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Натуральнісь – дуже популярний термін ХХI сторіччя. І не дивно, адже 

із швидкою урбанізацією ми починаємо цінувати усе природнє, традиційне та 

рукотворне. Це уособлює унікальність, неповторність та корисність продукту. 

"Біо", "еко", "органік"... Ці модні слова сьогодні у всіх на слуху. На 

Заході ідеї натуральності і екологічності стали популярними ще у 1980-х. У 

країнах з високим рівнем життя і з давньою традицією турботи про довкілля 

екологічно чистий одяг, меблі, іграшки, миючі засоби вибирають вже прак-

тично всі, хто може собі це дозволити. Та й у нас прихильників натуральних і 

безпечних товарів стає все більше [1]. 

Стиль в одязі – синонім бездоганності у всьому. У створенні стильного 

образу дрібниць не буває. Вибрати просто дорогу річ – цього замало. 

Необхідна гармонія: форм, кольору, фактури тканин. Класика жанру – 

натуральні тканини. У них краса, здоров'я, ідеальні споживчі властивості – по 

всіх позиціях матеріали, виготовлені на основі натурального волокна, 

лідирують над синтетичними альтернативами, які, образно кажучи, як зимове 

сонце – світять, але не гріють. 

Але багато людей можуть подумати, що такий одяг нудний й 

непомітний. Це зовсім не так. Майже всі сучасні модні будинки віддають 

перевагу еко-речам. А якщо з цією колекцією працював відомий всьому світу 

бренд, то навряд чи можна вважати таку річ не актуальною. 

Такий одяг не завдає жодної шкоди природі. Вся сировина 

заготовлюється, без добавок, які не шкодять природі і проходить ручну 

обробку, тому часто їх називають речами ручної роботи. 

Стиль еко був створений Ліндою Лаундермилк. В 2002 вона вперше 

представила цей стиль на світових показах. Слідом за нею, замовленням одягу 

ручної роботи, зацікавилися Дж. Армані, Стелла Маккартні, Ст. Бекхем, а 

потім і всесвітньо відомі бренди: H&M, Lacoste, levi’s, Gap, Zara, Tommy 

Hilfiger. 

Перерахуємо деякі риси, що відображають еко-моду: 

Виключно натуральні матеріали. Одяг створюється з льону, шовку, 

бавовни, вовни. Актуальними є хутро і шкіра, проте варто брати до уваги, що 

захисники природи не задоволені цим і вважають, що від подібних матеріалів 

слід відмовитися. Однозначно можна сказати, що в еко-одязі немає місця 

синтетичним матеріалам і штучним тканинам. 

Еко-принти. Звичайно – це квіткові малюнки, зображення дерев і тварин, 

рослин, комах, птахів, тобто природних об’єктів. 

Вільний крій одягу. У колекціях модельєрів важко знайти облягаючі та 

некомфортні вироби. Для всіх фасонів характерним є вільний крій, що не 

обмежує рухи і дозволяє комфортно відчувати себе в такому одязі. 
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Природні кольори і відтінки. При створенні використовуються 

виключно природні кольори і барвники, що дозволяють бути ближче до 

природи. 

Натуральні аксесуари та взуття. Комплекти одягу доповнюються 

прикрасами і аксесуарами з природних матеріалів – дерева, каміння, шкіри. На 

ноги одягається натуральне взуття. 

Мінімум полімерів. Фурнітура та нитки виключно натуральні. 

Висока ціна. Еко-одяг може бути тільки дорогим, оскільки протягом 

усього циклу від вибору місця, де буде вирощуватися матеріал до пошиття 

останнього ґудзика потрібен ретальний догляд і контроль. 

На основі вище перерахованих рис еко-моди створено авторську 

колекцію під назвою “Еко-колорит” (автори: Гунда Я. В. та 

Матрофайло М. В.) представлено на рис. 1. Асортимент одягу виготовлений з 

натурального льону, сумки з бавовни, аксесуари з натуральної шкіри та 

частково дерева. Дотримано вільний крій одягу та природні відтінки тканин. І 

головна особливість колекції власноруч зроблені принти за лісовими 

мотивами.  
 

 
Рис. 1. Авторська колекція “Еко-колорит” 

 

Отже, вдягатися красиво, комфортно і натурально без шкоди довкіллю 

можна, підібравши собі по духу стиль, якому характерні вище перераховані 

риси. Такими стилями є бохо-шик, кантрі, рустикальний, екологічний. 
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