
 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

REDVOLUTION 

Výstava Letnej akadémie módy 2019 

 

Miesto: Galéria dizajnu Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava 

Otváracie hodiny: utorok 10.00 – 18.00, streda – nedeľa 13.00 – 18.00 

Trvanie:  26. júl – 7. august 2019 

Vernisáž:  26. júl  (piatok) o 15.30 hod. 

 

Bratislava, 29. 7. 2019 

Kolekcia REDVOLUTION prezentuje modely s odvážnymi geometrickými strihmi a výraznými 

štruktúrami v odtieňoch červenej farby. Modely vytvorili študenti vo veku od 8 do 17 r. pod 

vedením návrhárky Zlatice Hujbertovej.  

Kolekcia vyžaruje silu nádeje a rezistencie. Bola inšpirovaná revolúciou, ktorá predstavuje 

predovšetkým zmenu a inováciu. Tieto myšlienky sme sa snažili podporiť aj v tejto kolekcií. 

Odtiene červenej prenikajú všetkými modelmi. Sú vytvorené z rôznych materiálov a 

doplnené o zaujímavé štruktúry a trúfalé strihy. Mladší návrhári pretvárali klasické šaty 

áčkového strihu na neobyčajné odevy. Starší a skúsenejší návrhári tvorili zvrchníky a kabáty.  

Modely Letnej akadémie módy 2019 sú určené pre ženy a mužov, ktorí chcú v sebe pocítiť 

zmenu a ukázať ju svetu. 

 

Týždenná letná akadémia módy pre deti je vzdelávaco-rozvojovou aktivitou pre deti, ktorú 

organizuje Slovak Fashion Council už piaty rok, z toho štvrtý krát v Satelite. Cieľom denného 

tábora je ukázať deťom aké to je byť módnym návrhárom a predstaviť im svet módy aj 

zvnútra so všetkými rôznorodými aktivitami a profesiami. Na akadémiu priamo nadväzuje 



výstava prác, vytvorených deťmi v spolupráci s módnymi návrhármi, lektormi, asistentmi a 

ďalšími odborníkmi počas týždňa Letnej akadémie módy. Výstava pre verejnosť je 

sprístupnená od 26. júla do 7. augusta 2019. 
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Kontakt: Helena Cibulková: +421 918110247, satelit@scd.sk 


