Mladý módny tvorca Norbert Engeľ z I. A
apríl 2017
Spracovala Júlia Malá zo IV. C
„Estetické cítenie je prameňom všetkého prekrásneho, veľkého a človek zbavený tohto citu stojí
na úrovni nemej tváre."
V. G. Belinskij
Pojem umenie je veľmi ťažké charakterizovať jedinou definíciou, keďže má mnoho odvetví a
každý si pod týmto pojmom predstaví ako prvé niečo iné. Či už ide o hudbu, divadlo, literatúru,
výtvarné umenie… Naša škola, okrem ekonomických odborov a cestovného ruchu, ponúka
priestor aj kreatívnym dušiam prostredníctvom umeleckých odborov, ktorými sú dizajn interiéru
a odevný dizajn. A aj napriek tomu, že sme mali, máme a určite aj budeme mať mnoho
talentovaných žiakov, ja som sa rozhodla vyspovedať žiaka I. A triedy, Norberta Engeľa.
Tento nadaný chlapec je veľmi nevšedný, dobrosrdečný, má veru široký rozhľad a autentický
štýl. Našu školu reprezentoval na Módnej línii mladých v roku 2016 i 2017 a na podobnej súťaži
v Liberci. Študuje odbor odevný dizajn.

V súťaži Módna línia mladých 2017, ktorú každoročne organizuje naša škola a tohto roku sa
uskutočnila 31. 3. v priestoroch Parku kultúry a oddychu v Prešove, Norbert získal 1. miesto v
kategórii Zvrchníky s názvom kolekcie Vladimír a mimoriadne ocenenie Módna línia mladých
2017. Norbert, podľa čoho si vybral názov svojej kolekcie?
Vladimír je typické ruské meno a moja kolekcia zvrchníkov je inšpirovaná ruským a slovenským
folklórom. Tradičná ľudová kultúra sa mi veľmi páči a zmiešať spolu prvky dvoch národných
tradícií sa mi zdalo zaujímavé. Kabáty nosím veľmi rád, preto aj väčšia časť módy, ktorú by som
chcel tvoriť, sa bude zameriavať na zvrchníky, i keď moja tvorba bude samozrejme rôznorodá.

Norbertova víťazná kolekcia “Vladimír” v kategórii Zvrchníky, MLM 2017

Aké si odnášaš pocity zo súčasného ročníka MLM a zo svojich ocenení?
Oproti minulému roku sa mi rozdeľovanie cien zdalo spravodlivejšie a rovnomernejšie
udeľované rôznym školám. Hoci by som mal byť oproti minulému roku v príprave modelov
zručnejší, nebolo tomu tak, cítil som sa naopak bezradný. Miestami som mal pocit, že to vzdám a
celá kolekcia vyjde nazmar. Určite som nečakal tak významné ocenenia, bol som prekvapený a
samozrejme ma to ešte viac zmotivovalo.

Norbert ako model vlastnej kolekcie zvrchníkov “Vladimír, MLM 2017

Norbert, povedz nám niečo o sebe.
Mám 17 rokov, pochádzam z Košíc a bývam vo Varhaňovciach. Baví ma umenie ako celok, rád
nachádzam neobyčajné v obyčajnom a naopak. Zároveň mám rád módu, rád nakupujem v second
handoch a spoznávam nových zaujímavých ľudí. Naopak, nemám rád samotu a nudu, nakoľko
mi to veľmi neprospieva, samozrejme v niektorých prípadoch to dobre padne.
Prečo si sa rozhodol pre štúdium práve na našej škole?
Oslovil ma odbor styling a marketing týkajúci sa vizáže, zručnosti v šití a podobne. Nakoľko sa
tento odbor neotváral, rozhodol som sa pre odbor Manažment regionálneho cestovného ruchu. Po
nástupe do prvého ročníka som ale zistil, že mi tento odbor nie je veľmi blízky, a tak som sa
rozhodol prestúpiť na Odevný dizajn, ktorý som začínal opäť od prvého ročníka. Tento odbor ma
baví a získam tiež zručnosť šitia a stajlovania.

Norbert ako súťažiaci “Mister” v rámci 1. Veľkej show Miss, Mister a Talent školy 2015
v jeho extravagantnejšom období, už vtedy v zvrchníku, ktorý si sám navrhol.

Zmenou odboru si sa teda rozhodol pre niečo, čo ti je blízke. Odkedy sa venuješ umeleckej
tvorbe?
Umeleckej tvorbe som sa venoval už v detstve, keď som navštevoval základnú umeleckú školu,
kde som študoval výtvarný odbor. Celkovo širšie umelecké vnímanie sa ku mne dostalo až v
tínedžerskom veku.

Odkiaľ najčastejšie čerpáš inšpiráciu?
Inšpiráciu čerpám väčšinou z minulosti a histórie, ale zároveň aj z prítomnosti a budúcnosti. Znie
to trochu divne, ale tak to je. Taktiež mi pomáhajú aplikácie ako Pinterest, Tumblr a Instagram.
Čo najradšej tvoríš?
Tak ako každý umelec, aj ja najradšej tvorím niečo nové. Samozrejme, že sa v mojej tvorbe
nájde aj niečo z tvorby niekoho iného, ale väčšinou je to z mojej hlavy a z mojej vlastnej
predstavivosti. Spájam kúsky, ktoré sú, ale zároveň nie sú.
Aký predmet v škole je tvoj obľúbený a prečo?
Môj srdcu blízky predmet je odevná tvorba, nakoľko získavam väčšiu zručnosť v šití, a taktiež
figurálna kresba, kde získavam zručnosti kreslenia postáv, daných častí tela a podobne.

Norbert ako víťaz Mistra školy v celoškolskej súťaži
1. Veľká show Miss, Mister a Talent školy 2015

Kde vidíš samého seba po skončení štúdia? Plánuješ vysokú školu alebo prácu?
Sám neviem, čo bude zajtra, nieto ešte po skončení SOŠ. Určite by som chcel tvoriť niečo nové,
mať vlastnú značku oblečenia, ale hlavne mať radosť zo samého seba. Čo sa týka vysokej školy,
chcieť je jedna vec, ale čo bude o pár rokov to naozaj neviem.

Skús sa vyjadriť k umeniu a mladým ľuďom na Slovensku. Majú podľa teba dostatok
priestoru na rozvoj zručností?
Celkovo je Slovensko krajina nádherná, má peknú históriu. A čo sa týka umenia? To je ešte
krajšie. Mladí ľudia a umenie je dobrá kombinácia, nakoľko vždy tu bude niečo nové. Teším sa
na to všetko, čo tu vznikne. Čo sa týka priestoru pre rozvoj, ja osobne mám pocit, že toho tu
dostatok nie je, nakoľko väčšina škôl je zameraná na činnosť ekonomickú a právnu. Ja osobne by
som umelecké a celkovo remeselné, ručné činnosti do škôl zaviedol viac.
Čo by si navrhol pre zlepšenie a zviditeľnenie mladých umelcov?
Navrhoval by som viac súťaží, udalostí, možností prezentovať sa, kde by mohli mladí ľudia
ukázať, čo v nich je a čo dokážu vytvoriť.

Norbert vo svojom novom serióznom “looku” ako porotca v celoškolskej súťaži
2. Veľká show Miss, Mister a Talent školy 2016 (prvý sprava)
Všimla som si, že si od minulého roka prešiel výraznejšou zmenou svojho vzhľadu i osobnosti.
Čo ťa k tomu viedlo, respektíve čo to ovplyvnilo?
Bolo na čase sa trošku znormalizovať. Farebné vlasy a kopec telových modifikácií, ako napríklad
tetovania, piercingy alebo plugy v uchu, síce z človeka nerobia človeka, ale už ma to nejak
prešlo. Možno to je tým, že nemám až tak chuť vyčnievať z davu ľudí. Uvedomil som si pár vecí
a tie sú pre mňa dôležitejšie ako byť výstredný.

Minulý rok si na súťaži Módna línia mladých 2016 prezentoval svoju kolekciu s názvom
„Savages". Čo pre teba znamená? Popíš nám ju.
Kolekcia pozostáva z piatich modelov. Opisuje to hlavne tú výstrednosť, temnotu, ale zároveň
eleganciu a novodobosť. Pri tejto kolekcii som sa inšpiroval hlavne gotikou a rôznym vnútorným
vnímaním samého seba. Táto kolekcia pre mňa znamená veľa, nakoľko je to moja prvá kolekcia
a som na seba hrdý, že som dokázal spraviť niečo také, samozrejme aj za určitej pomoci
vyučujúcich.
Na záver, čo by si odkázal mladým ľuďom, ktorí sa boja prejaviť alebo ukázať svoje nadanie?
Odkázal by som im len to, aby sa nebáli a aby tvorili to, čo ich baví. Vždy sa nájde niečo, čo
niekomu vyčarí úsmev na tvári a je jedno, či to je nejaký obraz alebo počmáraný papier. Umenie
je, bolo a bude všade okolo nás.

Norbertova minuloročná kolekcia s názvom ,,Savages”

Norbert pri tvorbe novej kolekcie na súťaž Módna línia mladých 2017

