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Тези дни едва ли е нужно 
да говорим за необходи-
мостта от екологично въз-
питание и за това колко 
често човешката дейност 

нарушава природното равновесие. 
Наводненията, на които бяхме свиде-
тели преди няколко седмици, показа-
ха ясно, че Природата е по-могъща от 
хората, че природните стихии могат 
да нарушат ритъма на цивилизования 
ни живот, да ни накарат да се чувства-
ме малки и безсилни, но и да осъзна-
ем красотата на един слънчев ден, без 
бури, проливни дъждове и трагични 
последствия.

Вече трета година, прилагайки 
древната педагогическа максима: 
„Това, което чувам – забравям; това, 
което виждам – запомням; това, което 
правя – разбирам“, учителите в БСОУ 
„Д-р Петър Берон“ организират еко-
арт ревю, отбелязвайки по този начин 
Световния ден на екологията – 5-и 
юни. Целта е чрез звук, картина, текст 
и дейност, каквато е самостоятелното 
изработване на моделите, участници 
и публика да разберат потребността 
от разумно използване на ресурсите 
на Земята и да започнат активно да 
се грижат за нейното опазване и съх-
раняване, като рециклират и дават 
нов живот на отпадъчни материали. 
Работата в екип: дизайнер – модел – 
помощници, прави задачата по-лесна 
и приятна и дава увереност в пости-
гането на очакваните резултати. А те, 
резултатите, ако можем да ги измерим 
с броя и сложността на показаните 
модели, са все повече и все по-краси-
ви и оригинални.

Тазгодишната тема „Модата през 
вековете“ изискаваше немалка пред-
варителна подготовка: проучване и 
избиране на определена епоха, анализ 
на модата през този период, изработ-
ване на скица с модел, събиране на 
подходящи материали и изработване 
на костюма. Това, с материалите, бе 
една от сложните страни на проекта, 
защото, за разлика от истинските мо-
дисти, работещи с най-фини и скъпи 
платове, нашите използват хартия, 
найлонови торбички, фолио, опаков-
ки от бонбони, стари кутии и картон 

и всичко, което фантазията им под-
скаже. А че децата ни имат фантазия, 
се убедихме още веднъж, когато, на 
10 юни, от 13.30, в преобразения като 
моден подиум училищен салон, за-
почна ревюто.

Предложената ретроспекция 
от миналия сезон, когато темата бе 
„Ученически униформи“ върна учас-
тниците година назад и в осеммину-
тен видеофилм те видяха моделите 
си и самите себе си, дефилирайки по 
червения килим сякаш са в Париж, 
Милано или Лондон. Филмът събуди 
интерес не само у новите ни ученици 
и гостите, които не са присъствали 
на събитието преди година, но и пре-
дизвика приятни чувство на удовлет-
ворение у всички, видели себе си и 
произведенията си „на голям екран“. 
Последва отброяване: 10, 9, 8, 7... 1, 0 
– старт! И в минута и 40 секунди пуб-
ликата се приготви за предстоящото 
ревю чрез клипа „100 години в 100 
секунди“, представящ модата от нача-
лото на 20-и век до наши дни. 

Представени от водещите Силвана 
и Николай, пред публиката започнаха 
да дефилират моделите . Първите три, 
вдъхновени от анимационния сериал 
„Семейство Флинтстоун“ и израбо-

тени от Кристин и Ани, ни върнаха 
далеч в каменната ера, когато хората 
са живеели не „близко до Природата“, 
както е модерно да се казва сега, а в са-
мата нея. Кожи (изкуствени) с леопар-
дова шарка, картонен кокал в косите и 
характерната за Фреди оранжева вра-
товръзка, направена от найлон пре-
дизвикаха аплодисментите на публи-
ката, докато Габриел, Айрин и Теодора 
демострираха моделите. Авторите 
държаха да се знае, че „нито едно жи-
вотно не е било убито или наранено“ 
за изработката на костюмите им.

И понеже водещите обявиха, че 
„без машина на времето“ ще ни пре-
несат в отминали времена и епохи, 
ето ни и в древен Египет, направо в 
покоите на „първата светска личност“, 
Клеопатра. Черпейки вдъхновение от 
часовете по история и изучаваните 
произведения по литература, девето-
класниците, ръководени от Тони из-
работиха от найлон дълга бяла рокля 
и шлейф за царицата, представени от 
Кети. За грима и характерната при-
ческа ползвахме снимки от филма с 
участието на Елизабет Тейлър. И по-
неже до Клеопатра е редно да бъде 
Марк Антоний, деветокласниците на-
правиха и модел на тога, показана от 
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Сашо, с която представиха модата в 
древен Рим.

От древния свят преминахме в 
Средновековието с модела на рицар, 
изработен от Радослав, Анатоли и 
Петър. За доспехите и шлема бяха 
използвали плътен черен найлон, а 
за щита и меча – картонени кутии и 
алуминиево фолио, така че, макар и 
без кон, видяхме, че рицарят, в пълно 
бойно снаряжение, е готов да влезе в 
бой за поредната справедлива кауза, 
защитавайки своята чест, по-слабите 
и онеправданите. Също от Среднове-
ковието бяха и следващите модели на 
вещер и вещица, изработени от Калин 
и Реджеб, и показани от Вики и Калин. 
Черната островърха шапка, магиче-
ската пръчица, роклята от найлонови 
торбички, както и дъл-
гите черни коси на 
Вики и артистич-
ността на Калин ни 
забавляваха, също 
като пореди-
цата за Хари 
Потър и 
приказ-
н и т е 

филми, от 
които авто-
рите са тър-

сели све-
дения за 
облеклата.

П р и 
п р е д с т а -
вянето на 
следващата 
епоха рит-
м и ч н а т а 
танцувал-
на музи-
ка, под-
брана и 

миксирана 
тази година от 

Димитър, на фона на която дефилира-
ха моделите, спря и зазвучаха цигулки. 
Екранът ни пренесе в Националната 
ботаническа градина на Уелс, където 

Юлия Фишер, акомпанирана от ка-
мерен оркестър изпълнява „Пролет“ 
на Антонио Вивалди. Да, защото ав-
торите на моделите, Маргарита и Ге-
орги са се вдъхновили от „Четирите 
годишни времена“ на бароковия ком-
позитор. Георги, в дълъг до коленете 
черен жакет от найлон и хартиени 
дантели, кавалерстваше на придвор-
ната дама, чиито буйни коси се спус-
каха на дълги къдрици. Роклята й, 
изработена от разноцветни парчета 
разтегателна хартия, разказваше за 
зимата на син фон с хартиени сне-
жинки, зелената пролет с пъстри цве-
тя, слънчевото златно лято и оран-
жева есен със сухи листа. Елегантна 
шапчица, изработена от Маги допъл-
ваше прекрасния й тоалет.

 Все по-близо до съвремието се 
приближихме със следващите бални 
рокли: на Зинка и Йоана, показана от 
Моника, и на Ани, съответно от края 
на 19-и век и Бел епок. Кринолини, об-
ръчи, корсети, фусти... трудно е да се 
повярва, че всичко бе изработено от 
шарени найлонови торбички и доза 
фантазия! И, за да почувстваме атмос-
ферата на един бал, шестокласниците, 
демонстрирайки ръчно ушитите си 
престилки от отпадъчни парчета плат, 
се появиха с подноси в ръце и почер-
пиха публиката с приготвени студени 
сандвичи и коктейлни хапки.

Двайсети век и промените в ико-
момическо, политическо и социално 
отношение заедно с техническите и 
научните открития и изобретения е 
много динамичен за модата и затова 
водещите разказаха за най-важните 
събития по десетилетия, довели до 
съвременното облекло. Имената на 
значими дизайнери като Коко Шанел, 
въвела панталона в женския гардероб, 
и Кристиан Диор, добавил блясък и 
женственост в излъчването на жената, 
пръвръщат Париж в световна столи-
ца на модата. Забавленията също се 
променят и младите хора имат повече 
време за танцови забави. Такава рокля 
за танци от 50-те години на 20-и век по-
каза петокласничката Виктория. Прис-
тегнатата в талията пола бе изработена 
от найлоново фолио с въздушни мехур-
чета, а корсетът от полиетилен.

От 50-те бе и последният модел, 
„черешката на тортата“. Вдъхновени 
от обявената за номер едно рокля на 
всички времена, десетокласниците 
Мехмед и Айлян изработиха бялата 

„вееща се“ рокля на модната икона 
Мерилин Монро, представена от кра-
сивата и стройна Тансу. Чаровно ус-
михната, макар и не блондинка, Тансу 
влезе в ролята на филмова звезда и за 
всички бе трудно да повярват, че рок-
лята и е изработена не от коприна, а от 
бели найлонови торбички.

Ревюто сякаш бе към своя край, 
когато Сиси обърна вниманието ни 
към симпатичната японка, седнала на 
колене в своя кът до лампа от оризова 
хартия и пиеща чай от изящна порце-
ланова чашка. Ники, който се оказа, 
че владее няколко фрази на японски, 
проведе разговор с далечната гостенка 
Дени-сан, чието кимоно бе направено 
от ръчно бродирана от сръчна баба 
розова покривка за маса, намерена в 
старите ракли. А в това време Сиси 
запозна всички ни с японското изку-
ство за подреждане на цветя икебана, 
по чиито правила бяха подредени мно-
гобройни вази и съдове върху ниска 
поставка, представляващи зелената 
украса на ревюто.

В заключителната част на еколо-
гичния моден спектакъл г-жа Кралче-
ва от името на организаторите: г-жа 
Лазарова, г-н Илиев, г-жа Кралчева, 
г-жа Васева и г-жа Станева, благодари 
на всички участници за вдъхновената 
им работа по изработените с много 
въображение модели и подчерта, че 
запазването на нашата планета и за 
бъдещите поколения е отговорност на 
всички. На фона на прекрасната песен, 
изпълнена от дуета Саймън и Гарфън-
къл „El Condor Pasa“ („Полетът на оре-
ла“) тя припомни древната индианска 
мъдрост: „Едва когато и последното 
дърво бъде изсечено, последната река 
– отровена и последната риба уловена, 
ние ще разберем, че парите не стават 
за ядене“. И, за да не се стига до по-
добни екологични катастрофи, орга-
низаторите отправиха послание към 
младите хора, което подариха във 
вид на картичка, изобразяваща пла-
ката на еко-арт ревюто. На задната й 
страна е изписана една мисъл на аме-
риканския астроном, астробиолог и 
популяризатор на науката Карл Сей-
гън: „От каквото и да се интересуваш, 
то няма да се случи, ако не можеш 
да дишаш въздуха и да пиеш водата. 
Не стой безучастно! Направи нещо! 
Ти си жив по съдбовна случайност в 
един абсолютно критичен момент в 
историята на нашата планета.“  ◆
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