
11

É



2 3

	 	
4-5   Творец - Джеф Кунс

6-7   Инспирации - Джеф Кунс

8-13   Течения в изкуството

14-15     Вдъхновение /Шанел/

16-21    Проучване на Карето

22-23   Муза

24-25   Тенденции

26-27   Таргет

L’art gonfLé
Съдържание

28	 	 	Колекция	(L’Art	Gonflé)

29	 	 	Moodboard

30	 	 	Цветова	карта	

31	 		 	Материи

32-33		 	Модели

34-39		 	Технически	скици

40-45		 	Фотосесия	

46-48		 	Изяви



4 5

Jeff koons
/Джеф Кунс/

“Когато хората съдят,
с това затварят всички 

останали възможности.”
Джеф Кунс

Проучване:	Джеф	Кунс 5

Признат за най-успешния американски художник след Анди 
Уорхол, Джеф Кунс е един от най-влиятелните, популярни и 
провокативни художници на нашето време

Самият Джеф Кунс казва, че кичът е неговото изкуство. 
Много от произведенията му наистина се родеят с масовото 
производство, освен това са създадени по подобен начин – 
Кунс има не просто ателие, а буквално завод с многобройни 
асистенти, които произвеждат творбите му. Но освен 
абсурдните цветни скулптури, подобни на балони и кучета 
от живи цветя, Кунс има талантливо и красиво нарисувани 
картини, идеално направени статуи и творби, създадени с 
въображение и чувство за хумор, които не могат да му бъдат 
отречени.

Освен тях, другите най-прочути произведения на Кунс са – 
скулптура на Кейт Мос, застанала в сложна йога поза;  
статуя на Кунс и бившата му жена – порно звездата Чичолина; 
прочутата акула във формалин, наречена „Физическата 
невъзможност на смъртта в съзнанието на живия”; 
огледалните кучета, едно от които миналата година беше 
продадено за $ 58,4 милиона. От същата огледална материя са 
и „надуваемите лалета“, които са високи по два метра.

През 21-ви век Кунс се обръща към класическото изкуство, но 
по свой неповторим начин. Създава копия на древни статуи от 
метал с гланцово цветно покритие, рисува антични статуи и 
ги комбинира с примитивни драсканици. От същата поредица 
е и цикълът снежно-бели скулптури, които Кунс комбинира с 
огледални сини топки.

Неговите „надуваеми сърца“ също са много популярни. 
Едното от тях е продадено през 2007 година за $23,6 милиона, 
което е рекордна цена по онова време.

Разбира се, може да се спори дали всичко изброено е изкуство 
с еднаква стойност и дали цената е единственото мерило за 
успеха на един творец днес. Джеф Кунс очевидно е намерил 
запомнящ се начин да разказва своите истории – ярко, видимо 
и ефектно. Умение, което не е дадено на всеки.
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InspIratIons
/Вдъхновения/

Джеф Кунс

Инспирации:	Джеф	Кунс
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abstractIonIsm
/Абстракционизъм/

Абстракционизъм, или абстрактно изкуство е вид 
модернистично направление в изкуството, което се 
отличава с отказа си да изобразява предметите и събитията 
и с откъснатостта си от фигуративния подход към 
действителността. Една от целите му е да постигне хармония 
чрез съчетаване на цветове 
и геометрични форми, 
способни да предизвикат 
различни асоциации и 
емоции.

Възниква през 1910 – 1913 г. 
с разслояването на кубизма 
(който също използва 
геометрични фигури и 
пресичащи се плоскости), 
експресионизма и футуризма.

Първите вълни абстрактни 
художници идват от 
течението на свободното 
рисуване, произлизащо от 
експресионизма – Василий 
Кандински и Джаксън Полък 
– и от близката до кубизма 
геометрична абстракция, на 
която се посвещават Казимир 
Малевич, Пийт Мондриан, 
Франтишек Купка. 

Според Мишел Рагон 
абстракционизмът може 
да се дефинира само по 
исторически начин. Въпреки 
че името на Василий 
Кандински се среща често 
като основател на стила 
през 1910 година, могат 
да бъдат назовани и други, по-малко известни художници, 
допринесли за началното развитие на абстрактното изкуство 
към 1906 – 1907 година. Сред тях са литовецът Микалоюс 
Чурльонис, Наталия Гончарова и Гийом Аполинер, който през 
1914 година излага картини, рисувани в периода 1909 – 1911, 
наричайки ги „районизъм“.

Единствено Кандински остава безразличен към кубистките 
течения и не оглавява собствен стил в абстрактното изкуство, 
като примерно Казимир Малевич със супрематизма или Пийт 
Мондриан с неопластицизма.

Преките предшественици 
на абстрактното изкуство 
са фовизмът, югендстил 
и кубизмът. Фовистите 
повлияват съществено 
на Василий Кандински, 
докато кубистите оставят 
силна следа в творчеството 
на Пийт Мондриан. През 
1906 г. умира Сезан, 
който до този момент е 
главно действащо лице в 
развитието на кубизма. В 
същата година Анри Бергсон 
публикува „Evolution crèa-
trice“. Кандински, който 
прекарва точно тази бурна 
година в Париж, е силно 
повлиян от духа на времето 
и се отдалечава от стила на 
Новия сецесион, който до 
този момент доминира в 
изкуството му. 

За Мондриан годината на 
промяната е 1912-а, която 
той също така прекарва в 
Париж, където се отдава без 
задръжки на кубизма. Тази 
безгранична отвореност 
към кубизма води до все 
по-абстрактни творби. 

Започвайки да развиват абстракцията, и Кандински, и 
Мондриан са вече доста над средната възраст на останалите 
кубисти и фовисти. И двамата делят виждането, че 
проблемите на изкуството са тясно свързани с проблемите 
на човечеството като цяло. И двамата искат да допринесат за 
развитието на цивилизацията – материално и духовно. 

“Наричам абстрактно изкуство 
всичкото творчество, което не съдържа 

никаква препратка, не напомня по 
никакъв начин за наблюдаваната 

реалност. Дали тази реалност 
съществува или не, няма нищо общо с 

отправната точка на художника”
 Мишел Сьофор

Проучване:	Течения	в	изкуството	-	
Абстракционизъм
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constructIvIsm
/Конструктивизъм/

Конструктивизмът възниква като концепция в изкуството 
около 1913 година, а като стил се обособява около 
1920 година. Обхваща различни сфери на изкуството, 
архитектурата и дизайна. Главната идея на конструктивизма 
е търсенето на образното начало. От изображението към 
конструкцията и от конструкцията към производството - 
това е манифеста на конструктивизма. Той се стреми към 
максимална икономичност и целесъобразност по отношение 
на материалите, обема, формата и конструкцията.

Конструктивистите смятали, че всички части на създавания 
обект - сграда, интериор или друг вид дизайн, трябва да 
се намират в строго единство, в което няма случайни, 
емоционално-спонтанни и необмислени елементи. Както 
в добре работещия механизъм, не може да има излишни 
или недостигащи детайли, така и в добрия дизайн е нужна 
целесъобразна оправданост на всяка част от композицията.

Конструктивистите стигат до извода, че при създаването 
на всеки архитектурен обект, в това число и интериор, е 
необходимо непосредствено участие на един универсален 
специалист.

За подготовка на универсални специалисти са били нужни 
специални учебни заведения. Първият ВУЗ за подготовка на 
дизайнери - ВХУТЕМАС (Висши художествено-технически 
работилници) е създаден в 1920 година именно от група 
конструктивисти. На основата на ВХУТЕМАС се появява 
първото в Русия отделение за интериор. Конструктивизмът 
е първият стил на младия отечествен дизайн. В 1930 година, 
с указ на Сталин ВХУТЕМАС е закрит. Това се отразило 
отрицателно на развитието на отечествения дизайн. 

Принципът на конструктивизма е да подчертае изразител-
ността на самата конструкция, а не декора. Да не се скриват 
конструктивните недостатъци под декорациите, а да се 
покаже красотата на оголените конструкции. Най-главните 
идеи и принципи на конструктивизма са изразени в станалата 
символ

В Конструкцията на Кулата на Татлин е концентрат на ярък 
образ, който на свой ред е повлиял на формата на сградата, 
нейната пространственост и в края на краищата - на нейната 
функция. Конструкцията, влияеща на всички други съставки, 
е главната идея на конструктивизма.

Проучване:	Течения	в	изкуството	-	
Конструктивизъм
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Хиперреалност в семиотиката и постмодерната философия 
описва хипотетичната невъзможност на съзнанието да 
разграничи реалността от фикцията/фантазията, особено в 
технологично напредналите постмодерни култури. Така че 
хиперреалността се разбира като състояние, при което това, 
което е реално и това, което е фикция изглеждат така смесени, 
че не може да се направи ясно разграничение, което да 
определи къде започва реалността или съответно фикцията. 

Хиперреалността е средство да се характеризира пътя, по 
който съзнанието дефинира кое в същност е „реално“ в 
свят, където многобройността на медиите може радикално 
да оформя и филтрира оригиналното / истинското събитие 
или опит. Някои известни теоретици на хиперреалността 
включват Жан Бодриар, Албърт Боргман, Даниел Борнстин и 
Умберто Еко.

hyper-reaLIty
/Хиперреализъм/

Проучване:	Течения	в	изкуството	-	Хиперреализъм
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Габриeл Боньор „Коко“ 
Шанeл  е известна 
френска модна 
дизайнерка, модернистка, 
революционизирала 
женската мода преплетена 
с мъжки елементи, една 
от най-влиятелните 
фигури в модата на 20-
ти век. Определяна е като 
пионер в модата. Нейната 
философия, стремежът й 
към изчистени линии и 
елементите, заимствани от 
мъжката мода, й отреждат 
важно място в развитието 
на модата. Благодарение на 
въздействието, което Коко 
Шанел оказва върху модата 
като цяло, списание Тайм я 
включва в класацията за 100-
те най-влиятелни личности 
на 20-ти век, единствения 
представител от света на 
модата в класацията.     

„Коко“ е родена на 19 август 
1883 г. в Сомюр, малко градче 
в долината на река Лоара. 

Когато става на 12 години, тя  изживява първия си сблъсък 
с реалния живот – майка й умира от туберкулоза, а баща 
й скоро след това напуска дома им под предлог, че трябва 
да си намери по-добра работа, за да може да ги изхранва. 
Останали без родителска грижа, децата са пратени в приют за 
сираци в католически манастир. Именно в манастира Коко се 
научава да шие. Ваканциите си младото момиче прекарва при 
роднини, които я научават на по-големи тънкости в шиенето, 
които надхвърлят уменията на монахините. На 18-годишна 
възраст Коко напуска манастира и започва самостоятелен 
живот и работа в местна шивашка работилница.

Докато работи в шивашката работилница, Шанел се запознава 
с плейбоя и милионер Етиен Балсан и скоро след това между 

тях започва любовна връзка, 
като Балсан я глези с луксозен 
живот – диамантени бижута, 
дизайнерски дрехи, приеми 
на елита на тогавашното 
френско общество. По това 
време тя започва да изработва 
и декорира шапки, което 
скоро от хоби се превръща 
в професия и смисъл на 
живота й. Както по-късно 
разказва на приятелите си, 
благодарение на новото си 
хоби Коко „проглежда“, 
напуска имението на Балсан 
и се нанася в апартамента 
му в Париж. През 1913-та 
година отваря първия си 
магазин, в който продава 
богат асортимент от палта 
и модерни шлифери, 
но бизнесът й там не 
просъществува дълго, тъй 
като магазинът се намира в 
сърцето на Париж и наемът 
за него е огромен. Типично за 
Шанел, провалът я амбицира 

още повече и тя е убедена повече от всякога, че ще успее.

В периода преди Първата световна война Шанел среща Артър 
„Бой“ Капел, който доскоро е бил най-добрият приятел на 
Етиен Балсан. С негова подкрепа Коко се сдобива със сграда и 
финансови средства, за да открие втория си магазин в област 
Бретан. Известни френски актриси носят нейни шапки, което 
й помага да си извоюва име в света на модата. През 1913 
година Коко представя първата си дамска спортна колекция в 
бутика си в Дювил, където по време на започналата война са 
се преместили голям брой парижанки.

По-късно, когато вече е известна, Коко си измисля история, 
която „разкрасява“ трудния й живот като дете. Така Шанел 
стриктно се придържа към историята, че когато майка 
й починала, баща й отплавал за Америка, за да натрупа 

coco chaneL
/Коко Шанел/

състояние, а тя заминала да живее при две коравосърдечни 
лели. Тя дори твърди, че е родена през 1893 вместо през 1883 
година, което я подмладява с 10 години. Според нейната 
„разкрасена“ история майка й умира, когато Коко е на 2 
годинки. Всичко това Шанел прави, за да намали срама, който 
изпитвала от бедността и от липсата на родители по време на 
детството си.

Шанел дава нов живот на материи като жарсе, които преди 
това са били смятани за дрехи за бедни хора. Стилът й 
често буди асоциация с образа на младите момичета от 
Бурните Двадесет – 20-те години на 20-ти век, които са 
били самоуверени и често се държели предизвикателно 
към установените обществени норми. Нейните клиентки са 
момичета, демонстриращи своята независимост с нов външен 
вид и държание – с къси поли и прически, използване на 
големи количества грим и козметика, с пиене на коктейли и 
пушене на цигари на обществено място. Но „бунтарщината“ 
на тези момичета не се изчерпва само с външния им вид. 
Те смело участват в различни спортове, шофират собствени 
автомобили и излизат по нощни клубове, където слушат джаз 
и танцуват чарлстон.

Прочутото сако на Шанел, превърнало се в икона, е 
само по себе си един малък свят в модната философия 
на дизайнерката. Кройката на сакото го различава от 
традиционното сако, тъй като конструкцията на ръкавите е 

от три части. Това си остава най-отличителният белег му и 
запазена марка на дизайнерката, заедно с ръчно изработените 
шевове, тежките метални копчета и металната верига в 
основата на сакото. Всички тези елементи са не само част от 
декорацията, но и служат като тежести, които му придават и 
запазват нужната форма.

Шанел е дизайнерката, която първа предлага парфюм, който 
носи името й: Шанел №5 (Chanel №5), и която за първи път 
смесва няколко аромата (преди Шанел всички парфюми имат 
само един /моно/ аромат). Интересното е, че парфюмното 
произведение, номерирано с №5, е представено точно на 5-ти 
май 1921-ва година. Шанел №5 остава класика, използвана и 
до днес.

През 1925-та Вера Бат Ломбарди става муза на Шанел 
и нейна връзка с голям брой аристократични фамилии в 
Европа. Прочутият „английски“ външен вид на Шанел е 
посветен и почерпен именно от Вера Ломбарди. Благодарение 
на Ломбарди творенията на Шанел са представени на 
английското кралско семейство, което осигурява на Коко 
Шанел признание и връзки.

Със започването на Втората световна война, Шанел затваря 
бутиците си. Тя вярва, че не е време за мода и се премества да 
живее в парижкия хотел Риц, където остава да живее повече 
от 30 години, до края на живота си. Шанел живее там и по 
време на окупацията на Париж от нацистите, тя често бива 
критикувана за връзката си с германския офицер и шпионин 
Ханс Гюнтер фон Динклаге, но злите езици твърдят, че 
именно той й е издействал разрешение да остане в хотела 
по време на окупацията на града. Въпреки че Коко Шанел 
предпочита да нарича хотел Риц ‘свой дом’, тя притежава и 
апартамент над магазина си на ул. „Камбон“ № 31, както и 
вила на френската Ривиера.

Шанел не се завръща на модната сцена до 1954-та година, 
когато след цели 20 години представя колекция – последната 
преди това е от 1934 г. Заради връзката си с германския 
шпионин Шанел е посрещната доста студено от парижката си 
публика, но за сметка на това американците я боготворят.

И така, Коко остава вечна модна икона, променила завинаги 
облика на модата и парфюмите, а влиянието й се разпростира 
до наши дни.

“Разкошът трябва да бъде удобен, 
иначе това не е разкош.”

Щанел

Проучване:	Шанел
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/Тартан/
Шотландското каре, познато още като тартан, е символ на една цяла нация, на нейната култура и история. Значението 
на думата „тартан“ е „рисувам“ и според различни източници е взета от английски език. Смята се, че лексикалният 
произход обаче е испански, където „тиритана“ означава „пъстри текстили“. Шотландското каре представлява 
комбинация от кръстосани линии. Текстилът от памук, но вече произвеждан във всякакви варианти, се използвал като 
отличително средство на различните кланове в Шотландия. Така се появява цяла палитра от каре и цветове, станали 
знакови, както за прочутите фамилии в страната, така и в модния свят.

 Няма друг текстилен материал, който в такава степен да се идентифицира със страната, от където произхожда, с 
нейната култура, история, традиции.

Тартанът е белег на отделните кланове, които в продължение на хилядолетия пазят с цената на всичко своята земя. 
Тартанът се свързва по принцип с келтските страни, но най-вече - с Шотландия. Шотландсият килт винаги се 
изработва от шотландско каре.

Редица анализи на тъкани, открити в пещери в Западен Китай показват сходства между днешния келтски тартан и 
материи, произвеждани от населението на Европа през желязната епоха. Според исторически източници съществуват 
твърдения, че някои от египетските мумии са били обвити с тъкани, с рисунки и разцветки на тартан. Установено е, че 
и някои от римските аристократи са носили тъкани с тартанови рисунки.

Трябва да се отбележи, че съществуват няколко шарки, които са позволени да се носят от всички. Такъв е случаят 
с т.нар. “Black Watch” тартан, който е най-разпространеният. Друг вид е т.нар. “Stewart Hunting” тартан, който 
първоначално, както и самото му име подсказва, е бил приоритет на кралския клан на Стюартите, а след това се 
сдобива с името кралски тартан.

tartan

По отношение на произхода на думата “тартан” има 
редица спорове. Мнозина изследователи смятат, че тя 
е от келтски произход, но все повече учени отхвърлят 
тази концепция. Буквалното значение на думата е 
“рисувам”, а първоначалното звучене било “тартанем”. 
Шотландците взели думата от английския, който на свой 
ред е преобразувал испанскта дума “тиритана”. Още през 
13 век испанците използвали този термин за означаване 
на пъстри тъкани.

Тартанът представлява кръстосани хоризонтални 
и вертикални нишки. Първоначално материята се 
изработва от памук, но днес се използват и много друти 
материали. Любопитен факт е, че на първата в света 
цветна фотография, направена от шотландския учен 
Джеймс Максуел, е запечатана именно нишка на тартан.

До средата на 19 век различните шарки на тартана не 
са имали никаква символика. На 8 април 1815 г. обаче 
започва регистрианетo на тази материя. Т. нар. “Highland 
society of Scotland” решава, че всеки клан трябва да има 

отличителен белег и той е отлично среддство за постигане 
на тази различност. Мнозина от главите на клановете 
не са имали представа как да изглежда тяхната материя, 
но се заемат да създадат специфични и отличаващи се 
десени.

Родината на карето е  Шотландия, но популярността му 
се дължи на Съединените щати. През XIX век компанията 
Woolrich Woolen Mills започва да произвежда текстил 
на квадрати в червено и черно. Шарката се превърнала 
в масово явление и се харесала на представителите на 
работническата класа, но особено популярна става 
сред дървосекачите. Дълго време карираните ризи са се 
асоциирали само с тази професия.

През 1924 г. друга американска компания, Pendleton, също 
започва производство на мъжки карирани ризи, които 
се превръщат в абсолютен хит и се радват на огромна 
популярност в продължение на десетилетия.

През 40-те карираните ризи се появяват в гардероба 
не само на работниците, но и във всички прослойки на 
населението. Определен принос има и Мерилин Монро, 
която често се е появявала в карирана мъжка риза. Към 
1949 г., същата фирма Pendleton, започва да произвежда 
карирани памучни ризи и за жени.

След няколко “мирни” десетилетия в САЩ, тартанът се 
завръща към бунтовното си минало. 70 -те години не 
са били най-щастливите времена за Великобритания: 
икономиката преживява криза, безработицата е 
чудовищна. На този фон се появява пънк движението. 
Лондонските пънкари започнали да носят килт, повтарящ 
персонализираното каре на кралица Елизабет.

Активно го разпространява дизайнерката Вивиан 
Уестууд. В нейния магазин «Sex» в квартал Челси се 
продават всички необходими атрибути на бунтовния 
стил. Така карето си връща историческото значение - 
става символ на бунт и протест. А Уестууд и Малкълм 
Макларън стават движеща сила на пънка.

През 90-те години на преден план излиза стилът гръндж. 
Шарката намира своето място и в този стил, благодарение 
на фронтмена на Nirvana Кърт Кобейн един от основните 
символи на епохата става фланелената карирана риза.

Интересно е отношението на британските дизайнери 
Вивиан Уестууд и Александър Маккуин. Уестууд често 
е използвала шотландското каре в колекциите си, 
създавайки 

модели с безгрижен дух, докато Маккуин, меко казано, не 
одобрява работата й, той смята историята на Шотландия 
ужасна и трагична и не заслужаваща такова представяне.

През 1995 г. Маккуин създава скандално известната 
колекция “Изнасилена Шотландия», напомняйки, как 
британците са постъпили с тази страна.

Днес съществуват няколко хиляди вида тартани, сред 
които има модели, създадени в чест на Елвис Пресли. 
Теоретично, може да се регистрира собствен дизайн, но 
да се направи това фактически е много трудно. Един от 
малкото дизайнери, получили разрешение за своя лична 
шарка, е Вивиан Уестууд.

Ако говорим за масова мода, днес тартанът не се свързва 
нито с бунт, нито с официални тоалети, нито с пънкари 
или с гръндж. Сега той стана част от училищните 
униформи в много страни на света, носят го ден и нощ. 
Най-често се появява в колекциите на сезона есен-зима, 
но през последните години и тази граница изчезва, 
тартанът вече не се свързва с никакви специално сезони.

Фрагментът периодично се използва при създаването на 
колекции от haute couture и prêt-à-porter. 

Проучване:	КАРЕ	-	Шотландско	каре 17
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/Туид/
Основа за модния образ туида става популярен от края 
на 20-те – началото на 30-те години. В средата на 20-те 
години са били на мода меки и богати тъкани от вълна, с 
необичайното име – „Burafil“ „каша“. Те са направени от 
вълната на тибетски кози. Габриел Шанел е харесвала много 
английски туид, и по това време е имала връзка с херцога на 
Уестминстър, затова успешно работи с туид.

Chanel съдала от туид пола и сако, допълвайки образа с 
нейните известни мъниста от изкуствени перли. Тя винаги 
е изглеждала зашеметяващо с туид костюмите си, и този 
стил на Chanel повтарят и повтарят модерните жени на 
всички времена. През 1954 г.  костюм от туид със сако без 
яка, украсена с дантела, е наречен костюм Chanel. Оттогава 
изображението в различни версии и интерпретации се появява 
в колекциите на много известни дизайнери.

Днес туид остава във фокуса на дизайнерите. Той е не само 
топъл, но и стилен материал. Изделия от тази тъкан са 
изключително модерни и днес, защото може да се създаде 
уникален  и запомнящ се вид.

През 60-те години на миналия век увлечението към 
синтетиката достига най-високия си връх. Космическият век 
влияе на модата от времето, в нова ера е променил живота 
дрехите, обещава необятни перспективи… Днес много от нас 
имат ново отношение към всичко естествено и хората искат да 
имат тъкан, която е наистина луксозна. Tweed са костюмите, 
в които се вижда майсторството и стила  намира своите 
почитатели. Те могат да се нарекат най-любимите за есенно-
зимния сезон.

Туидът  е достатъчно издръжлив материал и благодарение на 
специалните нишки –  почти немачкаем. Тъканта е с висока 
разтегливост и еластичност. Ето защо продуктите от този плат 
запазват формата си и не се мачкат.

Новите технологии дават възможност да се създаде 
разнообразие от имитации, които повтарят свойствата и 
външния вид на оригинала, но оригиналния туид материал 
остава изключителен, защото неговото създаване е 
равносилно на изкуството. Сега, в допълнение към класиката, 
има много различни туид материи в модерните версии с 
екзотични прежди или оригиналната текстура и цвят.

Особено ценнен и уникален е туид – „Харис“, кръстен 
на мястото на произхода му. Тъканта се характеризира 

tWeeD

с присъщата си повърхностна структура, характерна за 
родината си – Шотландия, има отлична издръжливост и се 
предлага в различни цветове.

Donegal tweed напомня домашна тъкан, произведена в 
графство Донегал в Ирландия. За тази тъкан са характерни 
цветни възли неравномерно разпределени по повърхността. 
Някои материи, които имитират външния вид на туид, са 
наричани също „Донегал“.

Шевиотът е достатъчно груба тъкан, наречена на породата 
овце. Вълна на тези овце е обикновено сива или черна. В 
Англия, този вид се използва за шиене на  спортни костюми.

Плат „covertcoat“ – също е  туид. Той има  пъстра шарка, 
където преждата на основата на същия цвят като прежда 
вътък се състои от два цвята. Като правило, тази тъкан 
е популярна за конна езда, за якета, палта, . Covert 
първоначално е бил широко разпространен в селските райони 
на Шотландия.

Проучване:	КАРЕ	-	Туид

“Дадох на жените чувството за свобода, 
върнах им техните тела... 

Тела, които бяха потънали под слоеве 
от дантели, корсети и подплънки заради 

приумиците на някои дизайнери.”
Щанел
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През 1880 г. Томас Бърбъри, е  изобретил първия в света 

“дишащ” водоустойчив плат габардин. 

 В началото той обличал спортисти и ловци, любители на 

бирата, със сака от туид и псевдотиролски шапки.

Осем години по късно технологията за производство на 

габардин е патентована. Дрехите,  вече  се изработват  от 

нов материал, стават алтернатива на тежките гумирани 

дъждобрани - макинтош. През същата година Томас Бърбъри 

открил първия си магазин Бърбъри в Лондон на Хеймаркет. 

Сега този магазин е превърнат в централен офис на 

компанията. 

По време на Първата световна война дружеството доставя 

водоустойчиви полицаи. Моделът е наречен Trenchcoat. 

А десет години по-късно, той трябвало да облече 

експедицията до Южния полюс на легендарния норвежки 

изследовател Руал Амундсен. След края на Първата световна 

война дрехите на компанията стават популярни сред 

цивилното население. 

Знаменитото каре в наше време се е превърнало в по-

убедителен символ за личен успех от километричните нули, 

изписани в златна карта на ВИЗА.  Моделите на Бърбъри 

са носени в различни времена от най-красивите жени - 

пикантната Одри Хепбърн се загръщала в карирана дреха във 

филма “Закуска при Тифани”, кльощавата Туиги блестяла 

в одежди с цвят на пясък по улиците на Лондон, а още по-

красивата Кейт Мос рекламира прочутото каре навсякъде  по 

онова време. 

Днес Бърбъри използва най-различни тъкани - коприна, атлас, 

габардин. Допустими са и всякакви модели. Колекциите, 

както и парфюмите могат да са мъжки и дамски, но карето 

върху тях остава непроменено - от парфюмерийните кутии до 

банските костюми. 

burberry
/Бърбъри/ Запазената марка

Шотландското карето на “Burberry” си остава запазена марка 

и до днес – най-разпознаваемият белег, който може да бъде 

открит върху чадъри, чанти и дори върху парфюмите. През 

70-те години английската марка започва да се асоциира с 

антисоциално поведение и в Южен Уелс дори се стига до 

операция “Burberry”, която е насочена срещу вандализма и 

хулиганството. През 1997 г. директор на компанията става 

нюйоркчанката Роуз Мари Браво с надеждата нещата за 

модната къща да се променят и да бъде върнато доброто 

й име. За целта е поканена Кейт Мос, която да оглави 

рекламната кампания на “Burberry”. Подготвят и съвсем 

нов дизайн на продуктите. Все пак няма начин една толкова 

дълга история да не оставя след себе си разтърсващи обрати, 

нетрайни спадове и също толкова вълнуващи възходи. 

Изненади, бунтове и успехи, за да продължава да радва своите 

почитатели и да предизвиква перото на модните критици.

Аромати, вдъхновени от Лондон

Един от най-харесваните и търсени аксесоари с марка “Burb-

erry” е парфюмът. Уханията, които предлага компанията, 

са една ненатрапчива наслада за почитателите на стилни 

и изискани аромати. Истинският бритиш стил е уловен от 

създателите на парфюмната серия, която предлага сладко-

пикантни ориенталски аромати, олицетворяващи ярко 

изразената индивидуалност. Парфюмите са облечени в 

благородното шотландско каре, за да придадат безпогрешна 

разпознаваемост и съвършенство на дизайна, а ароматите са 

предназначени за младите и разкрепостени жени и мъже, но 

едновременно с това придават онази небрежна доза романтика 

и спонтанност, присъща за младия западен дух. 

Проучване:	КАРЕ	-	Burberry 21
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Марлене Дитрих е германско-американска актриса и певица. 

Тя е известна с дълбокия си глас и продължителната си 

кариера, в хода на която неколкократно променя своя имидж и 

професионален профил.

Мария Магдалене Дитрих е родена на 27 декември 1901 в 

Шьонеберг Берлин. 

Още в детска възраст Мария Магдалене слива двете си имена 

и използва името Марлене.

Дитрих учи в девическото училище, в това време тя се учи 

да свири на цигулка и започва да се интересува от театър и 

поезия. Желанието и да стане концертираща цигуларка се 

проваля, след като наранява китката си. Въпреки това през 

1922 година тя свири на цигулка в група, акомпанираща при 

прожекциите на неми филми в берлински кинотеатър. Това 

е нейната първа работа, от която е уволнена на четвъртата 

седмица.

Първите професионални сценични изяви на Марлене Дитрих 

са като певица в хора на водевилните представления на Гидо 

Тилшер и Рудолф Нелсон. През 1922 година тя се явява 

без успех на прослушвания в драматичната академия на 

известния театрален режисьор и импресарио Мак Райнхарт 

а малко по-късно отново пее във вариететни хорове и играе 

няколко малки драматични роли, като първоначално не прави 

особено впечатление. В киното дебютира с епизодична роля 

във филма „So sind die Männer”. 

По време на снимките на друг филм през 1922-ра година, 

„Tragödie der Liebe“, Марлене Дитрих се запознава с про-

дуцента на филма Рудолф Зибер, за когото се жени на 17 май 

1924 година. На 13 декември 1924 година се ражда дъщеря им 

Мария Елизабет, единственото дете на Марлене Дитрих. 

До края на 20-те години Дитрих продължава да играе в 

театъра и киното както в Берлин, така и във Виена. В театъра 

тя играе роли в различни пиеси, като „Кутията на Пандора“ 

на Франк Ведекинд, „Укротяване на опърничавата“ и „Сън 

в лятна нощ“ на Уилям Шекспир, „Назад към Метусалем“ 

на Джордж Бърнард Шоу но най-голямо впечатление правят 

участията и в мюзикъли като „Broadway“, „Es Liegt in der 

Luft“ и „Zwei Krawatten“. 

Ролята на Лола Лола в „Синият ангел” й донася международна 

известност и тя заминава за Съединените щати, където 

се превръща в една от звездите на Холивуд. Филми като 

„Шанхай Експрес“ и „Желание” затвърждават нейната 

репутация и я превръщат в една от най-скъпо платените 

актриси на епохата.

marLene DIetrIch
/Марлене Дитрих/

Марлене Дитрих е отявлен противник на националсоциали-

стическия режим в Германия, отказва няколко предложения 

да се върне в родината си и през 1937 година става гражданин 

на Съединените щати. По време на Втората световна война тя 

активно подкрепя Обединените нации и участва в множество 

представления за воюващите по фронтовете на войната. 

Макар че след войната участва в няколко филма, тя посвещава 

основното си време от 50-те до 70-те години на сценични 

представления.

След международния успех на „Синият ангел“ и със 

съдействието на Йозеф фон Щернберг, който вече се е 

установил в Холивуд, Марлене Дитрих сключва договор 

с Парамаунт Пикчърс. Студиото се опитва да я наложи на 

пазара като германска алтернатива на Грета Гарбо, шведската 

сензация на конкурентната Метро-Голдуин-Майер. Първият 

американски филм на Марлене Дитрих, „Мароко“, отново е 

режисиран от Йозеф фон Щернберг и и донася единствената 

номинация за Оскар в цялата и кариера. По това време тя 

говори много слабо английски и произнася репликите си 

чисто фонетично.

Интересен  факт за нея е че тя вкарва мъжкия костюм активно 

в гардероба на модерната жена .

Муза:	Марлене	Дитрих

“Толкова е просто да бъдеш добър. 
Трябва само да се поставиш 
на мястото на другия човек, 

преди да започнеш да го съдиш.”
Марлене Дитрих

23



24 25

trenDs
/Тенденции/

Maison Magriella
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Stella Jean Fendi Celine Stela McCartneyMoncler Gamme Rouge Dior
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Тя е свободна, енергична и уверена  в живота.

Умело подбира дрехите си, не се бои от разнобразието, винаги 

e стилна и елегантна, дори и в ежедневието. 

Прецизна в избора на материи и силуети, предпочита 

естествените материи като памук, коприна, вълна. 

Винаги избира вталения силует, подчертаващ женствеността, 

в него се чувства комфортно и секси.

Любимите й цветове са монохромните. 

Предпочита обувките с висок ток, колкото и нескромно да 

звучи.

Нейната професия е креативен директор в голямо модно 

списание.

Част от работата й включва множество посещения на модни 

ревюта. Обича да посещава галерии, музеи, така и пиано- 

барове с най-близките си приятелки. Макар и да е доста заета, 

тя винаги се старае да е добра домакиня и перфектна майка.

Любими дестинаци за пътуване са: Милано, Рим, Париж и 

Лондон. Ценител е на добрата храна, любимата й кухня е 

италианската.

Нейното жилище е просторно с типично италиански дизайн, 

пълно с картини на Моне и богата колекция книги.

target
/Целева група/
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L’art gonfLé
/Преувеличеното изкуство/

Колекция

Колекцията „L’art Gonflé“ е вдъхновена 
от американския художник Джеф Кунс. 
Идеята за създаването й идва от обемните 
и изчистени форми, поднесени по нов 
начин. Акценти в колекцията са карето 
и металните аксесоари - препратка към 
стоманените скулптури на Джеф Кунс. 
Специално внимание е обърнато на силуета 
и влиянието му върху цялостната визия. 
С помощта на монохромните цветове 
силуетът създава усещане за стил с нотка на 
екстравагантност.
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coLorboarD

textures
/Материи/
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LIne-up
/Модели/
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technIcaL sketches
/Технически скици/

LOOK 1

Предна част Гръб

Скрит цип

Цепка

Платка
от релефен плат

Платка
от релефен плат

Среден шев

Паднал ръкав

Колан

LOOK 2
35

Чупки

Вратна извивка
с мостра

Цип

Подгъв

Цепка

Ръкавна извивка
с мостра

Предна част Гръб
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Ръкавна извивка
с мостра

Предна част Гръб

Яка

Цип

Хастар

Чупки 
3 бр.

Колан Цип

Мостри от 
вътрешната страна

Среден шев

LOOK 3

Топ

Наметало,
захванато

в горната част

Седалищен шев

Чупки Колан

Скрит
цип

Свивки

Цип 
на топа

Среден шев

Предна част Гръб

LOOK 4
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Вратна извивка
срязана на живо

Срязване 
в горната част

Чупки

Цип

Мрежа

Срязване 
в талията

Седалищен 
шев

Свивки

Предна част Гръб

LOOK 5
Вратна извивка

с мостра

Мостра

Хастар

Почистено
с укроени

мостри

Среден шев

Ръкавна извивка
с мостра

Вратна извивка
с мостра

Гръдни
пенсове

Предна част Гръб

LOOK 6
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photosessIon
/Фотосесия/
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fashIon shoWs
/Модни изяви/
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