
 

 

  

 

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

VÝSTAVA: Letná akadémia módy 2017 

 

Miesto: Satelit, galéria dizajnu SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava 
Otváracie hodiny: 13.00 – 18.00, okrem pondelka 

Trvanie dennej akadémie: 17. – 21. júl 2017 

Trvanie výstavy:  22. – 31. júl 2017 

Vernisáž:  21. 7. 2017 o 15,30 hod. 

Bratislava, 21.7.2017 
 
Letná akadémia módy 2017 
Kolekcia: Štyri stehy 
 
"Kvalita, funkčnosť, dôvera, dizajn... to sú vlastnosti, ktoré spája jedno slovo: ZODPOVEDNOSŤ. A 
práve na tú sme mysleli pri tvorbe našej kolekcie na jar/ leto 2018 „ŠTYRI STEHY“. Aj takto chceme 
poukázať na zodpovednosť voči našej práci. Záleží nám tiež na životnom prostredí a preto sme znovu 
vdýchli život starým, zdanlivo nepoužiteľným jeansom. Spolu s modrou farbou a zaujímavými 
štruktúrami vytvárame modely vhodné na mólo aj do mesta. Naša kolekcia je stvorená pre sebaisté 
ženy, ktoré sa neboja odlišnosti, majú nadhľad a vtip.", popísali svoju kolekciu absolventky letnej 
akadémie módy. 
 
Letnú akadémiu módy tvorí týždňový program, ktorý kopíruje reálny proces tvorby módnej kolekcie- 
od moodboardu po záverečnú prezentáciu kolekcie. Program vedú profesionáli z módy a umožňujú 
deťom autenticky spoznať podstatu tohto a súvisiacich povolaní v praktických úlohách. Cieľom je 
formovať zdravý názor na módu. Ukázať rôzne formy kreativity v tomto segmente ako aj predstaviť 
reálne procesy tvorby kolekcie v spolupráci so súvisiacimi profesionálmi. 
 
Dôležitou časťou na Akadémii je aj integrácia sluchovo postihnutých detí. SFC s Nadačným fondom 
Telekom pri nadácii Pontis chcú ukázať, že práve módny sektor je odvetvie, v ktorom sa môžu 
uplatniť aj s takýmto hendikepom. Kreativita nepozná hranice, a tak je to aj s nadšením a zápalom 
pre dobrú vec. 
 
V tomto už 3. ročníku 47 detí vo veku od 8-17 rokov vytvorilo kolekciu módnych odevov pod vedením 
dizajnérok Zlatice Hujbertovej a Terézie Feňovčíkovej. Organizátorom a odborným garantom je 
Slovak Fashion Council, ktorý vedie návrhárka Dana Kleinert.  
 



 

 

 
Organizátori:  
Slovak Fashion Council 
Slovenské centrum dizajnu 
Satelit, galéria dizajnu SCD 
 
Kurátorka výstavy: 
Zuzana Šidlíková, Slovenské múzeum dizajnu 
 
Letnú akadémiu módy 2017 podporili: 
Nadačný fond Telekom 
Slovenské centrum dizajnu  
Bratislavský samosprávny kraj  
Provocation Bureau  
NOSENE 
ZOOT 
Curaprox 
Mr. Button 
ByMax 
 
 
Kontakt:  
Helena Veličová: +421 918110247, satelit@scd.sk 


