RA Goda absolvente Velga Krukovska: „Studiju laiks RA – radoša atmosfēra,
interesanti cilvēki un neaizmirstami notikumi”
Velga Krukovska dzīvo Rēzeknes novada
Vērēmu pagasta Adamovā. Ir absolvējusi Rēzeknes
Augstskolas (RA) studiju programmu „Apģērbu
dizains un tehnoloģija”, nodarbojas ar apģērbu dizainu
un šūšanu, radot oriģinālus un skaistus tērpus. 2015.
gadā V. Krukovska saņēma RA Goda absolventa
titulu.
Atceroties RA absolvēto studiju programmu un
studiju kursus, Velga atzīst, ka „ne vienmēr svarīgi ir
tas, kas tiek piedāvāts, bet, cik no tā visa students var iegūt un likt tam strādāt savā labā”.
Studiju laikā Velga izveidoja četras kolekcijas: „Luksofors”, „Imago”, „Maija vibrācijas” un „Nouveau
art nouveau”. Kā viņa pati saka, tad „iedvesmas avots var būt jebkur un jebkas: izlasītā grāmata, mūzika, filma,
atsevišķi cilvēki, daba, māksla”. Bieži tērpu idejas dizainerei atnāk tieši sapnī, bet kā nozīmīgas īpašības, kurām
jāpiemīt labam tērpu dizaineram, viņa nosauc: lielas darba spējas, vērīgumu, pacietību, modes redzējumu,
psihologa prasmes un stratēģisko domāšanu.
Velga, popularizējot Rēzeknes Augstskolu, ir piedalījusies vairākos starptautiskos modes konkursos. Par
gūto pieredzi viņa stāsta: „Pārsvarā šie konkursi notika Lietuvā. Tie saistās ar lielu stresu, brīžiem bija arī asaras
pasākumu sliktās organizēšanas dēļ. Bija ļoti interesanti redzēt ‘to drēbi no iekšpuses’, modes šovu aizkulises.
Pagājušā gada oktobrī Viļņā notika jauno modes dizaineru konkurss „Baltic Fashion&Textile”, kurā ieguvu
speciālbalvu par kolekciju „Nouveau art nouveau”. Nozīmīgākā atzinība ir cilvēku (skatītāju) reakcija, ir ļoti
patīkami, kad nāk klāt cilvēki un saka, cik ļoti paticis viens vai otrs tērps, vai visa kolekcija.”
Atceroties savu studiju laiku, RA absolvente saka, ka to raksturo liela aizņemtība, radoša atmosfēra,
interesanti cilvēki un neaizmirstami notikumi. Atmiņā esot palicis brauciens uz Pleskavu, tomēr paši spilgtākie
notikumi ir saistīti ar kolekciju izrādīšanu dažādos pasākumos.
Topošajiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentiem Velga novēl ņemt visu, ko studiju process un
akadēmija sniegs visus studiju gadus, – zināšanas, pašizpausmes iespējas, jaunus draugus, interesantus cilvēkus
un saturīgus pasākumus, kā arī piedalīties visā studiju procesā ar plaši atvērtām acīm un sirdi.
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