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МОДА & КОМУНИКАЦИИ
В условията на криза

Стажанти спестяват
разходи за работна заплата

Chevrolet награди млади
български артисти

Роберт е съосновател на Асоциацията на модни и
текстилни дизайнери в България (2004) и мениджър
на дейността и през 2007 година. През 1998 годи
на създава Асоциацията на износителите на облек
ло и текстил в България, днес под името Българска
Асоциация на Производителите и Износителите на
Облекло и Текстил и е председател на управителния
съвет до 2004 година, когато е избран за почетен
член на УС на БАПИОТ. От 2005 година издава елек
тронния бюлетин Извори – Дизайн & Маркетинг, а
една година по-късно създава и сайта www.tune-in.
info в подкрепа на модния бизнес у нас, който работи
Роберт и до днес. От края на 2007 година е преподавател по
Александрийски моден маркетинг в международен колеж в Пекин.
Една нова тенденция се роди от кризата
на Запад. Броят на предложенията към
студентите за стаж през лятото на тази
година се увеличава драстично през последните месеци. Какво става? Дали бизнесът
е решил да протегне голямата си ръка на
образованието?
Изглежда причината за тази промяна има други
корени. Сред съветите към ръководителите на
фирмите за оцеляване в кризата четем: „Наемете стажанти. Колежаните са нетърпеливи да
получат практически опит и много студенти
с възможности и квалификация се записват за
участие в неплатен стаж, за да вземат точки
за кредит в колежа. Най-добре е да се свържете с близките учебни заведения, за да видите
как вие може да участвате в някоя от техните
програми.”
Но преди експертите да забележат тази възможност, ръководителите на фирмите вече
са узрели за този ход. Изправени пред нуждата
да свиват разходите, фирми и организации с
удоволствие предлагат стаж през лятото на
жадните за придобиване на опит студенти. Някои от тези предложения са толкова искрени, че
няма как да не разбере човек, че това си е начин
за спестяване на разходи за работна заплата.
Мнозина предлагат 40-часова работна седмица
с доста отговорности, различни от това да се
правят само фотокопия на документи. Предложението за стаж разбира се не е без ангажимент
за работодателите. Те ще трябва да заделят от
ценното си време или това на опитните служители, за да подпомагат стажантите. Ето защо
повечето от компаниите търсят студенти

пред завършване, които дори може да останат
на работа във фирмата, ако се справят със супер задачите, които им се готвят, а вероятно
една от тях е „излизане от кризата”. Т.е. предложението е почти откровено – помогни на бизнеса (безплатно), за да получиш работно място.
Подобно е и едно от предложенията, които намерих в интернет към студенти у нас: „Стажът
е на пълен работен ден и продължава най-малко
два месеца в периода от юни до октомври включително. На най-успешните стажанти ще бъде
предложена постоянна работа”
Какво мислят студентите? „Стажувах преди
месец. Мисля, че един студент трябва да има
много повече възможности за развитие! Като
че ли София е единственото място, където
човек има повече възможности за реализация!
Нека се обърне внимание на по-малките градове
в страната.”
Струва ми се, че тази година, този апел ще
бъде чут. Допускам, че тази практика ще получи по-широко приложение в тежкия период за
българските компании. Така те може и да погледнат към контакта с младите хора на тази
фаза, възможност, която други години бе пренебрегвана. Това ще им позволи да се срещнат
с нови, различно мислещи хора, да видят много
нови хоризонти.
На мен обаче не ми се изясни въпроса, дали наемането на студенти без заплащане, без застраховки и без договор е легална практика (не само
у нас). Какво ще се случи, ако стане недай боже
нещастен случай със стажант, който няма никакви договорни правоотношения с фирмата?
Или и тази практика ще мине под знака на тъмно сивата глобална икономика?

Младата дизайнерка Нинела Иванова с наградения модел
Връчването на наградите от конкурса се осъществи на изискана церемония в хотел Хилтън в
София. На церемонията празнува своята премиера за България най-новият модел на Chevrolet
- Cruze, който поставя началото на нов стилистичен език на автомобилите Chevrolet.
Повече на стр.2

Oтново за комуникацията
and Steady wins the race.
OntFront е свежа, млада марка от Амстердам
с изцяло нов облик, в областта между кежуал и
шика, наричан ‘Sidewalk Tailoring’. Само за мъже
Моля присъединете се към нас за празненството
по повод на откриването на Independent Fashion
store на 28-ми май от 19.00 - 22.00 часа.
Магазинът се намира на:
Bergstraat 7a
1015 AV Amsterdam
Моля вижте картата (интерактивна уеб карта)
Редовно отворени врати (може да си го преведете и като „работно време”, въпреки че аз лично намирам доста заангажираност на термина
„работно време” с това, че магазина се съобразява с продавачките, а не с клиентите.)
От сряда до събота от 10.00 до 18.00 часа и
четвъртък от 10.00 до 21.00 часа
Пресснимки можете да си свалите оттук:
www.ontfront.com

В Италия почти 90 на сто
от фирмите са семейни
98 на сто от този
тип фирми пък са с персонал, чийто състав е
по-малък от 20 души.
53 на сто от предприемачите в тези фирми
са на възраст над 60
години. Така твърди
анализ на Центъра за
изследване на семейните фирми.
Според него именно по
тази причина много
Донатела Версаче, често в италианскиглавен дизайнер на
те фирми семейната
модната империя
и фирмената собственост на практика се сливат. Заради семейния
характер на фирмите много често хора от няколко поколения работят в една и съща фирма,
какъвто е примерът с империята Версаче.

След неочакваното убийство на Джани, Донатела Версаче става главен дизайнер. Донатела
е родена на 2-ри май 1955 година. Тя е един от
основателите на марката Версаче.
С първоначалната идея да е PR на брат си и компанията, тя бързо се потапя в света на модата
и става част от творческия процес.
През 80-те брат й Джани посвещава парфюм
на нея, носещ името Blonde и й подарява нейна
собствена марка, добре познатата вътрешна
линия Versus.
Благодарение на Донатела марката Версаче става любима на редица холивудски звезди, с които
тя поддържа и приятелски връзки.
Тя продължава да организира най-елитните и
зашеметяващи партита в Европа, на които редовни гости са Елтън Джон, Лиз Хърли, КатринЗита Джоунс, Кайт Мос, принц Чарлз.
Наследницата на империята Версаче след Донатела е дъщеря й Алегра Версаче.

Versace има нов шеф
Групата за висша мода Versace има нов главен
изпълнителен директор, след като бившият Джанкарло Ди Ризио, подаде оставка.
Според запознати причина за напускането му е
разривът му с Донатела Версаче, която отговаря за стила в групата.
Ябълката на раздора между двамата е била в

стратегията за разходите и промоцията на новите продукти.
Новият шеф Ферарис, който е на 52 години, има
20-годишен опит в сектора на луксозната мода.
Неговият стил обаче е в доста по-голяма степен low profile, в сравнение с този на Ди Ризио.
Преди Jil Sander Ферарис е бил и в Gucci.

Модел от колекция есен-зима 09/10 на OntFront
Темата този път е определена от теорията
за комуникацията, като „стратегическо партньорство”, т.е. когато ние създаваме стратегически партньорства, имаме повод за комуникация с медиите. С това напомняме на медиите
за нашия развиващ се бранд.
Поводът е прессъобщенията на една млада дизайнерска фирма OntFront от Холандия. Ето как
OntFront ни напомня за себе си.
„Уважаеми медии,
Nuzyn и OntFront си сътрудничат в нов магазин,
наречен Independent Fashion Store.
Nuzyn е трендов магазин, който продава мода с
история, всяко изделие е подбрано внимателно.
В това ново място вие може да намерите следните марки и дизайнери: Harvey Bouterse, Sanne
Karssenberg, Jeroen Van Tuyl, Geoffrey B Small,
Wendy&Jim, Mykita, MATTIJS, Karel Faber and Slow

Съобщението на OntFront идва до мен не като
спам, въпреки че е очевидно, че текста е еднообразен до всички адресати, съобщението е
изпратено с отделен мейл. Какво ще следва от
това съобщение. Заинтересованата медия вероятно ще изпрати и фотограф и журналист,
които ще отразят със свои думи, различни от
всяка друга медия погледа им за новото сътрудничество между две обещаващи бизнес единици.
Все пак за тези, които не могат да изпратят
фотограф са налице качествени снимки, които
всяка уважаваща себе си медия може да публикува.
Какво още може да видим в това прессъобщение
освен комуникацията.
Магазина ще работи само четири дни от седмицата. Т.е. при старта на магазина, не е необходимо да се ангажира персонал за цялата седмица (т.е. повече от един човек), при положение,
че магазина се разработва. Една друга известна
фирма, която днес продава в над 1200 места по
света преди няколко години започва с магазин
работещ само два дни в седмицата. Така новите брандове тестват пазара, докато той бъде
разработен.
Роберт Александрийски

Тема на броя - тенденции лято 2010
Мода за потребители

Мода в аванс за производители

Млади
bg творци

Ваканционна
мода 2010

- в предложенията на
модни къщи
стр.4, стр.8

- тенденции пролет/
лято 2010 – от SIPO
стр.6-7

– конкурсът продължава,
- ученически униформи,
стр.3

Джорджо Армани,
различният

стр.5
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мода и комуникация

Chevrolet награди млади български артисти
Нинела Иванова и Йоана Бузова спечелиха първите награди в дисциплините „мода” и „фотография” в конкурса Young?Creative?Chevrolet!

Снимката на Йоана Бузова, получила първо
място в конкурса за фотография

Връчването на наградите от конкурса се осъществи на изискана церемония в хотел Хилтън
в София. На церемонията празнува своята премиера за България най-новият модел на Chevrolet
- Cruze, който поставя началото на нов стилистичен език на автомобилите Chevrolet. “Нашата
цел бе не просто да направим еволюция на досегашната линия, а да създадем нещо революционно,” твърди Таеуан Ким, Вице президент на дизайнерския център на GM DAT в Корея. Неговият
екип създаде нов глобален стилистичен език за
марката Chevrolet както по отношение на външността, така и на интериора.
“Young? Creative? Chevrolet!” е паневропейски конкурс за студенти по приложни изкуства, който
се провежда от Chevrolet Европа за трета поредна година и има за цел да насърчи творческите
сили и да помогне за изявата на млади артисти,
както и да изтъкне някои от основните стойности на марката Chevrolet като израз на нейната
философия.
България участва за втори пореден път в конкурса в дисциплините “Мода” и «Фотография».
Състезаваха се 33 проекта в дисциплината
«Мода» и 9 проекта във «Фотография» от пет
учебни заведения в страната: от Националната
Художествена Академия, Нов Български Университет, НАТФИЗ, Варненски Свободен Университет
и гимназията по изкуства и дизайн в Казанлък.
Журитата на конкурса се състояха от представители на Chevrolet, експерти в областта на модата и фотографията, както и представители
на автомобилни и лайфстайл медии.

Йоана Бузова:
Искам да пътувам и да натрупам
опит и другаде

Казвам се Йоана Бузова. На 21 години съм. В момента уча в НАТФИЗ "Кръстъо Сарафов" , специалност Фотография.
участвала съм в изложбата Снимка на годината
2007, изложба в рамките на седмица на фотографията в пловдив
2008 година. През месец Май тази година спечелих първо място на националнот ниво на конкрса
young?creative?chevrolet! (дисциплина фотография) и участвах в изложбата на участниците в
конкурса (случи се в София, в хотел Хилтън, отново месец Май).
Скоро работихме и със студентите от втори
курс, специалност мода, в Националната Художествена Академия, по проекта "Кирилица".
През месец Юни отново имах изява - бях част
от Sofia Design Week с участието си в уъркшопа
Construction of Deconstruction с Tino Grass.
Надявам се, разбира се след като завърша да се
занимавам с това, което уча, именно с Фотография. Също така ми се иска повече да пътувам
и да натрупам опит и другаде, освен в България.
Подготвям си документите за заминаване за
следващия семестър по програмата Еразъм в
Истанбул.
Сигурна съм, че това ще помогне за моето израстване.

Наградите
ЗА МОДА
1-ва награда получи Нинела Иванова, студентка
3-ти курс специалност “Мода” в Национална Художествена Академия, София
2-ра награда –Деница Димитрова, студентка
4-ти курс специалност “Мода” в Национална Художествена Академия, София
ЗА ФОТОГРАФИЯ
1-ва награда –Йоана Бузова, студентка 3-ти
курс специалност “фотография” в НАТФИЗ, София
2-ра награда –Ина Манева, а 3-та награда –
Иван Диманов, студенти 3-ти курс специалност
“фотография” в Нов Български Университет, София

Деница Димитрова, носителката на втора награда за мода и PR на Chevrolet Люба Ганчева

Носителите на награди за фотография Йоана
Бузова, в средата, с ушичките/, Ина Манева,
Иван Диманов, позират с грамотите и
преподавателя си Александър Нишков

Нинела Иванова:
Само това исках
да уча
Родена съм в
Ловеч на 15 юли
1987 г. – зодия
Раче. В София
живея от 7-8 г.
с родителите
си. Мисля, че се
получава много
хубав синтез от
израстването в
два контрастни
града. Малкият
развива определна чувствителност към света,
природата, тишината, а големият те учи на оцеляване, адекватност и ловкост.
Харесва ми, че живея на място, което предлага хиляди възможности да развивам потенциала си. Завършила съм Втора английска езикова гимназия “Томас
Джеферсън” (с пълно 6 в дипломата – оказа се, че
тази оценка никой не я отчита после, но се радвам,
че говоря поне 2 чужди езика – английски и испански).
Когато бях в 10 клас, майка ми ме попита дали искам
да ходя на уроци по рисуване и аз казах “Да”. Майка ми
винаги е била жена с много добра интуиция, силна и
борбена и съм късметлийка да нося част от нея в
себе си. Така се запознах с Мими Добрева и Петя Лукаш, които ми разкриха цялата магия на един съвсем
нов за мен свят – изкуството.

Нинела Иванова приема поздравления от
Петя Лукаш
През 2006 г. ме приеха в Художествената академия,
специалност “Мода”, в класа на проф. Греди Асса.
Само това кандидатствах тогава, само това исках
да уча. Спомням си как всички се учудваха, че няма
да се “пробвам” с още нещо като математика и
литература. Много обичам курса си в академията,
различно е да общувам всеки ден с хора, които вибрират на моята честота, страхотни са всичките и талантливи. Като завърша обучението си в
академията, искам да уча магистратура в Англия
или Испания и даже съм планирала едно пътуване до
Лондон и Барселона през лятото.
Имам още една страст – танците. Танцувам от
6-годишна модерен балет, а от три години се занимавам със салса, която напълно отговаря на моя
темперамент. Тя може да бъде и много агресивна,
и много нежна, и закачлива, и спокойна.... Харесва ми
как чрез танца двата пола приемат естественото
си състояние – да бъдат едно цяло. Не се карат, не
се делят, не се обвиняват. Там се запознах и с приятеля си, който ме вдъхновява и зарежда с енергия.
Възхищавам се на това, което прави, как следва
мечтите си. Той ми показа, че те наистина се сбъдват и че чудесата се случват само на тези, които
са подготвени за тях.

SV Fashion Студио отвори врати в центъра на София
Над 200 човека, сред които светски личности, бизнесмени, колеги и приятели се
събраха на откриването на арт проекта
на Станимира Янакиева и Вяра Бориславова. Изчистена концепция, минимализъм
и много стилна визия са качествата, с
които Станимира и Вяра плениха събралите се гости. Двете дизайнерки бяха
подготвили и много артистични изненади.
Стрийт пърформанс на квартет Hypnotic
затвори движението по ул. „Хан Крум”в
центъра на София, за откриването на новото модно студио. Гостите продължиха
с купона в двора на студиото, където ги
очакваха арки от черни балони, гирлянди
от интериорни кукли и фонтан, пълен с
лед и минерална вода. Веси Бонева изпя
няколко свои парчета, стъпила на импровизираната сцена. Демонстрации на ръчна хартия в Totally Erected пък зарадваха
по-артистичните натури на откриването.
SV Fashion Студио предлага, освен модни
облекла и оригинални интериорни кукли,
услуги - като персонален шопинг консултант и личен стилист, както и сцена за
артистични изяви на известни личности
и творци.

Дизайнерките Станимира Янакиева и Вяра Бориславова (в средата) с квартет “Hypnotic”
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млади bg творци
Нелета Николова:

Колонка на специалиста

Проектът веднага трябва
да грабне окото
Аксиния Милева е родена в Благоевград. Завършила е Художествената гим
назия „И.Петров”в София ( 1978 г.), а след това ВИИИ”Николай Павлович”,
специалност сценография (1983 г.). В професионалния й опит се вписват
работата като сценограф в куклените театри в Габрово и Варна, в Дра
матичния театър в Благоевград, като преподавател по рисуване, проек
тиране и художествено оформление на облеклото в ЧПК”Арт-Авангард”-Со
фия. Сред допълнителните й умения са иконопис, рисуване върху коприна
и илюстрации.
Подготвя кандидат студенти по рисуване и моден дизайн.
тел. за връзка: 0898/712394
Целта е, дори неосъществен още, моделът
да привлича като магнит бъдещия купувач
Правилото за пропорциите на човешката фигура в
изобразителното изкуство
е изградено на основата на
естествените и анатомични форми на човешкото
тяло и се нарича „канон”.
От древен Египет до Ренесанса учени и художници
са търсели и анализирали
съотношенията
между
глава, торс и крайници, за
да намерят най-точната
схема, по която да се изгражда стройно и красиво
тяло. При модната графика
стремежът към най-точно представяне на идеята
на дизайнера води ръката
на проектиращия към друг
вид естетизиране на фигурата.
Запазват се пропорциите
до талията и се издължават краката, като рисунката може да бъде твърде
абстрактна и раздвижена.
Важно е дали се проектира
дамско, мъжко или детско
облекло, защото при всяко
от тях е необходимо да се

съобразим с конкретната форма и настроение
на представената тема,
сезон и повод за обличане.
Би могло да се използват
и различни по цвят картони, за да се подсили
въздействието на проекта, особено ако желаната
гама на проектираната
колекция е пастелна или
твърде въздушна и нежна. Като цяло проектът
трябва да грабва окото
и дори все още нереализиран, моделът да привлича бъдещия купувач.
Модата през вековете е
безкраен източник и пример за различни стилове и
теми, които, съобразени
с модните тенденции за
конкретния сезон, внасят
разнообразието във всекидневието. Характерните цветове и материали,
новите технологии и въображението на дизайнера могат да направят от
една идея за колекция модна линия за цяло поколение.
И все пак основните
теми, разработвани от
дизайнерите са в :
1.спортно-елегантен
стил
2. официално и вечерно
облекло
3. делово /бизнес/облекло

Обичам да създавам
модели
Нелета Валериева Николова е родена на 16 декември 1987г. През
2007 г. завършва професионалната гимназия по текстил и облекло
в Благоевград , като придобива
квалификация моделиер- конструк-

тор. Владее не само шевните машини, но и MSOffice 2004. Говори
отлично английски и френски език,
работи добре в екип, а сред своите умения сама посочва рисуването.

Рафаела Рафаелова:

Искам да оставя следа...
Казвам се Рафаела Рафаелова,
от Добрич съм, но в момента
живея в София, защото съм
студентка в Националната художествена академия. Току що
завърших първи курс в специалност „Мода”. Идеите в скиците
ми са свързани с урбанизацията и предизвикателствата на
града, предизвикателството
да си различен, да бъдеш забелязан. Мисля, че в днешно време

всеки се стреми да покаже себе
си, а един от най-ярките начини за това е да го направи чрез
облеклото си, било за да изрази
бунта си, било изобщо да прояви
разбиранията и идеите си...
Амбициите ми са свързани с
развитието ми като творец и
личност, най-голямата от които е да променя нещо голямо
– в стила в модата, да оставя
следа, монументална може би...

4. униформено облекло
5. облекло за туризъм и свободно време
6. облекло с фолклорни мотиви
Всяка от тези теми може да се разработи за
различни възрастови групи, а ако се проектира за
конкретна личност, дори би могло да се разработи
и за отделните часове от деня, даден повод или сезон. Използваните материали за всяка тема също
са конкретни, макар и все по-често да се смесват,
но непременно трябва да са съобразени с модните
тенденции.
Сега е лято, време за ефирни и прозрачни материи.
За да се придаде този характер на плата, най-напред трябва да се положи телесния цвят и върху
фигурата да се рисува с акварелна или пастелна
техника.Ако има някакъв десен, то той може само
да се загатне в гънките или в по-тъмната част.
Друга широко използвана тема за лятото са облеклата в т.нар.”марина”стил, като се използват елементи от моряшката униформа -типичната яка,
бяло-синя цветова комбинация и златист акцент
като допълнение.
Аксиния Милева

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС РЕВЮ “УНИФОРМАТА НА МОЕТО УЧИЛИЩЕ”
има повече от век традиции в обучението на кадри за шивашката промишленост. Началото е поставено през 1895
г. Тя е сред най-предпочитаните професионални училища в
града. А причината е, че тук работи квалифициран колектив с амбицията не просто да изкара поредния випуск, а
да обучи можещи, талантливи млади хора, които ще се погрижат за външния вид на човек и с най-изтънчения вкус.
Затова и девизът на гимназията е „Ние обличаме духа, а
не тялото”.
Днес в престижното училище се учат ученици по осем
специалности.
ПГО „Недка Иван Лазарова”, Русе, Ул. „Велико Търново” 21
Тел. 082/ 834 946, e-mail: pgo_rousse@abv.bg
За трети път Министерството на образованието и науката организира национален конкурс ревю на ученически
униформи. Участваха над 3 000 ученици. Надпреварата се
състоя в Русе и бе както за униформи, така и за и мулажни облекла.
Най-много призове “отмъкна”, напълно признато от “конкуренцията”, русенската ПГО “Недка Иван Лазарова”: І-ва
за ученическо облекло, ІІ-ра за “мулажно” и Специалната
награда на МОН за ученик-дизайнер и неговия учител - пътуване до световния моден център Милано; щастливките са Пламена Стоянова и педагожката Емилия Василева.
Като най-хубави бяха оценени костюмчетата с шапчица в
жълто на русенското основно училище „Любен Каравелов
Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова”

НАШИЯТ КОНКУрС продължава
„Светът е малък, облечете го!”
Голямата награда –
маркова шевна машина

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.

Новата ни тема

Лицата на Европа
в модата и дизайна
конкурсът е посветен на Европейската година
на творчеството и иновациите
Идеята е създавайки мода, аксесоари и предмети за интериорен
дизайн, да пресъздадете националните специфики и самобитност на отделните държави, членки на Европейския Съюз.
Подробности на www.devastyle.com след 20 август

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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модна борса

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.

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

www.dakastylebg.com

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” предлага
модерни облекла във фирмения
магазин “София”, ул. “Солунска” 4
Предлага и възможност за почивка в
базата в село Лозенец
. За информация:
инж. Мариана Димитрова
Тел.: 927 56 77, 987 40 62
www.blagoevtpk.com

FH I MODEL AGENCY

Машинна бродерия на рекламни
фланелки и ситопечат

Фирмата е основана през 1997 година. Основните
ни клиенти са водещи рекламни агенции, като Номер Едно Адвъртайзинг, Берси и др.
Основната ни дейност е :
- изработка на бродировъчни програми
- бродерия
- продажби на тениски и шапки
За контакти:
Нино Фатахи
0899 93 88 67; 0878 18 81 00
Адрес жк Люлин 6, ТПК”Д. Благоев”/Дом на услугите/ www.broderia.eu

МК “НЮЕЛ”

Артистични и практични
облекла
София, ул. „Тунджа”20
Тел. 02/ 952 26 01
e-mail: njuel@abv.bg

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

“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

летен Парад на модата в Плевен

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

За пореден път под
режисурата на Георги Ангелов, който е и продуцент
на спектакъла, се
проведе традиционният парад на
модата в Плевен.
С нови оригинални
колекции в шоуто
се представиха водещи наши дизайнери, демонстриращи
характерния си авторски стил като
Светла Димитрова /Ариес уникат/,
Димитър Кръстев,
Петя Димитрова,
Мирослава Бъчварова, Жоро Аянски, Теодора Кьосева и др.

С голям купон

Ивет Фешън отпразнува 15-годишния си юбилей
С много гости и във видимо добро
настроение екипът на Ивет Фешън
посрещна 15-годишния юбилей на агенцията.
Бяха представени най-новите лица на
агенцията в ревю с моделите от колекция пролет-лято 2009 г. на модна
къща “Зебра”. С програма в шеговит
стил бяха отличени най-добрите модели. Категориите бяха 15 - в унисон
с броя на годините, които агенцията
навърши.
Ивет Фешън е от първите агенции

регистрирани в България, доказала се
през годините като една от най-добрите. Събитието бе отбелязано в
страхотната обстановка на лятната
градина на хитовия столичен клуб “Хедон”. След като изпяха “Happy birth day”,
целият екип начело с Ивет Григорова
и моделите на агенцията, пуснаха в небето над София стотици бели балони
с надпис “15 години Ивет Фешън”.
София, 1000, ул.”Цар Асен” 32
Тел: 02/ 986 22 35, gsm: 0886 /738627
www.ivetfashion.com

Дни на българската култура
“София поздравява Рим”
С представянето на книгата на проф. Любомир Стойков “Световната мода“, част трета, бяха закрити дните “София поздравява
Рим” във Вечния град. Книгата е посветена
на еволюцията на италианската мода и е
издадена на английски и на български език.
По време на вечерта бе организирано и
ревю на известни и млади български дизайнери: Жана Жекова, Албена Александрова,
модна къща “Миро” от Пловдив с дизайнер

Ние ви помагаме да
правите мода!

www.inatrading.com

Мирослав Стамов, възпитаничката на ТУ
София и участничка в нашия конкурс Таня
Иванова.
В дните на българската култура в Рим
участваха още Драгомир Драганов, певицата Нина Николина и Калин Вельов, както и
балет „Аркадия”.
Събитието бе посветено на 130-годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и Италия.

BGate Есен 2009
17 - 19 Септември 2009г.

Интер Експо Център София

бул. Цариградско шосе 147, София
Заявки за участие и регистрация за конференциите ще може
да бъде извършена писмено или оn-line на сайта на изложението
www.BGateExpo.com.
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тенденции и стил

ГОРЕЩО ОТ НЮ ЙОРК

КУРОРТНА
Джорджо Армани МОДА 2010
Представяме ви колекцията на големия
стилист за ваканцията на 2010. Като ориентир за тенденциите на младите и начинаещи дизайнери - при подготовката на
колекцията им за следващото лято. А вие
мили дами, вземете идеи и за това лято,
ако още стягате гардероба си.
Армани продължава да изследва стила на
осемдесетте години, което започна доста
амбициозно в колекцията си за настъпващата есен. Сега обаче, той го прави чрез
ярки цветове и подчертани геометрични
принтове вместо неговите обичайни нюанси на сивото.

Успя да направи динамична промяна в насоката, която ще му спечели нови почитатели или ако не друго, то поне дрехите му ще
провокират младежкото у многобройните
му верни поддръжници. Трудно е да устоиш
на очарователните лилави рокли с точки
приканващи те към италианската Ривиера
или друга звездна дестинация. Но за онези,
които не са готови да сложат електриковосин костюм с шорти или убийствена
рокля с ивици блещукащи пайети отпред, в
колекцията има и раирани костюми с панталони. И все пак имайте предвид – райетата са розови!

Джордо Армани:

Когато започва кариерата си в модата, Джорджо Армани на практика не знае нищо за този
свят. Армани няма учители и не разбира нито
от адвокати, нито от банки. Той изгражда себе
си като дизайнер сам и опирайки се на „обичта

и съучастничеството на хората, които ме обичаха“, както признава самият Армани.
Това, с което Армани промени жените, е измисленият от него костюм от „деструктурирано“ сако и свободно падащ панталон. Тези
дрехи променят и облика на жената мениджър.
С тях Армани прави и големия завой в кариерата
си. По онова време той сътрудничи с Нино Черути и обикаля със своето синьо „Порше“, облечен
в шарени дрехи.
„Всички мислят, че любимото ми облекло в момента се базира на синята тениска, с която се
появявам в края на всяко ревю.
Любимото ми облекло обаче е костюмът от
черно кадифе с бяла риза и чифт Belgian Shoes

- това са обувки, направени по поръчка, които
наподобяват пантофи. Във всеки случай в гардероба ми няма кой знае колко фрапантни дрехи.
Бих искал да съм с няколко сантиметра по-висок.
Не съм сигурен и дали имам хубави пропорции.
Затова и предпочитам семплост и удобство в
облеклото си“, казва Армани.
Той признава, че тласък в кариерата му дава
безспорно фактът, че облича Ричард Гиър във
филма American Gigolo през 80-те години.
„Моментът, в който той отваря гардероба и
чекмеджетата си, пълни с дрехи с моята марка,
се оказа невероятен трамплин за мен“, разказва
Армани. От този момент нататък започва и
периодът, в който италианските модни дизай-

нери показват на френските си колеги, че са конкуренти, от които те трябва да се страхуват.
Според Армани „революцията“ на вечерното
облекло, която прави, датира от 90-те години. Тогава той създава облекло, което интерпретира желанието му да разбърква правилата
на модата. На практика той комбинира пуловер от черен мохер с елек, отрупан с камъни
Swarovsky.
"В много случаи съм имал възможност да обличам известни и красиви жени. Ако трябва да посоча обаче само едно име днес, то това е Кейт
Бланшет. Тя има поразителен чар и в същото
време е много човечна. Тя е жена с харизма“.
По Пронто София

6

мода в аванс

Моднипролет
тенденции
– лято 2010

Наслойващи

За професионалисти

Дамско облекло
Кежуал (всекидневно), съвпадащо
с времето, натурално, интелектуално, наслойващи ефекти и екошик.
Между ексклузивното, дискриминиращото и
естественото, темата показва лайфстайл,
дефиниращ средата по подразбиране, твърде
далеч от конвенционалните идеи и норми. Модернизъм, артистично изразяване и автентичност са изследвани и открити в чужди култури,
в съвременна оригиналност и изключителност.
Силуетите са съзнателно кежуал, играещи с
наслойване и микс от материали, еко-шик и незавършен облик. Богати сака, меки блейзери и
широки навиващи се панталони са комбинирани с хлабави плетива, туники и форми на рокли.
Тъканите са натурални, модерни, направени от
лен, памук, коноп с патина и вграден характер,
смесени с раета, карета, икат, батик, камуфлаж
и ръчно обработени цветни техники. Цветовата карта показва натурални тонове и сурови
ефекти на естествено оранж, червено, зелено
и индиго.
Стил
Къси, свободни блейзери, работни якета, тренчкот, хлабави свободни жилетки, топс, V-образни,
свободни туники, блузи, рокли с вграден колан в
стил риза до талията, широки и навити, като за
наводнение и карго панталони.
Цветове
Натурално кафяво, кожа, сиво с патина, акценти
в цвета на жълта царевица, оранж, червено, зелено и индиго.
Тъкани
Натурални, изфинени, намачкани тъкани с
flammés (с иновативни, обикновено неусукани

Тема 2

прежди), необичайни структури, жакарди, мачкан
ефект, повредени, избелени, меки деними, прани. Високотехнологични материи в натурална
оптика, покрития с патина, ръчно направени
бродерии.
Десени
Етнически райета, ленени карета и раета, микро, ombré и патчурк карета, рибена

кост, Missoni-стил, ефекти на отчужденост,
английски карета, избелени флорални щампи,
етно-геометрия и восъчни мотиви, органични
и боядисани мотиви, икат и chiné оптика.

Мъжко облекло
Набръчкано, автентично, естествено, наслой-

Този материал достига до вас благодарение на швейцарската програма SIPPO

ващи ефекти и еко-шик
Необикновеното и иновативното, стил и материали са смесени в интелектуален втален
облик. Темата играе с пластове от винтидж и
класика с мачкан вид. Изделия и елементи от
тях с уникален или артистичен характер са
използвани в дизайна и приложението му. Тъканите са естествени и намачкани, като лен, коноп, памук, бамбук. Те изглеждат автентично,
като рециклирани и дискриминиращи, с пигментен финиш, модни ефекти и покрития.
Стил
Мачкани сака, тренчкот, четвъртити сака,
къси блейзери, ризи с мачкан вид, плохи, копринени щампи, тесни, прекалано дълги панталони,
винтидж джинси, карго панталони, бермуда панталони.
Цветове
Натурално кафяво, коноп, кожа, сиво, акценти в
бяло, индиго (от светло до пламтящо), натурална царевица, оранж и червени тонове.
Тъкани
Тъкани в натурална оптика, с flammés, рибена
кост, мачкана оптика, ензимно прани, пигментен финиш, избеляли от слънцето и шмиргеловани, меки и дебели стретч тип, елегантни материали с патина, модни бризентови сплитки,
компактен и дишащ деним, покрития с патина,
ръчно изработени бродерии, прана коприна, ризарски тъкани с патина, валов ефект, деним с
винтидж характер.
Десени
Ленени карета и райета, микро, ombré и патчурк карета, рибена кост, Missoni-стил, ефекти
на отчужденост, английски карета, избелени
флорални щампи, етно-геометрия и восъчни
мотиви, органични и боядисани мотиви.
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ефекти и еко шик

Прежди
Памук, лен, коноп, бамбук, коприна и смеси, необичайна оптика, лентови прежди , натурални
flammé и многоцветни прежди, винтидж, прана
и избелена оптика. Стилът се фокусира повече от
всякога на органичните, екологичните и етично
точните продукти. Природата е важен въпрос
за нас и модата трябва да прегърне натуралното по видим и автентичен начин. Това превръща
лена, конопа и бамбука – с техните типични черти и сухо усещане – в търсени материали през
този сезон. Последното се отнася едновременно
за супер фините и за грубите плетива в матов
вариант, както и за тези с контролиран лъскав,
типичен за ленено-вискозните смеси вид.

Дамско облекло

Мулти-етническият облик е повлиян от заобикалящия ни свят. Културната смес, която намираме днес в големите градове се пренася в модата.
Племенни афро-графики, Masai-мотиви и цветни
багри на туареги са смесени с азиатско минималистично влияние. Всичко е омесено и интерпретирано по модерен начин.
Форми
Формите остават изчистени и семпли, с асиметрични контури, краища и ресни за декорация.
Има тренд към дългата туника. Но късите трикотажни рокли и прекомерно големи жилетки стават задължителни. Полите се характеризират с
видим кежуал обгръщащ и драпиращ ефект. Туники и пуловери имат късо скроени рамена. Малки

цветни жакарди се използват за опростен стил
минирокли.
Плетки
Структурите имат автентичен облик, оризова и
гладка плетка, изпусната игла, мрежови ефекти и
с вид на тъкан се използват в плетива с микс от
груби flammé и moulinés прежди. “Out of Africa”
ни говори за племенното обаяние на топлата земя,
пясъка и почвени цветове и за релефни структури, каито наподобяват на пустинни дюни. Малки,
изпълнени с цвят жакарди, macramé оптики и
щампирани или багрени прежди.

Мъжко облекло

Светът расте с нас. Световното влияние се
вижда, като естествено допълнение към урбанизма и модерното. Автентичността и освободе-

ността са въпрос на деня, темата играе с имиджа, рефлектиращ в семпъл лайфстайл, заобиколен
от природа и автентичност, работни дрехи и
екология.
Форми
Плетива в натурални, незавършени оптики, с
наслагващ ефект на дълги жилетки, свободни
О-образни или V-образни на врата ризи.
Плетки
Естествени,
фини,
необичайни
ефекти,
flammés, многоцветни, щампирани ефекти,
мулине, Missoni-стил, карета и райета, микро,
ombré и патчурк карета, рибена кост, ефекти
на отчужденост в английски карета, избелени
флорални щампи, преобагрени, избелели раета,
повече отворена плетка мрежа, племенни десени.

Аксесоари и бижутерия
Материалите
Много естествена кожа. С предпочитания към змийска и крокодилска. Изцяло или с вграждания за по-интересен дизайн и релефност. Комбинация на материи.

Плетива и груби ленени тъкани, шведска / чортова/ кожа и велур. Технологични материи.
Перфорации и други арт-технологии с добавен етно-стил , но
с много модерно звучене.
Чантите
Големи обеми от велур или кожа с крокодилски или змийски шарки, съжителстват с чанти тип куриерска или приличащи на калъф за очила. Както и плетени
чанти, с апликации или комбинирани с
текстил.
Обувки, колани, шапки
Обувки с платформи и висок ток , редом
със сандали тип бедуйн, или цветни гуменки, продължават да са актуални и балетните пантофки.
Много актуални са кадетските шапки,
шапки тип тюрбан, шапки с периферия и
сламените шапки.
Коланите са от чортова кожа , от змийска, крокодилска кожа, широки, тесни ,
двойни, тройни, с връзки или големи катарами. С много капси.
И много шалове – от коприна, от фин памук, с ресни или – без.

Бижута
Големи и много. От естествени материали - кожа, дърво, полу скъпоцинни камъни, но и от синтетични смоли. Комбинации на материи,
интерпретиране на етносите, но много модерно изпълнени.
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