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תומר סטולבוב

בוגריםפרסיםעיצוב אופנה

תומר סטולבוב, בוגר המחלקה לעיצוב אופנה 2020, העפיל לגמר תחרות האופנה הבינלאומית

IT'S עם פרויקט הגמר שלו, וזכה במקום השני עם פרויקט נעלים שעיצב במיוחד עבור חברת

LOTTO בפרס של 2,000 אירו.

בשנה שעברה בוגרת המחלקה לאופנה נועה ברוך זכתה במקום הראשון בפרס של

Diesel וזכתה לעבוד לצד מעצב האופנה Glenn Martens בפרויקט מיוחד שהוצג, אף הוא,

בגמר התחרות השנה.

תומר סטולבוב: "ההשראה לקולקציית הגמר שלי "Built-to-Wear" הגיעה מהבניינים

הצבעוניים והמרהיבים של האדריכל הבוליביאני פרדי ממאני. הגיאומטריה הייחודית שלהם

וקווי הדמיון הצורניים והרעיוניים בינם לבין המבנה הפנימי של בגדים מחויטים והפרטים

המאפיינים אותם הובילו אותי בעיצוב הקולקציה, שמציעה תרגום לביש למבנים הטוטאליים

של ממאני.

עבור המשימה בתחרות, כהמשך לקולקציית הגמר שלי, שאפתי לשמור על אותו קו אסתטי של

LOTTO קולקציית הגמר בשילוב השראה ממורשת הטניס לצד זו של חברת

SPORT. בקולקציית הקפסולה התמקדתי ברשת, החוזרת במחבטי הטניס ובמגרשים, ובצבעים

המזוהים ביותר עם עולם הטניס - לבן, ירוק, צהוב, חמרא ואדום. השתמשתי גם בלוגו של

חברת לוטו ספורט ויצרתי ממנו פטרן דמוי-רשת".

צילום בראש העמוד: הילה חן

פורסם ב-21-11-2021

תומר סטולבוב - בוגר המחלקה לעיצוב אופנה - זכה במקום השני

בתחרות IT'S הבינלאומית

עוד מהמחלקה

מתעניינים בלימודים? השאירו

פרטים

התקשרו עכשיו למרכז המידע

והרישום 1-800-55-1111,

או השאירו פרטים ונחזור

אליכם

פרימדונה: ויקטוריאני אורינטלי

חדשות

אופנה וצבע

אירועים

ארזי מאיה

אנשים

גלריות אחרונות

תצוגת האופנה של שנקר 2021:

כל הקולקציות

עיצוב אופנה

אירוע TEDX של היחידה

למעורבות חברתית

הכנס הראשון ל-NFT בישראל

סוף שנה 2021: המחלקה

לתקשורת חזותית

תקשורת חזותית

שבוע האופנה 2022: כל הדגמים

עיצוב אופנה

גלריותבוגריםסטודנטיםקבלה ורישוםאירועיםחדשותתאריםפקולטותאודות
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