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ОФІЦІЙНИ ТЕЛЕПАРТНЕР:

Виставка – ярмарок «Стиль - 2011» запрошує...

Традиційно наприкінці вересня Львів занурюється в атмосферу моди, краси та стилю! Саме з 21 по 24
вересня найкращі представники фірм – виробників одягу, тканин та фурнітури зберуться у Львівському Палаці
мистецтв на І всеукраїнській виставці – ярмарку «Стиль 2011». Протягом чотирьох днів відбуватимуться
паради моделей одягу фірм – учасників виставки, які демонструватимуть нові колекції одягу. Виставка «Стиль
2011» - це не лише можливість придбати модний одяг, аксесуари, косметику та парфумерію за цінами
виробника, а ще й потужний демонстраційний майданчик нових модних тенденцій та стилів у світі одягу, у світі
перукарського мистецтва, мистецтва постижу та макіяжу, а також можливість побачити усе це на
імпровізованому подіумі виставки.

Родзинкою цьогорічної виставки безумовно стане конкурс серед студентів – дизайнерів одягу «Битва
Модельєрів 2011», який запроваджено з метою виявлення та підтримки талановитої молоді, спроможної
створювати українську моду та представляти її на світовому рівні. Конкурс проводиться за підтримки Головного
управління освіти та науки Львівської обласної державної адміністрації та Львівської міської Ради, організатори
– ПрАТ «Гал-ЕКСПО» та Львівський коледж легкої промисловості Київського Національного університету
технологій та дизайну. Хоча конкурс проводиться вперше, взяти участь у ньому зголосилося понад 15 учасників
зі Львова, Києва, Червонограда та Дрогобича. Приємно відзначити, що це вже не перший соціальний проект
організаторів.

Практично кожного дня на майданчику виставки проводитимуться демонстрації нових колекцій одягу
провідних фірм-виробників та навчальних закладів. На подіумі виставки свої роботи будуть демонструвати учні
Львівського коледжу легкої промисловості КНУТД, Львівської філії КНУКМ, Коледжу дизайну Львівського
інституту новітніх технологій ім. В. Чорновола, Міжрегіонального центру професійної технічної освіти,
художнього моделювання та дизайну, Львівського професійного ліцею побутового обслуговування.

Неможливо оминути увагою і ще одну новинки цьогорічної виставки - театралізоване етно–весілля
«Україна в коханні». Організатори виставки разом зі студентами Львівського коледжу легкої промисловості
КНУТД замислились над питанням: українське весілля - що це? Данина традиціям чи модний бренд, який має
право на життя в сучасному світі моди та стилю... Відповідь на це питання шукайте на подіумі виставки «Стиль –
2011» 23 вересня о 14:00.

Традиційно вже в тринадцяте в рамках виставки відбудеться єдиний в Україні фестиваль перукарського
мистецтва та конкурс «Мистецтво постижу». Цьогорічна тема фестивалю - «Модний стиль зачіски 2012».

В рамках фестивалю провідні перукарні та майстерні демонструватимуть найкращі досягнення у своїй
галузі.

Під час фестивалю буде проведено конкурс у кількох номінаціях:
• Професіонал року
• Нові імена
• За оригінальність ідеї втілення образу

Салони змагаються в номінації:
• За поєднання перукарського мистецтва та постановку шоу-програми.

На виставці постануть моделі – призери міжнародних конкурсів та змагань. Неупереджене журі у складі
провідних майстрів та фахівців перукарської справи визначатимуть переможців фестивалю, тому подивитися
буде на що!

Запрошуємо усіх на свято моди та краси, вишуканості та грації! 21 – 24 вересня, Львівський Палац
мистецтв, виставка – ярмарок «Стиль 2011»
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