
го позволява. Друг вариант е да 

използвате велосипед.

Пътувайте с колега 
или съсед

Можете да поделите разходи-
те си за път с колега с авто-
мобил, който живее близо до вас 
или със съсед във вашата посо-
ка. Тази възможност намалява 
наполовина разходите ви за бен-
зин. Ако харчите месечно около 
150 лева за бензин ще намалите  
сумата до 75 лв.  

намалете разходите  
за храна, но без да  

правите компромиси
Ще се учудите колко бихте 

спестили, ако изберете правил-
ния супермаркет за покупки. Така 
наречените дискаунтъри като 
Кауфланд, предлагат по-ниски 
цени и си заслужава да бъдат по-
сетени един път в седмицата, 
защото седмичното пазарува-
не е оптималният вариент за 
балансирано меню. Купувайте 
зеленчуци от борсата, защото 
там ще намерите цени на едро. 
Направете си списък преди да 
отидете до магазина, при това 
след като сте проверили налич-
ностите в къщи. Често пазару-
ваме едни и същи неща, без да 
сме забелязали, че в къщи имаме 
доста от тях. Гответе – по-
луфабрикатите са вредни и не 
толкова вкусни.

изпийте сутрешното 
си кафе в къщи

Ако имате навика да купувате 
сутрешното си кафе от слад-

карница или от най-близката 
кафе машина, помислите колко 
бихте спестили ако вземете 
нужната доза кофеин в къщи.

носете си обяд  
от къщи

Ако обядвате в близкото 
ресторантче до офиса ви или 
купувате сандвич и сок от ма-
газина, съвсем спокойно сте 
похарчили от 6 до 20 лева днев-
но. Това лесно се редуцира до 2 
лева на ден, ако си вземете от 
къщи сандвич и салата. 

купете си  
енергоспестяващи 

крушки
Икономията на енергия с 

енергоспестяващите крушки 
е 80 процента. Цената на една 
крушка е от 20 лв. до 30 лв., но 
имат гаранция шест години. 
Средно човек има в жилището 
си около 10 крушки. Въвеждане-
то на енергоспестяващи круш-
ки ще намали разходите ви за 
ток с около 20 лева месечно.

Пестете водата
Дайте предимство на душа 

пред ваната, поставете водо-
спестяващо тоалетно казанче, 
такива са казанчетата с двоен 
бутон. Спестете 10 л. вода 
като спирате водата докато 
се бръснете. Не оставяйте во-
дата да тече, докато си миете 
зъбите – ще спестите 5 л. 
вода.

От интернет

Антикризисни мерки в домакинството

Как да пестим от дневните разходи
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Науката за дишането е широко 
застъпена в учението на йога. При пра-
вилно дишане се подобряват не само 
физическите сили но и психическите 
възможности на човешкия организъм. 
Известно е, че човек може да прекара 
известно време без храна, по-малко 
без вода, но може да живее само някол-
ко минути, без да вдишва и издишва, 
като по този начин подновява въздуха в 
гърдите си. Малко от хората на съвре-
менната цивилизация дишат правилно и 
затова здравните служби алармират, че 
многократно се е увеличил броят на бо-
лестите на дихателните пътища. Поч-
ти на всички ни се е случвало, като не ни 
стига въздух да си отворим устата, за 
да поемем малко кислород, но дали това 
е правилно? Ако попитате някой, който 
се занимава с йога дали сте постъпили 
правилно, той веднага ще ви отговори 
- вдишваш през носа и издишаш през 
устата и носа. Йогите знаят, че чрез 
ритмично дишане могат  да хармонизи-
рат тялото си с вибрациите на цялата 
природа и така ще могат да активират 
скритата си сила. Дишането, управля-
вано по подходящ начин, може да ни по-
могне да излекуваме някои болести, като 
премахнем стреса и собствените си 
страхове. При динамичния начин на жи-
вот, с който се сблъскваме ежедневно, 
все по- често се чувстваме психически 
уморени и нямаме никакви сили. Тогава се 
питаме как да си помогнем, защото на 

Животът изцяло зависи от дишането. 
да дишаме, значи да живеем, без дишане 
няма живот. дишат и висши и низши 
животни, от въздух се нуждаят и 
растенията, планетата ни също диша 
и дори да звучи невероятно- всички и 
всичко диша. има една хубава поговорка, 
която гласи: ”кажи ми как дишаш, за да 
ти кажа как мислиш!”.

диШаме ли 
Правилно

следващия ден 
ни чака важна 
работа. Ние 
ще се опитаме 
да ви помог-
нем като ви 

покажем няколко простички дихателни 
упражнения. Предложението е от нас, 
изборът е ваш.

Упражнение 1: Пълно дишане
Застанете прави с леко разтворени 

крака, главата е изправена, рамената 
изнесени назад. Започнете да вдишвате 
през носа като разширявате корема, 
т.е. като го изхвърляте леко напред, 
докато леко се издуе. Продължавайте 
да вдишвате, докато дробовете ви се 
напълнят, после разширете гръдния 
кош, при което гръдният кош сам ще 
се прибере. Когато издишвате, ста-
райте се да свивате леко корема, за да 
улесните изхвърлянето на остатъчния 
въздух (издишайте през носа и устата). 
Трябва да дишате, без да разширявате 
гръдния кош и без да движите рамена-
та. Упражнението се изпълнява не по-
малко от три минути и е предназначено 
да възпита дихателните навици. Може 
да го изпълнявате неограничен брой 
пъти всеки ден, докато се превърне в 
естествен начин на дишане.

Упражнение 2: Утринно дишане
Практикуването на този вид дишане 

ще спомогне за повдигане на умствения 
тонус, да повишите нивото на съзна-
ние, да натрупате енергия за деня и да 
постигнете хармонично и уравновесено 
психическо състояние. Изпълнявайте 
упражнението стриктно, защото това 

Надежда Асенова е личен тренъор и инструктор по ае-
робика, майстор на спорта.  Занимава се с аеробика от 
1987 година. Завършила е ВИФ, специализирала е в чужби-
на, преподавала е в НСА.Съдия е по аеробика и е член на 
Изпълнителния комитет на федерацията.

теЗи удивителни храни

Продукти: 
3 с.л. зехтин
8 пилешки бутчета
2 средни глави лук, накълцани
15 цели небелени скилидки чесън
1 ч.л. смлян кимион
250 мл шери
кората и сокът на 1 лимон и 
допълнително настъргана лимонова кора, за сервиране
50 г цели бланширани бадеми, нарязани на големи филийки 
12 големи меки фурми, нарязани
малко едро нарязан магданоз (около 20 г)

Приготовление
Загрейте фурната на 200єC (180єC с обдухване). В голям тиган загрейте 1 

с.л. от зехтина. Овкусете бутчетата със сол и пипер и ги запържете от всички 
страни. Извадете ги, сложете ги в голяма тава за печене и я оставете настрана. 
Сипете в тигана останалия зехтин, добавете лука, чесъна и малко сол и пипер. 
Запържете ги за 10 мин до златисто, след което сложете кимиона, шерито, ли-
моновата кора и сока. Оставете да заври и добавете бадемите, фурмите и по-
ловината магданоз.

Изсипете соса върху бутчетата. Покрийте ги с фолио и ги печете 1 час, докато 
станат крехки, като на 15-ата минута махнете фолиото. По време на печенето 
с помощта на лъжица обливайте бутчетата със соса няколко пъти. Поднесете 
пилето в голямо плато, полято със соса и гарнирано с целите скилидки чесън, 
остатъка от магданоза и малко настъргана лимонова кора.

За порция: 491 ккал; 32 г протеини; 24 г въглехидрати; 29 г мазнини; 7 г наси-
тени мазнини; 2 г влакнини; 22 г захар; 0,35 г сол. 

Рецептата ни е предоставена от списание Good Food

Пилешките бутчета са изключително ценни с тъмното си и сочно месо, 
което, изпечено, е невероятно крехко и хрупкаво. Ако в тази рецепта иска-
те да постигнете наситен вкус, използвайте качествено шери. 

Пилешки бутчета с шери, 
бадеми и фурми

Порции 8; подготовка 5 мин; приготвяне 1 час и 5 мин; 

е важно за крайния резултат.
а) Застанете прави, със затворени 

очи, събрани пети и разтворени пръсти 
на краката, изправете гръб, главата 
повдигната. Изпънете ръцете напред, 
съберете длани на височината на сто-
маха. Върховете на пръстите трябва 
да се докосват.

б) Започнете да вдишвате през носа, 
като изхвърляте корема леко напред 
и бавно вдигате двете ръце, докато 
палците достигнат височината на ра-
менете.

в) Продължете движението, като 
разтваряте ръцете настрани, докато 
ги изпънете докрай и малко зад тяло-
то, като в този момент дробовете ви 
трябва да са изцяло пълни.

г) Започнете да издишате през уста-
та и едновременно бавно отпускайте 
ръцете надолу, докато дланите докос-
нат бедрата. В това положение дробо-
вете трябва да са напълно изпразнени .

д) Пауза за почивка, преди да повто-
рите цялото упражнение отново.

За начинаещите, занимаващи се с 
дихателна техника, е желателно да за-
почнат  упражнението с пет минутно 
изпълнение, което постепенно ще се 
увеличава. Изпълнявайте упражнението 
прави и на празен стомах преди закуска.

В следващите няколко броя ще продъ-
лжим да ви запознаваме с дихателни 
техники, който са лесни за изпълнение и 
които ще ви помогнат да се чувствува-
те психически балансирани и изпълнени 
със сила.

Надя Асенова
0888 502 982

Счита се, че всяка жена при-
тежава вродена способност 
да достига до кулминация при 
сексуално общуване, което да й 
създава чувство за удовлетво-
реност. Много момичета от-
криват тази възможност още 
в най-ранна възраст, когато 
при целенасочена стимулация  
получават възбуда, завършваща 
с оргазъм. Този чувствен опит 
е основата, върху която по 
късно се развиват еротичните 
преживявания в контекста на 
партньорските отношения. 

За съжаление най-различни 
фактори могат да блокират или 
затруднят спонтанното раз-
витие на сексуалния потенциал 
на жената. Дори и да няма про-
блеми в развитието, различни 
пречки в актуалните отноше-
ния, също могат да доведат 
до невъзможност за постигане 
на сексуална удовлетвореност. 

бариерите пред  

Не случайно затрудненото до-
стигане до оргазъм е един от 
най-честите сексуални пробле-
ми при дамите. 

Съществуват различни кла-
сификации на тези затруднения. 
За  „първична аноргазмия” се 
говори, когато жената никога 
през живота си не е изпитвала 
оргазъм. „Вторичната аноргаз-
мия” пък се свързва със загуба 
на способността за достигане 
до оргазъм при жени, които в 
миналия си сексуален опит не са 
имали подобни проблеми. Освен 
това често се споменава „кои-
талната аноргазмия”, при която 
жената не може да достига до 
оргазъм само по време на сно-
шение, но няма никакъв проблем 
при друг вид сексуална стимула-
ция.  В специализираната лите-
ратура се описват състояния 
като „хипооргазмия”, при които 
жената се оплаква от понижена 
интензивност на оргазменото 
преживяване, както и „олиго-
оргазмия” – проявяваща се при 
жени, твърде рядко достигащи 
до оргазъм.  Реалният клиничен 
смисъл на тези понятия обаче 
е твърде малък. Вместо това, 
по-добре е във всеки конкре-
тен случай, да се разбере уни-
калната ситуация, в която се 
намира конкретната жена. В 
този смисъл значително по-
конструктивно е да се изясни 
какви фактори от индивидуал-
ното развитие и състояние на 
жената, какви особености в от-
ношенията и с партньора, мо-
менти от социалното и битово 

обкръжение или други здравни 
фактори, влияят негативно 
върху еротичните реакции. 

Сред най-честите причини 
за потискане на женската сек-
суалност са строгото и ре-
пресивно възпитание, което не 
само създава от ранна възраст 
чувство за срам и вина по от-
ношение на всичко, свързано 
със секса, но успоредно с това 
системно формира ниска са-
мооценка, липса на увереност и 
подозрителност към мъжете. 
В резултат от това жената 
постоянно се чувства скована 
и тревожна при сексуален кон-
такт и не само, че не достига 
до оргазъм, но често няма и 
желание за интимна близост.  
Част от тази нагласа е и тре-
вожното самонаблюдение по 
време на сношение, което кара 
жената да се притеснява дали 
ще удовлетвори очакванията 
на партньора, а не да се отдаде 
напълно на собствените си пре-
живявания. Страхът, че поред-
ната липса на оргазъм ще разо-
чарова мъжа и това ще разруши 
връзката, парализира жената по 
същия начин, по който силни-
ят пол се блокира от мисълта 
от възможна загуба на ерекция. 
Този страх може допълнително 
да се фиксира, ако партньорът 
се вторачи в женския оргазъм 
като в решаващо доказател-
ство за своята мъжественост 
или любовта на жената.

В немалка част от двойките, 
при които жената е сексуално 
неудовлетворена, причината за 

това може да е наличието на 
сексуална дисфункция при мъжа. 
Разбираемо е, че при невъзмож-
ност за ефективен контрол 
върху еякулацията и прибърза-
но приключване на сношение-
то, достигането до оргазъм 
е практически невъзможно. 
Същото се отнася и за жени, 
чийто партньори постоянно 
имат проблеми с получаването 
или задържането на ерекцията. 
Не са рядкост и случаите, кога-
то се действа на принципа „от 
вратата за краката” , който не 
дава никакъв шанс на жената да 
се включи пълноценно в сексуал-
ния контакт.

Каквито и да са причините 
за неудовлетвореността на 
жената от интимния й живот, 
най-добрата възможност да се 
потърси решение е сексологич-
ното консултиране. Колкото 
по-рано партньорите потъ-
рсят съдействие за намиране 
на по-верен път един към друг, 
толкова по-големи са шансове-
те за успех. Опитът показва, че 
след продължително неудовлет-
воряващо сексуално съжител-
ство, хората се отчуждават и 
зареждат с негативизъм, кой-
то трудно позволява да се из-
лезе от омагьосания кръг. 

Повече информация за 
възможностите да получите 
специализирана помощ при по-
добни проблеми може да получи-
те в сайта www.erbos.com

Доц. д-р Румен Бостанджиев, д.м.
Сексолог-психотерапевт

женския оргазъм

Доц. д-р Румен  
Бостанджиев

какво не знаем за кускуса 
Прави се от висококачествена пшеница
Универсалността му се харесва не само в арабските страни, а 

и в Европа
Същинският му произход е неизвестен, но най-вероятно негова 

родина е Судан, откъдето е пренесен в Северна Африка. Традиция-
та за приготвянето му там е със стойност на ритуал. Жените 
от семейството отделят един следобед, в който първо бъркат 
пшеницата и я заливат със солена вода. След това я стриват и 
започва голямото сушене и пресяване. Резултатът, към който се 
стремят, е изкристализиране на малките зрънца, които по-натам 
с право ще се превърнат и в бижу на трапезата... 

Обикновено се вари на пара над тенджера,
в която къкрят различни зеленчуци. Има обаче изобретена дори 

кускусиера, която все пак не е толкова разпространена в Европа. 
Прилича на тенджера с вградена цедка в горната й част и капаче над 
нея. На Стария континент дори в скъпите ресторанти готвачите 
просто окачват цедка на някоя тенджера и приготвянето на вкусно 
ястие с кускус вече може да започне...

Кускусът си подхожда с всичко
На мястото си е и в простичката, неповторимо вкусна сала-

та, но и в достойни за майстор готвачи специалитети. Можете 
например да го смесите директно със съдържанието на няколко 
консерви – грах, царевица, печени чушки... По-вкусно е обаче да го 
прибавите към току-що задушените на пара зеленчуци, над които е 
поемал миризмата им самият той.

Именно с кускус се готви популярната напоследък и у нас салата 
табуле, въпреки че е по-вероятно да я видите направена с булгур, 
който е по-евтината суровина. Този ливански специалитет се нуж-
дае от вече приготвен кускус, малко пипер и зехтин, сок от лимон 
(зелен лимон според оригиналната рецепта), както и поне връзка 
магданоз. Добавят се и домати и нарязан на ситно лук. За да придо-
бие специфичния си вкус, се оставя да престои час в хладилника.

Когато стане време за десерт, пак можете да посегнете към ку-
скуса. Малко масло, пудра захар, плодове и ядки плюс канела и ванилия 
на вкус, могат да направят чудеса с него.

Още една точка в негова полза е красивият вид на готовата хра-
на. Ефектните предложения за сервиране включват например идеи 
като тази да го разрохкате с виличка и да оформите с него купчинка 
върху затоплена чиния. В средата издълбайте кратерче, в което се 
слагат зеленчуците или плодовете. Поднесете с фантазия и аро-
мат на далечни земи...

Кускус от сутринта
Приготвянето на тази закуска отнема наистина малко време. 

Заливате го с гореща вода по класическия способ, който вече ви 
обяснихме. След като поеме водата добавяте сметана, орехи, ко-
кос, може малини или пък нарязан банан – зависи какво обичате и 
какво имате в хладилника... Става и просто с лъжица мед или мар-
малад. 

Булгурът е обичайния заместител на кускуса
Освен че е по-евтин, за което вече стана дума, той е и по-близък 

до българската кухня, в която само допреди няколко десетки години 
се е използвал вместо ориз. Така например зелевите сърми, с чийто 
вкус сме свикнали всички, са се приготвяли от нашите баби именно 
с булгур. И в никакъв случай оризът не ги е направил по-вкусни!

Булгурът сам по себе си представлява начупени пшенични зърна, 
което е половината от пътя по приготвянето на кускус. В много 
случаи обаче може да замести арабският си събрат, въпреки че не 
притежава неговия финес, а и за приготвянето му отива малко по-
вече време.

Повече по 
темата и 
още много 
любопит-
ни неща в 

новия брой   
на сп. Усури

Зърното, без което не можем
Кълновете гонят  

пролетната умора

Те са изключително подходящи 
през пролетта, но са незамени-
ма храна и през цялото остана-
ло време. Ускоряват обмяната 
на веществата и спомагат за 
изхвърляне на токсините от 
организма. Затова заемат крал-
ско място във всяка диета.

Повече кълнове в менюто, 
по-лесно отслабване. Те са из-
ключително полезни и за тони-
зиране на кожата на лицето. 

Покълналите зърна са лесноус-
воими, с голямо съдържание на 
фибри и хранителни вещества.
Диетата, богата на кълнове, 
пресни плодове и зеленчуци, 
е най-полезна за организма. 
Като най-ценна съставка се 
определят ензимите. Сред тях 
са такива, които са необходи-
ми за дишането на клетките, 
за разлагане на мазнините в 
организма, за преработване на  
белтъчините и поддържане на 
тонуса на сърдечния мускул, как-
то и ензим, който се бори сре-
щу остаряването на организма. 
Кълновете съдържат и много 
влакна (фибри), които са отлич-
но средство при различни нару-
шения на функциите на червата. 
Поради високото съдържание на 
витамин Е, кълновете са полез-
ни и при проблеми с половата 

система.
Житните кълнове са бога-

ти на витаминиот групата В, 
С и особено на витамин Е, на 
лесноусвоими калций, фосфор и 
магнезий. Характерно за тях е, 
че проявяват полезните си хра-
нителни качества при редовна 
консумация. В началото се от-
разяват благоприятно на кожа-
та и косата, а при продължител-
на употреба настъпва цялостно 
прочистване на организма. 
Мастноразтворимият вита-
мин Е проявява най-добрите си 
свойства в течна среда. За-
това яжте кълновете от пше-
ница в салати, подправени със 
зехтин или олио. Ако страдате 
от преумора, синузит или язва – 
хлорофилът, който се съдържа 
в житните кълнове ще ви по-
могне да се чувствате добре  

Ленени кълнове – благода-
рение на лененото масло, което 
съдържат, ускоряват храносми-
лането и регулират дейността 
на стомашно-чревния тракт. 
Голямото съдържание на кал-
ций ги прави особено полезни за 
бременни жени, деца в период на 
интензивен растеж и активно 
занимаващи се с фитнес. Лене-
ните кълнове намаляват нивото 
на холестерола и предпазват от 
сърдечносъдови заболявания. 

Кълнове от леща – истин-
ско богатство за жените в 
менопауза, защото стимулират 
образуването на женски хормо-
ни. Протеините и желязото, 
които съдържат, помагат при 
лесна уморяемост и при анемия. 
Снабдяват организма с голямо 
количество каротин, от кой-
то се синтезира витамин В. В 
кълновете от леща има и вита-
мин РР, който подпомага клетъ-
чните процеси. 

Бобови кълнове – подсилват 
имунната система, тъй като 
са богати на натурални белтъ-
чини, витамините А, С, Н и от 
групата В, и микроелементи 
(желязо, силиций, бор). Понижа-
ват нивото на кръвната захар 
в кръвта, имат диуретично и 

антимикробно действие. 
Грахови кълнове – съдържат 

витамини от групата В, белтъ-
чини и аминокиселини. Благода-
рение на голямото количество 
целулоза в тях, понижават ниво-
то на холестерола и предпазват 
от сърдечносъдови заболявания. 
Повишават тонуса и зареждат 
организма с енергия. 

Слънчогледови кълнове – 
богати са на протеини, амино-
киселини и минерали – калций, 
желязо, магнезий, фосфор, цинк 
и други. Забавят процесите на 
стареене в организма, предпаз-
ват от чернодробни и сърдеч-
носъдови заболявания. 

Кълнове от люцерна – 
съдържат голямо количество 
витамини (А, С, D, Е, К и от 
групата В), минерали (калций, 
фосфор, магнезий, мед, желязо и 
др.), протеини и фибри. Идеални 
са за салати. 

Соеви кълнове – в източни-
те култури отдавна са оценени 
здравословните им качества. 
Те са нискокалорични, подсилват 
имунната система и се борят 
срещу стреса. Богати са на 
мазнини, протеини, минерали 
(предимно калций и желязо) и ви-

тамини (А, С, В1 и В2)
Как да си отгледаме  

кълнове у дома. 
Кълновете се отглеждат на 

стайна температура. Най-добре 
е да се използва изворна вода за 
заливане. Един от най-лесните 
начини за отглеждане на кълнове 
е с помощта на дълбока чиния 
или по-плитка паничка. Зърната 
предварително се измиват до-
бре и се слагат на дъното на 
съда. Слоят не трябва да е по-
голям от 2 см (имайте пред-
вид, че люцерната например по-
вишава обема си доста, докато 
житото- почти не). Заливат се 
с хладка вода, като нивото не 
трябва да надвишава нивото 
на житото (граха, соята и пр). 
Семената може да се покрият с 
влажна марля. След 10 – 12 часа 
водата се изцежда, зърната се 
измиват добре и отново се за-
ливат с вода за още 12 часа, след 
което са готови за консумация. 
Порасналите кълнове не тряб-
ва да са над един милиметър, 
защото колкото повече порас-
тват, толкова повече полезни 
свойства губят. Ако не успеете 
да използвате цялото количе-
ство готови кълнове, можете да 
ги съхранявате в хладилник. Пре-
ди това обаче сложете зърната 
в по-дълбок съд и ги залейте със 
студена вода – нивото не тряб-
ва да е над един сантиметър над 
зърната. По този начин свой-
ствата на кълновете се запаз-
ват и може да ги консумирате в 
рамките на два, три дни.

Всички  сме убедени в ползите от 
здравословното  физическото нато-
варване  -  бягане, тренировки във 
фитнес залите, поход в планината, 
работа в градината и т.н.Но колко от  
нас се занимават редовно и поддъ-
ржат  „здрав дух- в здраво тяло”? По-
вечето – все не намираме време  и 
все отлагаме – за следващия уйкенд, 
или от следващия понеделник... За-
това,  с желанието да сме ви полезни,  
припомняме някои стари, добре по-
знати правила и идеи за поддържане на 
здравословна и естетична линия. По 
домашному.

За стълбите 
Много пъти сме писали  колко са по-

лезни. И колкото е по-висок етажа, към 
който сме се устремили - толкова по-
добре. Редовното им изкачване ще ви 
помогне да тонизирате цялото  тяло. 
Това е и страхотно кардио упражне-
ние, което гори излишните мазнини. 
Слизането – също натоварва опреде-
лени групи мускули. Та, ако не ви се 
тича в парка, забравете за асансьора. 
Една моя приятелка си измисли фобия 
от затворено тясно пространство - 
като аргумент пред  недоумението на 
подозрителните съседи, защо изкачва 
8- те етажа всеки ден, натоварена с 
торбите от пазар?!

Аз си признавам, че само слизам по 
тях. С оправданието, че 10 пъти на 
ден слизам и качвам 3- етажа стълби 
в офиса. И че вземам автобуса  две 
спирки по- далеч от нас. В повечето 

Идва времето на голямото разсъбличане
случаи.

Ето и няколко упражнения  за су-
трешна гимнастика, ако живеете в 
къща или мезонет и имате вътрешни 
стълби в жилището си. Но бихте мог-
ли, без риск да пречите на съседите -  
по правило всички предпочитат асан-
сьорите, да използвате и стълбите 
на площадката пред апартамента ви. 

Упражненията свалихме от интер-
нет, но ги тествахме за по-голяма 
сигурност. 

Днес ви представяме  
страничен клек.

Стъпете на площадката пред първо-
то стъпало, като ходилата ви са успо-
редно на стълбите. Качете вътрешния 
крак на второто стъпало.

Повдигнете цялото си тяло върху 
него,  и заедно с това изпънете ръце-
те нагоре. Задръжте за секунда-две, в 
които другият крак е във въздуха  – с 
едновременно изтласкване  напред и 
встрани, и върнете в изходно поло-
жение. 

Гърбът е изправен през цялото вре-
ме,  старайте се  да стягате и коре-
ма. Когато отпускате крака към пода, 
опитайте да забавите движението.

Направете 15 повторения и смене-
те краката. След малко практика мо-
жете да вземете в ръцете си  гирички 
или някаква друга тежест, подходяща 
за случая.

Това упражнение има чудодеен  резул-
тат - натоварва и оформя целия крак, 
дупето, гърба и коремните мускули.

изпитани 
рецепти – за 

здраве и хубост
Подмладяваща рецепта 

на природолечителя Петър 
димков

Настъргват се сурови моркови / 
количеството е по желание/ и към тях 
се прибавят мед, лимонов сок и някакъв 
плод, най-добре настъргана ябълка. (От 
нашата практика -  добавете и по няколко 
парченца орехи). Сутрин, обед и вечер в 
продължение на три дни се консумира 
само тази салата. На четвъртия ден 
се включват печени или варени картофи, 
малка филийка черен хляб, ябълка. От 
петия ден се добавя супа и се преминава 
на нормално хранене. През това време 
се пият много минерална вода, прясно 
изцедени сокове, билкови чайове, 
подправени с мед и лимон.

Рецептата не само подмладява 
кожата, но и успешно прочиства 
организма.

сок от моркови
Чаша сок, изпит на ден, ни осигурява 

така необходимият каротин , за здрав 
и хубав тен. Прилаган  външно, действа 
освежаващо, а кожата придобива леко 
загорял тен. За тази цел в прясно 
изцеден сок се намокря памучен тампон 
и равномерно се прекарва по кожата на 
лицето и шията. За да проникне сокът 
по-дълбоко, потупвайте леко, докато 
изсъхне.

една ябълка дневно 
Може не само да ни освежи, но и да ни 

предпази от много болести: склероза, 
образуване на жлъчни и бъбречни 
камъни, смущения в храносмилането.
Това се дължи на богатото съдържание 
на пектин, плодова захар, плодови 
киселини, калиеви соли, фосфор, 
витамини РР, А, В и С.

кускусът
Той е арабска храна. Тя бързо навлиза в Европа и си извоюва признание сред це-

нителите на добрата кухня. Представлява малки топчета, получени от твърда 
пшеница. Една от най-силните му страни е бързото му приготвяне. Само за 
няколко минути може да имате на масата вкусна и пълноценна храна, която на 
всичко отгоре може да е ту основно ястие, ту десерт. 

Солен или сладък, кускусът е еднакво питателен и лек.

За да го включиш в менюто си, не са нужни специални умения,  
още по-малко специални уреди. 

Просто смесете чаша кускус и чаша вода, която предварително е леко подсо-
лена и кипната. Захлупете и оставете 5-7 мин. После се добавя лъжица масло или 
зехтин (в краен случай просто олио). Внимателно разбъркайте с виличка, за да 
отделите зрънцата едно от друго. Ако искате да го поднесете топъл, загрейте 
на умерен огън, като непрекъснато бъркате...

Още по-експресно е, ако се смеси отново в съотношение 1:1 със студена вода, 
добави се лъжица зехтин и се разбърка. След 3-4 минути се поставя в микровъ-
лнова фурна само за 60 секунди и въображението ви може да заработи... Защото 
именно въображение трябва, за да го превърнеш в напълно готово ястие!

салата с кускус и зеленчуци
Продукти: 
1/2 пакет кускус, 

кубче зеленчуков 
бульон, 2 с.л. зех-
тин, 2 домата, 1/2 
краставица, 2 - 3 
стръка зелен лук, 
сол и черен пипер 
на вкус, сокът от 
2 лимона и кората 
на единия, 1 ч.л. 
чесън на прах, ли-
ста прясна мента.

начин на 
приготвяне
Сварете кускуса 

според инструкци-
ите на опаковката, 

като добавите кубче зеленчуков бульон. След като кускусът е готов, го отцедете 
добре и го изсипете в купа. Отделно смесете зехтина, лимоновия сок и кората, 
и чесъна на прах. Добавете сол и пипер на вкус. Изсипете сместа при кускуса и 
леко разбъркайте с вилица, за да стане кускусът пухкав.  Почистете доматите 
и краставицата от семките и ги нарежете на малки кубчета. Прибавете ги към 
кускуса. Поднесете салатата, поръсена със зелен лук и гарнирана с листа мента.

маска от липов чай с мед 
Препоръчваме ви и следната рецепта: 

сутрин и вечер след основното 
почистване на лицето го овлажнявайте 
с тампон, натопен в запарка от липов 

чай, към който е прибавен малко мед. 
Оставяйте капките сами да попият в 
кожата. Само след четири-пет дни ще 
забележите  ефекта – кожата ви ще 
бъде по-сочна и по-нежна.

Хранете се редовно, често и 
по малко. Хранете се бавно. 
Консумирайте повече плодо-
ве и зеленчуци. Те трябва да 
присъстват в менюто еже-
дневно! Включете рибата в 
седмичното си  меню. Пийте 
по 8 и повече чаши вода днев-
но. Пийте алкохол само в уме-
рени количества! Отделяйте 
по един ден месечно за прочи-
стване на организма. 

Пийте само вода през този 
ден. Откажете цигарите! Еже-
дневно спортувайте, дори да е 
само 8-минутната сутрешна 
гимнастика за разтягане и из-
ползването на стълбите, вме-
сто асансьора! Вземете ав-
тобуса от следващата спирка 
или слезте една спирка по-рано. 
Мислете позитивно. Общувай-
те повече с приятели, съседи и 
най-вече със семейството... 

снимки: Rozali.com

вместо резюме

надежда асенова
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В ми на ло то кух ня та е би ла 
про ек ти ра на ка то до пъл ни тел-
но по ме ще ние, пред наз на че но за 
прис лу га та, със са мос то я те лен 
вход и раз по ло же но встра ни от 
ос нов ни те стаи в жи ли ще то, а 
об за веж да не то е би ло ос къд но. 
По-къс но тя е при об ще на към ос-
та на ли те по ме ще ния, но все още 
е оп ре де ле на са мо за един оби та-
тел – до ма ки ня та. Обо руд ва на е с 
шка фо ве, в ко и то ста ра тел но се 
прик ри ва без по ря дъ кът, кой то 
съ път вства при гот вя не то на 
хра на та и та ка се съз да ва илю зия 
за ред и чис то та. Елек тро у ре ди-
те са ос нов на та пред пос тав-
ка, дик ту ва ща аран жи ров ка та 
и пла ни ра не то на кух нен ско то 
об за веж да не. Мив ка та чес то се 
раз по ла га под про зо ре ца, ми ял на-
та ма ши на – в не пос ред стве на 
бли зост до нея, след ва ра бот ния 
плот, пос ле кот ло ни те, фур на-
та и нак рая – до ми ни ра щи ят в 
прос тран ство то хла дил ник.

През пос лед ни те 30  го ди ни 
оба че фун кци и те на кух ня та се 
ум но жа ват и тя ста ва ос нов-
но то мяс то, къ де то се мей-
ство то се съ би ра и об щу ва. 
Та ка изо ли ра но то ня ко га по ме-
ще ние се включ ва към об що то 
прос тран ство на днев на та и 
тра пе за ри я та. Бив ше то вла-
де ние на до ма ки ня та се за ме ня 
от но ви те по ряд ки, ко и то от-
ра зя ват мо дер ния свят. Кух ня-

кухнята

та ста ва фун кци о нал но то яд ро 
на жи ли ще то, мяс то то къ де то 
чо век се чув ства “у до ма”. 

Тех но ло гич ни те ино ва ции и 
ди зай нът не ос та ват на за ден 
план. Фун кци о нал ни те прос-
тран ства ста ват все по-го-
ле ми, а ма те ри а ли те за из ра-
бот ка та им все по-ка чес тве ни 
и ус той чи ви. До ка то во де щи те 
про из во ди те ли пред ста вят кух-
ни със сем пли ли нии, под чи не ни 
на ес те ти ка та и не на ру ша ва ни 
до ри от на ли чи е то на дръж-
ки по фрон тал ни те еле мен ти, 
зад тях се кри ят мно жес тво 
“хит рин ки”, ко и то прев ръ щат 
кух нен ско то об за веж да не в ис-
тин ско би жу с не ви ди ма на пръв 
пог лед стой ност. Фо ку си ра се 
вър ху ня кол ко ас пек та – ле сен и 
по-прост на чин на из пол зва не и 
мак си мал но опол зот во ря ва не на 
вът реш но то прос тран ство на 
обе ми те за съх ра не ние. Без зна-
че ние да ли вра та та е от ва ря е-
ма, плъз га ща или пов ди га ща се, 
без шум но то и плав но зат ва ря не 
днес е аб со лю тен стан дарт до-
ри при кух ни те от сре ден клас. 
Дру га но вост, ко я то съ дей ства 
за съз да ва не на по-без шум на 
сре да са спе ци ал ни те пос тав-
ки, пос та ве ни на дъ но то на 
чек мед же то, пред паз ва щи от 
прип лъз ва не на съ до ве и тен-
дже ри. Чек мед же та та от своя 
стра на са пред по чи та ни за съх-

ра не ние на бо га тия ар се нал от 
до ма кин ски съ до ве и при над леж-
нос ти. Бла го да ре ние на но ви те 
тех но ло гии раз ме ри те им се 
уве ли ча ват, а за ед но с то ва и 
на деж днос тта 
им. Во да чи те 
са скри ти, но 
имат го ля ма то-
ва ро но си мост 
и се из тег лят 
на пъл но, пре дос-
та вяй ки ця лос-
тен пог лед вър ху 
съ дър жа ни е то 
на чек мед же то. 
До пъл ни тел ни-
те ак се со а ри за 
по-доб ра ор га-
ни за ция на вът-
реш но то прос-
т р а н  с т в о , 
спо ред лич ни те 
ни пред по чи та-
ния и ви да на 
ве щи те, ко и то 
ще пос та вим, 
пра вят из пол-
зва не то на чек-
мед же то мно го 
лес но и удоб но. 
П о в  д и  г а  щ и  т е 
се вра ти, на ри-
ча ни още лифт 
са все по-раз прос тра не ни при 
гор ния ред кух нен ски шка фо ве. 
Те са под хо дя щи за зо ни, къ де-
то обик но ве ни те вра ти би ха 

се уд ря ли в сте на, про зо рец или 
елек тро у ред. Освен то ва, те 
да ват въз мож ност да от во рим 
ня кол ко шка фа на вед нъж, без да 

се стра ху ва ме, че ще се уда рим. 
Дру го под хо дя що ре ше ние са 
плъз га щи те вра ти, при ко и то 
раз по ла га ме с го ля мо раз но об-
ра зие на ме ха низ ми за вер ти кал-
но или хо ри зон тал но плъз га не. 
Всич ки те зи ме ха низ ми изис-
кват, раз би ра се, до пъл ни тел на 
ин вес ти ция, ко я то оба че със 
си гур ност се въз връ ща чрез го-
ле ми те удоб ства, ко и то съз да-
ват по вре ме на из пол зва не. 

Основ на та тен ден ция през 
пос лед ни те го ди ни е кух нен-
ски те шка фо ве все по-мал ко 
да при ли чат на та ки ва. Поз-
во ле но е на пъл но сво бод но то 
ком би ни ра не на ма те ри а ли, 
цве то ве и сти ло ве, сти га да 
бъ де нап ра ве но с мяр ка. Та ка, 
как то не би ва да се пре ка ля-

ва с под прав ки те в яс ти я та. 
Естес тве ни те ма те ри а ли 
ка то ма сив на та дър ве си на 
и раз лич ни те ви до ве ка мъ ни 
(гра нит, кварц), не над ми на-
ти по сво и те ес те ти чес ки 
ка чес тва, се съ че та ват с хай-
тек ре ше ния ка то не ръж да е ма 
сто ма на и син те тич ни стък-
ла с вгра де но ди од но ос вет ле-
ние, при да ва що по-ко мер си а-
лен и мо де рен вид. Във всич ки 
слу чаи оба че из пол зва ни те ма-
те ри а ли тряб ва да от го ва рят 
на ви со ки те изис ква ния за хи-
ги е нич ност – да бъ дат лес ни 
за по чис тва не и под дър жа не, 
и за еко ло гич ност. До ба вя не-
то на ори ги нал ни кан то ве или 
дръж ки прив ли ча вни ма ни е то 
и го на соч ва към де тай ла. 

ба ня та най-съ щес тве но то, от ко е то се нуж да е те в 
ба ня та, за да се от пус не те и ре лак си ра те на пъл-
но, е те ча ща топ ла во да, не жен са пун, аро мат на 
свещ – и вре ме да им се нас ла ди те.

Дос ко ро най-мал ко то и нез на-
чи тел но по ме ще ние в жи ли ще-
то, из пъл ня ва що чис то фун кци-
о нал на ро ля, днес пре тър пя ва 
ис тин ска ме та мор фо за. По-го-
ля ма, по-удоб на, по-стил на, по-
емо ци о нал на, тя е съ щин ски 
храм на от мо ра та и ос во бож да-
ва не то от все кид нев ния стрес. 
Ро ля та на ди зай на да обе ди ни 
фун кци о нал ни те ас пек ти със 
съз да ва не то на ус по ко я ва ща 
ат мос фе ра чрез из бо ра на под-
хо дя щи ма те ри а ли, цве то ве и 
фор ми е ог ром на. 

Под чи не но на ос нов ния еле-
мент – во да та, об за веж да не то 
на съв ре мен на та ба ня въз хва-
ля ва сим во лич но то й зна че ние 
и тъл ку ва раз лич ни те й фор ми. 
Но ви те сме си те ли и ду шо ве 
пре съз да ват усе ща ни я та за ис-
тин ски дъжд или во до пад, а са-
ни тар на та ке ра ми ка с ме ки те 
си ли нии на по до бя ва при род ни-
те об ра зу ва ния, ко и то во да-
та из вай ва при без спир но то 

си дви же ние. Съ че та ни е то на 
мо дер ни тех но ло гии с еле ган-
тност и ком форт, съз да де ни с 
по мощ та на аро ма ти и свет ли-
на, прев ръ щат къ па не то в ис-
тин ски ри ту ал, чрез кой то се 
пре чис тва не са мо тя ло то, но 
и ду ша та. Ма те ри а ли те са осо-
бе но важ ни за съз да ва не на пер-
фек тна та ат мос фе ра. Стан-
дар тни те пор це лан и ке ра ми ка 
днес са за ме не ни от дър ве си-
на, ка мък, стък ло, до ри бе тон. 
При ят ни те на до пир дър вес ни 
по вър хнос ти, из лъч ва щи топ-
ли на и съз да ва щи у ют, са пред-
по чи тан ма те ри ал не са мо за 
ме бе ли и об ли цов ки, но до ри за 
уми вал ни ци и ва ни. По-бли зо до 
при ро да та ни пре на сят още ес-
тес тве ни те ка мъ ни и ле не ни ят 
тек стил, ко и то ком пен си рат 
сту де ни на та на хро ми ра ни те 
по вър хнос ти и стък ло то. Най-
ти пич ни ят цвят за са ни тар на-
та ке ра ми ка – бе ли ят при със-
тва не из мен но, но е под чер тан 

от иг ра та на гланц и мат. 
До ба вя не то на емо ци о на лен 
ефект, раз чуп ващ гра фич на та 
ге о мет рия на ба ня та, на ми ра 
из раз в ор на мен тал ни те мо-
ти ви, на не се ни вър ху об ли цов ки 
и ме бе ли. Чес то из пол зва на та 
ком би на ция меж ду пра ви и ор-
га нич ни фор ми при да ва ис тин-
ско оча ро ва ние и еле ган тност. 
Пос ти га не то на ба ланс в ком-
по зи ци он но то ре ше ние при 
раз по ла га не на фун кци о нал ни те 
еле мен ти и до пъл ва щи те ак се-
со а ри е осъ щес тви мо то га ва, 
ко га то ня ма ни що из лиш но или 
лип сва що в един но то ця ло.

ре лак са циЯ във вис Ша сте Пен

Страницата подготви 
Мирослава Петрова, 

преподавател в 
Лесотехническия университет, 

сърцето на дома
Кух ня та – ед но от най-оби та ва ни те по ме ще ния в жи ли ще то, все по-ряд ко се въз при е ма ка то 

мяс то то, в ко е то един стве но се при гот вя и съх ра ня ва хра на. Пов ли я на от про ме ни те в съв ре-
мен ния на чин на жи вот, тя се прев ръ ща в при те га те лен цен тър и пред по чи та на сре да за съ би ра не 
и об щу ва не на се мей ство то и не го ви те гос ти, къ де то не са мо мо жем да се нас ла дим на вкус на та 
хра на, но и да пог ле да ме те ле ви зия, да по го во рим, или прос то да по се дим. Без спор на е ро ля та на ди-
зай на при прев ръ ща не то на кух ня та в по-гос топ ри ем на, при ят на и ком фор тна сре да за оби та ва не. 
Ре цеп та за до бър ди зайн раз би ра се ня ма, но как то при вся ка ре цеп та за апе тит но яс тие, тряб ва 
да бъ дат из пол зва ни ка чес тве ни ком по нен ти, пла ни ра не то да бъ де осъ щес тве но вни ма тел но, а 
про ек тът да бъ де из пъл нен от про фе си о на лист, ко е то ще га ран ти ра доб рия кра ен ре зул тат. 

Необикновени и екстрава-
гантни - такива ще бъдат при-
ческите през пролетта и лято-
то според LA BIOSTHETIQUE. Този 
сезон артистичният екип по-
черпи вдъхновение от мотото  
“Магнетична” -“The Magnetic”. 
Oт една страна това означава 
притежанието на голяма при-
влекателна сила, но от дру-
га - опасността от яростно 
отблъскване. Това е и ефектът 
на новата визия - в крак с мо-
дата, предизвикателност и в 
същото време максимална бли-
зост до масовия вкус. Новите 
тенденции са предназначени за 
хора, оставящи ярка следа върху 
времето, в което живеят, и 
които като магнит привличат, 
но и отблъскват много хора 
около себе си. И така, новата 
тенденция на LA BIOSTHETIQUE 
е поклон пред хората, които 
дръзват да живеят по свои 
собствени правила, които от 
една страна са идеализирани, но 
в съшото време са инициатори 
на истински социални ревоюции. 
Хора като Деби Хари, лидерката 
на култовата група от 70-те, 
или Грейс Джоунс - студената, 
безполова икона от 80-те; хора 

като Вивиан Уестууд, и бившия 
й съпруг, Малкълм МакЛарън, 
които заедно се опълчиха на кул-
та към хипитата през 70-те с 
техният пънк стил, или музата 
на Анди Уорхол  Еди Седжуик, коя-
то играе важна роля във Фабри-
ката на Уорхол през 60-те.

Формите от тази колекция 
се отличават с необикновени 
форми и движение.  Присъ-
стват различните дължини.  
В цветовете преобладават 
силните контрасти , които не 
винаги си подхождат, но точно 
поради тази причина са инте-
ресни. През този сезон силно се 
залага на кичурите. За русата 
гама те варират от златисти 
до медни. 

Митко Дамов и салони “Vogue 
Vision” представиха новата ко-
лекция прически The MAGNETIC 
на ревю в “Софийска градска ху-
дожествена галерия” на фона на 
класическа музика от солисти – 
специални гости от Канада.

За да сте актуални,  
посетете салоните  

“Vogue Vision”
www.mitkodamov.com  

София, пл. “Славейков” 1В
тел.: 02/ 986 20 54

“The Magnetic“
ПРОЛЕТ / ЛЯТО  2009

Тази прическа е вдъхновена 
от иконите от 80-те. Грейс 
Джоунс с нейната студена 
перфектност и неповторима 
индивидуалност. 

“The Muse”
ПРОЛЕТ / ЛЯТО 2009

Почит към музата на 
Уорхол – Еди Седжуик не само 
заради стила, но и заради за-
слугите й в киното, музика-
та и изкуството като цяло. 

“The Rad”
ПРОЛЕТ / ЛЯТО 2009

Самоуверен радикален 
шик: игра с движението, 
екстремни дължини, – микс 
между андрогенното и новия 
романтизъм.

“The Viv”
ПРОЛЕТ / ЛЯТО

Вдъхновен от Деби Хари,  
Вивиън Уестууд и заражда-
щата се пънк вълна през 
70-те години в Ню Йорк: 
къса, необикновена форма, 
фокусираща се върху дви-
жението. 

тенденции в Прическите Пролет-лЯто 2009 

според LA BIOSTHETIQUE Paris

Стягащ душ-гел 
скраб за тяло „Лют Грейпфрут”
Пенливият гел за душ и вана “Лют Грейпфрут” нежно почиства 

и отстранява старите клетки, поддържа нормално рН на ко-
жата и неутрализира вредното действие на твърдата вода. 
В резултат на използването му кожата става по-еластична 
и стегната, благодарение на Масажни сфери от морски водо-
расли, които отварят порите и снабдяват кожата с минерали 
и витамини. Моделиращ комплекс от Кафеин и Карнитин сти-
мулира метаболизма на мазнините, превръщайки ги в енергия, 
Екстракт от Лотос – перфектен щит срещу дехидратация на 
кожата и Eтерични масла от Грейпфрут, Черен пипер и Резене 
- свежа и възбуждаща сетивата комбинация от етерични мас-
ла, стимулирира кръвообръщението, подпомага отделянето на 
токсични вещества от организма, увеличавайки неговите за-
щитни функции.

Енергизиращ гел срещу 
портокалова кожа 
“Лют Грейпфрут”
Лек, копринен и силно овлажняващ 

гел за дълбок дренаж на зоните 
с портокалова кожа. Обогатен с 
енергизиращ растителен комплекс 
от Кафяви водорасли - проникват 
дълбоко и освобождават затворе-
ните мазнини, в следствие на кое-
то релефа на кожата се изглажда, 
Лотос - перфектен щит срещу 
дехидратация на кожата, запазва 
влагата в нея и поддържа еластич-
ността на кожата, Брашлян и Див 
кестен – действат дрениращо на 
задържаната вода в междуклетъ-
чното пространство и освобожда-
ват кожата от подутия и подпухнал вид и Eтерични масла от Грейпфрут, 
Черен пипер и Резене – свежа и възбуждаща сетивата комбинация, която 
прониква бързо в кожата, стимулира кръвообръщението и спомага за от-
делянето на токсични вещества от организма.

Стягащ лосион  
за изваян силует  
”Лют Грейпфрут”

Интензивно средство за 
ремоделиране на тялото, 
което изглажда и стяга це-
лулитната кожа чрез моде-
лиращ комплекс от Кафеин 
и Л-Карнитин – стимулира 
разграждането на мазни-
ните, превръщайки ги в 
енергия, Екстракти от 
Лотос и Женшен -подпо-
магат правилното хранене 
на клетките, хидратират 
кожата и я покриват със 
защитен филм, запазвайки влагата в нея и Eтерични масла 
от Грейпфрут и Черен пипер и Резене – свежа и възбужда-
ща сетивата комбинация, която прониква бързо в кожата, 
стимулира кръвообръщението и спомага за отделянето на 
токсични вещества от организма.

Натурален 
сапун 
„Лют грейпфрут“ 
при целулит, 
с етерични масла
Свеж цитрусов сапун 

с вградена натурална 
гъба, който тонизира и 
почиства вашата кожа 
и я подготвя за борба с 
целулита.

стягащ гел за бюст “лют грейпфрут”
Мултиактивен гел създаден да предотврати вредния ефект от гравитация-

та и да стимулира основните подмладяващи механизми на кожата на бюста 
и деколтето, благодарение на активните съставки от Африканска Кигелия - 
стяга и уплътнява кожата и твърдостта на бюста, оформя извивката му , 
благодарение на фитохормон, близък по структура до женския хормон естро-
ген. Китайски Женшен - наричан още “елексира на живота” предотвратява 
стареенето на кожата, подпомагайки правилното хранене на клетките. Лотос 
- перфектен щит срещу дехидратация на кожата, запазва влагата в нея и така 
пречи на загубата на еластичност, Български Екстракт и етерично масло от 
Резене – регулира хормоналното равновесие в организма на жената, като сти-
мулира синтеза на собсвен естроген, афродизиак - повишава либидото. Бизабо-
лол - извлечен от високопланинска Лайка, има силно овлажняващо и успокояващо 
действие. Eтерични масла от Грейпфрут и Черен пипер - свежа и възбуждаща 
сетивата комбинация, която прониква бързо в кожата, стимулира кръвообръ-
щението и спомага за отделянето на токсични вещества от организма.

“лют грейпфрут” срещу портокаловата кожа 

и Митко Дамов

Червило  
Ultra Colour Rich 24k

Първото червило с 24-каратови златни частици!

• влива в устните красотата на златото
• придава мигновен блясък и сияние
• луксозен, лъчезарен, хидратиращ цвят
• с частици от чисто злато 24 карата

Количество: 3,6 гр.
Цена: 7,90

7 май – 27 май 2009 г.

3 годишен проект под 
егидата на  Клиничен 

център по ендокринология 
към Медицински 

университет  София

Наднорменото тегло e в 
основата на тежко и под-
молно заболяване, нарече-
но метаболитен синдром.  
Разпространението на ме-
таболитния синдром до-
бива характер на пандемия 
и води до повишен риск от 
сърдечно-съдови заболява-

ния и диабет. 
“Затлъстяването и над-
норменото тегло са епи-
демията на 21 век. Според 
статистиката, всеки тре-
ти българин е с наднормено 
тегло, но едва една трета 
от болните осъзнават риска 
за развитието на сърдечно-
съдови заболявания и диа-
бет. “Интересен факт е, че  
младите жени  пазят диети 
за красота, а не за здраве, ”  
коментират организатори-
те на програмата. 

Комплексна програма за 
здравословна и 
ефективна редукция на 
наднормено тегло

Дълготрайно 
задържане на 
постигнатите резултати

Понижава риска от 
сърдечно-съдови 
заболявания и диабет тип 2

Няма чудеса, само медицина!
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На 08 . 05. 2009, от 19 часа  във 
Военния клуб, в София.

Спектакълът roma fashion ще 
представи във Военния клуб тра-
диционни женски ромски облекла, 
както и съвременни дизайнерски 
интерпретации от различни  кра-
ища на света. Дефилето, съпро-
водено от оригинална ромска 
музика и поезия от целия свят, е 
автентично представяне на не-
преходното и заразяващото в 
ромската култура, коeто отпра-
вя послание за достойна принад-
лежност. 

Вдъхновени от неговата есте-
тика, дизайнери от България и 
чужбина показват авторски об-
лекла, представящи романтиката 
на “джипси-стил” в съвременната 
мода. 

Международното участие 
включва дизайнери от Финландия, 
Ръмъния, Аржентина и Македония,  
Румъния и България.

На снимката - модели  
на българските участници  

в дефилето.

Репортаж от събитието –  
в следващия брой. 

Roma Fashion

Kороната на Мис САЩ 2009 
се изплъзна на нашето момиче 
Лаура Чуканов, но красавицата, 
която е дъщеря на български 
имигранти, остана на четвъ-
рто място в класирането. 

“Щастлива съм, толкова съм 
щастлива!”– повтаряше Лора 
Чуканова. 

Лаура Чуканов  
e четвъртата  

красавица в САЩ

Снимка: Александър Нишков

Ученици от 3 професио-
нални гимназии по текстил и 
дизайн в страната взеха уча-
стие в предизвикателство-
то да създадат свои офици-
ални облекла, вдъхновени от 
серията омекотители Silan 

Arоmatherapy. Отличените 
модели са част от специ-
ална колекция, която Хенкел 
България представи във Во-
енния клуб по време на модно 
дефиле. След ревюто роклите 
ще бъдат дарени на абиту-

риенти от Домове за деца в 
градовете Враца, Благоев-
град, Варна, Велико Търново, 
София и Видин. Създаването 
на облеклата е вдъхновено от 
новия аромат от Silan - Silan 
Feel Fashion, който използва 

най-изтънчените съставки и 
аромати, за да може дрехите 
да изглеждат и ухаят фанта-
стично. Със своята черна бу-
тилка  и златна капачка Silan 
Feel Fashion е като черна перла 
сред омекотителите.

спектакъл, вдъхновен от красотата 
и магията на ромската култура

моден спектакъл, вдъхновен от новия аромат Silan Feel Fashion 

По повод 105-ата годиш-
нина от създаването на на-
ционалното музикално училище 
"Л.Пипков" в София, под патро-

нажа на министъра на култу-
рата- проф. Ст. Данаилов бе 
проведен V -тия международен 
конкурс"Млади виртуози". Има-

ше голяма награда, втора на-
града и две поощрения.

Талантливи българи се пред-
ставиха повече от успешно. 

Сред тях бе и младата 
надежда на оперното 
пеене 19 годишната 
Виктория Георгиева. 
Тя участва в ІV- та 
група на "Класическо 
пеене" и беше отли-
чена с поощрителна 
награда за най-млад 
изпълнител в групата 
до 23 г.

Месец след това 
Вики спечели ІІ - ра 
награда, при неприсъ-
дена І-ва такава, на 
Международен кон-
курс за изпълнение на 
немска и австрийска 
музика - в катего-
рия "В", специалност 
"Класическо пеене". 
Конкурсът бе орга-
низиран от Нацио-
налното училище за 

музикално и сценично изкуство 
" проф. П.Владигеров" Бургас,  
Министерство на културата 
и Общината, от 23-26 април в  
Бургас.  

Виктория  Викторова Геор-
гиева е от София. Ученичка е 
на доц. Маргарита Баснарова, 
преди това е учила пеене при 
Костанца Кирова и под нейно 
ръководство е спечелила първа 
награда на Шестия междунаро-
ден конкурс" Фр.Шуберт" в Русе 
в раздела за "Класическо пеене"- 
ноември 2007 г.

От 1994 г.  насам е участвала 
в детска музикална формация  
“Таласъмче”,  детски хор “Пим – 
Пам”, учила е при Виолета Они-
кян естрадно пеене и поп  музи-
ка, а от 1998 г. досега участва 
в хора на НМУ ” Л.Пипков”.

От 2005 г. до днес е изнесла 6 
самостоятелни концерта и ня-
колко ансамблови продукции на 
сцената на училище“Л.Пипков”, 
където е редовна ученичка в 
специалност “Пиано”.

виктория георгиева с награди за млади таланти
На въпрос какво мисли да 

прави оттук нататък, Лаура 
разказа, че се е концентрирала 
върху образованието си, което 
трябва да приключи това лято. 
“Може да се върна в България, не 
се знае”, каза тя, след като раз-
бра, че хиляди българи са искали 
и чакали победата й.

Престижният конкурс се 
състоя в комплекса "Планет 
Холивуд" в Лас Вегас, който е 
собственост на милиардера 
Доналд Тръмп. Мис САЩ  – един 
от двата общонационални кон-
курса за красота, се провежда в 
Щатите от 1952 г. 

Очаквайте
продължение  
в брой 59 
на колекцията  
“Пролетно 
настроение”

Пиесата на Стивън Бъркоф „Хленч” е играна за 
пръв път пред публика на 15 март 1986 година в 
театър Одисей, Лос Анджелис, Калифорния. Про-
дуцент и режисьор – Стивън Бъркоф. Режисьор 
постановчик на сегашната, 237-а премиера на Са-
тиричния театър, е Цветан Даскалов. Преводът 
е на Мадлен Чолакова, а сценографията на Николай 
Нинов. В ролите участват:Стефан Денолюбов, 
Жанет Йовчева, Кирил Бояджиев, Йорданка Сте-
фанова, Стефан Щерев.

237-ата премиера на сатиричния театър 
„хленч”

През месец май театърът подарява  
50% отстъпка на всички абитуриенти за:

„По зо ри ще”, „Де тек тор на лъ жа та”, „Та пе-
ти те на вре ме то”, „Хленч”, „Мар шрут ка”, 
„В очак ва не на Го до”, „Но ем ври”, „Ше мет”, 
„Опас ни же ла ния”, „Рим ска ба ня”, „Плас ти лин”, 
„Укро тя ва не на опър ни ча ва та”. Намалението на 
билетите важи и за близки и роднини прудружажащи 
абитуриентите. Условията са две – желание и доку-
мент, удостоверяващ самоличността на зрелост-
ника (ученическа или лична карта).



приложение на брой 58
МОДА & КОМУНИКАЦИИ

Г-н Алек сан дрий ски, вие пре по да-
ва те в мо ден ко леж в Пе кин, Ки тай. 
Раз ли ча ват ли се мла ди те ки тай ски 
ди зай не ри от бъл гар ски те?

Ня ма раз ли ка в то ва, кое е прив ляк ло мла дия 
чо век и как во ис ка да пос тиг не в мод ния ди зайн. 
Меч ти те се нав ся къ де ед нак ви. Има из вес тна 
раз ли ка в обу че ни е то, през ко е то пре ми на ват 
ед ни те и дру ги те. Дос тъ па до ин фор ма ция и 
учеб на ли те ра ту ра на ки тай ски език е мно го по-
го лям, ко е то про из хож да от ма ща ба на па за ра. 
Ка то ця ло ки тай ска та на ция умее да се адап-
ти ра в про ме ня ща та се об ста нов ка, хо ра та и 
ком па ни и те се фо ку си рат в те зи не ща, ко и то 
пра вят най-доб ре. Но в край на смет ка, ре зул та-
ти те ид ват при все ки ин ди ви ду ал но.

Има те ли пог лед вър ху раз ви ти е-
то на мла ди те ди зай не ри в Бъл га-
рия?

Тъй ка то се на ми рам на хи ля ди ки ло мет-
ри, връз ка та с Бъл га рия осъ щес твя вам чрез 
Интер нет. За съ жа ле ние, ма те ри а ли те, ко и то 
на ми рам пуб ли ку ва ни за мла ди бъл гар ски ди зай-
не ри са твър де ос къд ни. В то зи сми съл лип са та 
на ин фор ма ция тъл ку вам и ка то лип са на раз ви-
тие в най-общ план.

Къ де тряб ва да тър сим въз мож-
нос ти те за раз ви тие ?

Ка то във вся ко дру го по ле на дей ност мла ди те 
ди зай не ри имат съв сем раз лич ни нуж ди от из-
вес тни те ве че име на. Мла ди те ди зай не ри имат 
нуж да от па зар на тех ния труд, те имат нуж да 
от дос тъп до пуб лич ност, а две те въз мож нос-
ти на прак ти ка са твър де ог ра ни че ни. Но въз-
мож нос ти те за раз ви тие са ог ра ни че ни от по-
ши рок ком плекс при чи ни.

Как во дру го пре чи?
Да за поч нем от об ра зо ва ни е то. За що Бъл-

га рия е ед на от мал ко то стра ни от Източ на 
Евро па с раз ви та ши ваш ка ин дус трия, ко я то 
ня ма чуж дес тран ни ко ле жи, пред ла га щи обу че ние 
по мо ден ди зайн, ка то нап ри мер френ ския ко леж 
Esmod? Обра зо ва тел на та сис те ма в Бъл га рия е 
под чи не на на ин те ре си те на учеб ни те за ве де ния 
и пре по да ва те ли те, а не на за ин те ре со ва ни те 
пот ре би те ли. Слож ни ад ми нис тра тив ни про це-
ду ри и так си ог ра ни ча ват дос тъ па до па за ра, 
спи рат кон ку рен ци я та, ко я то е пред пос тав ка за 
кон ку рен тна об ра зо ва тел на сис те ма.

А об ра зо ва ни е то е ос но ва та за кон ку рен тнос-
по об нос тта на вся ко по ко ле ние ди зай не ри. Ка то 
пог лед нем кой пе че ли меж ду на род ни кон кур си в 
об лас тта на мод ния ди зайн и къ де е за вър шил, 
ни ста ва яс но кои са доб ри те ко ле жи и уни вер-
си те ти.

Друг фак тор, свър зан с об ра зо ва ни е то е мал-
кия па зар на ли те ра ту ра у нас. Кой из да тел ще 
се на е ме да из да де учеб на ли те ра ту ра на бъл-
гар ски език по раз лич ни дис цип ли ни, под гот вя щи 
спе ци а лис ти по мо ден ди зайн, при пред по ла га ем 
па зар от око ло 100 пот ре би те ли (сту ден ти) на 
го ди на?

У нас ня ма раз ви тие и мод ния мар ке тинг, кой-
то съ път ства жи во та на мод ния ди зай нер. Той 
е част от клъс те ра, без кой то мод ния биз нес не 
мо же да съ щес тву ва.

Фир ми те, про би ли на па за ра съ що ня мат ин-
те рес от раз ви тие на ди зай нер ския по тен ци ал. 
Тях ги удов лет во ря ва ста тук во то- мал ко иг-
ра чи на. поч ти мо но по лис ти чен па зар. Те пол-
зват ди зай не ри те мал ко ка то кон струк то ри, 
мал ко ка то тех но ло зи, до ри по ня ко га и ка то 
ши ва чи и съв сем ес тес тве но пред по чи тат 
да пред ста вят соб стве на та си мар ка на пот-

Ро  берт Алек 
сан  дрий ски е 
съ ос но ва тел 
на Асо ци а  ци я
та на мод  ни и 
тек  стил ни ди
зай  не ри в Бъл
га рия (2004) и 
ме нид  жър на 
дей  нос  тта и 
през 2007 го
ди на. През 
1998 го ди на 

съз  да ва Асо ци а  ци я та на из но си те
ли те на об лек  ло и тек  стил в Бъл
га рия, днес под име  то Бъл гар  ска 

Асо ци а  ция на Про из во ди те ли те и 
Изно  си те ли те на Облек ло и Тек
стил и е пред се да тел на уп ра ви
тел  ния съ вет до 2004 го ди на, ко
га то е из бран за по че тен член на 
УС на БАПИОТ. От 2005 го ди на из
да ва елек трон ния бю ле тин Изво 
ри – Ди  зайн & Мар ке тинг, а ед на 
го ди на покъс  но съз  да ва и сай  та 
www.tunein.info в под  кре  па на мод 
ния биз  нес у нас, кой  то ра бо ти и 
до днес. От края на 2007 го ди на е 
пре  по да ва тел по мо ден мар  ке тинг 
в меж  ду на ро ден ко леж в Пе  кин. 

С не го раз  го ва ря Сла ва Хин ко ва.

Най-ценното на дизайнера  
е талантът му

ре би те ля, вмес то да гра дят ус пе ха си вър ху 
име то на ди зай нер, кой то ня кой ден мо же да 
из пол зва то ва име в пол за на кон ку рен ци я та. 
Тук би тряб ва ло да го во рим и за сред но (ме зо) 
ни во, т.е. да има със лов на ор га ни за ция. За съ-
жа ле ние, опи ти те за съз да ва не на ор га ни за ция  в 
пол за на ди зай нер ско то (мо да) об щес тво тъп-
чат на ед но мяс то. Оста на ли те ор га ни за ции са 
фраг мен ти ра ни и не е фек тив ни.

При лип са на та ка ва ор га ни за ция, ко я то да се яви 
ка то пар тньор, дър жа ва та ес тес тве но се явя ва 
мъл ча лив сви де тел на ди зай нер ска та дра ма.

Дру га та власт – мод ни те ме дии и жур на ли зъм 
имат сход но раз ви тие – мо но по лис ти чен па зар.
Гри жа та им е да за дър жът рек ла мо да те ли те на 
вся ка це на, ка то пред пос тав ка за съ щес тву ва не-
то на из да ни е то. Исто ри и те за мла ди та лан тли-
ви, но бед ни ди зай не ри са пос лед ни те ма те ри а ли, 
към ко и то по ся га ре дак то ра на спи са ни е то. С 
мал ки из клю че ния, меж ду ко и то е Де ва.

В сян ка сто ят ин те ре си те на ог ра ни чен кръг 
хо ра, ко и то не са зай нте ре со ва ни от нав ли за не 
на но ва кон ку рен тна си ла. Та зи ше па хо ра пред-
по чи тат да бъ дат во да чи те с по ед но око на 
ос ле пя ла та с две очи ма са от мла ди бъл гар ски 
ди зай не ри. 

Нак рая ид ват и са ми те ди зай не ри. Мно го от 
тях ис кат да пос тиг нат ре зул та ти твър де бър-
зо, да ста нат из вес тни още след уче ни чес ка та 
ска мей ка, пре ди да са прог лед на ли. Чес то пред-
ста ва та им за ди зай нер ска та про фе сия е изо-
па че на и не вяр на. Те не вяр ват на ни ко го, по ра ди 
ко е то не се обе ди ня ват, мал ци на са те зи, ко и то 
мо гат да раз дви жат ор га ни за ци и те, да  уд рят по 
вра та та на дър жав на та ад ми нис тра ция.

Спо ме нах те ду ма та „ин ди ви ду-
ал но”. Как тряб ва да под хо ди един 
млад ди зай нер към па за ра?

Пре ди всич ко ди зай не рът  тряб ва да ра бо ти 
за сво е то име и бранд, ден след ден, ме сец след 
ме сец, го ди на след го ди на. Ди зай не рът ня ма ни-
що дру го цен но, ос вен та лан та, кой то ни кой не 
мо же да му от не ме и име то, ко е то са ми ят той 
или тя тряб ва да из гра ди. Ди зай не рът тряб ва 
да знае, че име, имидж и бранд се гра дят с го ди-
ни, но мо же да се за гу бят за дни. Ко га то при е ме, 
как во то и да е пред ло же ние за ра бо та, ди зай не-
рът тряб ва да си от го во ри на въп ро са – да ли 
то ва пред ло же ние е част от не го ва та пъ те ка, 
ко я то тряб ва да из вър ви, да ли ще му по мог не 
да стиг не до оно ва ви со ко мяс то в ди зай нер ския 
елит, за ко е то е меч тал, ко га то се е за пи сал да 
учи мо ден ди зайн.

Зна чи ли то ва, че тряб ва вед на га 
да съз да де соб стве на мар ка и да не 
ра бо ти за дру ги?

Не, то ва е ве ро ят но най-пог реш ния под ход. 
Обра зо ва ни е то не под гот вя мла ди те ди зай не ри 
за жи во та и греш ки те, ко и то мо гат да нап ра-
вят през пър ви те го ди ни ка то пред при е ма чи 
ще стру ват твър де мно го, мо же би до ри  це на-
та на из гу бе на та вя ра. 

То ва  че ди зай не рът ще ра бо ти за дру ги фир-
ми, или че вър ши асис тен ска ра бо та не оз на-
ча ва, че той се от де ля от сво я та пъ те ка към 
сла ва та. Но ва та глав на ди зай нер ка на H&M 
Ann-Sofie Johansson е ра бо ти ла три го ди ни ка то 
асис тент по про даж би те в ма га зин на фир ма та, 
след то ва е ра бо ти ла в дру ги зве на, но то ва не я 
от де ля от пъ тя й и след по-мал ко от два де сет 
го ди ни,  на 44- го диш на въз раст, тя дос ти га 
връх, за кой то все ки млад ди зай нер меч тае. 

А какво да кажем за Фрида Джанини, която на 
35 вече е креативен директор на GUCCI?

Продължава на стр. 2

Съвместно издание с www.tune-in.info

Сту ден ти те  от пър ви курс на ка тед ра „Мо да” в НХА с пре по да ва тел доц. 
Ани Авра мо ва  пред ста ви ха из лож ба та „Ли це в ли це”, в Унгар ския кул ту
рен ин сти тут, ко я то ос но ва тел но прив ли че вни ма ни е то.

Продължава на стр. 5

„Ли це в ли це”
Из лож ба  на студенти от художествената академия

Та зи го ди на ар тис ти те и ди зай не ри те, по ка не-
ни на спек та къ ла Oxford Fashion Week не зап ла щат 
ни как ва так са. Орга ни за то ри те на Oxford Fashion 
Week са за ло жи ли един стве но на кре а тив нос та 
- ка то ме ри ло за то ва кои ди зай не ри да бъ дат 
вклю че ни. Та ка меж ду по ка не ни те са и ди зай не ри-
те от Източ на Евро па Circuit Bored от Ру мъ ния и 
Liba Rubenyan от Ру сия. 

От 3 до 8 май 2009 го ди на на ня кол ко сце ни ще 
бъ дат пред ста ве ни раз лич ни съ би тия, включ ва-
щи: Ре вю, вдъх но ве но от 20-те, 40-те, 60-те и 
70- те го ди ни на ми на лия век, с ко е то ще стар-
ти ра съ би ти е то, включ ва що ко лек ции на Aspire, 
Cult, French Connection, Gaff, Kaliko, L.K. Bennett, 
Superdry, Whittawer и Zara; из ло же ние жи во пис, 
илюс тра ци и  и фо тог ра фии, из след ва щи ор га нич-
ни те ми в мо да та; ре вю на лук соз но бел ьо и бан-
ски, кон цеп ту ал но шоу.

Кул ми на ци я та в пос лед ния ден ще бъ де ко тюр 
шоу на ди зай не ри те Ada Zanditon, Ana Sekularac, 
Antoni & Alison, BagTV, BasBousa, Catherine Deane, 
Claire Mischevani, Destiny, Iona Crawford, Jessica 
Au,Kalikas Armour, Karen Karam, Laura Fauvel, 
Libas, Lillia Yip, Maria Grachvogel, Massuniq, Minne 
Muztucarri, Pav Wileman, Pia Stanchina, Rach Heuston, 
Satoshi Date, Siobhan Ramswell и Zsofia Weber.

По ин фор ма ция на Oxford fashion week,  
Fashion United.

Дизайн от Изток стъпва  
на световна модна сцена

Кре а тив на та ди рек тор ка на 
Gucci Фри да Джа ни ни е ду ша та 
на гру па та. Фри да е ис тин ска 
же на, слож на и бор бе на, във веч-
но тър се не на рав но ве си е то 
меж ду ка ри е ра та и лю бов та. 
Фри да е ви со ка, сла ба и ру со-
ко са. Тя е точ ни ят сте ре о тип 
на ди зай нер ка та, та ка доб ре 
опи са на в „Дя во лът но си „Пра-
да“. Всич ко е тол ко ва доб ре из-
чис ле но при нея, че нап ра во ти 
спи ра дъ хът. Зад та зи же на се 
крие про фе си о на лис тка, ко я то 
над жи вя един ге ний (Том Форд) 
и три ма глав ни из пъл ни тел ни 

ди рек то ри (До ме ни ко Де Со ле, 
Марк Лий, Пат ри цио ди Мар ко).

Фри да е ро де на през 1972 г. 
За вър ши ла е Ака де ми я та за мо-
да в Рим. Пър во 5 го ди ни ра бо-
ти във Fendi  ка то ди зай нер на 
ко же ни из де лия. През 2002 г. се 
при съ е ди ня ва към се мей ство-
то на Gucci ка то кре а ти вен 
ди рек тор на ак се со а ри те, а от 
2006 е кре а ти вен ди рек тор на 
мар ка та Gucci. Да след ва не-
ве ро ят ния ус пех на Том Форд е 
из клю чи тел но труд но, но тя на-
ла га соб ствен по черк. 

Про дъл жа ва на стр. 2

Примерът на Големите

Професионалистката Фрида Джанини... 

Мода за 
потребители 
  - в предложенията на 
студенти и модни къщи

стр. 4, стр.8

Мода в аванс -  
за производители 
  - тенденции пролет/
лято 2010 – от SIPO,

стр. 6-7 

Млади  
bg творци 
– конкурсът 
продължава,  
- къде да учим,     стр 3

Да успяваш по 
време на криза 
Предприемачите 
Главинови,  
марката Диел,    стр. 5

Тема на броя - младите 
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Мно го от мла ди те 
хо ра, ко и то меч та ят 
да ста нат ди зай не ри 
си пред ста вят ка ри-
е ра та   ка то при каз-
ка - раж да се иде я та, 
по я вя ва се мал ка та 
ри сун ка, на ми рат се 
не об хо ди ми те ма-
те ри а ли и ... свет ват 
про жек то ри те.

Но  то ва е дъ лъг и 
тру ден път. И изис-
ква мно го уси лия и 
поз на ние.

Исто ри я та на мо-
да та пом ни мно го 
и ве ли ки име на, ко и то чрез сво я та ри сун ка по-
каз ват раз ви ти е то на иде я та си. Мод на та гра-
фи ка пред хож да кон струк тив на та раз ра бот ка и 
за то ва е важ но, кол ко то и вдъх но ве на и ар тис-
тич на да е ед на ри сун ка, тя да под сказ ва как ви 
ма те ри а ли ще се из пол зват, ка къв е по во дът за 
об ли ча не на то зи ан сам бъл, се зо нът и цве то ва-
та га ма за раз лич ни те въз рас то ви гру пи. Чрез 
ри сун ка та се съз да ва ис то ри я та на мо де ла, кон-
кре ти зи рат се ак се со а ри те, при чес ка та, ма ки-
а жа. И ако има и мос три от пла то ве те, би би ло 
чу дес но! Ри сун ки те  
тряб ва да но сят ин-
фор ма ция за  иде я та 
на ди зай не ра. И ка то 
вле зе в про цес на из-
пъл не ние, да не се на-
ла гат се ри оз ни  про-
ме ни! То ва е пъ тят 
към ус пе ха! 

Израз ни те сред-
ства на мод на та 
гра фи ка по ма гат да 
се по ка же струк ту-
ра та на ма те ри а ла, 
от кой то ще бъ де 
из ра бо тен мо де лът, 
не го вия де сен в де-
тай ли. Ко га то ви дим 
един про ект, да мо жем да раз бе рем да ли ще из-
пол зва ме ши фон, ка ди фе, са тен или три ко таж. 
То ва пред по ла га, че  ди зай не рът е на яс но с тех-
ни ки ка то ак ва рел, тем пе ра, пас тел, ко лаж и 
мо же да из бе ре най-под хо да ща та. Важ но е и да 
се под бе ре по за та на чо веш ка та фи гу ра спо ред 
те ма та и крой ка та, да се ком по зи ра ця ла та ви-
зия на мо де ла за ед но с ак се со а ри те - та ка най-
точ но и яс но ди зай не рът ще пред ста ви сво я та 
идея. В след ва щи те ня кол ко броя ще ви въ ве дем 
в та зи те ма.

млади bg творцимода и комуникация

Продължение от стр. 1
Соб стве на та мар ка ще бъ де въз мож на ня кой 

да ле чен ден, ко га то ди зай не рът съз да де име. 

Как се из граж да  име то?
Пре ди всич ко мла ди те ди зай не ри тряб ва да имат 

ви зия, за да на ме рят па зар на ни ша, в ко я то ис кат 
да се раз ви ят и да пред ло жат един ден не що раз-
лич но от то ва, ко е то е на па за ра. След то ва да на-
чер та ят пъ те ка та си на раз ви тие и да я след ват 
не от клон но. Да на бе ле жат мес та та и по зи ци и те, 
къ де то тряб ва да чи ра ку ват. Да гра дят стъп ка 
по стъп ка пор тфо ли о то си и да па зят име то си 
не о пет не но. Ре зул та ти те ще дой дат, ако мла дия 
ди зай нер се по зи ци о ни ра  в пра вил на та сре да.  И 
не на пос лед но мяс то - да се въз пол зва от въз-
мож нос ти те на мод ния мар ке тинг и бран дин га. 
Днес па за ри те се от кри ват, въз мож нос ти съ-
щес тву ват и в чуж би на. И най-доб ри те мла ди 
ди зай не ри ве ро ят но ще из ля зът от Бъл га рия и 
ед ва ли ще се вър нат ско ро, ос вен ако се съз да-
де нор мал на сре да. За жа лост то ва не ра бо ти в 
пол за на об щес тво то. Пот ре би те ли те тряб ва 
да бъ дат ин фор ми ра ни за пред ло же ни я та, ко и-
то мо гат да по лу чат от мла ди те. Пред ста ве-
те си, ето аз, чий то май чин език е бъл гар ския, 
не мо га да дос тиг на до ин фор ма ция за бъл гар ски 
ди зай не ри, как ще стиг не та ка ва ин фор ма ция до 
чуж дес тран ния пот ре би тел. При лип са та на ак-

тив на ор га ни за ция, ди зай не ри те на прак ти ка 
се изо ли рат от меж ду на род на та си ин тег ра-
ция, съ щес тву ват кон кур си, къ де то учас тват 
ди зай не ри от ця ла Евро па, вклю чи тел но от 
Източ на Евро па, а Бъл га рия не при със тва ни-
къ де или по не не се за бе ляз ва ръ ка та на ор га ни-
за ция, ко я то да ги пред ста вя. Оттук-на та тък 
след ва из граж да не на имидж на бъл гар ския мо ден 
ди зайн, ко е то ще по мог не на ди зай не ри те и в 
ин ди ви ду а лен план. Те зи уси лия ве че тряб ва да се 
раз гъ нат на по-ши рок фронт. Не об хо ди мо е да 
се обе ди нят си ли те на всич ки ор га ни за ции, за 
ко и то ста на ду ма, ко га то го во рих ме за преч-
ки те в раз ви те то. Но то ва ня ма да ста не, ако 
ди зай нер ска та ма са е апа тич на. Без ефек тив на 
ор га ни за ция ще бъ де труд но да се по лу чи раз-
ви тие.

Ня кой тряб ва да ка же на бъл гар ска та дър жав на 
ад ми нис тра ция, че на мла ди те ди зай не ри им е 
не об хо ди ма под кре па, ко я то ще да де ре зул та ти 
в близ ко то бъ де ще. 

Ако не зна ят за що, мо гат да пи тат ко ле ги те 
си от Да ния, стра на с ма ща би те на Бъл га рия, 
как во оз на ча ва под кре па на ди зай на за тях. 

Ко га то се съз да де та зи ефек тив на ор га ни за-
ция, ще мо же с вся ко спо ме на то ни во, ко е то е 
прът в ка ру ца та, да се про веж дат  раз го во ри  и 
да се пос ти га прог рес не са мо за мла ди те, а и за 
раз ви ти е то на мод ния бранш у нас.

Най-ценното на дизайнера...

Продължение от стр. 1
Ко га то сте би ла на 14 , май ка ви, учи-

тел ка по ита ли ан ски език, ви из пра ти ла да 
учи те в кла си чес ки ли цей, а не в ху до жес-
тве ния.Как се озо вах те в мо да та?

 Тряб ва да тръг на от дет ство то ми...и да си 
спом ня цвет ни те фул мас три на ма са та на ба ща 
ми, кой то бе ше ар хи тект. Всич ки ми каз ва ха - не 
ги пи пай, не ги взи май...а аз, раз би ра се, пра вех 
об рат но то. Ка зах си: ок, то зи ли цей ще го за вър-
ша, но не ис кам по ве че ни що да ми се каз ва. Още в 
чет вър ти курс в гим на зи я та оби ка лях на сам-на-
там, за да се ин фор ми рам за учи ли ща та по из кус-
тво, как то и за след гим на зи ал ни те кур со ве. 

Днес всич ки 
приз на ват ус пе-
хи те ви и пе чал-
би те, до ко и то 
до ве дох те гру-
па та „Гу чи“. Как 
стиг нах те до 
тук?

Ра бо та та е ка то 
люл ка. Важ но то е 
да ос та неш ви на ги 
на по вър хнос тта и 
да вър виш нап ред 
по соб стве ния си 
път. Най-труд но то 
за мен бе ше пре хо-
дът към кре а ти вен 
ди рек тор на „Гу чи“. 
Мно го по ве че ра-
бо та, мно го по ве че 
хо ра, ко и то уп рав-

ля вам, мно гоб рой ни ан га жи мен ти....И ос вен то ва 
- тряб ва ви на ги да си в мак си мал на фор ма за пред 
ме ди и те. В на ча ло то бях уп ла ше на, но щом ба за-
та ти е здра ва и ста бил на, не ща та си ид ват от 
са мо се бе си. Най-ху ба ви ят мо мент бе ше, ко га то 
пред ста вях пър во то ре вю кон фек ция в Ню Йорк. 
Нап ре же ни е то бе ше стра хот но, Том Форд бе ше 
на пус нал сце на та, бе ше пъл но с аме ри кан ски жур-
на лис тки..Всич ко ми на тол ко ва доб ре, че си ка зах 
- щом ус пя се га, зна чи мо жеш да бъ деш спо кой на.

Днес оба че не ща та са по-слож ни за ра ди ико но-
ми чес ка та кри за. Как во ще по съ вет ва те же ни те, 
ко и то тряб ва да ку пу ват по-мал ко, но по-доб ре 
през 2009?

Кри за та е са мо в на ча ло то. Удар на та  въл на те-
пър ва пред стои. За же ни те, ко и то се об ли чат 
в „Гу чи“, ве че имам дос та точ ни идеи. По мое 
мне ние кли ен ти те на мар ка та ще се стре мят 
все по ве че към спе ци ал ни, скъ по цен ни и уни кал ни 

Професионалистката Фрида Джанини... 
не ща. Не ща, ко и то 
ги иден ти фи ци рат. 
При нас се ид ва, за 
да се ку пи про дукт, 
кой то „кре щи“ от 
уни кал ност, за що то 
е ка то ико на. Кол ко-
то и да е аб сур дно и 
въп ре ки кри за та, ще 
се пре ми не към още 
по-лук соз ни и скъ пи 
про дук ти.

Как ус пях те да 
по ми ри те мо да-
та и при хо ди те?

На пър во мяс то с 
ха рак те ра ми. Днес 
не си гур нос тта на 
един ди зай нер не 
се при е ма изоб що. 
Смя там, че съм ре-
ши те лен чо век - с ця ла та крех кост, ко я то се до-
пус ка в то зи слу чай оба че - с всич ки те гас три ти, 
дер ма ти ти и без съ ние, ко и то са пос ле ди ца та. 

Вяр вам в то ва, ко е то пра вя и съм пър ва та, ко-
я то приз на ва греш ки те си. Днес оба че мно зи на 
заб ра вят, че в ед на го ля ма ком па ния е не об хо-
ди мо на ли чи е то и на ин те лек ту ал на чес тност. 
Тряб ва да го во риш, да во диш ди а лог с дру го то 
ли це на ком па ни я та т.е. с глав ния из пъл ни те лен 
ди рек тор. Тряб ва да го във ле чеш и спе че лиш, да 
се влю би в иде я та ти, за да мо же да я про да де 
на всич ки.

А как вър ви лич ни ят ви жи вот?
Ху бав въп рос, но не ка да от го во ря та ка. На пър-

во мяс то тряб ва да имаш къс мет, до теб да се 
на ми ра ин те ли ген тен чо век, кой то раз би ра, че 
жи во тът ти ево лю и ра. Ко га то се за поз нах с мъ-
жа ми, ве че пъ ту вах мно го и ра бо тех в гру па та 
„Гу чи“. С вре ме то ста на та ка, че ед ва вър на ла се 
в къ щи, ce хва щах за те ле фо на с ча со ве. Той ми 
ка за – ок, ко га то се връ щаш в къ щи, ос вен ако 
не ста ва въп рос за спеш ни не ща, не ка да се опи-
та ме по не да ве че ря ме за ед но. Не ка да има ме и 
на ше прос тран ство, а след то ва, ако ис каш, се 
за ла вяй пак с те ле фо на”. Тряб ва да приз ная, че да 
се вър на към нор мал ния жи вот, пък би ло и за един 
час, до ка то ве че ря ме, ме ус по ко я ва и ме пра ви 
по-урав но ве се на. Дър жа мно го на до ма си - мал-
ко то пъ ти, ко га то съм вкъ щи, оби чам да гот вя, 
да ор га ни зи рам ...

Моделите са от пролетната колекция на Фрида
Със сък ра ще ния по Прон то Со фия

Сту ден ти те  от пър ви курс на ка тед ра „Мо да” 
в НХА с пре по да ва тел доц. Ани Авра мо ва  пред-
ста ви ха из лож ба та „Ли це в ли це”, в Унгар ския 
кул ту рен ин сти тут.

 В тра ди ци он но то об лек ло за вся ко не що има вре-
ме и мяс то. Тра ди ци он на та дре ха има яс ни пра ви ла  и 
кон струк ция, ко и то бе ле жат со ци ал на при над леж ност, 
въз раст, бит и на чин на жи вот. Днес те зи гра ни ци са 
се раз ми ли. Пра ви ла та са та бу за но во то вре ме, пре-
диз ви ка тел ство то се крие  имен но в на ру ша ва не то 
им, в раз мя на та на мес та та и вре ме то.

Въз пи та ни ци те на НХА, са се мо ти ви ра ли имен но 
с те зи пре диз ви ка тел ства, зах ва щай ки се с иде я та 
за обе ди ня ва не то на две те кул тур ни иден тич нос ти 
(ун гар ска и бъл гар ска). Интер пре ти рай ки еле мен ти 
от два та кос тю ма в съ че та ние с фор ма та на “ча на”( 
сим вол на ко му ни ка ци я та). Ча нът има сак рал но мяс то 
в бъл гар ска та и ун гар ска та тра ди ция. Свър зва се с 
об ред ни те тан ци на ку ке ри те. Смя та се, че все ки чан 
има своя ду ша, а вся ка “де зия,”се със тои от 9 броя 
ча на, и е с уни ка лен звук. Той се отъж дес твя ва ка то 
сим вол, пос та вен в кон тек ста  на ед на но ва пот реб-
ност - обе ди ня ва не то на  раз лич ни те кул ту ри и съх ра-
ня ва не то  им ка то та ки ва. Све тът ста ва гло ба лен, 
но в сво я та пер со ни фи ка ция вся ка кул ту ра се опи ра на 
сво я та тра ди ция и уни кал ност, един ни в мно го об ра-
зи е то, зас та вай ки ЛИЦЕ В ЛИЦЕ. 

„Ли це в ли це”
Из лож ба  на студенти от художествената академия

Нежни тонове на мода в Италия
Пра ви ла за дам ска та мо да спря мо ита ли ан-

ски ек спер ти по стил за този сезона
Цвят „пуд ра“
От всич ки мод ни цве то ве за то ва ля то най-

мо ден е цвят тип пуд ра - той се доб ли жа ва до 
ес тес тве ния цвят на ко жа та. То ва ва жи как то 
за фон дьо те на, та ка и за дре хи те, обув ки те и 
ак се со а ри те. На мо да са крой ки те от 50-те го-
ди ни, ба би ни те риз ки и дан те ле ни те блу зи.

„Ди зай нер ски“ миг ли и очи
На мо да е сил но то под чер та ва не на миг ли те и 

ос та вя не то на очи те нег ри ми ра ни. Под чер та-
ва не то им от го ре с дъ га оба че тряб ва да бъ де 
из вър ше но пер фек тно, в стил Одри Хеп бърн и 
ими ти рай ки Пе не ло пе Круз.

Ши ро ки ко ла ни
Ко ла ни extra large, или с дру ги ду ми ши ро ки и го ле-

ми, слу же щи ка то ис тин ска ук ра са. С по до бен ко лан 
мо же те да на ка ра те да све ти и най-ано ним на та 
рок ля. На мо да са и ко ла ни те в стил у ес търн, от 
зас та ре на ко жа с го ле ми то ки, от ог ром ни бро ди-
ра ни лен ти, ко и то мо де ли рат фи гу ра та.

Ра ме не кам бан ки
Ра ме не те с фор ма та на кам бан ки, с бух на ли в 

гор на та част ръ ка ви, в стил от 80-те го ди ни, 
съ що са на мо да. Те се но сят до ри и под са ка та. 
Ня кои от кам бан ки те за ра ме не са по-квад рат ни, 
дру ги на по до бя ват па го да, тре ти пък са ед ва за-
гат на ти. 

Бе ли чан ти
Бе ли или бле ди на цвят чан ти съ що са на мо-

да. Най-мно го вър вят мар ко ви те чан ти от то зи 
тип.

Клин че то…

Представяме ви новите идеи на  студентките: 

„Светът е МАЛъК, оБЛечете Го!”
НАШИЯт КоНКУРС продължава

Голямата награда  – маркова шевна машина
Първите трима ще получат право на стаж във водещи български фирми. 

Първите шестима ще получат шивашка техника и аксесоари. 
За всички, допуснати до заключителния етап на конкурса, ще бъдат осигурени тъкани за изработване на премираните модели. 

Ще бъде организирано ревю-борса с медийно отразяване. 
Конкурсът ще продължи до края на годината, като всеки месец ще публикуваме най-интересните модели. 

Регламент за участие: учащи в специализираните училища за мода, колежи и ВУЗ-ове и завършилите през миналата година. 
Представете идеите си на формат А4, с описание на тъканите, които ще използвате. Може да приложите и мострички.

Придружете рисунката с кратка информация за себе си, своя снимка и телефон за връзка.
Млади моделиери, за да се включите в конкурса, изпратете ни конструкторски проект на избран от вас модел.

Очакваме вашите проекти на адрес: София 1000, ул. Иван Вазов 12, офис 317/2 Дева +
 или по e-mail: deva_konkurs@abv.bg  e-mail: deva_konkurs2@abv.bg
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 „ваканцията в един куфар” и  
„Дреха за двама”/ идеи за бременни /

Каз вам се Пла ме на Ми те ва от гр.Иcпе рих. За-
вър ши ла съм про фе си о нал на гим на зия по об лек ло 
гр.Шу мен, спе ци ал ност тех но ло гия на об лек ло то. 
Та зи го ди на се дип ло ми рах във ВСУ “Чер но ри зец Хра-
бър”Вар на, спе ци ал ност мо ден ди за ин.

опи са ние на мо де ла:
Са ко с аси мет рич на дъл жи на, 

с “при леп” ръ ка ви, ка то дъл жи-
на та на ръ ка ви те е до ли ния на 
ла ке та. 

Дъл жи на та на са ко то в пред на-
та част е до ли ни я та на та ли я-
та, а в зад на та част мал ко под 
ли ни я та на хан ша. За коп ча ва не-
то е ед но ред но с три бр. kоп че-
та. Яка та е обем на. 

Обем на та фор ма под ли ния на 
гър ди те се по лу ча ва с чуп ки. 

Пан та лон тип “шал вар ки” с нис ка та лия, ита ли ан ски 
джо бо ве в об лас та на под гъ ва има ман ше ти с аси-
мет рич на дъл жи на. Облас та на та ли я та е об ра бо те на 
с ко лан. 

За коп ча ва не то е с коп че и цип.

пламена Митева 
от ВСУ „Черноризец Храбър” Варна

Каз вам се Юсмю нол Ред жеб. 
Сту ден тка съм  в тре ти курс 
в Тех ни чес ки уни вер си тет, Габ-
ро во. Уча „Тек стил на тех ни ка и 
тех но ло гии”. За вър ши ла съм 
сред но об ра зо ва ние в Про фе-
си о нал на гим на зия по об лек ло, 
спе ци ал ност кон стру и ра не и 
мо де ли ра не на об лек ло.

Пред ста вям ви мо я та ко лек-
ция спор тно-еле ган тни об лек ла 
„Град ски мо ми че та”, под хо дя-
ща за про лет и есен. Облек ла та 
са из ра бо те ни от ле ка въл на, 
па мук и елас тич но три ко.Та-
зи го ди на ка ре то и тар та на 
(раз ноц вет но ка ри ран въл нен 
плат, ед на от най-по пу ляр ни-
те шар ки в ка ре та та ) са мно-
го ак ту ал ни, за то ва из пол звах 
тар тан. До ба ви ла съм и ак се-
со а ри към мо де ли те - kолан, 
чан та, грив на, обе ци...

Юсмюнол реджеб 
от Технически Университет Габрово

Каз вам се Ири на Мир че ва и изу ча вам 
Мо ден Ди зайн в ЮЗУ “Не о фит Рил ски” 
– І курс.  До се га  жи вях в Украй на,  за-
вър ши ла съм Ко леж  по тек стил в град 
За по рож ье. 

В Украй на ши ех дре хи на се бе си, при я-
те ли те ми, род ни ни и по по ръч ка.

Же ла ни е то ми е да виж дам ре зул тат 
от ра бо та та си, ко га то идей ни те ски-

ци се прев ръ щат в чу дес ни дре хи, и те  
да  ха рес ват на хо ра та, за то ва и ре ших 
да про дъл жа об ра зо ва ни е то си.

В Бъл га рия съм дош ла, за да се уча, 
за що то на ис ти на имах къс мет. Са мо 
през 2008г. Ми нис тер ство то на Обра-
зо ва ни е то в Бъл га рия от пус на ва кан-
тно мяс то по спе ци ал ност “мо да”  за 
Украй на,  за бъл га ри те в чуж би на. Тъй 

ка то аз имам бъл гар ски про из ход,  кан-
ди дат ствах  за  спе ци ал нос тта “мо да”.  
Освен то ва аз от дав на ис ках да дой да в 
сво я та  пра ро ди на.

Меч та та ми е да имам соб стве на 
мод на къ ща , в ко я то да осъ щес твя-
вам сво и те идеи и про ек ти, да об ли чам 
хо ра та  в раз лич на ин ди ви ду ал ност, ко-
я то дре хи те ми да под чер та ят.

Ирина Мирчева, 
студентка от ЮЗУ Благоевград

Акси ния Ми ле ва е ро де
на в Бла го ев град. За вър
ши ла е Ху до жес тве на та 
гим на зия „И.Пет ров ”в Со
фия ( 1978 г.), а след то ва 
ВИИИ”Ни ко лай Пав ло вич”, 
спе ци ал ност сце ног ра фия 
(1983 г.). В про фе си о нал ния 
й опит се впис ват ра бо та
та ка то сце ног раф в кук
ле ни те те ат ри в Габ ро во 
и Вар на, в Дра ма тич ния 
те а тър в Бла го ев град, ка

то пре по да ва тел по ри су ва не, про ек ти ра не 
и ху до жес тве но офор мле ние на об лек ло то в 
ЧПК”АртАван гар д”Со фия. 

Сред до пъл ни тел ни те й уме ния са ико но
пис, ри су ва не вър ху коп ри на и илюс тра ции.

Под гот вя кан ди дат сту ден ти по ри су ва не 
и мо ден ди зайн.

тел. за връз ка: 0898/712394

За цвет ни те фул мас три 
и мод на та гра фи ка

Училища, колежи и вУЗ, в които се подготвят  кадри за  
модната индустрия

Югозападен университет  
“Неофит рилски” – Благоевград
ул. “Иван Михайлов “ 66, 
email: swu_fashion@abv.bg
тел.: 073/ 88 91 48
катедра: Изобразително изкуство, специалност 
“Промишлени изкуства – Мода” 
Подготвя кадри в дисциплините: “
Дизайн  и художествено проектиране на облекло”; 
“Модатенденции за развитие”; “Рисуване”; “Живопис”; 
“Конструиране на облекло”; “Технология на облеклото”; 
“Моделиране” и др. 

Технически университет – Габрово
ул. “Хаджи Димитър” 4 
Тел.: 066/ 821 931; 801 219 , 
Подготвя бакалаври и магистри по специалност 
“Текстилна техника и технологии”. Редовна и задочна 
форма на обучение. Докторанти.
Обучението е в две специализации: 
“Предачество и тъкачество” и 
“Трикотаж и конфекция”
www.tugab.bg

варненски свободен 
университет 
“Черноризец Храбър”
Кк “Златни пясъци”, email: info@vfu.bg,  www.vfu.bg
Подготвя кадри по мода и текстил.

Национална 
художествена академия 
гр. София, ул. Шипка №1
тел.: 02/ 987 80 64
Подготвя бакалаври и магистри по специалностите 
„Мода” и „Текстил”, “Сценография”.
www.nhabg.org

Частен професионален колеж за мода 
„арт – авангард” – София
специалност – мениджмънт в производството  
на облекло и моден дизайн. 
През май и юни  организира индивидуална подготовка за 
кандидатстуденти по рисуване  модна графика
София, кв.Лозенец, ул. Света гора 17,  
тел.: (02)866 61 66, 868 34 71, факс 868 30 63
email: art_avangard@abv.bg

Колонка на специалиста

акси ния 
Ми ле ва
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ателиета и магазини

МАГАЗИН “В ЦАрСТВОТО НА ПЛАТОВеТе”
Бул. “Пенчо Славейков” № 19, 
тел. 851 - 19 - 38, 951 - 54 - 77

Шифони, органза, жакарди, кадифета, сатени, 
естествена коприна (сурова и рециклирана), 

тафти и купро тюл, дантели, жоржети... 
И много други уникални френски тъкани, 

които няма да намерите на друго място!
www.fistad.com

Фирмени магазини за 
дамска и мъжка мода:

София, ул. „Алабин” 34, тел.: 988 37 83, 
ул. „Княз Борис” 131, тел.: 988 47 25, 

ул. „Ангел Кънчев” 18 А, тел.: 981 92 29, 
ул. „Граф Игнатиев ”32

Бургас, ул. „Алескандрийска” 1
Пиргос център

www.dakastylebg.com

Ателие „
ДАКА СТИЛ”

Производител на мъжка 
и дамска конфекция

“Дака Стил” произвежда работни облекла - 
конфекция и по индивидуална поръчка, които 
са предназначени за офиси, хотели, банки, 
ресторанти, клубове, казина и т.н. 

Предстои разработването на широка гама 
от ученически униформи.

Ако за Вас и вашата работа униформата е 
необходимост, моля заповядайте при нас.

В магазините на фирмата се продават и 
облекла от други български производители.
Телефон за връзка: 02/ 851 22 50

Оригинални тоалети 
от плетиво предлага
фирма “Silver day” 
Самоков, 
ул. “Търговска”, №20, 
Тел. 0722/66280, 

Фирмен 
магазин 
в София, 
бул. “Цар Борис I” 
№ 94A, 
GSM: 0898/697-076

ТпК „димитър Благоев” 
София

Предлага размножаване на кройки на 
CAD система, създаване на маркери и 

определяне на разходни норми.

Работи и по заявки  на клиента. 

Приема поръчки за ученически 
униформи.

ТПК “Д. Благоев” търси  
моделиери и шивачки

Предлага възможност за почивка в 
базата в село Лозенец

. За информация: 
инж. Мариана димитрова 
 Тел.: 927 56 77, 987 40 62

www.blagoevtpk.com

“ПИрОС” ООД
Произвежда дамски трикотажни облекла.
Работи като подизпълнител на фирми от  
Испания, Германия и Гърция. Разработва и 
собствени колекции.
Адрес: гр. Сандански, Индустриална зона.
Лице за контакт: Володя Стоянов
тел.: 0746/31005, 31130, факс:0746/31127
e-mail: piros@mail.bg

Аriston S

Ко лек ци я та е със та ве на от 60 об лек ла, 
раз пре де ле ни в 12 вза им но свър за ни те-
ми. Си лу е тът включ ва къ си вта ле ни са ка с 
шал-яка, ре ве ри, вгра де ни би е та и рю шо ве. 
Рок ли те са с раз но об раз ни крой ки – пра ви, 
раз кро е ни, с чуп ки и пло хи, с ви со ка и сва-
ле на та лия, дъл жи на та им е око ло ко ля но то 
и до зе мя та. Акцент при са ка та и рок ли те 
са на бо ри те и чуп ки те в гор на та и дол на-
та част на ръ ка ви те. 

Пан та ло ни те са раз кро е ни с чуп ки, пан-
та ло ни тип „ци га ра” и пра ви пан та ло ни. 

По ли те са обем ни в дол на та част, с пло-
хи и чуп ки, а дъл жи на та им е око ло ко ля но-
то и до зе мя та. Акту ал на е и кла си чес ка та 
пра ва и раз кро е на по ла.

Офи ци ал на та те ма включ ва дъл ги рок-
ли, ра зиг ра ни в раз лич ни ва ри ан ти с мно го 
пло хи и во ла ни, на бо ри...

В ма га зи ни те на Арис тон С цъф тят най-но-
ви те про лет ни ко лек ции с мар ки те на Ariston 
S, a’s fashion for living и a’smove.

Ко лек ци я та на Ariston S стрик тно се при-
дър жа към ос нов ния дух, ха рак те рен за мар ка-
та: жен стве ност, сек са пил и бля сък. Дре хи те 
са съз да де ни за же на та, ко я то ис ка да бъ де 
дръз ка и мла да, но в съ що то вре ме из тън-
че на и еле ган тна. Как то ви на ги, ди зай нът на 
ко лек ци я та из да ва вни ма ние към де тай ли те, 
ма те рий те и тях на та об ра бот ка. 

Дъл го и къ со, мак си и ми ни, за кач ки, свет ли-
ни и съб ла зън -  a’s fashion for living стъп ва 
на про лет но-лет ния по ди ум са мо на де я но, но 
си гур но, как то ви на ги. 

Ли ни я та Са ку ра (Япон ска виш на) от про-

лет но-лят на та ко лек ция на a’smove из лъч ва 
ек зо тич на кра со та и из точ но оча ро ва ние. 
Цве то ве те са неж ни и пас тел ни, а ма те ри и-
те - ле ки и пер фек тно об гръ ща щи тя ло то. 

В дру ги те те ми от ко лек ци я та a’smove, 
цве то ве те са яр ки ка то на кар тич ка - зе ле-
но с цвят на лис та, бам бук, мас ли не но-зе ле-
но, мен та, жъл то-зе ле но. Ма те рий те: щам пи 
на цве тя в ро зо во и жъл то, зем ни ню ан си в 
пя съч но, ет ни чес ки ню ан си в те ра ко та, мед, 
яр ко жъл то и ог не но...

На ка къв то и стил да за ло жи те през та зи 
про лет, имай те ед но на ум за „веч на та тен-
ден ция” – жен стве ност и еле ган тност.

www.ariston-s.com

В шоу ру ма на прес тиж на та бъл гар ска 
мар ка , сред мо де ли от таз го диш на та 
ко лек ция раз го ва ря ме с Ди а на и два ма та 
й си на - Лъ че зар и Па вел Гла ви но ви, пред-
при е ма чи те - съз да ли и раз ви ли Ди ел, до 
ни во на све тов но пред ста ве на мар ка. 
Пред по чи та на от ски о ри, сно у бор дис-
ти, ту рис ти, а но ви те лук соз ни мо де ли 
на ли ни я та haute couture - Ди вайн 
–  се пре вър на ха и в  удоб но и кра си во 
град ско об лек ло за мла ди те.
В у ют на та  изис ка на  за ла, 16 го ди ни по-
къс но, во дим раз го во ра за на ча ло то, за 
из вър вя ния път, за кри за та, за по ко ре-
ни те све тов ни па за ри.
Па вел
На ча ло то е през 1992 г, ко га то ма ма и 
брат ми  съз да ват пър ви те „грей ки”. 
Ко и то са не са мо пър ви на на шия па зар, 
а и един стве ни.
Съз да ват ги ка то лю би те ли ски о ри, ка-
то за се бе си.И- до се га …
Ди а на
Две го ди ни по-къс но, с включ ва не то и 
на съп ру гът ми- Ла зар Гла ви нов, с не го-
ви ят прой звод ствен и мар ке тинг опит 
( пре ди то ва той бе ше ди рек тор на 
обув ния за вод Ка ва лер) - раз вих ме ве че 
и про миш ле но то прой звод ство. Нап ра-
вих ме фаб ри ка та,из гра дих ме соб стве-
на сгра да, в ро доп ско то се ло Че пин ци. 
Аз бях про тив, че е да ле че, но вре ме то 
по ка за кол ко е бил дал но ви ден.
То га ва во де що то не бя ха па ри те, а де-
фи ци тът.
И ето ве че 16  го ди ни си ос та нах ме не 
са мо пър ви те, а и № 1.

На как во, спо ред вас се дъл жи 
без спор ни ят ус пех на фир ма-
та?
- Мо же би, най-ве че за то ва, че сме се-
мей на фир ма, спо де ля Ди а на, за ед но 
съз да ва ме, про да ва ме ... и но сим от го-
вор ност, и про дъл жа ва,- „го ле ми те све-
тов ни мар ки в бран ша съз да ват  го ле ми 
обе ми, лип сва ин ди ви ду ал ност на об лек-
ла та. При то ва, не са мо прой зводство-
то, а и ди зай нът на мно го от тях ве че 
се съз да ва в да леч ния Изток.
При нас  хо ра та мо гат да но сят еки пи 
с ин ди ви ду ал нозву че не, осо бе но мла ди-
те хо ра.
За то ва на ши те ко лек ции се на ла гат ус-
пеш но и на го ле мия ев ро пей ски па зар. 
Освен без спор но ви со ко то ка чес тво 
на об лек ла та– близ ко то раз сто я ние за 
дос тав ка при за реж да не е плюс! То ва ни 
пра ви пред по чи та ни пар тньо ри.»
«Ди на ми ка та ве че е мно го го ля ма, 

включ ва се и Па вел, 
Още от яну а ри за поч ва ме под го тов ка-
та на след ва ща та ко лек ция- за след ва-
щи ят се зон.
Сро ко ве те ве че са по-къ си, на ла га се 
по-го ля ма гъв ка вост. Как ва то ние при-
те жа ва ме.”
Г-н Илков - не слу чай но има ме тол ко-
ва прес тиж ни наг ра ди, вклю чи тел но на  

ДИеЛ, рожбата на едно задружно семейство
 Ди а на Гла ви но ва, си но ве те й – Лъ че зар и Па вел, сна хи те – Ани и Ста нис
ла ва – то ва е спло те ни ят екип, кой то стои зад ре но ми ра на та бъл гар ска 
мар ка Ди ел.
Ди а на е во до лей. И ка то дос то ен пред ста ви тел на зо ди я та, е с висо ка 
сте пен на са мок ри тич ност.
Гла ва та и ду ша та на ком па ни я та. И Про фе си о на лис тът с глав на бук ва.
Про мя на та я свар ва ка то гла вен ди зай нер на ДСО ”Мла дост”.
Бъл гар ска та мар ка за спор тни об лек ла, в оне зи го ди ни.

Вис шия ин сти тут за мо да в Па риж- за 
ви со ки тех ни чес ки и ес те ти чес ки ка-
чес тва на про дук ти те, на ISPO Мюн хен 
/ най-го ля мо то све тов но из ло же ние за 
спор тни сто ки/, брон зов ИКАР на  БСК, 
на Съ юз „Прой зве де но в Бъл га рия”, на 
ме дий те...
Ди а на Гла ви но ва - Ние ни ко га не 
сме ра бо ти ли на иш ле ме. Не че иш ле-
ме то е ло шо. Но ние стар ти рах ме със 
соб стве на та си мар ка и та ка вър вим 
до се га. 
За мен фор му ла та на ус пе ха, в на ши те 
ус ло вия, е се мей ни ят биз нес.
За то ва бла го да ря на два ма та си си на 
– Па вел и Лъ че зар, че ме под кре пи ха пре-
ди 10  го ди ни, ко га то се слу чи го ля мо то 
не щас тие за на ше то се мей ство- при 
ка тас тро фа по чи на съп ру гът ми Ла зар. 
Те още бя ха твър де мла ди, още уче ха,  но 
по рас на ха за ме се ци.
Въп ре ки го ля ма та мъ ка, се  вкоп чих ме 
един в друг, и в име то на ба ща си, те 
се вклю чи ха в биз не са и за ед но  про дъл-
жих ме нап ред. По-къс но към нас се при-
съ е ди ни ха и съп ру ги те им, и та ка ве че 
за всич ки нас -ДИЕЛ е не са мо биз нес, а 
и съд ба.
Но все ки си има сво е то приз ва ние и 
сво и те пер со нал ни от го вор нос ти.
С Лъ че зар съз да ва ме за ед но ко лек ци и те. 
Той е в ди зай нер ския екип. А Па вел се за-
ни ма ва с вно са на ма те ри а ли и из но са и 
ре а ли за ци я та на про дук ци я та.
Го ля ма та сна ха Ани е ико но мист. Тя се 
за ни ма ва с мар ке тин га и рек ла ми те.
Ней но де ло са и на ши те ка та ло зи, ко-
и то от го ди на на го ди на ста ват все 
по- доб ри.
Освен то ва се включ ва и в уточ ня ва не-
то на де тай ли те в ко лек ци и те – нап ри-
мер- бро де рий те, ефек тни те вгра де ни 
еле мен ти. 
Впро чем ко лек цийте об съж да ме об що 
всич ки.
Дру га та сна ха Ста нис ла ва за вър ши Тех-
ни чес ки уни вер си тет – спе ци ал ност 
тек стил- за ед но с нея внед рих ме Кат 
Кам сис те ма та за раз мно жа ва не и раз-
кро я ва не на еки пи те/ об лек ла та. Тя га-
ран ти ра точ ност, бър зи на и ико но мич-
ност при кро е не то.

 - Да ли да не до ба вим и тре-
то то по ко ле ние Гла ви но-
ви- внуч ки те  Ла ра, Алис и 
Ка ри на? ( Избро е ни са по 
стар шин ство).
Ди а на, сме ей ки се - Най-го ля ма та Ла ра 
ре дов но слу ша прог но зи те за вре ме то, 

за да раз бе ре ще ва ли ли сняг....Знае, че 
за нас то ва е важ но ус ло вие.
Има ме и доб ри по мощ ни ци, ка то г-н 
Илков, кой то e тър гов ски и  PR ди рек-
тор  и г-жа Кръс та но ва, ко я то е ди рек-
тор про из вод ство ..
Ние ги чув ства ме ка то част от го ля-
мо то се мей ство на Ди ел.
За поч нах ме с мал ко хо ра ....

Как во най-мно го се тър си, как во се ха-
рес ва по ве че, как во- не тол ко ва.
Съ об ра зя ва ме се, че па за рът е в 30 
стра ни-с раз лич ни тра ди ции, ако ще-
те. В ед на та се ха рес ва и е мо ден един 
цвят, в дру га- друг.
Ди а на
Тук ис кам да вмет на, че бъл гар ски ят 
па зар е най-взис ка те лен и кап ри зен . В 
ху ба ви ят сми съл на ду ма та.И най-аван-
гар ден, в крак с мо да та. Ние от не го 
чер пим най-точ на та си ин фор ма ция. 
Кли ен ти те ни поз на ват ко лек ци и те ни 
де тай лно.
Па вел
Бъл гар ски те ни кли ен ти тър сят най-
скъ по то, обик но ве но точ но пред по чи-
та на от тях ли ния.
Петте ни ли нии от ко лек ци я та са 
точ но ска ни ран обоб щен пор трет на 
всич ки, ко и то хо дят в пла ни на та. Ди-
фе рен ци ран по гру пи, из веж да об ща та 
пот реб ност. По то зи на чин съз да ва ме 
ак ту ал ни те си се рии.
Мо де ли те са тол ко ва раз лич ни, че сти-
га ме до пер со ни фи ка ция на вку са.
Пос ти га ме поч ти бу ти ко ви се рии, за-
ра ди бо гат ство то на цве то ве, ма те-
рии, раз ме ри,
Пре ди 10- ти на го ди ни ка то се на ре диш на 
опаш ка та на лиф та не ща та бяха ко рен но 
раз лич ни, из глеж дах ме ед ва ли не ка то от 
един от бор. Се га опаш ка та е па лит ра от 
цве то ве - ка то се до ба вят и раз ли чи я та 
в раз цвет ки те, из ли за , че се рия от 100 
брой ки ще има 800 раз лич ни ва ри а ци ии, с 
въз мож нос ти те за 3-4 ком би на ции от 
раз лич ни яке та и пан та ло ни...
Лъ че зар
В ски ор ско то об лек ло фун кци о нал нос-
тта е най-важ но то.
На вто ро мяс то е ди зай на. Тре то - кон-
стру и ра не то. Услов но ги сте пе ну вам. 
Тех но ло ги те ни са кос ми чес ки. В бук вал-
ния сми съл. 
Вся ка го ди на до ба вя ме по не що но во. 
Доп ре ди 3-4 го ди ни ня ма ше под леп ва-
не по ше во ве те в ски ор ски те об лек ла. 
Се га до та ка ва сте пен под леп ва не то 
при със тва, че се сти га да же до „за ва ря-
ва не”. Ко е то да ва го ле ми въз мож нос ти 
за ди зайн и в съ що то вре ме- фун кци о-
нал ност.
С но ва та ла зер на тех но ло гия, аван гар-
дна тех но ло гия, ко я то от ли ча ва го ле-
ми те в бран ша, се пос ти га ин ди ви ду ал-
нос тта в об лек ло то.. То ва е въз мож но 
бяг ство от уни фор ми те. Все ки да на-
ме ри се бе си. 
Та зи тех но ло гия поз во ля ва да се осъ щес-
тви и  фан та зи я та на ди зай не ри те. Без 
да се на ма ли ка чес тво то и фун кци и те 
на об лек ло то.
На ши ят ди зай нер ски екип е ма лък – ма-
ма, аз, Ани, Ста нис ла ва. Ръ ко во ди тел е 
ма ма / Ди а на/
За то ва не мо жем да си поз во лим пра зен 
ход. Още при съз да ва не на ди зай на, още 
на ски ца, мис лим как ще се из пъл ня ват 
мо де ли те.
Стой ка та на ски о ра е спе ци фич на. За-
то ва още при кон стру и ра не то на об лек-
ла та, ги пра вим да след ват то зи при-
ве ден си лу ет. Облек ла та са при леп на ли, 
тън ки, без да ог ра ни ча ват дви же ни я та 
на ски о ра.
Ня кои от дре хи те имат по 200-300 де-
тай ла. По ве че от 18 раз кро я ва ния – и 
то – са мо за един раз мер. Тук – съз да-

ва ме об раз ци те, а прой звод ство то на 
се ри и те е във фаб ри ка та.Раз би ра се, 
при то чен кон трол през це лия про цес на 
из ра бот ка. 
Па вел
Открих ме и соб стве ни те си ма га зи ни и 
та ка - зат во рих ме ци къ ла. Ма га зи ни те 
ни да ват об рат на та ин фор ма ция- те са 
на ша та со ци о ло ги чес ка аген ция.
Има ме го ля ма дис три бу тор ска мре жа 
в Бъл га рия – по ве че от 45 ма га зи на в 
стра на та.
Основ но то пос ла ние, ко е то от пра вя ме 
е, че бъл гар ско то прой звод ство мо же 
да бъ де кон ку рен тно. Ако се раз ви ва, 
съз да вай ки  ви со ко ка чес твен ав тор ски 
про дукт. Кой то да из дър жи кон ку рен-
ци я та и на све тов ни те, и на на ши ят 
па зар, на кой то ве че съ що при със тват 
све тов ни те мар ки.Въп ре ки кри за та.
Илко Илков
Ако позволите да вметна, че
през този сезон се представихме 
твърде добре. Може би затова, защото 
бяхме своевременно подготвени за 
кризисната ситуация.
Преди всичко, макар и в затруднение, 
никой от старите ни партньори не ни 
изостави.
А това е твърде показателно, защото 
истински стойностните продукти и 
фирми  се познават в действителност в 
кризисни времена.
Успешно продължихме политиката ни на 
диверсификация на пазарите - сдобихме 
се с нови преспективни партньори от 
Германия, Украйна. 
Освен в Москва и Санкт Петербург, 
продуктите ни се продават успешно и в 
други региони на Русия. Продаваме дори 
в Гренландия. 
Търсим не само нови партньори, но 
и нови търговски и мотивационни 
стратегии, отчитайки националните 
специфики на всеки пазар.
Предлагаме атрактивни  продукти, 
съобразени с трудностите на пазара. 
Прояваваме гъвкавост във всички фази 
на търговските преговори.
Със страх през кризата не се минава. 
Освен сериозен проблем, тя е и 
предизвикателство за иновативните 
компании, както каза г-жа Главинова.”
Ди а на
Ние из дър жах ме в със те за ни е то. Зна чи 
мо гат и дру ги.
Ве че се кон ку ри ра ме със све тов ни те 
мар ки и тук- у нас, и по све та.
А у до ма, про дъл жа ва ме да сме ли де ри.
Да сме най-тър се ни те. 
Не се стра ху ва ме от кон ку рен ци я та ( за 
все ки влак си има път ник ), до ри до там, 
че про да ва ме в на ши те ма га зи ни и чуж-
ди мар ки. От све тов ни те, раз би ра се..

Сла ва Хин ко ва
Е, скъ пи при я те ли, мис ля, че ви ста на 
яс но за що кръс тих руб ри ка та „ Ели тът 
на на ци я та”. Ре а лен елит, кой то съз да ва 
ра бот ни мес та, „бла га” и доб ро име на 
стра на та ни - на све тов ни те па за ри.
Те зи ви со ки про фе си о на лис ти са ед ни 
от нас. Едно спло те но бъл гар ско се мей-
ство - за ло жи ло на се бе си, на своя упо-
рит труд, на сво е то „мо же не”.

Се га има ме око ло 150-180 чо ве ка във 
фаб ри ка та ни в Че пин ци, след Смо лян. 
Не раз дух ва ме ща та – с по-мал ко хо ра, 
но по-ка чес тве ни - се ра бо ти по-доб ре.
Те бя ха раз тре вож ни мал ко за ра ди кри за-
та, но не сме ги ос та вя ли ни то ми ну та 
без ра бо та до се га.
Зап ла ти те ви на ги вър вя ха по въз хо дя-
ща ли ния, ви на ги се из пла щат нав ре ме... 
и са над сред ни те за бран ша / меж ду 
450 - 650 лв за ре до вия със тав/. При 
то ва за един ре ги он да леч от сто ли ца-
та. Ние дър жим на сво и те хо ра, но и те 
дър жат на нас.
Мно го ни ува жа ват. По ве че то са мю-
сюл ма ни, но всич ки праз ни ци праз ну ваме 
за ед но - и тех ни те и на ши те-хрис ти-
ян ски те.
Ра бо тят с го ля мо же ла ние и мно го ка-
чес тве но.
Неп ре къс на то ги ква ли фи ци ра ме, за що-
то ви со ко то ка чес тво за нас е за кон.
Но ви те по пъл не ния за дъл жи тел но пре-
ми на ват един курс. Ве че има ме и пен си-
о не ри, в сми съл из ка ра ха за пен сия в Ди-
ел, де ца се раж да ха, ве че и вну ци...За ед но 
се рад ва ме, за ед но праз ну ва ме, раз чи та-
ме ед ни на дру ги. За то ва ка зах, че Ди ел е 
едно мно го го ля мо се мей ство.
Кри за та за мен е мал ко пре ек спо ни ра на.  
Гле да ме на нея ка то на пре диз ви ка тел-
ство.
За нас по-опас но е, ко га то зи ма та се 
ока же без снеж на. Ако ня ма дос та тъч но 
сняг по пис ти те.
Па вел
Пре ди три го ди ни имах ме за дър жа не на 
обе ми те по та зи при чи на. Но та зи зи ма 
бе ше доб ра. И гле да ме нап ред - обно вя-
ва ме ма шин ния парк, вкар ва ме мо дер ни 
тех но ло гии, от кри ва ме но ви па за ри.
Под на ша та мар ка про да ва ме в по ве че 
от 30 дър жа ви в све та (от ЕС, Швей-
ца рия, Нор ве гия. Го лям па зар има ме ве че 
в Ру сия, Украй на, до ри Тур ция...) Ние сме 
дос та спе ци фи чен бранш. Ра бо тим за 
ма лък про цент спе ци ал ни по ку па те ли. 
Хи ляд ни от  процента е па зарни ят дял  
на ски об лек ла та, спря мо ос та на ли те  в 
съ от вет ни те стра ни. За мал ко то на 
брой ски о ри от те зи стра ни се бо рим 
с го ля ма кон ку рен ция. И то – със све-
тов ни мар ки.
Поч ти нав ся къ де ра бо тим с дис три бу-
то ри  .
Ка то ця ло, на ша та про дук ция е ма сов 
про дукт, но из ра бо тен с най-доб ри те 
тех но ло гии, с най-скъ пи те ма те ри а ли, 
с мо де рен ди зайн, в мно го мо де ли и мал-
ки, поч ти бу ти ко ви се рии.
Целта ни е да сме ал тер на ти ва на ги-
ган ти те в бран ша, с над 100 го диш на 
ис то рия. Ка то ка чес тво, ди зайн, но и на 
ал тер на тив ни це ни.
Ко лек ци я та ни за то зи се зон включ ват 
над 100 мо де ла , в 5 те ми. Ня кол кос то-
тин хи ля ди ев ро пей ци ще мо гат да се 
рад ват на пред по чи тан мо дел.
Лъ че зар
От 6- до 8 ме се ца се съз да ва но ва ко-
лек ция. Ди зайн, кон струк ция, под бор на 
ма те ри а ли, из ра бот ка на мос тре ни те 
брой ки по най-но ви те тех но ло гии...И 
не на пос лед но мяс то- пра ви лен мар ке-
тинг.
Тук учас тва це ли ят екип.Пра вим ана лиз 
на пред ход на та го ди на- кое е одоб ре но 
от ку пу ва чи те. Мно го дър жим на об-
рат на та връз ка с дис три бу то ри те. 

Диана със снахите  и синовете...

По време на изложението в Мюнхен инте ре сът към но ви те ко лек ции- зи ма 09/10 
на “Ди ел Спорт”  бе ше зна чи те лен, спо де ли тър гов ски ят ди рек тор Илко Илков. 
тър гов ски ят екип на фир ма та е про вел око ло 30  сре щи с пред ста ви те ли на мно-
жес тво ев ро пей ски стра ни, на ко и то са би ли пот вър де ни по ръч ки на стой ност 
око ло 4 000 000 ле ва. 

Колекция пролет / лято 2009 на Аристон С

МК “НЮеЛ” 
артистични и практични

Две момичета в търсене на 
своя стил измежду моделите 
от новата пролетно  лятна 

колекция на Нюел. Алекс (вляво) – 
абитуриентка от випуск 
2009 и нейната приятелка 

Изабела, която си избра рокля 
за изпращането. Доволни от 

ушитите в НЮЕЛ рокли, които 
успешно ще носят и след 

„голямата вечер”!

Модна къща Нюел
София, ул. „Тунджа”20

Тел. 02/ 952 26 01
e-mail: njuel@abv.bg

Колекция “слънчева жена ”
на мк “жени стил”

Централен офис “диел 
спорт” (и магазин)

София, бул. Черни връх 
32, тел. 962 9720
 www. dielsport.com

облеклата на “диел” 
можете да откриете и 
в търговски комплекс 

“SPORTISSIMO”
София, Бул.Стамболийски 

51, тел. 980 83 02

FH I MODEL AGENCY
FH 1 Model Agency е най-голямата агенция на 

българския моден пазар. Със своята обширна 
национална мрежа от 22 регионални офиса дава сила 
и улеснява движението на повече от 350 модела 
в страната. Приоритет в работата на FH 1 е 
откриването и лансирането на нови лица за модния 
пазар, както и организирането и провеждането на 
модни дефилета, рекламни кампании и конкурсите: 
„FH1 Models”, „Elite Model Look”, „Miss Casino”, „FH1 
Mini Models”.

Отдел FH 1 Public Relations се грижи за публичния 
образ на FH 1 Model Agency, изготвя и осъществява 
медийното покритие, както на селектираните модели, 
така и на нейните регионални представителства.

Приоритет на FH 1 са новите лица, одобрени от 
националните кастинг кампании, които се провеждат 
три пъти в годината 

FH 1 е представител на правата за България на 
агенциите: WOMEN USA ( New York ) и FORD USA ( San 
Francisco ). 

website: www.fh1.bg
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Дам ско об лек ло от тъ ка ни

Мо нох ром но, пу рис тич но, въз душ но, ле ко, 
ур ба нис тич но кла си чес ко дам ско об лек ло.

Пу рис тич ни, вдъх но ве ни от Zen, ле ко оц-
ве те ни и пре ек спо ни ра ни: те ма та тър си 
ре ду ци ра не в цве то ве те, ма те ри а ли те и 
обе ми те. Вдъх но ве ни от свет ли на та, проз-
рач нос тта и дви же ни е то, те зи ле ки об лек ла 
имат об лик на не до из ка зан и изя щен ефект. 
Инди ви ду ал но то из ра зя ва не е под чер та но от 
ми ни мал но нас лой ва не и де тай ли. Урба нис-
тич ни кла си ки и япон ско вли я ние са по ка за ни в 
съв ре мен на вер сия. 

Па да щи рок ли, ту ни ки и нат ру па ни топс са 
ком би ни ра ни с дю со ви са ка и яке та,  тес ни 
по ли и пан та ло ни с де тай ли на ни во та лия. Тъ-
ка ни те са ле ки, де ли кат ни, въз душ ни, двой но 
нас ло е ни с бле щу ка щи де тай ли и струк ту ри. 
Ма то ви и оц ве те ни ре леф ни жа кар ди, пре ек-
спо ни ра ни щам пи. Цве то ва та га ма е свет ла, 
в мо нох ром на оп ти ка, в ню ан си, на пом ня щи 
пор це лан,  мъг ла, кал и ко жа.

Стил 
Па да щи фор ми, V-об раз ни и ту ни ки, топс и 

ри зи с га ло ни, де тай ли в на бо ри те, про зи ра щи 
блу зи, джо гин ги и на ви ва щи се пан та ло ни и по-
доб ни по ли, са ка и яке та без ре ве ри и яки.

Цве то ве
Свет ли, не ут рал ни ню ан си на бя ло то, пор це-

лан, стък ло, во да, пя на и ко жа.

Тъ ка ни 
Па да щи кре по ве (дьо шин), преп ра ни коп-

ри ни, са те ни, ма то ви/лъс ка ви ефек ти, фи но 
двой но на ло же ни тъ ка ни, ме ху рес ти и мач ка-
ни ефек ти, из клю чи тел но фин лен, ба тис та, 
во а ли, пло хи, жа кар ди, да мас ки, ла зер но скро е-
ни, из го ре ли, мо ти ви на бро де рии с ефект на 
сви ва е мост и от во ре ни де тай ли, ма ти ра ни и 
бляс ка ви, рес ни.

Ди зайн
Пре дим но дю со ви цве то ве в хро ма тич ни 

мик со ве, до пъл не ни от  вер ти кал ни ефек ти 
в раз лич ни то но ве, мик ро-щам пи, мо ти ви на 
да мас ка, въл ни, спи ра ли, точ ки и кас ка ди.

Мъж ко об лек ло от тъ ка ни

Ми ни ма лис тич но, ле ко, мо нох ром но, об но ве на 
кла си ка и клу бен стил в из тън че ни, ле ки и мо нох-
ром ни тъ ка ни и си лу е ти.

Лят на та те ма е из ра зе на в из тън че ни, свет ли 
и мо нох ром ни тъ ка ни и си лу е ти. Вдъх но ве ни от 
свет ли на та, стък ло то, реф лек ци и те, дви же ни е-
то, пре-ек спо ни ра ни, ре зул та тът е не до из ка зан 
и лук со зен. Вли я ние от 40-те го ди ни, Deauville 
им пре сии и клу бо ве те по Източ но то Край бре жие 
са при ло же ни в лек, пу рис ти чен и гра фи чен на чин. 
Тъ ка ни те иг ра ят в кон трас ти, с лъ щящ фи ниш, 
бле щу кат и па дат в ес тес твен, въз ду шен, опа ка 
и тех ни чес ки ефект. Фор ми те са пре циз ни и из-
чис те ни, в ме ки блей зе ри, из чис те ни лъм бер яке-
та, ме ки чи но пан та ло ни, джо гин ги и на ви ва щи се 
пан та ло ни, из чис те ни шор ти в микс със съ що 
та ка из чис те ни три ка и ри зи.

Стил
Ме ко па да щи блей зе ри, клу бен стил с кон трас тни 

кон ту ри, жи лет ки от раз лич ни ма те ри а ли и цве то-

Плетива

Дам ски об лек ла пле ти ва 

Преж ди
Фи ни, ли ней ни преж ди, те бе ши ре ни преж ди, ком-

пак тни преж ди, ме ки и овал ни преж ди, с коп ри нен 
бля сък, мик ро-струк ту ри, кре по ви и мик ро ефек ти,  
лъс ка ви ефек ти, му ли не и микс от ма те ри а ли с ма-
то ви/лъс ка ви ефек ти, про зи ра щи и по лу-про зи ра щи. 
Ле ко та та ос та ва ва жен ас пект на се зо на. То ва е 
пос тиг на то, нап ри мер от обик но ве ни проз рач ни 
или мъг ли ви ефек ти на кре пи ра ни па муч ни преж ди. 
Спе ци ал ни до пъл не ния с из клю чи тел но крем усе-
ща не на но ви млеч ни влак на дос та вят дру га въз-
мож ност да се пос тиг не та зи ле ко та. Лъс ка ви и 
па да щи пле ти ва във вис ко за и коп ри на имат лек и 
из чис тен об лик.

Дам ско об лек ло
Опрос те ни фор ми в ле ки ма те ри а ли. Т-шърт ва-

ри а ции в жен стве ни про пор ции и ви со ко ка чес тве ни 
преж ди на фин па мук и лен, с на ма ле ни дра пи ра щи 
ефек ти и хо ри зон тал но ак цен ти ра ни врат ни ли-
нии. Удоб ни па да щи си лу е ти в пи жа ма и джо гинг 
стил до ми ни рат на сце на та. Жен стве нос тта е 
под чер те на от из фи не ни  дан те ле ни еле мен ти. 
Ме ху рес ти ре ле фи под чер та ват ле ко та та и обе-
ма, а тях на та обем на струк ту ра от ра зя ва бля сък 
с цве то ве те на дъ га та.

Фор ми
Дъл бо ки V-де кол те та, рес ни и во ла ни оси гу ря ват 

из ли ва не то на нов си лу ет. Проз рач ност – ра зиг ра-
на с нас лой ва не и нат руп ва не на ма те ри а ли съз да ва 
чув стви те лен и ра фи ни ран ефект. Тран спа рен тни 
ту ни ки се но сят вър ху бо ди та. Дъл ги „пер фо ри ра-
ни” жи лет ки, ле о тар ди (вид бо ди) с дъл ги кра чо ли. 
Обгръ ща щи дре хи, дра пи ра ни и с на бо ри, в джър си 
и фи ни пле ти ва - об гръ щат си лу е та и оси гу ря ват 
по вод за по я ва на га ло ни, ла се та, ко ла ни и врат-
ни об точ ва ния. Гру би пле ти ва из вик ват на жи вот 
нов ди зайн. Отво ре ни де тай ли, ком би ни ра ни със 
сплит ки и струк ту ри, с ле ваш ки вид дос та вят не-
о бик нов ни и убий стве ни ре ше ния. По то зи на чин 
обе ми те и си лу е ти те мо гат да бъ дат ак цен ти-
ра ни с до пъл ни тел ни ефек ти. Пер фо ра ции са из пол-
зва ни ка то де кор и ак цен ти на жи лет ки с хла ба ви 
плет ки и глад ки ту ни ки със сва ле ни ра ме на, ме ко 

Чан ти
- со лид ни, оп ре де ле ни фор ми и фор ма ти
- разнообразни фор ми в раз лич ни раз ме ри 
- ме та ли чес ки croc (но ва тех но ло гия на кро ко-

дил ска ко жа)

Вра тов ръз ки
- три ко таж ни вра тов ръз ки

Ко ла ни и обув ки
Колани
- раз тег на ти ко ла ни
- по яс ни ко ла ни
- ши ро ки фор ми, де мон стра тив но под чер та-

ва щи та ли я та
- мо дер ни фор ми на връз ки
- пу рис тич ни си лу ет фор ми

- ши ро ки връз ки

Обувки
- не о бик но ве ни ток че та, вдъх но ве ни от ар хи-

тек ту ра та
- дър ве ни плат фор ми на обув ки те, ка то кон-

траст на гра фич на та стро гост
- Платнени обувки за всекидневна употреба

Би жу та
- Хро мо ва би жу те рия
- Кех ли ба ре ни и ме та ли чес ки лъс ка ви ма те ри а-

ли са пред по чи та ни
- от дру га стра на, го ле ми скал ни крис та ли и 

проз рач ни син те тич ни ма те ри а ли от сто я ват 
при със тви е то си.

ви мик со ве, из чис те ни ри зи с къ си ръ ка ви, ме ки ви-
со ко-тех но ло гич ни са ка и пар ки, из чис те ни ци по ви 
лъм бер яке та, джо гин ги и пи жа ма тип пан та ло ни, 
из чис те ни, спор тни бер му ди и шор ти.

Цве то ве
Не ут рал ни бе ли то но ве, ка то пор це лан, стък ло, 

во да, пя на и ко жа.

Тъ ка ни
Ком пак тни ед ноц вет ни ма те ри а ли, са те ни, 

ма то ви/лъс ка ви ефек ти, вер ти кал ни струк ту ри, 
пя съ чен фи ниш на па мук, си ър съ кър, 3-D ре леф ни 
и ва ло ви ефек ти, двой но нас ло е ни тъ ка ни, су пер 
ле ки па муч ни сме си, пок ри тия, по лу-проз рач ни, 
па муч ни-ле не ни мик со ве, ле ки на тег ло, пер фо ри-
ра ни струк ту ри, мик ро мре жи

Ди зайн
Дю со ви цве то ве в хро ма тич ни ком би на ции. До-

пъл не ни от вер ти кал ни ефек ти, ре ле фи, ка ре та, 
ге о мет рич ни, мик ро и ри бе на кост струк ту ри, 
те нис ра е та, ге о мет ри чен мик ро ди зайн

Светът на цветовете 
па да щи яки и décolleté фор ми. Фи ни пле ти ва с ка-
чул ки, жи лет ки и топс с оп ти ка на нас лой ва не

Де се ни
Фи ни, ме ки, си я е щи, лъс ка ви, с об лик на креп, 

въз душ ни, тран спа рен тни, те бе ши ре ни, опа ка. 
Струк ту ри, пре диз вик ва щи нап ре же ние. Лас тич ни 
де се ни в пов то ря ем ри тъм или на въл ни са об ра бо-
те ни вер ти кал но и хо ри зон тал но. По-гру би кон ту-
ри и ок рай чва щи кон трас ти с по-фи ни джър си та и 
ле ки пле ти ва. 

Глад ки или двуц вет ни лас тич ни де се ни са из пол-
зва ни за ми ни а тюр ни 3-D бо ле ра и жи лет ки. Въл-
ни, спи ра ли, точ ки, от во ре ни де тай ли, сплит ки, 
ле ваш ки струк ту ри, XL-мре жес ти, ме ки 3-D ор на-
мен ти, пло хи, ме ки ръч но об ра бо те ни струк ту ри.

Мъж ко об лек ло пле ти ва.

Кла си чес ки, ба зис ни де се ни са раз хла бе ни, бла го да-

За професионалисти
ре ние на ле ко та та на ма те ри а ли те и по сво бод ни те 
си лу е ти. Приз на ти те фор мал ни ко до ве са оп ре де ле-
но из фи не ни чрез мо дер на ръч на об ра бот ка. Трен до-
ви ле ки, то ни ра ни об лек ла от бяг ват кре щящ ди зайн

Фор ми
Еле ган тни и вта ле ни три ко таж ни об лек ла ка то 

по ло, жи лет ка, пок ри ва щи топс, V-де кол те пу ло ве-
ри.

Де се ни 

Дю со ви цве то ве в хро ма тич ни ком би на ции, до-
пъл не ни от вер ти кал ни ефек ти, ре ле фи, ка ре та, 
ге о мет рич ни, мик ро и ри бе на кост струк ту ри, те-
нис ра е та, ге о мет рич ни мик ро де се ни, пръс те ни.

Ма те ри а ли

- но ви струк тур ни ко жи, вклю чи тел но лъ щя щи и 
змий ски - тек стил ни връз ки - ко жа, ин крус ти ра на с 
ка мъ ни и кап си  -  ко же ни ръ ка ви ци ца ба ле ри ни 

Aксесоари и бижутерия/стилове и материитози материал достига до вас благодарение на швейцарската програма SIPPO



8 мода и комуникация

Студентите представиха колекции, вдъхно-
вени от различни течения в изобразителното 
изкуство и архитектурата, претворени в си-
луети и форми. Проектирани от тях щампи и 
ръчно рисувани мотиви изграждат новите ди-
зайнерски решения.

Колекцията «ОП-АРТ» на студенти от ІІ курс, 
създадена от дигитални текстилни принтове, 
се фокусира върху модната тенденция  PRINT 
– авангардни дамски рокли и връхни облекла с 
нестандартни обеми и силуети, повлияни от 
Оp art течението.

Бакалаврите и магистрите се представиха 
с по няколко модела, разработени в отделни 
теми – « Деконструкция» на Невена Йорданова 
,«Рециклиране» на Рената Томовса, «От дума 
на дума» на София Ракова, «Визуалната комуни-
кация» на Деница Иванова, интерпретации на 
теми вдъхновени от Малкия принц или пустин-
ните пейзажи...

 По този начин Мото-Пфое подкрепи първите 
публични изяви на младите дизайнери, както и 
10-годишнината от създаването на катедра-
та в рамките на Художествената академия. 
И показа, че меценатството е живо, дори в 
условия на криза. И че грижата за младите хора  
-  за тези, които са в неравностойно положение 
и ще получат възможност да празнуват 
абитуриентската си вечер и за тези, които 
имат по-добър късмет и създават красота – е 
дълг на  всички.  

Най-сериозното завоевание на проявата 

«Това е сега», или

Пролет в Мото-Пфое 2009

Домакините на вечерта Димо Николов и Атанас 
Фурнаджиев, управители на компанията.

Проф. Здравко Маринов,  благодари  
на организаторите и спонсорите

Тазгодишното дефиле от 13-годишната традиционна инициатива на Мото-Пфое и Българ-
ския червен кръст се състоя в Софийска градска художествена галерия и премина под мо-
тото «Това е сега». 

То представи дръзкия и оригинален прочит към стила в облеклото на 25 млади дизайнери – 
бакалаври и магистри от Националната художествена академия, в специалност Мода, под 
ръководството на проф. Греди Асса. 

беше щедростта, проявена от публиката, 
партньорите и клиентите на Мото-Пфое към 
ежегодната благотворителна проява – над  
31 000 лева в пари и дарени тоалети – рекорд в 
13-годишната история на събитието. 

«Щастлив съм, че въпреки кризата, в която 
се намираме, не изневерихме на традицията си 
и организирахме за пореден път нашето модно 
ревю. Истински впечатляващ е резултатът 
от благотворителната ни кампания през тази 
година. Явно щедростта разцъфва по време 
на криза. Затова благодаря от все сърце на 
нашите партньори, клиенти и приятели», 
заяви Атанас Фурнаджиев, управител на Мото-
Пфое ЕООД.

«Тази вечер ние затвърдихме още една наша 
традиция – да даваме възможност за изява на 
най-младите. Досега канехме утвърдени име-
на в модния дизайн. Днешното дефиле «Това 
е сега», вдъхновено от мотото на най-новия 
и изключителен автомобил, който предлагаме 
– Ford Fiesta – показва, че младото поколение 
творци е не само оригинално и интересно, 
но и не по-малко можещо», допълни колегата 
му Димо Николов, управител на Мото-Пфое 
ЕООД.

Средствата, събрани от ревюто, бяха връче-
ни на председателя на Софийската организация 
на БЧК проф. Здравко Маринов. Те ще се използ-
ват за  купуването на тоалети, обувки, аксе-
соари и куверти за близо 60 абитуриента без 
родители от контингента на БЧК.

Дизайнерите от Националната художествена академия  
приемат заслужените овации на публиката.

Финалът на ревюто...


