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Модна ревија у ткачници Школе за дизајн текстила (Фото Д. Ћирков) 

Даровити ђаци, који би могли да уцртају нови пут модних линија на домаћим и 
светским пистама, вредно уче у Школи за дизајн текстила. Шансу да покажу своје 
практично знање они су добили заједно са свршеним ученицима ове образовне 
установе. То им је омогућила дизајнерка Драгана Огњеновић, покренувши конкурс 
„Уметност моделовања 2014”. У Школи за дизајн текстила синоћ је уприличено 
финално представљање радова 27 учесника конкурса. Модна ревија одржана је у 
производном погону, у ткачници, где су ученице ове образовне установе, у улози 
манекенки, носећи моделе својих колегиница, шетале између разбоја за ткање и 
машина за плетење. 

Огњеновићева је младим уметницама доделила дипломе и прогласила победнике. 
Најбоља је била Александра Петровић, која је 2008. године завршила ову средњу 
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школу, а данас, после факултетског образовања, има звање струковног инжењера 
технологије. Она је као првонаграђена добила запослење у атељеу Драгане Огњеновић. 

– Учење у струци ми тек предстоји – поручила је Петровићева, не кријући радост што 
јој се та прилика пружа код Драгане Огњеновић. Она је подсетила да је моделовање 
нешто чиме жели да се бави, а у томе никад нема одмора па јој је, како каже, 
усавршавање неопходно. За ову ревију урадила је мантил у црној боји са дворедним 
копчањем и високом крагном. 

Због изузетно јаке конкуренције, жирију није било лако да одлучи ко ће бити други и 
трећи, па су Марија Ђорђевић, Александра Миливојевић и Биљана Безбрадица 
поделиле друго место. Оне би требало да добију стипендију за даље школовање. У 
жирију су, осим Огњеновићеве, били Станко Киш, директор Школе за дизајн текстила, 
Драгица Угриновић и Јелена Ђорђевић, наставнице текстилне групе предмета, и Ванда 
Нешић-Павловић, наставник дизајнерске групе предмета. 

– Циљеви конкурса „Уметност моделовања 2014” су осветљавање занимања која 
образује Школа за дизајн текстила и приближавање програма ове школе младим 
људима који после осмолетке бирају будуће занимање, као и могућности које нуди ова 
школа током школовања – подсетила је Драгана Огњеновић. 

Конкурс су помогли и модни професионалци. Познати модел Слађана Тесла је на 
посебним часовима припремала ученице школе које ће као манекенке носити моделе 
на финалној модној ревији. Ревију је осмислила Јелена Маћић, а фризуре дотеривала 
Душка Богатај. Посетиоци су имали прилику да у холу школе виде и изложбу ђачких 
скица и фотографија. 
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