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Abstract: The article observes the geometric style and its constructive methods used in clothing. The author study some structural 
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Въведение 

В процеса на проектиране формата заема едно от главни-
те места в облеклото. Съчетанието на различни видове матери-
али е особено актуално за съвременния дизайн на облекло. 

Използват се различни фактори, цветове и оттенъци, 
различна плътност, чрез които се постига зрителен ефект. 
Това често е придружено с търсенето на оригиналност, прос-
тота на формообразуващите детайли, изграждащи структура-
та и пластиката в облеклото. 

В съвременните модни тенденции композиционното плас-
тично решение е свързано с движение на отделните повърхнини 
и елементи. 

Измененията в съвременната мода са свързани с търсене на 
нови пропорции, дължини и силуети в различните стилове – 
романтични, фантазийни, класически или спортни. 

Особено във фантазийния стил дизайнерът освобождава 
съзнанието си, развихря въображението си, вследствие на 
което се получават интересни нови и оригинални модели. В 
структурата на облеклата се забелязват контурите на външния 
силует както и вътрешното разделяне на формата. 

Изложение 
Костюмът през 1908 – 1914 г. се развива в удължен пра-

воъгълен силует, като детайлите са разположени в асимет-
рична или симетрична конструкция и по форма са разнооб-
разни. Особено се използват геометричните детайли в дамс-
ките костюми, които са силно разчленени, във всекидневните 
поли се вмъкват парчета от плисирани детайли. Предимно се 
изработват от вълнени тъкани. Пол Поаре, Люсил, Дрекол, 
Жан Пату разработват спортните костюми в геометричен стил 
със сложна конструкция и много детайли на ръкавите. През 
1915 – 1919 г. силуетът представлява два обърнати триъгъл-
ника надолу и е придружен от динамични диагонали. Врете-
новидните форми се появяват 1917 – 1919 г. Срязванията са 
придружени от правоъгълни платки с подчертани басти и 
набори в областта на ханша. Геометричният твърд силует, 
съчетан от меки структурни платове се появява в творчество-
то на Маги Руф, Луи Феро, Жак Дусе, Люсил, Пикен, Жана 
Ланвен и др. Геометричните форми придружават спортните 
облекла – широки якета, жакети, джемпъри, поли, панталони. 
През 1924 – 1929 г. облеклата са свързани с развитието на 
абстрактното изкуство и функционалността в архитектурата. 
Кубистичните мотиви присъстват в тъканите като се използ-
ват различни геометрични фигури. Вдъхновени от кубизма, 
художниците Соня Делоне – Терк и дизайнерът Жан Фат съз-
дават дръзки геометрични форми, разпространени и върху 
аксесоарите, бижутата, обувките и тъканите. Динамиката на 
геометричните форми се подчертава от ярките цветове, на-
помнящи творчеството на шовистите (Souves – диви зверове), 
футуристи и сюрреалисти. Най-много геометризация на фор-
мата се забелязва в периода 1930 – 1939 г. Силуетът моделира 
торса, излъчващ движение и живот. Разнообразието на детай-

лите се съчетава с асиметричното разположение по фактура и 
структура тъкани. Творчеството на Елза Скиапарели е свър-
зано с въвеждането на конструктивни и декоративни геомет-
рични детайли, цветни ципове, триъгълни обеци и др. Роклите 
й са гарнирани с мрежа и цветни структурни допълнения. 
Полите са с разнообразни разрези. Към 1940 – 1946 г. силуе-
тите се довеждат до геометрична форма – палто правоъгъл-
ник, костюм квадрат, а роклите до два събрани триъгълника, 
пресечната точка на които е акцентирана с колан. През 1945 – 
1946 г. костюмите са подчертани с презраменните шевове и 
много басти, оформящи бюста. Контрастът на композицията 
се проявява в широките рамене и ниско плисираните поли, а 
композиционният център е на пресечната точка на диагонали-
те. Полите са с много платки – рязани на четири, шест или 
осем парчета. Периодът 1947 – 1960 г. е свързан с прогреса в 
техниката, отражение намират новите форми в архитектурата 
и модата. Изменя се образът на костюма (New Look – нова 
външност) в творчеството на Кристиан Диор, Маги Руф, Жан 
Фат, Нина Ричи, Ланвен, Лелонг, Шанел и др. Еволюцията в 
геометричните форми се проявява особено в творчеството на 
Кристиан Диор. Той създава огромни палта и манта с обемни 
ръкави, широки развяващи се геометрични елементи с огром-
ни детайли. Един от новаторите в костюма е Пиер Карден, 
който през 1951 г. развива геометричния стил в модата – ин-
терес и практичен. Под формата на кръг, правоъгълник и три-
ъгълник прави трикотажни гащеризони, кожени панталони. 
Различията във формата се проявяват в отнемането и приба-
вянето на геометрични детайли чрез изразяване на детайли и 
веревни спираловидни части. Моделите му в геометричен 
стил са с дръзки изчистени форми, много често с асиметрични 
детайли. Революция на геометричния стил извършва и Андре 
Куреж, който утвърждава младежкия стил в модата. Облекла-
та му се отличават с острата ъглова линия, строга съразмер-
ност и контрастни цветосъчетания. През 60-те години геомет-
ричният стил се проявява в творчеството на Ив Сен Лоран. 
Вдъхновен от творчеството на Анди Уорхол предлага роклите 
“поп-арт” в стила на художника Мондриан. И по-късно 1970 – 
1980 г. неговите колекции са свързани с творчеството на Пи-
касо. По това време геометричният стил в модата се развива 
интензивно. Изменят се пропорциите на силуета – правоъгъл-
ник, триъгълник и елипса. Значително се изменя конструкци-
ята и линиите, които в много случаи маскират анатомичния 
строеж и довеждат до геометризация на женската фигура. 
Бързо се развива конфекцията. Еманул Унгаро, Живанши, 
Жан Пол Готие, Пиер Карден, Жан Пату създават ъгловати 
палта и костюми, къси рокли със заострен силует във форма 
на буквата А, дълбоко изрязани ръкавни извивки на палта и 
рокли, ансамбли с шорти и блейзери, проектират драстични 
метални дрехи. Правият силует продължава да доминира в 
творчеството на Ив Сен Лоран, Нина Ричи, Шанел, Диор, 
Ланвен и др. Обръща се внимание на детайлите, моделиращи 
силуета. Раменната част е подчертано разширена, а талията 
играе решаваща роля. Геометризация се появява особено в 
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пластичния трапецовиден силует на връхните облекла. Детай-
лите и яките достигат драстични размери. Повечето шал-яки 
преминават в качулки. Саката в стила 1960 – 1970 г. са тесни 
с хоризонтални платки и външни джобове с обточен кант. По-
късно се въвеждат многослойните облекла със свободна фор-
ма на ръкавите. Появява се своеобразно творчество на френс-
ки и японски дизайнери като Кензо Токада, Йоджи Йамамото, 
Луи Феро, Карл Лагелфелд, Кристиан Лакроа, Клод Монтана, 
Нина Ричи, Жан Франко Фере и др. Появяват се нетрадици-
онни материали като конструкцията на облеклата не е скована 
в традиционните рамки. Пако Рабан въвежда геометричен 
стил от метал, пластмаса, хартия, кожа, алуминиево фолио и 
др. Кристиан Локроа, Джани Версаче, Жан Франко Фере раз-
работват графични форми в ярки цветове, достатъчно дръзки, 
агресивни и необичайни, с нарушени пропорции и изрязани 
детайли. През 1980 г. особено динамично е творчеството на 
английските дизайнери Джон Галиано, Катерина Хамънт, 
Налан Сторн и др. Те се стремят да постигнат баланс между 
абсурдната идея и живата реалност. Мери Куант развива гео-
метричния стил в колекция облекла от поливинилхлорид. 
Джон Бейт, Жерар Пипар, проектират младежки винилови 
палта, кожени якета с широки яки. През 1990 г. отново се 
разпространява геометричният стил в модата, напомнящ си-
луета през 60-те години. Ив Сен Лоран, Пиер Карден, Кензо и 
Монтана създават необичайни къси манта в трапецовиден 
силует. През 1995 – 2000 г. този стил изпитва особена фило-
софия, ориентирана към невероятните, нестандартни форми, 
свързани с развитието на естетическия статус на променящата 
се среда. Под девиза “Форма и образи в графиката, фотогра-
фията, промишления дизайн и модата” Ричард Найпиер съз-
дава интересни форми за фирмата на Пиер Карден и участва в 
програми за развитието на тоталния дизайн. Простите геомет-
рични форми оживяват в новата пространствена среда. 

Изследвайки геометричния стил в модата може да се 
направят следните заключения: 

1900 – 1908 г. – силуетът се развива в изтеглен правоъ-
гълник и S-образен, детайлите са триъгълни и правоъгълни, 
разположени симетрично. 

1908 – 1914 г. – вретенообразният силует се подчертава 
с динамични триъгълни форми, но се срещат комбинирани 
многоъгълници и други детайли. 

1915 – 1923 г. – правоъгълният силует се скъсява. Гео-
метричните форми се развиват вертикално и диагонално, на 
местата на срязванията се забелязват басти и набори, има 
симетрично разположени и вертикално удължени правоъгъл-
ници. 
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1924 – 1929 г. – градивните геометрични форми са 
удължени правоъгълници или трапецовидни. Детайлите са 
огромни. Овални ръкави акцентират композиционния строй. 

1930 – 1939 г. – силуетът е А или Х-образен. Детайлите 
са правоъгълни и във формата на трапец. Талията е силно 
акцентирана, като подчертава хоризонталната линия на два 
обърнати триъгълника. 

1940 – 1946 г. – силуетът се доближава до квадрат, за-
белязват се хоризонтални правоъгълни платки. 

1960 – 1970 г. – силуетът е изчистен и скъсен, детайлите 
са хоризонтални и вертикални правоъгълници. 

1981 – 1987 г. – многослойното облекло се развива в 
правоъгълен силует и трапец. Ръкавните извивки са задълбо-
чени, използва се кимоно, започващо от талията и реглан-
ръкави. Забелязват се съчетания от триъгълници с правоъгъл-
ници и диагонално разположени многоъгълни фигури. силуе-
тът е придружен с много набори, басти, подчертаващи голя-
мата свобода на конструкцията, която не следва естествените 
пропорции в човешката фигура. 

1987 – 1990 г. – отново се появяват скъсеният трапец и 
квадратният силует с разширени чрез подплънки рамене. 
Формите се съчетават динамично – триъгълници, правоъгъл-
ници, овални. 

1991 – 1997 г. – силуетът напомня скъсен правоъгълник. 
Конструктивните линии и форма подчертават човешката фи-
гура. детайлите повтарят модата от 60-те години. 

1997 – 2001 г. – силуетът представлява удължен правоъ-
гълник, следва правилните пропорции на човешката фигура. 
Срязванията подчертават линията на гърдите, талията и хан-
ша. 

От 2000 до 2011 г. геометричния стил е свързан с нови-
те материали. Построяването на структурата на дадено облек-
ло изисква търсенето на най-типичните линии за дадена фор-
ма и свеждането им до най-простия геометричен вид. 

Стабилните елементи като по-голяма основна единица в 
структурата определят силуетните форми и обединяват под-
вижните отделни групи елементи. 

Усложняването на конструкцията се проявява в моде-
лирането, често постигано чрез контраст и съчетания на раз-
нообразни форми (фиг. 1), както и срязани асиметрични ре-
шения с направляващо движение. 

Формата е динамична в основата лежи кръг. Линията на 
силуета твърде изтънчена появяват се колосани и опънати 
върху обръч елементи, пластично третирани – фиг. 2. 

Съвременният стил се проявява и върху различните 
форми на обеми на ръкавите, както и ръкавните извивки. Ня-
кои от роклите остават със срязани на ленти корсажи, изпод 
които се прозират в контрастни цветове или нюансни съчета-
ния корсажи. 

Ханшът често се акцентира с изкуствени подплънки 
ниско отзад под талията, подчертаващи пластиката на тяхната 
форма. Съществуват предпоставки за многообразна и изрази-
телна пластика на фигурата при относително прости форми, 
съчетани в една структура.  

Понякога материалите са от капитонирани или импрег-
нирани тъкани или от лицеви кожи. Ефектите се постигат и 
чрез контрастно съчетаване на агресивни кройки и носещи 
елементи със съпоставяне на материалите от глазирани мат и 
лакирани лъскави повърхности в умопомрачителни колиета и 
нашийници с остри дъги.  

Това се забелязва в дизайнерката Мичико Кошино в ре-
вютата й в Лондон. 

Облеклата се развиват в съответствие със съвременната 
архитектура с нейните пластични тенденции, както и с тен-
денциите в дизайна. 

Проучването е направено в зависимост от материалите, 
техния вид (естествени, химични, минерални, изкуствени, 
синтетични, неорганични и др.). 

Пропорциите в облеклото са от важно значение, те оп-
ределят основната конструктивна схема, естетиката и хармо-
нията на изделията, съединяването на основните линии и еле-
менти. Съответствието на формата с конструкцията – текто-
ничността трябва да се проявява и да бъде свързана с плас-
тичността на формата. Композиционния център в облеклото 
може да бъде съсредоточен в горната част на облеклото вля-
во, надолу или надясно. 

Някои елементи трябва да са по изявени, а не монотон-
ни – фиг. 4. 
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Това може да бъде постигнато чрез комбинация от ня-
колко вида тъкани или чрез конструктивни елементи, както и 
чрез набори плохи, плисета и различни срязвания. 

Изводи 
1. Изследвайки формата на ХХ век може да се конста-

тира, че в делението на формата в женското облекло се забе-
лязват триъгълници, правоъгълници и овални фигури, под-
чертаващи основния силует, изграждащ структурата на об-
леклото. 

2. Най-голям процент на използване на геометрични 
фигури, следващи правните конструктивни линии се забеляз-
ва 1930 – 1939 г. и 1960 – 1970 г., където динамиката и остро-
тата на формите достига своя връх. Повторение на тези фор-
ми се забелязва и през 1990 г., където водещите форми са 
удължените правоъгълници. През 1992 – 1993 г. динамиката 
на формата се осъществява благодарение на диагонално раз-
положените ъгловати форми, често съчетани с вертикални и 
хоризонтални срязвания. 

3. Трапецовидните форми, забелязващи се през 30-те 
години от 1939 г. откликват в силуетите на 1995 – 1996 г. 

4. Смесени конструктивни форми преобладават в об-
леклото на 1998 г. 

5. В облеклото през 2000 – 2011 г. се забелязват плас-
тични решения, които не всякога следват естествените про-
порции и излизат извън тялото. 

Цикличното повтаряне на динамичните остри форми 
може да следва през 5, 10, 11, 22, 30, 100 години. 

Като се проследи модата на ХХ век може да се конс-
татира, че след геометричния стил винаги следва пластич-
ният, наситен с драперии и обемни форми. 
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Фиг. 3. 

Стърчащи краища 
 

SCIENTIFIC PROCEEDINGS VIII INTERNATIONAL CONGRESS "MACHINES, TECHNOLОGIES, MATERIALS" 2011 PRINT ISSN 1310-3946

YEAR XIX, VOLUME 3, P.P. 43-47 (2011)46



 

 
Фиг. 4 – а 

 
Фиг. 4 – b 

 

 
Фиг. 4 – с 

SCIENTIFIC PROCEEDINGS VIII INTERNATIONAL CONGRESS "MACHINES, TECHNOLОGIES, MATERIALS" 2011 PRINT ISSN 1310-3946

YEAR XIX, VOLUME 3, P.P. 43-47 (2011)47




