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За четвърта поредна година българските ученици в Прага показаха своята съпричастност към проблемите 
на околната среда, като отбелязаха международния ден на екологията – 5-и юни с отлично организирано 
ЕкоАрт ревю на модели, изработени от отпадъчни материали.

С тревога за бъдещето на планетата

Текст: Милка Кралчева | Снимки: Екатерина Георгиева, „Роден глас“

Тазгодишната тема „Ве-
черно облекло“ бе вдъ-
хновила много дизай-
нери и показаните над 
20 модела на мъжко и 

дамско официално облекло, бяха не 
само разнообразни по вид и пред-
назначение, но и като вложени ма-
териали. Найлонови торбички и 
чували за смет, стари вестници и 
списания, опаковъчна и разтегател-
на хартия, стари чаршафи и парчета 
плат, капачки от пластмасови бутил-
ки, картонени кутии, че дори и ста-
ри касови бележки. 

В началото на богатата програма 
зрителите имаха възможност да ви-
дят ретроспекции със снимков и ви-
део материал от изминалите години, 
а част от колекциите „Ученически 
униформи“ и „Модата през векове-

те“ бяха изложени в залата. Водещи-
те – Маги от 8-и и Калин от 9-и клас 
– чаровни, усмихнати и остроумни, 
предложиха разделянето на тоалети-
те на сутрешни (до 12-14 часа), следо-
бедни (до 17-18 ч.) и вечерни (след 18 
ч.) и така се премина към дефилето 
на моделите, започвайки от дневните 
приеми и под ритмична денс музика, 
подбрана от ученик.

Показано беше голямо разнообра-
зие от коктейлни рокли, с различни 
цветове, дължини и силует, като не 
липсваше и класическата „малка черна 
рокля“, изобретение на Коко Шанел от 
1926 г. Вечерните рокли, дълги и еле-
гантни, грабнаха очите на присъства-
щите не само с изящната си кройка, 
но и с красотата на момичетата и 
стройните им тела. Върха на пред-
ложената колекция бяха балните 

рокли, или, както каза Маги – рок-
лите, които всяко момиче мечтае 
да притежава. Разнообразни бяха и 
мъжките модели – като се започне от 
официалния костюм – риза, жилет-
ка, сако, вратовръзка и се стигне до 
най-официалното облекло: смокинг 
и фрак. Дизайнерите не бяха про-
пуснали и такива подробности като 
бомбе, официални обувки, кърпичка 
в джобчето до ревера, цвете в буто-
ниерата и дори цилиндър и бастун! 
А водещите през цялото време запоз-
наваха присъстващите с етикета при 
избора на вечерно облекло, какво е 
„dress code“, „black tie“, „white tie“, кога 
се е появила коктейлната рокля, как-
ви бижута и аксесоари се носят с раз-
личните видове официално тоалети 
и от какви материи и цветове трябва 
да подберем дрехите си на прием.

На червения килим – първо в Българското учиище, а после... кой знае?
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Оригиналните модели на уче-
ниците впечатлиха силно присъст-
ващите, но в залата бяха изложени 
и други форми, с които учениците 
изразяват своята грижа за опазва-
не на природата и пестене на су-
ровини и материали, рециклира-
не. На стари лампиони бе вдъхнат 
нов живот, освежени от „дреха“ от 
опаковъчна хартия. Огромен кро-
кодил, изработен от рулца от тоа-
летна хартия, заедно с палмата си, 
лежеше сред „море“ от син найлон; 
от рулца бяха изработени и гъсени-
ца и октопод, а други животинки – 
чрез техниката „папие-маше“. Пъс-
тър параван и цветни венци бяха 
направени от останали парченца 
разтегателна хартия, а от шарени 
пластмасови капачки – интересна 
мозайка. Голямото платно, което 
обикновено се ползва за прожек-
ционен екран, този път бе изпъл-
нено с детски рисунки и емблеми, 
показващи тревогата им за състоя-
нието на планетата. Нов живот бе 
вдъхнат и на стари, бракувани кар-
тини, като младите художници бяха 
използвали платното и обновили 
рамките, така че новонарисуваните 
произведения наистина да предста-
вляват изкуство. 

И тази година организаторите се 
бяха погрижили моделите да се чувст-
ват като на ревю от световна класа – не 
липсваше червеният килим, аранжи-
ровка от свежи горски и полски цветя, 
клонки и листа, публиката аплодираше 
бурно дефилиращите, а фотоапарати и 
телефони запечатаха важни моменти 
от събитието. В края на програмата бе 
прожектиран краткият филм „ Плане-
тата Земя – това си ти“, който развъл-
нува всички в залата с впечатляващи 
сцени и силно въздействащи думи и 
много ученици пожелаха да го намерят 
в Интернет и изгледат отново.

Приятен и освежителен завършек 
на ревюто бе ментовият еко чай, кой-
то бе предложен ледоностуден и с на-
мек за предстоящата лятна ваканция, 
когато отново ще съберем дъхави 
билки на излет в родните планини.

Не е ли време да се вслушаме в 
думите на децата си: „Интелигент-
ният и модерен човек живее в хар-
мония с Природата!“. 

А вие?  ◆
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Маги, 8 клас Георги, 8 клас

Петър и Златка, 6 клас Калин и Лора, 9 клас

Росен, 8 клас и Тансу, 11 клас Мелис, 7 клас

Вики, 9 класБерна, 10 клас


