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NATEČAJ STYLO
5. 6. 2019, ob 0.32, v Novice objavil/-a OTO
STYLO – MODNA REVIJA ZA MLADE OBLIKOVALCE
VABILO K SODELOVANJU
Nazaj v prihodnost
Časovnica. Včeraj, danes, jutri. Kdaj? Me čas usmerja ali usmerjam jaz njega? Krojim svojo prihodnost ali me
pretekle izkušnje vodijo?
Kaj me prešine v mislih, ko potiho izgovorim »Nazaj v prihodnost«?
Letošnja tema natečaja »Nazaj v prihodnost« naj spodbudi kreativno plat oblikovalcev, da ustvari pogled in
razvije kolekcijo, ki bo temeljila na individualnem mišljenju kaj je v prihodnosti moda. Poglejte okoli sebe. Se
moda ozira na preteklosti, je stopila stopničko više ali je šla v napačno smer? Tehnologija nam ponuja nove
izjemne možnosti…ali nas morda preveč usmerja? Je prepletanje tista rešitev sodobnega časa? Je sodelovanje
naš nov zagon? Kakšen vpliv imajo druga področja razvoja na modo?
Mlade kreativce vabijo, da prikažejo svoj pogled na rešitev, kako bodo oblačila naš posameznikov izraz, obenem
pa bodo sledila razvoju, upoštevala okoljske vidike in spodbujala individualno misel v skupnosti?
Kandidati naj izrazijo, kaj moda potrebuje, kaj spodbuja spremembe in skrivnost razvijajoče se prihodnosti.
Zmagovalec bo prejel:
– strokovno nagrado komisije;
– predstavitev v reviji Elle;
– denarno nagrado v višini 1.50O,00 eur bruto

Prijava za sodelovanje naj vsebuje:
– osebne podatke kandidata (kontaktni podatki, uradni naziv oblikovalca ali znamke);
– kratek CV in pregled dosedanjega dela – najpomembnejši projekti (v slikovni obliki);
– kreativno rešitev/mood board za natečaj na temo »Nazaj v prihodnost«: inspiracijo, raziskovanje;
– predstavitveno besedilo kolekcije v digitalni obliki v .doc, .odt ali .pdf formatu; v kolikor se prijavljate s
kolekcijo, ki je nastala pod mentorstvom, pripišite mentorja in ustanovo.
– skice kolekcije.
Rok oddaje je 20. julij 2019 (velja poštni žig).

Na fotografiji: zmagovalka natečaja STYLO 2018, Jona Bednjanec
Več o natečaju...

https://www.ntf.uni-lj.si/oto

1

Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil,
NTF, UNI-LJ

●

6. 12. 2019

Natečaj Stylo 2019 [docx — 75 KB]

https://www.ntf.uni-lj.si/oto

2

