FUARDA BİR “DÜŞ BAHÇESİ”
2016 yılının Gelinlik Tasarım Yarışması birincisi Tuğçe Görgülü
performans defilesiyle fuarda bahar rüzgarları estirdi.
IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, İzmir
Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından, Ege Giyim Sanayicileri
Derneği (EGSD) partnerliğinde 11. kez gerçekleştirildi.
Her yıl Gelinlik Tasarım Yarışması birincilerinin performans defilelerine yer verilen
IF Wedding Fashion İzmir’de, bu yılın defilesi Tuğçe Görgülü tarafından, “Düş
Bahçesi” koleksiyonuyla podyumdaydı.
Mutluluk ve Gurur Kaynağı
8 abiye ve 20 gelinlikten oluşan 28 parçalık “Düş Bahçesi” koleksiyonunda çiçek
desenleri ve pastel tonların ağırlıklı olarak kullanıldığı görüldü. Baharın üzerimizde
bıraktığı hislerden ilham alınarak hazırlanan koleksiyon, fuarda bahar rüzgarları
estirdi.
Ünlü mankenlerin sunumuyla renklenen performans defilesinde; Şebnem Schaefer,
Merve Büyüksaraç Ciner, Irmak Atuk, Elif Ece Uzun ve Ebru Öztürk yer aldı.
Defile sonrası duygularını paylaşan Görgülü: “Hayatımın ilk profesyonel defilesinde
dün akşam tasarımlarımı modaseverlerin beğenisine sunmak inanılmaz heyecan
vericiydi. Performans defilesine imza atmak benim için çok büyük mutluluk ve gurur
kaynağı oldu. Hayalimdi ve gerçekleşti. Defile sonrası gelen yorumlar çok pozitif, bu
bana gelecek işlerimde ilham ve güç verecek. Üzerinde yaklaşık 6 - 7 ay uğraştığım
defilede bana destek olan; İzmir Büyükşehir Belediyesine, İZFAŞ’a, EGSD’ye ve
Ekrem
Demirtaş’a
çok
teşekkür
ederim.
Gelinlik Tasarım Yarışması’nda birinci olmanın en büyük getirisi defile yapmak oldu.
Parayla satın alamayacağım tecrübeler edindim. Henüz mezun olmamış biri olarak
sektörü yakından tanıma fırsatı buldum” dedi.
Sektörün önemli markalarını İzmir’de buluşturan fuar kapsamında 8. kez organize
edilen Gelinlik Tasarım Yarışması; yetenekli ve genç tasarımcılara, kendilerini sektöre
tanıtmaları konusunda büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Sektöre ve yalnızca profesyonel alıcıya yönelik olarak düzenlenen IF Wedding
Fashion İzmir; dört gün boyunca modaya, ticarete ve birbirinden iddialı defilelere ev
sahipliği yapacak. Fuar; T.C. Ekonomi Bakanlığı, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı
Birlikleri, T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ve
Mimar Kemalettin Moda Merkezi’nin destekleriyle gerçekleştiriliyor.

