Mała czarna i Coco Chanel na wybiegu. Pokaz mody w Gorlicach
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W jaki sposób można się choć na chwile poczuć, jak w Paryżu? Wystarczyło zjawić się wczoraj (29
czerwca) na pierwszym od wielu lat pokazie mody zorganizowanym w mieście nad Ropą. Swoje
kreacje zaprezentowały panie biorące udział w projekcie „Kariera szyta na miarę”.

Uczestniczki warsztatów najpierw, pod okiem
projektantki i modelki Eleny Leletko-Rożek, uczyły się projektować, kroić i szyć. A następnie, na oczach
licznie zebranych mieszkańców Gorlic, dumnie przechadzały się po wybiegu, prezentując efekty swojej
pracy.
Do pokazu mody, który odbył się w nowym budynku Jarmarku Popgórzańskiego, uczestniczki warsztatów
przygotowała ekipa pod kierownictwem Izabeli Krzyszychy. W programie zrealizowanym przy współpracy
gminy Gorlice uczestniczyły Małgorzata Skórska, Paulina Sztaba, Patrycja Sztaba, Dorota Fabisz, Ewa
Knapik, Alicja Bobak, Lucyna Watuch, Grażyna Smołkowicz i Katarzyna Bednarczyk.

- Panie biorące udział w naszym projekcie przyszły
do nas z nadzieją, ale i z licznymi wątpliwościami. Nie wiedziały, czy sobie poradzą. Jednak wytrwały, a
efekty ich pracy są niesamowite. Ode mnie otrzymały tylko narzędzie, od nich zależy co z nim zrobią –
mówiła podczas imprezy Elena Leletko – Rożek

Pokaz inspirowany był latami 20-tymi. Zebrani na krótką chwilę przenieśli się do Francji, w czasy Coco
Chanel i małej czarnej. Panie zaprezentowały kreacje uniwersalne, nadające się do pracy, ale także do biura
i na przyjęcie.
- Większość z nas traktowała ten pokaz jako wspaniałą zabawę. Jednak, nie ukrywamy, że dużym stresem
było pokazanie się tak dużej publiczności. Dla mnie osobiście była to niezapomniana przygoda – mówiła
Małgorzata Skórska, jedna z uczestniczek warsztatów.
Przed występem na wybiegu, modelki przygotował profesjonalny zespół fryzjerski z salonu Fire Cube.
Panie mogły pochwalić się także pięknym makijażem. Jak podkreślała kierownik projektu Izabela
Krzyszycha, wszystkie osoby i instytucje współpracujące przy pokazie mody oddały swój czas, wysiłek i
umiejętności całkowicie za darmo.

Zespół „Nowych trendów” zapowiedział, że już w sierpniu w gminie Moszczenica odbędzie się kolejne
szkolenie.
Przypominamy, że projekt „Kariera szyta na miarę” dofinansowany jest ze środków unijnych
i przeznaczony jest dla osób bezrobotnych, a udział w warsztatach jest bezpłatny.
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