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Творческото проучване води до различни иновативни и
креативни идеи и решения в областта на науката и
изкуството.
То е в основа за усвояване на нови знания и развиване
на умения за комбиниране на различни стилове,
цветове и елементи за нас, учениците от специалност

Моден дизайн
Така се надяваме да тръгнем по пътя  към уникалността 

и красотата на висшата мода!

9а клас 



От бляскавите пайети, женствените къдрички и секси
дълбоките деколтета, до по-семплия и удобен спортен
стил, висшата мода предлага ежегодно много
разнообразни модни тенденции.



Цветовете изненадват с

много интересни хрумки,

така че да се предложи

поредната доза модни

изкушения. Ефреа няма да

пропусне да те запознае

съвсем навреме с всички

тенденции, които предстоят,

и както винаги ще започне с

цветната магия за някоя

колекция.

Пантон вече сподели топ 10

на цветовете за предстоящ

сезон и добрата новина е, че

повечето от тях най-вероятно

присъстват във всеки един

гардероб.



Дантелите винаги са актуални
в различни модни цветове

Женственост и красиви бродерии са типични за колекциите на топ
дизайнерите. Малко позабравената през последните години коприна, отново се
завръща и то преди всичко при блузите и роклите - богати на щампи или ръчно
рисувани, в ярки тонове и деколтета, с красиви и лъскави луксозни копчета или
мотиви. Голям хит са бродериите, както и допълнителни украси на яките като
панделки, джуфки, плисета, чупки и др.
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Цвят „пепел от рози“ във всяка от колекциите си представят като
класика в жанра Apiece Apart, Delpozo, Emporio Armani, Bally,
Roksanda.
Този нежен, безкрайно женствен и елегантен цвят, като никой
друг, се превърна в една от тенденциите на резорт - колекциите.
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И винаги класическото червено в различни комбинации



Мода с къдрички и волани
Те са женствено и кокетно допълнение към модните 
тенденции и продължават да са все така актуални. Този
елемент е чудесен за всеки гардероб и лесно се съчетават в по-
семплите модели за баланс. На особена почит е всяка рокля с 
къдрички и волани.

Бъдете внимателни, когато
избирате модели с тези
елементи, защото границата
между стила и това да
приличате на торта, е много
тънка.
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Ултра дълбоки деколтета
От нежност към силно изразен сексапил: всяка колекция добавя 
ултра дълбоките деколтета към тенденциите, които заслужават 
внимание. Говорим за онези свръх предизвикателни V-образни 
деколета. Противно на общото схващане, тези деколтета са най-
подходящи за дамите с по-малък бюст. Ултра дълбоките 
деколтета виждаме особено в роклите и по-рядко в топовете.



Голите рамене
Подобно на къдричките и воланите, голите 
рамене са се настанили в пролетно-летните 
тенденции от няколко години и са все така 
актуални. Те придават една сдържана доза 
сексапил и издължават фигурата.
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Бралетки
Бралетката наподобява сутиен, но напоследък силно
навлиза като част от ежедневното облекло. На бралетката
вече не се гледа само като на бельо, а е сред топ-
тенденциите, съчетавайки в себе си спортния и
ежедневния стил. Могат да се носят под полупрозрачни
блузи и ризи, като контрстиращ акцент вместо бельо.
Особено добре се съчетават с поли и панталони с висока
талия.



Модерна провинциалистка
Пробуждаща усещане за летен ден в 
Прованс, но изградена около вдъхнове-
ни от Япония силуети, тази история е за 
тихия комфорт, натуралните материи и 
абсолютната носимост. 
Умишлено     "нерафинирани" меки 
материи, изчистени кройки и широки 
форми, добавят азиатски привкус
Аксесоари от слама и други естествени 
влакна   носят  безгрижно   усещане   за 
комфорт. 



Изрязани силуети
Много от дизайнерите ни предлагат
тоалети с изрязани участъци. Изрязаната
на места кройка дава възможност за
поставяне на акцент и разнообразяване
на по-семплите модели. Освен това
добавя дискретен сексапил на всеки
модел. Изрязаните модели са особено
популярни при роклите.





Какво е моделът без
блясък? За да внесат
шик, пайетите идват да
разнообразят и освежат
стила ни. Независимо
дали са само елемент
от облек-лото или до-
минираща тенденция
при роклите и
аксесоарите, пайетите
са тук, за да направят
стила ни малко по-праз-
ничен, по-предизвика-
телен и малко по-
различен. Някои дизай-
нери пък заменят
пайетите с ламе, капси,
кристали и др.

Пайети и блясък



Среброто на бъдещето. 
Моделите висша мода в бъдеще ще са с оттенъците на сребро, злато и
други цветни метали. Темата се разкрива най-добре от колекцията с
леки тъкани Versus Versace by Donatella Versace. Създадените образи са
като костюми от фантастични филми.



Пола с голяма цепка и асиметричните форми
Друго ново може и да няма, но полата, разкриваща почти изцяло краката е
абсолютно задължителна. Моделите са различни – от макси на Emilia
Wickstead, през дразнещата въображението рокля на Versus by Versace, до
футуризма на черен фон от David Koma и Christopher Kane.



Новите колекции изненадват с решения, които са далеч от
скуката и досегашната традиция. Известните марки, сред които
J.W.Anderson, Simone Rocha, Preen, Comme des Garsons и Yohji
Yamamoto, представят асиметрични рокли, жакети и блузи.







В плен на мрежата
- винаги актуална 
за всеки стил



Принцесата с буфана
Дрехите с буфан-ръкав по принцип напомнят роклите на
приказните героини. Защо не? Дамските съвременни модни
тенденции позволяват да се почувстваме като наследнички на
трона.



Тенденция Милитари - модели, вдъхновени от военната
мода и създали милитъри стил - като една от последните
топтенденции. Якета и сака, напомнящи мундири и
камуфлажни дрехи. За да разнообразят стила, дизайнерите
добавят женственост чрез различни аксесоари или игра с
цветовете и силуетите, но без да губят военното излъчване.



Милитари-фентъзи от Chanel, Antonio 
Marras, Valentino, На Марк Джейкъбс
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Карго шик
Оставяйки в миналото по-грубите препратки към военните униформи, 
този така наречен "карго шик" въплъщава женствеността в нейните 
най-разпознаваеми и практични елементи.
- Свръхобемни джобове и дръзки обеми върху изчистени силуети
- Преекспонирани камуфлажни принтове носят усещане за абстрактна

простота
- Палитра от светлосини и неутрални тонове омекотява настроението



Спортен стил
Спортният стил определено заема важно място в модата. 

Независимо дали говорим за изцяло спортно облекло или 
елегантни модели със спортно излъчване, тази тенденция е хит.
Удобен, непринуден и различен, спортният стил създава баланс, 
заради пълната си противоположност с по-женствените и секси
трендове.




