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Концептуалізм у сучасній моді: теорія і практика проектування

Концептуалізм — напрямок у аванґардній моді початку
ХХІ ст., що акумулює прийоми концептуального мистецтва та
інноваційні технології виробництва одягу.
Звернення дизайнерів до концептуальних форм творчості
зумовлене можливістю створення авторських колекцій одягу,
наповнених змістовними та інноваційними дизайнерськими
ідеями, які розширюють межі моди й можуть мати суттєвий
вплив на розвиток проектування костюму претапорте. На межі
XX – XXI ст. концептуальний костюм постає своєрідним посередником між сучасним мистецтвом і проектуванням одягу.
Модельєрам не просто досягти визнання в якості повноцінних
художників, проте вони постійно роблять спроби, серед яких і
звернення до артдизайну — “концептуального одягу”, популярність якого зростає з 80-х рр. ХХ ст. [1, 136].
Артдизайн — ділянка дизайнпроектування, яка об’єднує
прийоми аванґардного мистецтва та промислового дизайну,
пов’язана зі створенням функціональних об’єктів, які мають
художньокультурну цінність. Артоб’єкт — концептуальний
костюм — твір аванґардного мистецтва, виконаний в одиничному варіанті для демонстрування або експонування в музеї,

вирізняється можливістю його одягнути. У концептуальному
костюмі претапорте активно застосовуються інноваційні технології, що відображає рівень розвитку технічної бази. Якщо
артоб’єкти, які не тиражуються, можуть виконувати з нетрадиційних матеріалів або дуже дорогого інноваційного текстилю, одяг претапорте, позбавлений епатажності, проектують
для конкретного споживача й повсякденної ситуації, обмежуватиметься рамками середньої цінової категорії костюму.
Костюм як об’єкт концептуалізму співвідноситься з ціннісно
змістовним оточенням, що вказує на культурні, соціальні,
ментальні, інші контексти, і поза ними свою значущість втрачає. Він не може бути розглянутим без врахування соціально
психологічних аспектів моди й соціальнознакової функції одягу.
Його особливістю є зміщення уваги концептуаліста з пластичної форми на процес створення змістів, на зв’язок з культурними або конкретними контекстами.
Витоки концептуальної моди сягають західноєвропейського образотворчого мистецтва середини XIХ ст., аванґардного
мистецтва початку ХХ ст., як самостійний напрямок виділився
у постмодернізмі другої половини XX ст., на початку ХХІ ст.
утверджується в модній індустрії різних країн.
В історії мистецтва вартими уваги є концептуальні розробки
прерафаелітів (1850-1870) Данте Ґабріеля Россеті (“естетична
сукня” вільного покрою, простого силуету, природних кольорів;
краса — не менш важлива, ніж раціоналізм), Вільяма Морріса,
Джона Рьоскіна (“Рух мистецтв і ремесел”, “Віденські ремісничі майстерні”; художній костюм простий і функціональний)
— противників об’ємних і конструктивно обтислих костюмів вікторіанської епохи. У дизайнерській творчості Ґустава Клімта
й Емілії Фльоґель, Анрі Ван де Вельде й Леона Бакста теж
простежуються ідеї створення концептуального одягу (сукні
реформи) в гармонії з пластичною культурою модерну.
Експериментальні проекти футуристів посприяли створенню модного костюму з художньознаковими рисами. Джакомо Балла використав мову власних станкових речей, де одяг
представив динамічним, трансформуючим і яскравим. Філіппо Марінетті та інші пропонували виконувати костюми з не-
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традиційних матеріалів (папір, солома, мішковина, ґума, метал
і пластик) у флуоресцентних, мерехтливих кольорах. Вони видали маніфести про футуристичний костюм (простий, зручний,
близький до уніформи); чоловічу моду; капелюх; краватку, що
засвідчувала осмислення одягу як об’єкт мистецтва. “Маніфест
про одяг людини майбутнього” (1913) — справжнє пророцтво
Дж. Балли: “Наші вулиці виглядають безбарвно, гнітюче. Люди
носять бездарний, безжиттєвий, декадентський, песимістичний
одяг. Давайте створимо речі майбутнього — вони будуть дуже
простими і милими, даруватимуть задоволення тілу, і в них буде
просто вибух кольору. Найчервоніший з червоних, найзеленіший
із зелених, інтенсивно жовтий і оранжевий, чистий білий. Дизайн повинен бути дуже динамічним, а рисунки — інтенсивно
геометричні, хай це будуть трикутники, кола, спіралі, еліпси,
квадрати! Речі будуть фосфорувати і виблискувати. З’явиться
ароматизована білизна. Антисептичні шкарпетки. Будуть штани
з електричними лампочками. Потім з’являться тканини, які змінюють свій колір залежно від настрою людини” [2, 28]. Практично все це здійснилося насправді.
Російські та українські конструктивісти шукали можливостей серійного виготовлення одягу, наділеного художньою
ідеєю і відповідного соціальному замовленню. А. Екстер, В.
Степанова, В. Татлін, К. Малевич, А. Родченко, Л. Попова
виокремили три основні типи одягу: повсякденний, спортивний і спеціального призначення.
Абсурдистські ідеї та епатаж властиві сюрреалістичному
костюму, в якому практична функція одягу поступалася естетичній, швидше сценічній. Ельза Ск’япареллі вперше перенесла
художні принципи сюрреалізму на одяг претапорте (колекції з
Ж. Кокто, С. Далі), де стиль проявляється в деталях (ґудзики, рукавички, капелюшки). У її дизайні костюму спостерігаємо народження феномену артоб’єкта, які нагадували об’єкти
з полотен сюрреалістів (“Капелюшок — туфля” (1937-1938),
“Сукня з лобстером” (1937), пальто з кишенями у вигляді висунених ящиків комода — улюблений образ С. Далі (1936).
У проектах футуристів і конструктивістів з’являються основи
проектування концептуального костюму претапорте.

Від середини 1960-х рр. у модній індустрії відбулися зміни: з’явилися нові модні марки, магазини, стилісти, молодіжна
мода. Демократичною та доступною стала мода, що збільшило запотребованість “готового одягу”. Індустрія претапорте
ґрунтувалася на інноваційних технологіях виробництва, які
могли забезпечити модним одягом велику кількість споживачів. Концептуалізм розширив вплив на одяг масового виробництва, дизайнер виходить на перший план, його творчість може
спровокувати новий напрям у моді.
У 60-х рр. ХХ ст. “стилістичні натяки” на космічні польоти
стали неодмінною частиною моди. Від 1964 р. революція в моді
— новатор ультрасучасного дизайну Андре Курреж представив культову молодіжну колекцію “Космічна ера” (блискуча
синтетика, мінімалізм, тотальність білого). Точність і простота
одягу є результатом застосування математичного методу проектування, а використання геометричних форм є наслідком захоплення архітектурою, вказуючи цим на спільність архітектури й моделювання одягу [3, 96].
Пако Рабан 1965 р. показав колекцію з 12-ти суконь
(одягбіжутерію), “не придатних до ношення”, з пластикових
пластинок, доводячи, що прогрес дизайну полягає у відкритті
нових матеріалів і методів, на противагу традиційному методу
моделювання — переміщення основних конструктивних ліній
від сезону до сезону.
Феномен концептуального дизайну другої половини ХХ
ст. розкривається через філософію та естетику постмодерну з
відсутністю загальнозначущої раціональної істини, стильової
цілісності, плюралізмом, еклектизмом, грою та ін. Для костюму — поява нових формальних мов, пов’язаних з різними
стилями, що співіснують одночасно. Розширюється географія
моди, пришвидшується зміна модних тенденцій, формується
нова парадигма моди, яку визначають смаки молоді та, що
прикметно, — перетворення “антистилю” у стильовий напрямок. Саме явища “антистилю” і “антимоди” визначатимуть
розвиток концептуалізму в моді.
На межі ХХ – XXI ст. проектування концептуального костюму стає одним з актуальних напрямків і поширюється в мод-
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ній індустрії різних країн, перш за все в Японії, Бельгії та Данії.
У 1980-ті рр. нове покоління японських дизайнерів (І. Міяке, Р. Кавакубо, Й. Ямомото) представило ідею сучасного
костюму на основі національної художньої культури, на зміну
традиційній комбінаториці запропонували активне експериментування з концепціями, об’ємами, пропорціями та матеріалами. Їхні інтелектуальні, деконструктивні, багатошарові й
об’ємні моделі протистояли модному мейнстриму. Якщо крій
європейського одягу орієнтується на фігуру, у японців — на
матеріал, який швидше приховує або деформує її [4, 514-515].
Костюми Іссея Міяке — “маніпуляції і метаморфози” традиційного японського одягу. У серії “Складки, будьласка” і
“Шматок тканини” розвиває ідею поняття “ма” (неповторного індивідуального простору людини). 1970 р. заснував
дизайнстудію для розробки одягу з єдиного шматка тканини, мінімальним застосуванням крою і швів, що залишилося
відправною точкою для наступних його моделей. Від 1994 р.
інженер Д. Фуджівара для створення інноваційного трубоподібного полотна модернізував станки, за допомогою яких довга плетена “жакардова” труба перетворювалася в будьякий
одяг (сукня, сорочка, спідниця). Тканина набуває необхідної
форми після прорізів, що дозволяє швидко налагодити масове
виробництво одягу, не говорячи про те, що таку модель можна адаптувати до будьякої фігури. Це найновіше досягнення І.
Міяке в конструюванні одягу відкриває нові шляхи отримання
оригінальних моделей (“АРОС QUEEN” 1999).
Йоджі Ямомото, проводячи асоціації з аванґардним мистецтвом, зокрема, костюмами П. Пікассо для Дягілевських
балетів, створює і нефункціональний одяг — жилет і спідницю
з дерев’яних клинів і металевих петель (1991), який наче “втікає” від стандартної фігури.
Концептуалізм японців став фундаментом для розробок дизайнерів з Бельгії, які теж поставили під сумнів канони французької
системи моди — деконструкція на зміну традиції. У бельгійській
школі концептуального костюму виділяють три покоління —
Мартін Маржієла з концепцією стирання образу бренду, яку втілював у всіх колекціях; “антверпенська шістка” (Ан Демельмей-

стер, Дрес ван Нотен та ін. з ідеєю відсутності межі між модою
та мистецтвом, акцентом на дизайні, а не декоруванні, андрогінності, вільному силуеті, пригашених кольорах і деконструктивних
технологіях) і дует “АФ Вандеворст” і Бернхард Віллхелм (процес створення колекції — від ідеї до презентації, яку розглядають
як гру, підпорядковану заданій наскрізній інтризі.
На початку XXI ст. поруч з японським і бельгійським напрямками в моді з’являються данські бренди концептуального
костюму, творцями яких є Барбара Гонджіні (неформальний,
епатажний підхід до формального одягу — стиль “ґранж”) і
Генрік Вібсков. Зміни в індустрії моди Данії почалися 2005 р.,
коли в Копенгагені була заснована інституція, відповідальна
за організацію тижня моди та ярмарок модних товарів. “НеВиставка” становить альтернативу модним ярмаркам як простір, що об’єднує різні нонконформістські об’єкти культури —
одяг, музику, сучасне мистецтво, фотографію та відео.
До початку XXI ст. концептуальне проектування пройшло
стадії від індивідуальних експериментів до виділення в самостійний напрямок і на початку нового століття спостерігаємо
в моді з усталеними напрямами: створення артоб’єктів, одягу
претапорте та змішаних колекцій.
Проектування концептуальних колекцій откутюр аналогічне створенню твору мистецтва, а колекцію можна розглядати
як групу артоб’єктів, об’єднаних спільною ідеєю. Мета таких
колекцій — демонстрування творчої потуги художника, його
авторської концепції, спадкоємності рукомесних традицій і інноваційних технологій виготовлення [5, 160-161].
У творчості дуету голландців Віктор і Рольф осмислюються
європейські культурні традиції з позицій новітніх технологій. У т.
зв. “Гастрономічній” колекції (2010) жіноча фігура — вісь, довкола якої твориться композиція з форм, що асоціюються з голландськими “спеціалітетами” — сиром, бісквітним печивом тощо.
Методика проектування колекцій японського дизайнера Рей Кавакубо полягає в оголошенні концепції майбутньої
колекції та штату спеціалістів, які проектуватимуть костюми
відповідно до ідеї. Пошуки нової структури одягу, деконструювання, порушення архітектонічних принципів побудови фор-
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ми, нетрадиційне використання звичних матеріалів, “сумні”
кольори є концептуальними складовими творчості майстра.
Дизайнер переконана, що ношення аванґардного одягу надає
людині можливості самовдосконалення. У колекції “Сукня
переходить у тіло переходить у сукню” (1997) Р. Кавакубо
показала костюми з обтислих матеріалів і додаткових подушечок, які демонстрували пластичну асиметрію — можливості
комбінування і трансформування людського тіла, одягу й додаткових елементів у костюмі. Створює новий, незалежний від
фігури одяг, який суперечить стандартам! Мода ХХ ст. “відкрила” тіло й художники на нього орієнтувалися.
Для представлення концептуальних колекцій дизайнери часто звертаються до додаткових театральних ефектів, що перетворює дефіле на перформанс. В останній колекції Олександра
Маккуіна весналіто 2010 “Походження видів”, навіяній теорією
Дарвіна про природний відбір, завдяки віртуозному кравецтву
представлено людинуамфібію — природа стає жінкою, посиливши потужний зв’язок між природою та технологією.
Авторські концепції втілюються в одяг претапорте у вигляді
візуальних цитат і трансформування ідеї артоб’єкта у форми
костюму претапорте. Складнощі проектування концептуального одягу претапорте — у створенні авторського костюму,
що відповідає найсучаснішим вимогам масового виробництва.
Візуальні цитати — спосіб перенесення художньої концепції
дизайнера у форми, конструкцію одягу претапорте. Так, декоративні елементи, лінії, фактура матеріалів артоб’єктів Хусейна Чалаяна стають знаковою частиною одягу претапорте. Його костюми з
інтернетмагазину, наприклад, жакет і спідниця (2009), виконані з
технотекстилю, що імітує папір (використовує візуальну цитату з
“паперової” колекції 1994), з дипломної роботи “Поховані” (1993,
ідея тлінності, швидкоплинності, еволюції та матеріальності речі)
використовується “іржава” фактура полотен тощо.
Моделі М. Маржієли “Весна 2009” створені під впливом
колекції “Весна 1999”, під час показу якої асистенти тримали
великі фотографії одягу. Упродовж усієї творчості М. Маржієла переглядав цю концепцію, демонструючи взаємозв’язок
моди з нівелюванням почуття індивідуальності. Шовковий

одяг з принтами має простий крій, стримані кольори та не позначається додатковими візуальними елементами, які можуть
повідомити назву бренду або колекції, обличчя моделей також
приховані.
Трансформування артоб’єкта в форми одягу претапорте
розглядається як другий метод втілення художньої концепції
в проектування одягу. Художник створює об’єкти артдизайну,
втілюючи в них своє світовідчуття. Далі дизайнери розробляють можливі способи трансформації ідей артоб’єктів у дизайні
костюмів претапорте.
Загальною концептуальною складовою творчості художниці Люсі Орта є опікування соціальним становищем бездомних,
жертв катастроф, літніх людей. У серії артоб’єктів “Одяг
притулок” (1992) пропонує можливість трансформування
предметів одягу в притулок, які стають основою для свободи
руху й створення нової форми життя — “людини рухливої”.
“Хебітент” (1992-1993) — це з’єднаний зі складною рамою
водота вітрозахисний жакет, який стає костюмомжитлом. Дизайнер практикує метод “ресайклінґу”, виготовлення одягу
зі старих речей (краватки, білизна, рукавички, аксесуари), і
дає їм “друге життя”. Вплив дизайнерських ідей Л. Орта на
модну індустрію є очевидним, і низка компаній трансформували концепцію “міського кочового перебування”, втіливши її в
свій дизайн одягу претапорте. Як приклад, проекти італійської
“Сі Пі Компанії”, яка розробила серію “мобільних” предметів
одягу (вітрозахисна проґумована парка, яка трансформується
в спальний мішок, плащпалатка, жакет із вбудованим наплічником для скейтборда, головний убір, що комбінує капюшон і
маску для обличчя).
Науковотехнічні інновації впливають на функціональні й
формотворчі особливості костюму: застосування інноваційних
і нестандартних матеріалів (створені за останніми розробками
в хімії, комп’ютерному програмуванні, аерокосмічній інженерії та промисловому дизайні); зміна технологічного процесу
виготовлення костюму; використання технічних досягнень
для влаштування концептуальних акцій (Е. Ск’япареллі в
1930-1940-х рр. уперше використала застібкублискавку в

32

33

Концептуалізм у сучасній моді: теорія і практика проектування

Зеновія ТКАНКО

модному костюмі та синтетичні матеріали).
Технологічні інновації в дизайні одягу пов’язані з розробками французьких модельєрів 1960-х р. П’єр Карден для створення костюмів архітектурно точних ліній (сукня “Коробка
для яєць”, 1968) розробив матеріал Кардін із замінника синтетичного волокна, який давав можливості вакуумформування
матеріалу. П. Рабан 1968 р. у співпраці з Л. Джиффардом
винайшли “формовану сукню” з розпиленого в задану форму пластику, згодом ця ідея трансформувалася в концепцію
“костюмаспрея” ЖП. Ґотьє (1982).
2000 р. дослідники текстилю Університету мистецтв у Лондоні запатентували інноваційний матеріал ФабриКан. Ідея
“тканиниспрея” М. Торреса полягала в розпиленні на фігуру
моделі кольорового бавовняного волокна, яке нашаровуючись
формувало одяг — сукні, спідниці, сорочки.
М. Маржієла у співпраці з професором мікробіології (1997)
створив 18 суконь з живих мікробів. Сукні з розпиленою на
них зеленою пліснявою, рожевими дріжджами, насінням фуксії, жовтими бактеріями переносили в спеціальні теплиці на чотири дні для вирощування плісняви.
Х. Чалоян працює практично з усіма досягненнями техніки. Сукні створювали з використанням технологій літакобудування з матеріалів, створених зі скловолокна, ґуми, і становили механізовані розсувні конструкції. Сукні зі світлодіодами
(“Кристали Сваровського”, 2007), лазерним промінням, з
ебонітом тощо. Фактично всілякі інновації в моді пов’язані з
технологіями [6, 46-47].
У колекціїперформансі Х. Чалояна “Післямова” (2000) увага
дизайнера звернена до стану кочівників, біженців, змушених покинути свої будинки і винести із собою нажите роками майно.
Створення змішаних концептуальних колекцій — найпоширеніший принцип проектування на початку ХХІ ст. (Х. Чалаян, М. Маржієла, Ю. Ватанабе, В. ван Бейрендонк та ін.).
Проектування концептуальних колекцій претапорте демонструє симбіоз художніх ідей і методів створення претапорте.
Дизайнери зайняті пошуком можливості адекватного представлення концептуальних ідей у костюмі, які відповідають

вимогам одягу претапорте. І. Міяке вирішує це завдання через розроблення інноваційних способів створення костюму. У
співпраці з М. Мінагава (1993) розробив колекцію костюмів з
плісированих матеріалів “Складки, будьласка” (спочатку конструював одяг і лише згодом закладав у складки), які використовуватиме в наступних колекціях.
Костюми Г. Вібскова відзначаються сміливим, еклектичним і
яскравим вирішенням. Полюбляє бавитися силуетами, несподіваним кольоросполученнями, залишаючись прихильником класичної якості крою, організації шалених перформенсів і музики.
Розвиток художнього костюму або одягу як артоб’єкта
можна простежити в українській моді початку 1990-х у творчості молодих дизайнерів, студентів і випускників вузів, і перш
за все ЛНАМ (В. Возняк, О. Чекотун, С. Терещенко та ін.).
Витоки одягу як творчого об’єкта, але швидше в сценічному
форматі, спостерігаємо ще на початку ХХ ст. у творчості українських художниківаванґардистів — О. Екстер, К. Малевича,
О. Архипенка, О. Богомазова, А. Петрицького та ін. Сьогодні в концептуальній моді України працює переважно молодь,
розробляючи колекції аванґардного костюму на конкурси, а
серед досвідчених дизайнерів — В. Анісімов, О. Залевський,
С. Єрмаков. Ця дизайнерська ніша набирає популярності у
творчості студентів Львівської національної академії мистецтв,
де особливо актуальною визначається соціальнокультурна тематика — антисніду, безпритульних, так званих “клошар”,
чорнобильська, екологічна, мілітарна та ін.
Діапазон застосування концептуальних ідей в дизайнерських експериментах достатньо широкий [7, 382-389]. На початку XXI ст. одяг стає семантично наповненим об’єктом культури, відображенням індивідуальності людини. Очевидним у
проектуванні одягу є перенесення акценту на його концепто
візуальне сприйняття та інтелектуальне осмислення. Костюм
дає сучасній людині можливість самовираження і формування
власного неповторного образу. Вдосконалення технологічної
бази сприяють створенню концептуального костюму в масовому виробництві. Нові технологічні можливості дозволяють
втілювати концептуальні ідеї в дизайн костюму та створювати
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одяг, наділений особливою художньою ідеєю і змістовною інформацією. А це робить концептуальний напрямок у дизайні
костюму одним з перспективних феноменів проектної культури
початку нового століття.
1. Свендсен Л. Философия моды ПрогрессТрадиция. — М.: Прогресс
Традиция, 2007. — 256 с. 2. Иконы стиля: История моды ХХ века /
под ред. Г. Буксбаум. — Спб.: Амфора, 2009. — 191 с. 3. Маккензи М.
Мода. Путеводитель по стилям. — М.: КладезьБукс, 2010. — 160 с. 4.
История моды с ХVIII по ХХ век. Коллекция Института костюма Киото. — М.: Taschen/АртРодник, 2003. — 735 с. 5. ПаломоЛовински
Н. Мода и модельерды. — М.: АРТРодник, 2011. — С. 192. 6. Moda
dzisiaj / pod red. Jonesa T.I. Rushton S. Koln. 2007. — 192 с. 7. Силинг
Ш. Мода. 150 лет. Кутюрье. Дизайнеры. Марки. — М.: 2011. — 512 с.
Annotation
Zenoviya Tkanko. Conceptualism in contemporary fashion: theory
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Аннотация
Зэновия Тканко. Концептуализм в современной моде: теория и практика проектирования. Освещено явление концептуального костюма
как направления авангардной моды, отслеживаются его художествен
ные истоки, выявлено особенности проектирования концептуального
костюма как арт объекта и костюма прет-а-порте. Проанализировано
знаковые работы художников-концептуалистов ХХ – начала ХХІ вв.
Отслежено динамику развития концептуального костюма в новых цен
трах авангардной европейской моды — Бельгия и Дания, а также упомя
нуты формы этого явления — художественный костюм — в Украине.
Ключевые слова: современная мода, авангардное искусство, кон
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