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Досить часто при розробці авторських моделей одягу в якості джерела 

творчості обирають історичні костюми і шляхом стилізації окремих ознак 

відтворюють їх в сучасних моделях. Стилізацію застосовують при 

відтворенні форм та силуетів, конструкції, при запозиченні декору, техніки 

його виконання, розмірів та місця його розташування в моделі. 

Існує ряд методів стилізації які носять назву: цитат; аналогій; 

спрощення; еклектики. Перераховані методи стилізації досягають певними 

прийомами: 

аналогії – тотожним  відтворенням прототипу, розробкою аналогічного 

крою, використанням декору на тих же конструктивних поясах, що і в 

прототипі; цитат – перенесенням традиційних способів оздоблення на нові 

матеріали; цитуванням традиційних орнаментів на новій формі;традиційне 

розміщення декору при іншому силуетному вирішенні, перенесенням 

окремого об’єкту в нову форму або комплекс; повтором орнаментального 

мотиву в інших деталях зі зміною його пропорцій та кольорів; зміною 

техніки декорування;зміною пропорційних розчленувань форми з 

урахуванням актуальних тенденцій в одязі; спрощення – спрощенням 

характерних ознак із збереженням упізнаваності стилю; еклектики –

змішанням різних стилів, форм, фрагментів;застосування модного на час 

створення силуету [1]. 

Для визначення прийомів стилізаціїодягу в стилі модерн, було 

підібрано 50 моделей сучасних дизайнерських суконь та їхніх прототипів із 

ретро суконь [2]. В результаті аналізу виявлено, що сучасними дизайнерами 

використовуються всі прийоми стилізації, при чому одним автором може 

бути застосовано декілька прийомів при розробці однієї і тієї ж моделі. 

Крім цього встановлено, що при сучасній стилізації видозміні 

підлягають наступні конструктивно-композиційні ознаки: силуетна форма 

виробу, крій рукава, форма горловини, пропорційні співвідношення частин та 

цілого, оздоблення та рисунок тканин, техніка оздоблення тканини та 

способи декорування виробу. При цьому в ряді моделей спостерігається 

зміна групи аналогічних конструктивно-композиційних ознак. 

Спільність відтворення характерних  ознак стилю модерн в сучасному 

одязі дозволила розробити 4 комбінаторні схеми типових стилізованих ознак, 

які найчастіше відтворюються в сучасних сукнях. Вони є основою при 

розробці нових моделей, оскільки характеризують найбільш вагомий етап 

розробки моделі – вибір силуету та довжини виробу, крою, об’єму та 

довжини рукава, форми горловини, пропорцій верхньої та нижньої частини 

стану виробу. 

 



 
Рис. 1 – Комбінаторні групи базових моделей одягу стилізованих в стилі модерн 

 

Підтвердженням цьому є розробка ескізного проекту авторської 

колекції під девізом «Labelle», яка побудована на комбінаторній групі № 3. В 

розробленій колекції, використано принципи подібності, цитат, аналогій і 

спрощення. Стилізації підлягає крій рукава, перетворюючись з 

суцільновикроєного на рукав «крильце». Форма декольте змінюється з 

прямокутної на фігурну. Довжина виробу – вкорочується, за зразком верхніх 

 
 

Рис. 2 –Фрагмент колекції жіночих 

суконь під девізом «Labelle» 

шарів багатошарових спідниць. 

Форма поясів, змінюється з прямих 

на ромбоподібні, і вони залишаються 

одними з головних акцентів для 

підкреслення неприродньо короткої 

верхньої частини торсу та 

видовженої нижньої частини. Більшої 

подібності до стилю модерн вдалося 

досягнути шляхом використання 

аналогій в оздобленні, кольорі та 

фактурі тканини. Оздоблення 

зберігає квіткові мотиви, але є більш 

сучасним по техніці. Орнамент 

розташовується лише по краю деталі 

за принципом цитат. 

В подальших дослідженнях планується розробити каталоги дрібних 

деталей, зразків сучасних тканин для використання їх з метою детальної 

стилізації моделей в стилі модерн. 
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Рис. 2 –Фрагмент колекції жіночих суконь під девізом «Labelle» 


