С мисъл за природата и бъдещето
на човечеството бе свързано и тази
година поредното нетрадиционно
еко-ревю в Българското училище,
проведено на 10 юни 2013 година.
Проследявайки модните тенденции през вековете, организаторите
и участниците представиха костюми,
изработени от рециклирани материали и естествени природни тъкани.
Така бе отбелязан Световният ден
на екологията, който се превърна
в един красив празник, свързан
с грижата за природата, в едно
атрактивно екошоу, посрещнато
с въодушевление и много емоции от
публиката.
Ръководени и подготвени от г-жа
Лазарова и г-жа Кралчева, ученици
от всички класове с радост и желание се впуснаха в изработване
на уникалните дрехи, украшения
и аксесоари.
Различни видове хартия, найлон,
фолио, РVС, станиол, пластмасови
капачки и ред други отпадъчни материали бяха превърнати от сръчните
ръце на учениците в оригинални
и неповторими модели.

Историята на облеклото през
вековете бе проследена от
водещите на шоуто Силвана и Николай от 11-ти клас,
които представяха различните
модели.
Творците влязоха и в ролята
на манекени и дефилираха по
„модния подиум“ със саморъчно изработените дрехи от
различни епохи. Чрез богатото
въображение на „дизайнерите“
оживяха семейство Флинстоун,
от каменната ера – в лицето
на Айрин, Габриел и Теодора
от 8-ми клас, неотразимата
Клеопатра – Кети от 9-ти клас,
в прекрасна рокля с разкошни
дипли от найлон; Сашо от 9-ти
клас, в ролята на патриций,
представи типичната римска
тога. Не липсваха характерните
за Средновековието рицар, в пълно
бойно снаряжение, в който се бе
превъплътил Петър от 5-ти клас,
вещица и вещер – Виктория и Калин
от 8-ми клас – с магическа пръчка
и автентични костюми, вдъхновени
от поредицата за Хари Потър.
Като на дворцов бал, на фона на
музиката на Вивалди, се редуваха
красиви модели от различни стило-

ве – барок, рококо, сецесе – представени от Маги и Гошо от 7-ми клас,
Анна от 8-ми клас, ученици от 6-ти
клас, Вики от 5-ти клас.
„Черешката на тортата“ бе модната
икона на XX век Мерилин Монро,
с неповторимата бяла рокля – „запазена марка“, представена от десетокласничката Тансу.
Екзотичен привкус на арт-ревюто
внесе изящната „японка“ Дениз от
7-ми клас, която бе гост на празника.
Цялото шоу бе озвучено с умело
подбрана музика и съпроводено
с подходящи кадри, преминаващи
на голям екран – осъществено със
съдействието на г-н Илиев.
Свеж и зелен нюанс придаде вече
традиционната изложба икебана,
аранжирана от ученици от 6-ти,
7-ми и 8-ми клас с помощта на г-жа
Васева.
Това еко-артревю потвърди, че показаните уникални модели представляват моден дизайн от природата,
че всеки човек може да даде своя
творчески принос и да осъзнае,
че промяната към едно по-чисто
и екологично бъдеще започва точно
от него.
Снежана Тасковова
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Снимка: архив на БСОУ „Д-р Петър Берон“

„Модата не е само в дрехите. Модата е в небето, на улицата, тя е свързана с идеите, с живота, който водим и с това, което се получава.“ Коко Шанел
Модата е в природата, а отпадъците, които изхвърляме всеки ден, могат да получат шанс за
„втори живот“.
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