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2Cellos е хърватски инструментален дует, състоящ се от челистите Лука Шулич и Степан Хаусер. Дуетът е основан през 2011 година. 
Стават известни с кавър версия на песента на Майкъл Джексън Smooth Criminal, която събира повече от 3 млн. гледания в първите 
две седмици. Подписват договор със Sony Masterworks и издават два албума, които се състоят най-вече от кавъри на известни поп 
и рок песни.  Всъщност, преди да станат партньори, двамата челисти са считани за съперници, конкуриращи се един срещу друг в 
музикални конкурси. 
През юли 2011 г., създават дебютния си едноименен албум, включващ кавъри на песни от U2, Guns N ‘Roses, Nine Inch Nails, Sting, 
Coldplay, Nirvana, Muse, и Kings of Leon. Безспорен хит става и вторият им сингъл “Welcome to the jungle”, кавър на песента на хард рок 
групата Guns N ‘Roses. По време на много от изпълненията им, те са придружени от барабаниста, Душан Кранич.
Лятото на 2011 Елтън Джон кани дуото  да бъде част от неговото турне, а през Юни 2012 участват заедно в диамантения юбилеен 
концерт на кралицата в Бъкингамския дворец. На 12 юни 2012 2Cellos изнася представление пред пълна Арена Загреб.

2 Cellos

Проучване
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Концепция чрез 
вдъхновение

Инспирации
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Класическа музика Guns’n’Roses

Църкви, катедрали Хард Рок

Монашеско облекло Бунтарство

Чистота Провокация

Съвършенство

Минимализъм

Супермодели

Линда Еванджелиста

Анти-супермодели

Хероин-шик и Кейт Мос

90’s

Индивидуализъм

БЯЛО

Свобода

ЧЕРНО

2 Cellos - “Welcome to the Jungle”

БЯЛО
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До VI век платовете за изработка на дрехите били ленени, памучни и вълнени. По времето на император Юстиниан Велики 
аристократите и свещениците вече предпочитали коприната, модата преди всичко се диктувала от Персия.
Увлечението по пищни, светски дрехи родило и 16-то правило на Седмия вселенски събор: „Всеки разкош и гиздене на тялото са 
чужди на свещеническия чин и положение. Заради това епископи и клирици, които се гиздят със светло и разкошно облекло, да се 
поправят… Защото в древно време всеки свещен мъж се е задоволявал с неразкошно и скромно облекло…” 
В началото на X век със седмата си новела император Лъв VI наредил: „Онези, които са променили облеклото си на клирици с 
облекло на миряни дори и против волята си, да се възстановят в същия вид…”; т.е. облеклото на свещенослужителите вече по 
някакъв начин ги отличавало от другите християни и те били длъжни да го носят. В края на Византийската епоха епископът носел 
дрехи различни от останалите – т. нар. епомида, която представлявала парче плат, на което единият край бил прехвърлян през 
лявото рамо на епископа. Епископът обличал и подир – дреха, подобна на днешния подрастник. На главата си носел островърха 
шапка с персийски произход, наричана кидар или китар. Сериозни промени в облеклото на духовенството настъпили в края на XVI 
и началото на XVII век. Според някои изследователи причина за това била намесата на турските власти и лично на турския султан. 

Монашеско облекло

История 
на духовническите одежди
През ранните християнски векове извънбогослужебното облекло на свещеника не 
се различавало от това на останалите хора. За облеклото им се говори едва след 
Шестия вселенски събор (681 г.), в 27-мо правило, в което било разпоредено: 
„никой от числящите се в клира да не се облича в неприлични одежди…, а всеки да 
носи полезното вече за клирици облекло”. В този случай не става въпрос за нови 
одежди, а за избор на най-приличните и подобаващи на свещенослужителите дрехи. 
Предпочитаният цвят на извънбогослужебните одежди на свещенослужителите бил 
белият. На въпрос къде е написано, че свещенослужителите трябва да носят бели 
дрехи, Константинополският епископ Сисиний (†427) отговорил: „А къде е написано, 
че епископът трябва да носи черни …” 
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Проучване
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Днешното облекло 
на свещенослужителите се дели 
на подрастник, расо, калимавка, 
епанокалимавка (було) – за монашеския 
чин. Подрастникът е бил използван 
преди появата на расото. Произхожда от 
светска одежда, подобна на хитона или 
римската туника наричана (х)иматий. В 
старобългарските текстове е споменат 
като риза или срака. Използвал се е като 
долна дреха както от средната класа, така 
и от висшата държавна администрация 
във Византийската империя, 
същевременно бил носен и от епископи, 
свещеници, дякони, четци, певци и др. 
По-късно под влияние на изтока ръкавите 
на подрастниците се стеснили и одеждите 
започнали да се наричат кавадии. Върху 
тях била носена къса мантия. Цветът 
не бил строго определен. Носенето 
на черни или тъмночервени кавадии 
било символ на скръб. Сравнително 
рано се появила и практиката да бъдат 
носени по два иматия един върху друг. 
Вторият бил по-широк и с по-широки 
ръкави, изработен от плътна материя. 
По-късно вторият иматий бил заменен 
от подобното по форма и размери расо. 
Днес подрастниците са долната дреха 
на свещенослужителите, цветът им е 
различен, но най-използваният е черен.

Расото в днешни дни представлява 
широка одежда с широки и дълги 
ръкави и е връхната дреха на всички 
свещенослужители. В миналото е било 
горната дреха на расофорите и монасите 
в многобройните монашески центрове 
на Изток; наричали са го епомион, 
т.е. надплещник и е бил изработен от 
грубо сукно използвано за войнишки 
одежди. Епомиона първоначално е 
бил без ръкави. Цветът му бил тъмен, 
най-често черен. По-късно започнало 
изработването му от памук, лен, вълна и 
по-рядко от коприна. До XVII- XVIII расото 
било задължително само за монасите. 
След този период започнало да се носи 
и от женените свещеници и дякони, 
които до тогава се обличали със светски 
дрехи и шапки. Малко по-рано расо 
облекли и епископите, поради факта , 
че в голямата си част те произлизали 
от монашеските среди. Употребата на 
расото била утвърдена с решение на 
Константинополския събор и Московския 
събор през 1666 г. През 1815 г. 
архимандрит Неофит Дукас предложил 
някои реформи в Църквата, между 
които и задължителното въвеждане 
на расото като обща дреха за всички 
свещенослужители. 

Епитрахилът е одежда, която 
се качва на врата и се спуска надолу. 
Без нея християнски свещеник не може 
да извършва никакво богослужение. 
Епитрахилът е образуван от два дяконски 
орара. В древността при ръкополагането 
на свещеник епископът е премятал 
задния край на орара от пред на гърдите 
и така се получавал епитрахила. Сега 
епитрахила се съединява по средата с 
копчета и на него се пришиват кръстове, 
по два в ред, изобразяващи двете 
половини на орара. Свещеникът в знак на 
по-голямата благодат, но и на по-тежкото 
иго на служението си носи епитрахила 
и на двете рамене за разлика от дякона, 
който носи орара само на едното си рамо. 
В духовен смисъл епитрахилът означава 
изливането на благодатта на Св. Дух, 
дарувана на свещеника за да извършва 
тайнствата.
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Hard Rock

„Прави това, което 
искаш, никой не може 
да ти каже как 
да си живееш 
живота!” 

„Не ме интересува повече какво ми 
казваш, това е моят живот” - това е 
посланието на рок-музиката.
Тези текстове насърчават младите хора 
да презират авторитета на родители, 
учители, правителствени власти, всеки 
който би се осмелил да се опита да ги 
напътства и възпира свободата им. Те 
призовават директно към гордост и 
независимост. Рок музиката е жажда 
за свобода и радост от живота. При 
своето зараждане рокът се оформя като 
тиха революция срещу консервативно 
настроеното общество. Може да се 
каже ,че до ден днешен бунтарският 
му дух се е запазил.  Рокът е нещо 
повече от обикновено развлечение и 
музикален жанр. Той се превръща в 
стил на живот. Формира се психиката на 
човека, неговото възприятие към живота 
и отношение към света. Появата на рок 
музиката през   50-те години е свързвана 
с нарастване на самоубииствата и с 
възникналата психическа епидемия, 
разрушаваща моралните ценности и 
граници на човека. Началото на рок 
епидемията се превръща в начало 
на нарко епидемия и така наречената 
сексуална революция. Тоталният срив 
на морално нравствени и християнски 
принципи лежи в основата на явлението 
„Рок”

Проучване
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Guns ‘N’ Roses
 е американска хард рок група от Лос 
Анджелис сформирана през 1985 г. 
Класическият състав при подписването 
с Geffen Records през 1986 г. се състои 
от вокалист Аксел Роуз, главен китарист 
Слаш, ритмичен китарист Изи Страдлин, 
басист Дъф МакКаган и барабанист 
Стивън Адлър. Сегашният състав 
се състои от Роуз, Слаш, МакКаган, 
клавиристи Дизи Рийд и Мелиса Рийз, 
китариста Ричард Фортъс  и барабаниста 
Франк Ферер. Групата е издала шест 
студийни албума, натрупвайки продажби 
от над 100 милиона копия в целия свят, 
включително доставки на 45 милиона в 
САЩ, което прави Guns N ‘Roses една от 
най-продаваните в света групи на всички 
времена. 
Дебютният албум на Guns N’ Roses Appe-
tite for Destruction-Апетит за Унищожение 
(1987), достига номер едно в Billboard 200 
година след излизането си, благодарение 
на „Sweet Child o’ Mine” – единственият 
сингъл на групата, който достига първо 
място в Billboard Hot 100. Албумът е 
продал около 30 милиона копия по 
целия свят, включително 18 милиона 
единици в САЩ, което го прави най – 
продаваният дебютен албум за всички 
времена в Съединените Щати, както и 
единадесетият най – продаван албум в   
в Billboard 200. Близнаците албуми Use 
Your Illusion I и Use Your Illusion II (1991)  
дебютират на второ и първо място в 
Billboard 200 и са продали общо над 35 
милиона копия по целия свят, милиона 
включително 14 милиона единици в 
Съединените щати. лбума The “The 
Spaghetti Incident” (1993) е последният 
студиен албум на групата който включва 
Слаш и МакКаган.
 След повече от десетилетие работа 
и няколко промени в състава, Guns N’ 
Roses издава дълго чакания албум Chi-
nese Democracy (2008), който, оценен 
на 14 милиона долара в производствени 

Guns’N’Roses

разходи, и е най – скъпият рок албум 
някога издаван в музикалната история. 
Той дебютира на трето място в Billboard 
200, но е оценен по-ниско от очакванията 
на индустрията, въпреки предимно 
положителните отзиви от критиците. 
Членовете от класическата ера Слаш и 
МакКаган се присъединяват отново към 
бандата през 2016.
 Guns N ‘Roses е известна със 
съживяване на основната популярност 
на рок музиката, в момент, когато 
популярната музика е доминирана от 
танцова музика и глем метъл. Краят на 
1980-те и началото на 1990-те години 
са били описани като периода, в който 
групата създава “хедонистичното 
бунтарство” напомнящо за първите 
години на Роулинг Стоунс,  репутация, 
която е спечелила на групата прозвището 
“най-опасната банда в света”. 
Класическият състав на групата, заедно 
с по-късните членове Рийд и барабаниста 
Матт Соръм, е приет в Рокендрол залата 
на славата през 2012 г.

“Има два вида хора 
на света: тези, 
които ме харесват, и 
останалите да вървят 
по дяволите!”

- Аксел Роуз

Проучване
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Муза: Супермодел от 90-те

Линда 
Еванджелиста
Линда Еванджелиста е канадски модел. Тя се счита за един от най-талантливите и влиятелни модели на всички времена, снимана в 
над 700 корици на списания. Еванджелиста е известна най-вече за това, че е  дългогодишна муза на фотографа Стивън Мейзъл, 
както и с фразата  си “Ние не се будим за по-малко от 10 000 $ на ден.”  Линда държи рекорда за корици на Vogue Italia, всички от 
които са снимани от Мейзъл.
Кариерата на Еванджелиста започва през 1984 г., когато тя подписва договор с Elite Model Management, след като се премества 
от  родната Канада в Ню Йорк. След предложение на фотографа  Питър Линдберг, Еванджелиста подстригва  косата си късо . 
Прическата, с прякор “The Linda”, не само предизвиква милиони копия по целия свят, но също така подпомага кариерата й в ерата 
на супермоделите.
Описвана е като “хамелеон” на модната индустрия и като ключова фигура сред петте супермодели, Еванджелиста е една от най-
известните жени в света в края на 80-те г. и началото на 90-те.  През 2008  телевизионното шоу “Fashion File” я обявява за „Най-
великият супермодел на всички времена”

“Не се събуждам за 
по-малко от $10 000 
на ден!”

- Линда Еванджелиста 
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1988-1992: Eрата на 
супермоделите

Линдберг  през есента на 1988 г., съветва 
Еванджелиста да си отреже косата късо, 
след като я вижда да пробва за кратко 
перука на фотосесия.  На следващия 
ден заснема известната и до ден днешен 
снимка , наричана “снимката с бялата 
риза”. Първоначално, прическата не е 
приета добре от модната индустрия и 
Еванджелиста е отписана от 16 модни 
ревюта. Въпреки това, през пролетта на 
1989 г., подстрижката на Еванджелиста 
става изражението на сезона. Прическата 
споменавана като “Линда”, вдъхновява 
създаването на перука, наречена 
“Еванджелиста”. Дори и известни жени се 
стремят да подражават на този външен 
вид. Сред тях са Деми Мур, с прическата 
във филма Дух от 1990 г. и Сюзън 
Съливан от телевизионното шоу Falcon 
Crest. Говори се за Еванджелиста, че най-
известната прическа в света я превръща 
от един средно търсен топ модел в 
безумно търсен,  така сензационно 
успешен, че думата “супермодел” 
трябвало да бъде въведена, за да я 
опише “.
Еванджелиста става известна като един от 
петте супермодели, които достигат върха 
на успеха през края на 80те и началото 
на 90-те години. Супермоделите от това 
време са смятани за много по-известни 
от повечето актриси и певици . Също 
така, Еванджелиста, заедно с Кристи 
Търлингтън и Наоми Кембъл съставят 
триумвират, който е наречен “Троицата”. 
Към тях се присъединяват Синди 
Крауфорд и Татяна Патитз за корицата на 
януарския брой на британския Vogue през 
1990 г., снимана от Линдберг. Казват, 
че самата корица “определила ерата на 
супер моделите”. Виждайки корицата, 
певецът Джордж Майкъл решава да 
включи петте модела в музикалното видео 

за песента си “Свобода! ‘90”, в който те 
припяват думите на песента. През май 
същата година, Еванджелиста е избрана 
като една от “50-те най-красиви жени в 
света” от списанието People. По-късно 
се появава и в шоуто на Опра Уинфри, 
където работи като съдия в търсене на 
елитен модел.

В интервю, отпечатано в изданието на 
Vogue октомври 1990 г., Еванджелиста 
казва думите: “Ние не се събуждаме 
за по-малко от 10 000 $ на ден.” Това 
твърдение става един от най-известните 
цитати в историята на моделите и се 
свързва с фразата  “Let them eat cake”от 
20-ти век”. Също през октомври 1990 г., 
Еванджелиста смайва света на модата, 
като от естествено кестенява боядисва 
косата си платинено руса. Месеци по-
късно, тя  вече е с шокиращ нюанс на 
червено, известен като “Technicolor red”. 
През по-голямата част от кариерата 
си, Еванджелиста е посочвана като 
“хамелеон” в модната индустрия заради 
начина, по който тя се преобразява 
с различни прически и непрекъснато 
променящите се цветове .По отношение 
на външния си вид, тя се оприличава 
на София Лорен, Елизабет Тейлър, Ава 
Гарднър, и Джина Лолобриджида.
През 1991 г.  се пуска слух, че модната 
къща Lanvin плаща на Еванджелиста 
хонорар от $ 20 000, за да дефилира за 
тях , сума, която по-това време се счита 
за прекомерна. Моделът  Тайсън Бекфорд 
разказва в интервю, че Еванджелиста е 
инструмент за получаване на по-високи 
цени за модели. Два месеца по-късно, 
тя присъства на 30-годишнината на Val-
entino в Рим, заедно с фотографа и нейн 
бизък приятел Стивън Мейзъл. През 
април 1992 г., Еванджелиста и няколко 
други супермодели красят корицата на 
100-годишнината на сп. Vogue, което 
остава и до днешен най-продаваният брой 
на списанието. След това тя се появява 
в клип на песента “Too Funky” на Джордж 

Майкъл, дефилирайки с тоалет на Thierry 
Mugler. През юли 1992 г. е на корицата на 
канадското модно списание Flare, в чест 
на 125 годишнината на Канада като нация. 
Корицата й за септемврийското издание 
на Harper’s Bazaar днес се разглежда като 
еблематична и се класира на 9-то място 
в „Top 40 Magazine Covers of the last 40 
years” , през 2005 г. В края на 1992, името 
и е увековечено в песен на  RuPaul  “Su-
permodel (You Better Work)”.
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Муза: Анти-супермодел от 90-те

Кейт Мос
История на успеха
Кейт Мос е не само известна манекенка 
и фотомодел. Името й е символ на цяла 
една епоха в модния бизнес, когато млади 
момичета, почти деца, са командвали 
парада на модния подиум.Заради 
слабата си фигура през 90-те години 
на миналия век се превръща в анти-
супермодел,в противовес на актуалните 
тогава Кристи Търлингтън,Линда 
Еванджелиста,Синди Крауфорд, Клаудия 
Шифър и Наоми Кембъл. Израснала 
в не особено благополучно семейство 
в малко градче недалеч от Лондон. 
Баща й изоставил жена си и двете си 
дъщери, когато бъдещата звезда била 
още малко момиченце. За да издържа 
децата си, майката на Мос работила 
като сервитьорка. Много скоро обаче 
младата Кейт започнала да изкарва 
прехраната на семейството. Веднъж 
майката на Мос решила да събере 
пари и да заведе децата на почивка на 
Бахамите. Пътят на връщане минавал 
през летището в Ню Йорк, където 
семейството чакало транзитен полет 
до Великобритания. Именно там Кейт 
била забелязана от Сара Дъглас, 
служителка на една от американските 
агенции за модели. На 14 години Мос 
била много слабо момиче с изразително 
лице, излизащо много извън рамките 

на общоприетите стандарти за красота. 
Не била висока, но пък можела да се 
похвали с хубави дълги крака и крехка 
фигура. Сара Дъглас дала на момичето 
визитката си с молба да се обади. Така 
Кейт уговорила първата си фотосесия, 
снимките от която сега се продават на 
търга Bloomsbury. „Не бях най-красивото 
момиче в класа. Нямах гърди, имах къси 
крака и грозни зъби. Със сигурност 
не се мислех за добър „материал“ 
за фотомодел“, разказва по-късно 
Мос в едно интервю. Още на първата 
фотосесия Кейт демонстрира прочутия 
си изразителен поглед. Пътят й към 
славата обаче едва започва. Начинаещата 
манекенка се мести да живее в Лондон, 
където се запознава с други като нея 
– симпатични провинциални момичета, 
опитващи се да покорят върховете на 
модния бизнес. Животът й тръгва на 
бързи обороти – тя живее с известния 
фотограф Марио Соренти, започва да 
пие много, да взима наркотици и да 
ходи по партита, докато кариерата й 
върви не особено добре. Най-важния 
договор в живота си Мос сключва през 
1990 г., когато известната марка Cal-
vin Klein й предлага работа. Резултатът 
е просто зашеметяващ – Кейт взима 
хонорар от 4 млн. долара и получава 
редица предложения от различни марки 

и агенции. За няколко години Мос, все 
още увлечена по вредните си навици, 
се превръща в истинска звезда. Всички 
модни къщи и козметични фирми искат 
да работят с момичето с извънземно 
излъчване. По същото време Кейт се 
запознава и с мъжа на мечтите си – 
младия актьор Джони Деп, който тогава 
бил необвързан и крайно привлекателен. 
По онова време той споделя увлечението 
й по шумните партита и папараците имат 
възможността често да снимат звездната 
двойка в не особено трезво състояние. 
Тази любовна връзка продължава четири 
години, влюбените се разделят, когато 
емоционалните сблъсъци между двамата 
стават просто непоносими. Раздялата 
им е драматична, може да се напише 
цяла книга за нея. Кейт изпада в толкова 
дълбока депресия, че й се налага да 
постъпи на лечение в психиатрична 
клиника. След раздялата с Деп, Кейт 
се впуска в безразсъден живот. Има 
поредица неуспешни връзки, които 
приключват също толкова бързо, колкото 
започват. През този период Мос ражда 
дъщеря на издателя Джеферсън Хaк, но 
по онова време манекенката далеч не е 
примерна майка. Отнема й няколко години 
да излекува разбитото си сърце и да се 
върне пълноценно към работата. 

“Майка ми казваше: “Не може да се 
забавляваш през цялото време!” 

А аз й отвръщах: “Защо не? Защо да не 
се забавлявам през цялото време?”

- Кейт Мос
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Секс, наркотици и Пийт Дохърти, 
кариерата на Кейт е в разцвет, звездата 
се снима за кориците на Harper’s Ba-
zaar и Vogue, получава предложение да 
стане рекламно лице на козметиката 
на Dior и покани за участие в модните 
ревюта на много водещи модни къщи. 
Вече преживяла раздялата си с Джони 
Деп, Кейт си намира нова „беля“ в 
лицето на британския музикант Пийт 
Дохърти – хулиган, наркоман и страшен 
чаровник. Ролята на приятелка на 
рок-звезда допада на Мос – двамата 
с Пийт изглеждат като хармонична 
двойка, демонстрираща „хероинов шик“. 
През 2005 г. обаче зависимостта й от 
наркотици, която издава разсеяният 
й поглед, става общоизвестен факт – 
папараци я снимат как взима кокаин. 
Жестокият моден бранш бойкотира 
звездата – много марки, притеснени за 
репутацията си, прекъсват договорите 
си с Кейт. Не й остава друго освен да 
постъпи в специализирана клиника и 
да започне дълга и трудна борба със 
зависимостта си. Заедно с наркотиците 
Мос решава да зареже и Дохърти. След 
лечението звездата се връща към модния 
бизнес, обърнал й гръб в най-трудния 
момент. По онова време я подкрепят 
приятелите й Стела Макартни и Джон 
Галиано. Няколко години по-късно Мос 

връща услугата на моделиера – през 
2011 г. всички обръщат гръб на Галиано, 
но тя решава да се омъжи с негова 
рокля. Изчистила репутацията си след 
„кокаиновия скандал“, Кейт продължава 
да води доста свободен начин на живот, 
но се старае да не рискува здравето 
си повече. Независимо от слуховете 
Мос получава редица предложения за 
работа, превръщайки се в своеобразен 
символ на епохата. При това тя не 
пренебрегва по-достъпни марки и с 
удоволствие рекламира дрехите на Mango 
и козметиката на Rimmel. Междувременно 
работи за марки като Dior, Yves Saint 
Laurent, Burberry, Chanel, Gucci, Ver-
sace, Roberto Cavalli и др. Появава се 
24 пъти на корицата на британското 
издание на „VOGUE”, а списание „W” 
я обявава за своя муза. Работи с най-
добрите фотографи, като Марио Тестино 
я обявява за своя любимка и започва да 
налага нейния типаж във фотосесиите 
си. Мос получава признание и в сферата 
на изкуството. През 2006 г. британският 
скулптор Марк Куинн създава бронзова 
скулптура, наречена Sphinx, която 
изобразява манекенката в сложна йога-
поза. По-късно художникът отлива образа 
на манекенката от злато. След година 
Кейт се запознава с рок-музиканта 
Джейми Хийнс.. Хийнс обаче, за разлика 

от Дохърти, не превръща Мос в 
наркоманка. Вместо това й предлага брак. 
През юли 2011 г. двамата организират 
сватбено тържество в Лондон. Кейт се 
омъжва с прекрасната рокля, създадена 
от Галиано. Звездата е заобиколена от 
любими хора – своя съпруг и дъщеря си 
Лила. От щура бунтарка се превръща 
в примерна съпруга. След сватбата 
манекенката, радвала преди таблоидите с 
постоянни скандали, видимо уляга. 
През 2007г. „TIME” я нарича един от 
световните 100 най-влиятелни хора. През 
2013г. получава награда от British Fashion 
Awards, която е признание за приноса и 
към модата в продължение на 25 години
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Минимимализмът и неговите форми
Стилът на колекцията е вдъхновен от минимализма.  Мотото на минимализма е “Less is more” или буквално „По-малкото е повече”, 
което илюстрира разбирането за стремеж към изчистено качество, вместо към количество на орнаменти.
Минимализмът отхвърля нуждата от социален коментар, себеизразяване, разговорен или какъвто и да е друг намек за история, 
политика или религия. Минималистите ограничават своите творения до минимално количество цветове, стойности, форми, линии и 
структури.
Давид Бурлюк пръв използва термина в един изложбен каталог на картините на Джон Греъм в Галерия ,,Дуденсинг” в Ню Йорк през 
1929 год. По-късно терминът се използва в движението от 60-те. Други наименования на това движение включват ABC изкуство, 
минимално изкуство, редуктивизъм и реджективно изкуство. 
Минимализмът се появява като реакция срещу убийствената сила и претенциозността на абстрактния експресионизъм. Има 
корени в поп изкуството, кубизма и концептуалното изкуство, също така е повлиян и от руските супрематисти като Казимир 
Малевич и реди-мейд на Дюшан. Някои определят минимализма като съвременна интерпретация на древно-източния стил.
Минималистичното изкуство съчетава геометрични форми, често в повторяеми се шаблони и едноцветни повърхности, обикновено 
студени нюанси или несмесени цветове направо от тубата с боя. Често основа е решетка и математическа композиция; 
използването на промишлени материали е много разпространено, за да се елиминира доказателството за участие на артиста. 
Усилията на минималистичното изкуство са свързани със създаване на обект с присъствие, нещо което може да бъде видяно в 
неговото първично физическо състояние и оценено по нагледната му стойност.

Минималистите искат техният зрител да преживее работата им без разсейване на композицията, темата и др. елементи на 
традиционната творба. Средствата и материалите на творбата са нейната реалност и точно това искат да изразят минималистите. 
Използваните материали нямат цел да символизират каквото и да е повече. Цветът не се използва за изразяване на чувство или 
настроение, а просто за очертаване на пространството.
Творбата цели да предизвика отклик в зрителя по отношение на връзките между различните елементи. Минималистите отхвърлят 
идеята, че изкуството трябва да показва личното изразяване на своя създател. Нещо повече, артистите вярват, че личната реакция 
на зрителя към обекта е от по-голяма важност, и така се опитват да елиминират присъствието на твореца в неговата творба. 
Минимализмът поставя под въпрос същността на изкуството и неговото място в обществото. Въпреки че някои смятат 
минималистичното изкуство за недостъпно и безсъдържателно, други прозряват революционната концепция на чистия естетизъм 
и силното въздействие, което минимализмът има върху пост-модернистичното изкуство.
Като специфичнo течение в изкуствoто, то се идентифицира с развитието най-вече на Американските визуални изкуства от края на 
60-те и началото на 70-те. Един от първите артисти, особено свързани с минимализма, е художникът Франк Стела – като творец 
той вдъхновява много артисти да обърнат гръб на експресивното изкуство от миналото. Неговите ранни „раирани” картини са 
представени през 1959 в експозицията „16 Американци”, организирана от Дороти Милър в Музея за модерно изкуство в Ню Йорк.

Ширината на райето в раираните картини на Франк Стела се определя от размерите на дървения материал, видим като дълбочина 
на картината, когато се гледа отстрани, използван за построяване на опорна рамка, на която се опъва платното. Решенията за 
създаването на лицевата повърхност на платното, следователно, не са абсолютно субективни, а са предопределени от „даден” 

елемент на физическата конструкция на основата.
В каталога на експозицията Карл Андре отбелязва, „Изкуството изключва ненужното. Франк Стела е счел за необходимо да рисува 
райе. Няма нищо друго в творбата му.” Тези редуктивни творби остро контрастират на изпълнените с енергия и очевидно високо 
субективни и емоционално-заредени творби на Вилем де Кунинг или Франц Клайн, превърнали се в прецедент в предишното 
поколение на абстрактни експресионисти.
Те клонят повече към по-малко крещящите, често меланхолични колорфилд творби на Барнет Нюман и Марк Ротко. Въпреки че 
Стела веднага е забелязан на експозицията на Музея за модерно изкуство, художници като Кенет Ноланд, Ралф Хъмфри, Робърт 
Мъдъруел и Робърт Райман  продължават тенденцията на раираните, монохроматичните и Хард-едж форматите в края на 50-
те и 60-те години. Въпреки че никога не е било организирано, себе-изявяващо се движение, минималистичното изкуство става 
доминиращо в скулптурата и инсталациите.
Изложбата в Ню Йорк „Първични структури” е ключово събитие в историята на движението. По-изявени артисти, свързани с 
течението са Доналд Джъд, Джон Маклафлин, Агнес Мартин, Дан Флавин, Робърт Морис, Ан Трюит, Ричард Алън, Уолтър Дарби 
Банърд, Лари Бел, Роналд Блейдън, Мел Бохнър, Норман Карлберг, Ъруин Хауер, Сол Левит, Брайс Мардън, Джо Баер, Джон 
Маккрекън, Пол Могенсен, Дейвид Новрос, Ед Райнхард, Фред Сендбек, Ричард Сера, Тони Смит, Робърт Смитсън, Блинки 
Палермо и др.

Ед Райнхард, художник от поколението на абстрактните експресионисти, чиито редуктивни почти изцяло черни картини са типични 
минималистични творби, казва следното за ценността на редуктивния подход към изкуството: „Колкото повече неща в него, колкото 
по-натоварено е творението, толкова по-лошо. Повечето е по-малко. По-малкото е повече. Окото е заплаха за чистия поглед. 
Себеразголването е покварно. Изкуството започва с отказа ни от природата.”
Поради вече формираната тенденция минимализмът да изключва живописното, илюзионистичното и фиктивното в полза на 
буквалното, се създава едно течение далеч от художествените, а по-скоро насочено към скулптурните интереси. Художникът 
Доналд Джъд в есето си „Специфични обекти” открива отправна точка за една нова територия за американското изкуство и 
едновременно отричане на остатъчните, наследени от Европа, артистични ценности.
Той прилага като доказателство на това развитие творбите на ред художници, практикуващи в Ню Йорк по това време, Джаспър 
Джонс, Дан Флавин и Ли Бонтеку. От голяма важност за Джъд са работите на Джордж Ърл Ортман, който определя и извлича 
формите на картините в недвусмислени, трудни, философски заредени геометрии.

Тези „Специфични обекти” изпълват пространството, което по това време не може лесно да се класифицира нито като живопис, 
нито като скулптура. Това, че безусловната идентичност на тези обекти е под въпрос и това, че се избягва лесна асоциация с 
банални и изтъркани обичайни практики, е отчасти и тяхната стойност за Джъд.
В много по-широк смисъл човек би могъл да открие европейски корени на Минимализма в работите на Пит Мондриан и други 
художници, свързани с течението Де Стийл, както и в работата на румънския скулптор Константин Бранкуси. Някои от творците на 
геометричните абстракции в Баухаус също могат да се нарекат представители на Минимализма.
Баухаус“ (на немски: Staatliches Bauhaus) е школа за визуално-пластични изкуства, дизайн и занаяти, която се превръща в център 
на модернизма през първата половина на ХХ век. Училището е основано от архитекта Валтер Гропиус и действа в периода 1919-
1933 година.
Школата „Баухаус“ е създадена през 1919 година във Ваймар от Валтер Гропиус, с идеята за сътворяването на „тотално“ 
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произведение на изкуството, 
обединяващо всички представители на 
визуално-пластичните изкуства. Стилът 
„Баухаус“ се превръща в едно от най-
влиятелните течения в архитектурата 
на модернизма и модерния дизайн. 
Школата оказва дълбоко влияние и върху 
развитието на графичния и промишления 
дизайн, както и върху типографията.
Минимализмът като течение в дизайна 
и архитектурата, се стреми да сведе 
продукта до необходимите му елементи 
и да го изчисти от всичко декоративно, 
обемисто и разхитително. Минималистите 
имат трудната задача да изведат на 
преден план полезното и продуктите 
им са изцяло продиктуави от конкретно 
решение. Пределна лаконичност на 
формите, пълно отсъствие на декорация, 
орнаменти и фасадна украса. Яснота 
на композицията, монохромност, 
предпочитане на естествените текстури. 
Работа с големи плоскости и графичност.

Минимализмът като краен резултат 
се стреми да елиминира напълно 
използването на декоративни средства, 
вярвайки, че за архитектурата е 
достатъчно наличието на стени и 
покрив, а за интериор – легло и маса. 
Минималистичните сгради обаче могат 
да имат много сложна конфигурация 
в зависимост от характера и 
възможностите на материала. Бетонните 
модули, които въвежда японския 
архитект Тадао Андо, предлагат строги 
геометрични форми, а използването 
на монолитния бетон олицитворява 
пластични и в същото време лаконични 
форми.
При всички случаи трябва да бъде 
изпълнено основното изискване: 
независимо от сложността на задачата, тя 
трябва да бъде решена (поне на външен 
вид) с минимални средства. Без излишни 
детайли и сложен завършек. Желателно 
е даже конструктивните елементи да 
бъдат скрити, да не са на видно място. 

Цялото внимание трябва да бъде 
отдадено на обемно-пространственото 
решение и неговата безупречност не се 
нуждае от допълнителни украшения.
До голяма степен за минималистите не 
съществува интериор или по-скоро, 
най-добрият интериор е липсата му. 
Покритие – възможно най-примитивното, 
в най-добрия случай боя на стената и 
паркет на пода. Задължително условие 
– монохромност, графичност, изобилие 
от свободно пространство. Допуска 
се присъствието на най-необходимите 
мебели и те трябва да имат максимално 
прости контури. Идеалният вариант 

– празна стая, в която има само едно 
легло или маса със стол, или диван с 
телевизор.
Всички функционални елементи, които не 
разполагат с достатъчно монолитност и 
стерилност на формата, трябва да бъдат 
скрити зад преграда. Единствено са 
допустими предмети на изкуството, които 

да са разположени така, че нищо да не 
възпрепятства да им се наслаждавате. 
Декоративните елементи са сведени 
до минимум, същото се отнася и до 
мебелите, но всичко това се компенсира 
от вида на използваните материали: 
стъкло, естествено дърво, метал (най-
често алуминий, хром или никел) и камък.

Задължителни са идеалните форми 
– сфера, куб и правоъгълник. С този 
подход единственият инструмент, който 
създава характер и настроение на 
интериора, е светлината. Естественото 
осветление в различното време на деня 
и всевъзможните видове изкуствено 
осветление трябва да бъдат прецизирани 
до най-малкия детайл. Именно светлината 
е способна да оживи и трансформира 
пространството.
Едно от най-точните определения за 
минимализма е дадено от известния 
френски архитект Льо Корбюзие, според 
когото домът е своебразна машина 
за живеене, и заради това трябва да 
се залага на чистотата и точността на 
формите.
Минималистичните дизайни са силно 
повлияни от японския традиционен 
дизайн и архитектура. В допълнение, 
творчеството на групата Де Стийл е 
значителен еталон за този вид творби. 
Де Стийл развиват идеите, които могат 
да бъдат изобразени, чрез използване на 
основни елементи като линии и равнини, 
организирани по много специфични 
начини. Архитектът Лудвиг Мийс 
ван дер Рое възприема мотото „По-
малкото е повече”, за да изрази своята 
естетична тактика за подреждане на 
многобройните основни елементи на една 
сграда за създаване на впечатление за 
изключителна простота, като включва 
всеки елемент и детайл в изпълнението 
на множество визуални и функционални 
цели (като проектиране на под, който да 
служи и за радиатор или масивна камина, 
в която да е поместена и банята).

Дизайнерът Бъкминстър Фулър усвоява инженерната цел „Да направим повече с по-малко”, но 
неговите интереси са ориентирани по-скоро към технологиите и инженеринга, отколкото към 
естетиката. Подобно гледище има индустриалният дизайнер Дитер Рам, който казва „По-малко, 
но по-добре”, адаптирано от ван дер Рое. Структурата използва сравнително прости елегантни 
дизайни; орнаментиката е в посока търсене на качество пред количество.

Красотата на структурата също се определя от игри със светлините, използване на основни 
геометрични форми като очертания, използвайки една единствена форма или малък брой от 
подобни форми за композиране на единен проект, като се използват изискани непретрупани 
комбинации от светли цветове, обикновено естествени текстури и окраски и изчистени и фини 
завършеци.
Понякога се използва красотата на естествените шарки върху каменни облицовки и естествено дърво, капсулирано в подредена 
опростена структура, също истински метал, който създава семпла, но изискана архитектура и интериорен дизайн.
Може да се използва баланса на цветната яркост и контраста между повърхностните цветове за подобряване на визуалната 
естетика. Структурата обикновено би имала удобства в промишлен или космически стил (лампи, печки, стълби, технологии, др.), 
изчистени и правилни компоненти (като стени и стълби), които изглеждат обработени с машини, плоски или почти плоски тавани в 
услуга на негативните пространства и огромни прозорци, през които да влиза много слънчева светлина.
Минималистична архитектура в модерния дом с характерното премахване на ненужни вътрешни стени вероятно е довело до 
популярността на стила на отворените кухни и трапезарии. Архитекти и дизайнери, които са работили в минималистична насока са 
Джон Поусън, Едуардо Соуто де Моура, Алваро Сиза Виейра, Тадао Андо, Алберто Кампо Баеза, Йошио Танигучи, Петер Цумтор, 
Хю Нюъл Джейкъбсън, Винсент Ван Дуйсен, Клаудио Силвестрин, Майкъл Габелини, Ричард Глюкман, Луис Бараган, Колин 
Чапмън, Фредерик Олмстед и други.

С изграждането на минималистичния дизайн и архитектура фотографите започват да улавят тези творения в минималистични 
композиции. През последните три или четири десетилетия, фотографите се пренасят отвъд това, просто да използват 
минималистични дизайни, за да създават минималистични изображения, и се насочват към създаване на минималистични 
изображения от група предмети.
През времето все повече фотографи започват да се отдалечават от просто минималистичните изображения, за да изследват един 
стил фотография, който комбинира минималистичните идеи с японски влияния и дзен философията. Този тип „минималистична 
фотография” спада към визуалното изкуство на т. нар. Постминимализъм, в който изцяло графичните, геометрични изображения 
са истински „минималистични”. Едни от известните имена работещи в полето на минималистичната фотография са Дейвид Фокос, 
Марк Цитрет, Чема Мадоз и др.

Минимализмът намира своето място и в музиката. Минималистичната музика по произход е американски жанр на експериментална 
или „даунтаун” музика, както е наречена през 60-те, основаваща се най-вече на съзвучна хармония, балансиран ритъм, неподвижни 
монотонни звуци, застой или постепенна трансформация, честа повторяемост на музикалните фрази или по-малки части като 
фигури, мотиви и елементи. Може да включва особености като натрупващо се развитие и преместване на фазите.
Зародил се в началото на 60-те като развлечена ъндърграунд сцена в алтернативните места в Сан Франциско и по таваните в 
Ню Йорк, минимализмът се разгръща и става най-популярният експериментален музикален стил от края на XX век. Движението 
първоначално обхваща нялоко композитори, въпреки че само пет – Тери Райли, Стив Райх, Филип Глас, Джон Адамс и Ла Монте 
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Янг – стават публично свързани с него в 
Америка. В Европа, главни представители 
са Луис Андрийсен, Карел Гойверц, 
Майкъл Нийман, Гевин Брайърс, Стив 
Мартлънд, Хенрик Горецки, Арво Пярт и 
Джон Тавенър.

Терминът „минималистична музика” 
произлиза през 70-те години от Майкъл 
Нийман от идеята за минимализма, която 
по-рано се прилага във визуалните 

изкуства. За някои музикални видове, 
особено онези, които се трансформират 
по строги правила, терминът 
„процесуална музика” също се използва. 
Няколко композитори, свързани с 
минимализма, се отказват от термина, 
особено Филип Глас, който открито 
заявява, „тази дума трябва да бъде 
изтрита”.
В арт музиката от последните 35 години, 
терминът минимализъм понякога се 
прилага за музика, която разкрива 
някои или всички от следните черти: 
повторяемост (често на кратки музикални 
фрази, с минимални вариации през 
големи интервали от време) или застой 
(често във формата на еднозвучия 
и дълги тонове), подчертаване на 
асонантната хармония и/или постоянен 
ритъм. Минималистичната музика си 
прилича с музиката на древни или 
местни култури в това, че се опитва да 
създаде настроение и атмосфера чрез 
хипнотична, транс-подобна изразност, 
която с времето прави ритмичното, 
мелодичното, или хармоничното 
дешифриране трудно.
Минималистичното техно е част от 
съвременната електорнна култура и има 
своите ревностни привърженици. То се 
характеризира с оголена естетика, която 
използва повторяемост и слабо развитие. 
За минималистичното техно се смята, 
че за първи път възниква в началото на 
90-те от продуцентите от Детройт Робърт 
Худ и Даниел Бел, въпреки че това, което 
в момента наричат „минималистично” 
се развива в големи мащаби в Германия 
в началото на XXI в. и добива голяма 
популярност през втората половина 
на десетилетието чрез лейбъли като 
„Компакт” и „М-нус”.

Постминимализъм
Постминимализъм е художествен термин, назован за първи път от Робърт Пинкъс-Уитън през 1971, който се използва в различни 
артистични среди за творби, които са повлияни от или се опитват да се развият и да надминат естетиката на минимализма. 
Изразът се използва особено в музиката и визуалните изкуства, но може да се отнася и до всяка сфера, която използва 
минимализма за модел.
Във визуалните изкуства постминимализмът се отнася особено до творенията на онези художници, които използват минимализма 
или като естетичен, или като концептуален модел. Терминът се отнася по-скоро към артистичната тенденция и по-малко към 
самото течение. Постминималистичните художествени творби обикновено са ежедневни обекти, използват се прости материали и 
понякога притежават „чиста” педантична естетика. Tъй като постминимализмът включва толкова разнообразни и несравними групи 
артисти, невъзможно е да се изброят всички връзки и прилики между тях.
Примери за постминималистична творба са „Водната кула” на Рейчъл Уайтред: във вътрешността е отлята прозрачна смола и 
е експонирана на покрива на сграда в Ню Йорк, където някога стояла оригиналната кула. Произведенията на Ева Хесе също 
са постминималистични: използва „решетки” и „серийност” – теми, характерни за минимализма – но също така обикновено са 
ръчно изработени, въвеждайки човешкия елемент в изкуството, за разлика от машинно или матрично-изработените творби в 
минимализма.
Подобно, произведенията на Аниш Капур се стремят са събудят възвишеното чрез монохроматични форми, проста красота, 
осезаеми повърхности, и/или огромни размери. Един съвременен вариант на постминимализма може да се намери в работата на 
Том Фрийдман, където абсурдът и хуморът играят ключова роля.
В музикалната сфера, постминимализмът се среща в работите, повлияни от минималистичната музика и най-общо се категоризира 
в мета-жанра арт музика (art music), но също така е основна черта в музиката на много популярни изпълнители като Крафтверк, 
Дейвид Бауи, Брайън Ено и др. Музикологът Кайл Ган използва термина по-точно за да обозначи електронния стил, който 
процъфтява през 80-те и 90-те години.
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Минимализъм в 
архитектурата
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Rigorous reductivism
Дори и конструкцията да бъде изключително сложна, окончателният вид на дрехата 
изглежда лъжливо семпъл, често използвайки невидими шевове за затваряне. 
Пример за това е известната сватбена рокля на Balenciaga. Тя почти може да 
се счита за скулптура. Не е изработена с корсети, нито пък следва формата на 
човешкото тяло, цялата рокля е отлята от трите шева, свързващи невероятните 
дължини от коприна.

Не-емоционален дизайн
Не-емоционалните елементи от дизайна обикновено се проявяват под формата 
на геометрична композиция и/или използването на неконвенционални материали. 
Моден еквивалент биха били японците, които често избират нетрадиционни материи 
срещани в „скъпото” облекло. Такива са Comme des Garcons, с варената вълна и 
полиестер, които са някои от най-често използваните материи в колекциите им. 
Когато става въпрос за текстилни технологии Issey Miyake повежда с неговите 
полиестерни плисета и A-POC. Двете изобретения поведоха до революционен начин, 
по който гледаме на дрехите. За високото качество на дрехите не е необходимо те да 
бъдат изработени от скъпи материали и ушити от стотина стари дами в ателие.

Анти-фигуративни форми
Анти-фигуративният компонент на минимализма премахва идеята за „фигура” от гледна точка на пола и човешката форма. 
Кимоното е идеален пример за дреха, която „елиминира разграничението на пола и отрича сексуалността”. Неговият акцент върху 
пропорции и обем рисува картината на безполово , вечно младо и безтегловно тяло. Затова вероятно не е случайно, че японските 
модни пионери са силно зависимо от абстракцията и отхвърлянето на традиционното женско тяло. Терминът минимализъм не се 
отнася само до това, което е на повърхността. Трябва да бъде взета под внимание неговата цялост в процеса на проектиране, 
чистите произведения не са непременно минималистични, а минималистичните могат да бъдат сложни.

Минималистичните модни 
дизайнери се концентрират 

върху спецификата на 
формата и материята, а не 

върху функцията на дрехата 
като обвивка на тялото. Те 

правят това чрез процеси като 
строг редукционизъм (rigorous 

reductivism), използване на 
не-емоционален дизайн и 
анти-фигуративни форми.

Постминимализъм в модата
Като всяко движение в изкуството,минимализмът е бил длъжен да претърпи промяна. Пост-минимализмът 
обхваща всички стилове, свързани с минимализа. Редукционизъм  не е само създаване на прости 
геометрични форми в едноцветни тонове. Той е и свеждане до минимум на идеята за една дреха. Има силна 
връзка между деконструктивизма и минимализма. 

Постмодерен американски минимализъм
Модата на 90-те години е белязана от изместването на акцента към жената , в която дизайнери като Calvin 
Klein и Donna Karan правят дрехи за съвременните работещи жени. Самият Klein индетифицира своята версия 
на минимализма като „индулгенция в отлично изпълнени тихи пиеси на цветни тонове и чиста, силна форма”. 
За разлика от Европа (Helmut Lang, Margiela)  и японците (Comme des Garcons, Issey Miyake)  американските 
минималисти от 90-те, вместо да вземат чистотата на анти-фигуративния дизайн, фокусират светлината на 
прожекторите върху 

Минимализъм 
в модата

 „Научих за пространството 
между тялото и тъканта 

от традиционното кимоно... 
не стилът, а пространството”

- Issey Miyake

Проучване
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ДеконструктивизъмМинимализъм
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Улична мода
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„Ярките цветове ме 
депресират. 

Те са толкова... 
празни. 

Черното е поетично. 
Как си представяте 

един поет? 
В яркожълто яке? 

По-скоро не, нали?”

- Анн Демюлеместер

Инспирации

Ан Демюлеместер
Ан Демюлеместер е роденa във Варегем, град във фламандската провинция на Белгия през 1959 г., а по-късно живее в град 
Брюж. Първоначално Демюлеместер не показва интерес към модата. Тя учи в художествено училище в продължение на три 
години, когато открива очарованието си от хора и портрети, които я карат да започне да мисли за облекло. От тогава, Ан започва 
да учи моден дизайн в Кралската академия за изящни изкуства в Антверпен от 1978 г. до 1981 г. През 1986 г., Демюлеместер, 
заедно с колегите си студенти заминава за Лондон, за да покажат своите колекции. В резултат на това, тя често е наричана една 
от “Антверпенската шесторка”, радикалните и отличителни белгийските дизайнери на 1980-те години. Тази група от авангардни 
дизайнери са известни със своя деконструктивен стил и създаването на нетрадиционни облекла. 

Модна кариера
След като завършва Кралската академия за изящни изкуства през 1981 г., Демюлеместер успява почти веднага. Една година след 
дипломирането си, тя печели Gouden Spoel, ежегодно присъждана награда на годината, за най-обещаващ моден дизайнер. Ан 
започва да работи като дизайнер на свободна практика в продължение на няколко години, а през 1985г. създава собствена линия 
заедно със съпруга си Патрик Робин. Нейната първа колекция е показана в парижка художествена галерия с импровизирана писта 
и мрачни модели през 1992 г. През 1996 г. тя дебютира със своя собствена линия за мъжки облекла.
През 1994 г. силуетът й става по-издължен и опростен. С внимание към детайла и използване на най-съвременни техники и 
материали, Анн Демюлеместер създава колекции, които са отличителни и лесно разпознаваеми. Стилът й има влияние от готик, 
пънк, и японските стилове, но въпреки всичко тя остава вярна на собствените си идеи. Макар Демюлеместер да работи с много 
специфична естетика, тя непрекъснато се стреми да прокарва конвенции за всеки сезон. Нейните тоалети, които на моменти са 
били описвани като “траурни”, всъщност имат фини нотки на емоция и акцент върху сексуалността.
Въпреки, че големите модни къщи проявяват интерес към нея (имена на които тя отказва да разкрие), Ан Демюлеместер избира да 
развива собствената си линия. Тя отваря собствен магазин в Антверпен през 1999 г. , а днес колекциите й вече се продават в над 
30 страни по целия свят. 
Ан Демюлеместер работи с художника Джим Дайн, и черпи вдъхновение от двуполовата певицата, Пати Смит и художника Джаксън 
Полък. Бранда на Демюлеместер има приходи от над 50 милиона долара. Демюлеместер има собствени магазини в Антверпен, 
Хонконг и Токио и работи с международни представителства, включително Saks Fifth Avenue и Barneys New York в Америка, 
L’Eclaireur и Le Bon March в Париж и Lane Crawford и Joyce в Хонг Конг. “
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Таргет

Личности

Тя е силна, уверена и независима. 
Живее в голям град и гради успешна кариера.
Обожава работата, приятелите и семейството си.
Знае точно какво иска от живота и не се страхува да си го вземе.
Програмата й е изключително натоварена, но строгата й организираност й помага да 
се справи с всяка ситуация.
Обича пътуванията, хубавото изкуство и изтънчената храна.
Избира според високите си критерии за качество, а компромисите за нея не 
съществуват.
Можеш да я срещнеш на бизнес конгрес, седмица на модата, гала-вечер, в галерия 
или на шумно парти и тогава със сигурност ще я забележиш. 
Силното й излъчване веднага приковава погледите към нейния безупречен стил, 
съчетаващ елегантност и сексапил, и онзи неуловим магнетизъм на Истинската жена...

Амал Аламудин

Анджелина Джоли Кристи Търлингтън
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Колекция



Колекция

Скици
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Колекция

Технически Скици

Look 3

Look 1

Look 2

Look 5

Look 6

Look 4

Прикачаща се яка

Прикачаща се яка

Скрито 
закопчаване

Колан

Хастар
Мостра

Мостра

Външни филетки

Страничния шев 
е изместен 
в предната част

Ниско
дъно

Срязване 
и шев

Колан
от предна 
част

Колан, зашит
в страничен шев

Разрез в
страничен шев

Вътрешно скрито 
копче

Басти

Мостра

Предница с хастар

Рязане 
на талията

Мостра

Мостра

Скрито 
закопчаване

4 см подгъв с 
двойнозалепващо

Хастар 
в предната 
част
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Материи
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Ревю

Feeric Fashion Week 
2016
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