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Liberecká módní soutěž pro mladé návrháře vstupuje do 10. ročníku 

Soutěž Oděv a textil, která v roce 2014 zahájila na severu Čech novou tradici soutěžního 
klání pro mladé lidi, kteří mají rádi módu a navrhují zajímavé oděvní kolekce, se bude 
letos konat již podesáté. Pořádající spolek vyhlásil soutěžní kategorie pro tento rok. 

Základní školy budou opět soutěžit ve dvou kategoriích. První z nich, která nese název Módní 
kresba, je určena pro jednotlivce z řad všech žáků základních škol, základních uměleckých 
škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Před nimi se tyčí zdánlivě jednoduchý úkol – 
navrhnout na předtištěnou siluetu postavy pomocí výtvarných technik oděv na téma „hra“. 
Jak se s úkolem poperou, je ponecháno zcela na jejich fantazii. Nejlepší návrhy budou v den 
konání soutěže oceněny. Přihlášení deváťáci navíc získají bonusové body v přijímacím řízení 
na Střední průmyslovou školu textilní v Liberci, která je spolupořadatelem soutěže. 

Druhá kategorie, Tvoříme nejen z textilu, je vhodná pro kolektivy. V této kategorii již mají žáci 
za úkol něco vytvořit. Může se jednat o jakékoliv výrobky zhotovené nejen z textilu (tašky, 
polštáře, kravaty, čepice, výrobky z vlny atd.) nebo celé oděvy zpracované tradiční i 
netradiční formou. Výrobky si předvedou sami autoři na přehlídkovém mole. Tvorbu výrobků 
je ideální zakomponovat do výuky výtvarné výchovy či do výtvarných kroužků, zúčastnit se 
proto mohou i domy dětí a mládeže a další školská zařízení. 

Střední školy si mohou vybrat hned ze čtyř kategorií. V nich je zadání společné, tedy 
navrhnout a vytvořit kolekci oděvů a předvést ji formou krátké módní přehlídky. Liší se 
pouze téma. Zatímco kategorie Ze starého nové odráží současné trendy recyklace a 
udržitelnosti, kategorie Zdobení oděvů může být pojata různě. Santiniho baroko v oděvu pak 
připomíná letošní třísetleté výročí úmrtí tohoto významného architekta. Opomenuta není 
ani Pocta Vivienne Westwood, slavné módní návrhářce a královně punku. 

Uzávěrka přihlášek do všech kategorií je stanovena na 31. květen 2023. Samotná soutěž se 
uskuteční 8. září 2023 v aule budovy G Technické univerzity v Liberci. Budou zde 
předvedeny všechny přihlášené kolekce, těšit se můžete i na bohatý doprovodný program. 
Odborná porota následně sestaví pořadí nejlepších kolekcí, které budou na závěr oceněny. 

Všechny podrobné informace jsou pro zájemce o účast k dispozici na webu soutěže 
odevatextil-liberec.cz. 
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