
Prezentare de moda in scaun cu rotile, la Sibiu

   Cele 12 modele romance, femei frumoase, care pot fi modele de viata pentru noi toti, au prezentat atat
frumusetea exterioara cat si pe cea interioara. Fiecare participanta a fost insotita pe scena de cate o
persoana publica. Oricarei fete, care ajunge in aceasta situatie, ii este foarte greu si are nevoie sa se simta
din nou frumoasa si admirata. ,,Am avut un accident de masina
   
    si asa am ajuns intr-un scaun cu rotile. Am mai prezentat in cadrul proiectului Atipic Beauty. Faptul ca
am intalnit multe persoane si ca am legat prietenii, ma motiveaza si ma ajuta sa trec peste nesiguranta. De
cate ori defilez ma simt frumoasa", ne-a marturisit Nico, din Bucuresti, una dintre fetele care au
prezentat.
   
   ,,Un proiect de suflet"
   
   Evenimentul este gandit de fotomodelul Magda Coman, care a suferit la randul sau un accident. Scopul
acesteia este de a redefini frumusetea si de a prezenta persoanele cu dizabilitati din alta perspectiva. ,,
Atipic Beauty este un proiect de suflet prin care eu vreau sa transmit, dincolo de aparenta unui show
fashion, un mesaj social prin care eu mi-as dori ca societatea sa-l perceapa asa cum trebuie, si anume:
dizabilitatea nu te impiedica sa faci lucruri normale. Fiecare dintre noi, chiar daca ne deplasam diferit,
avem dreptul la o noua viata. Fetele pe care eu le prezint in Atipic Beauty sunt 12 modele de viata, femei
frumoase, care transmit un mesaj puternic, de a incerca fiecare dintre noi sa vedem nu numai aspectul
fizic. Mi-as dori foarte mult ca in Romania, oamenii cu dizabilitati sa fie integrati social, sa nu mai existe
atat de multa discriminare. De aceea am ales si acest concept de doua modele, una in scaun si o
persoana publica. Imi doresc ca romanii sa isi deschida mai mult inimile, societatea sa ne primeasca asa
cum meritam", spune aceasta.
   
   Aflat la a sasea editie, Atipic Beauty este o campanie conceputa ca o serie de evenimente de moda care
sa se desfasoare anual sau cu o frecventa mai ridicata. Show-urile aduc pe podium modele in scaun
rulant. Evenimentul este unic in Romania. ,,In alte tari, exista evenimente destinate persoanelor cu
dizabilitati, dar continutul este diferit, au structura unui concurs de miss. S-a ales aceasta forma de
promovare, considerand ca societatea romaneasca nu este pregatita sa adopte actiunile externe ale tarilor
care sunt familiarizate cu incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati", spun organizatorii.  
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