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Тенденции за сезон есен-зима 2019/2020
проф. Мария Блажева - Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград

Trends for the autumn-winter season 2019/2020
prof. Maria Blajeva - South-West University “Neofit Rilski” - Bulgaria-Blagoevgrad
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Есенно - зимният сезон в модното пространство
е най-добре преставен, чрез утвърдените във
висшата модата модни къщи и дизайнери.
Забележителни са колекциите на модна къща Dior,
Givenchy, Chanel, Valentino.
Модната къща Dior представи за сезон есен-зима
2019/2020 г. колекция висша мода на дизайнерката
Мария Грация Кюри. Ревюто е с уникална сценография
в централата на модната къща. Интериорът е решен
в загадъчен декор от 50-те години на миналия
век. Общият фон е тъмен и обстановката потъва
в мистичност. В центъра на стълбището се издига
изкуствено дърво със зловещи корени. Всичко е решено
в черно и бяло, тапетите, подовите настилки. На преден план е аранжирана цветна алея, така креативният
директор Кюри постига търсеното настроение в
моделите. Колекцията е решена с преобладаващата
тъмна гама, основно в черен цвят. Дефилето започва
с модели, облечени в бели хитони с надпис „ Модерни
ли са облеклата?“ Този въпрос е задаван от Dior през
1944 г, той е вдъхновен от цитат на архитекта Бернард
Рудофски. Цялостната презентация на Мария Грация
Кюри се съсредоточава върху класическата малка
черна рокля, модефицирана с многобройни апликации
от пера, тюл и блестящи бродерии и камъни. Чорапогащници от ефектна, релефна мрежа, бодита, воали,
сюрреалистични масивни бижута допълват моделите,
както и грима. Те подчертават съзнателно търсената
зловеща атмосфера в колекцията, която преследва
дизайнерката. Флоралните мотиви акцентират върху
моделите в тъмни сиви, червени и черни нюанси.
Новата визия на висшата мода в колекцията на Мария
Грация Кюри, е предназначена да бъде носена от
дами с уникални фигури и изявена идентичност. Кюри
- отбелязва „Черното е предпочитаният от мен цвят,
както и бялото. Черният е цветът на елегантността и
съблазанта, а белият на невиността. …. Ноу-хау на Dior
днес е в търсенената мистериозна красота.“ Пуанта
още в колекциата е асиметричната бална рокля
укрена с ламени конци, създаващи впечатление за
пламъци. Друг акцент е инспирацията от античните
римски туники и гръцките пеплоси, и хитони. Подобно
на кариатидите, моделите носят чистота и свежест.
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Ефирните рокли спокойно могат да бъдат сравнени с
„втора кожа“. Коктейлните и официалните рокли, са
впечатляващи с украсите си от черни пера и дантела.
В колекцията не могат да бъдат отминати: тъмносините костюми, комбинирани с панталони, жилетки,
сака с набрани в рамената ръкави, пелерини и
плисирани рокли от креп. Костюмите тайори напомнят
емблематичния силует с подчертана талия на „Dior“.
Палтата са с изчистена, омекотена линия и подчертано
големи рамена. Обемът в силуета при роклите, саката
и връхните облекла е фрапиращ. Колекцията създава
усещане за повече комфорт.
Триизмерна кутия, представляваща архитектурата на
модна къща Dior на Avenue Montaigne 30 е финалният
акорд на ревюто.
Друга значима изява на модна къща Dior е колекцията
представена в Мароко, Маракеш. Творческият
директор на Dior, Мария Грация Кюри избра тази екзотична дестинация, за да представи круизната колекция на модната къща за 2020 година. Модното дефиле
се състоя в мароканския дворец построен през 16 век.
Маракеш се превърна в специално модно събитие.
Колекцията включва много детайли, които напомнят
за африканската култура на фона на декор от пламъци
и огньове.... Моделите са женствени, свободни от
ефирни материи. Цветовете варират от слонова кост,
до цветовете на пустинята, с микс от черен цвят,
присъстват и жакарди. Сред десените, се наблюдават
флорални мотиви и камуфлажи. Аксесоарите съчетават
класиката на перлите с природата на Африка. В
колекцията са включени тюлени поли, фини бродерии
с много блясък, както и специфични шевици.
Мария Грация Кюри е удостоена тази година с найголямото отличие на Франция „Орден на почетния
легион“ за огромния си принос към висшата мода.
„Модата прет-а-порте е предназначена за настоящия
миг, докато висшата мода е вечна“, отбелязва Кюри.
„Хората понякога смятат, че висшата мода трябва
да бие на очи, защото облеклата ѝ са скъпи. Това
виждане не отговаря на истината. Разбира се, ако
искате нещо да е лесно забележимо на снимка, ще са
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нужни облекла в ярки цветове и бродерии, но по този
начин ще се изгуби усещането за обем и кройка, ще
се загуби почерка на твореца“, пояснява италианската
дизайнерка.
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Givenchy

стилове, текстури и нюанси. Модните тенденции
за есен/зима 2019-2020 са инспирирани от:
минималистични и утилитарни виждания, филма
„Матрицата, стилът „Гръндж“, романтична носталгия,
веганството, околната среда, половата принадлежност,
стила на 70/ 80/ 90-години на ХХ век,.

През юли в Париж Givenchy представи изобилие
от пера и много обем в моделите си. Фантазия и
блясък характеризират цялостното излъчване на
колекцията висша мода за есен-зима 2019 на Givenchy.
Доминиращи са пелерините. Цветната палитра на
това пиршество за сетивата най-лесно може да бъде
обобщена с три нюанса – зелена мента, лавандула и
любимото черно. Официалните рокли са с метален
ефект, който при движение излъчва блясък и светлина.
Колекцията създава почти нереално усещане.

В стила на 70-те години от миналия век, основно
дизайнерите откритват: дългите якета с подчертани
яки, увисналите дъна на панталоните, жилетки,
пола. Цветовата гама е в топлите земни цветове. В
материите предпочитанията са към модерен туийд,
кашмир и кадифе.

Chanel

В присъствието на стила на 90-те присъства
агресивното небрежното, характерно за студените
сезони. Наслояването на дрехите е на случаен
принцип, гримът и прическите са разхвърляни, а
тъканите и силуетите носят комфорт и удобство.
Кожените черни облекла са в широк диапазон: кожени
шлифери, поли, рокли, манта, панталони. Те са
инспирирани от филма „Матрицата“ от 90-те години.
Ким Барет – костюмографа на филма, който облича
актьорите с черни кожени тренчкотове е причината за
реактолизирането на тази модна вълна. В актуалните
есенно-зимни модни тенденции дизайнерите третират
кожата като плат, изработвайки рокли, гащеризони и
дори костюми по съвсем нова технология.

Виржини Виар, която пое Chanel след кончината на
Карл Лагерфелд дебютира със своята първа колекция
за висша мода в модната къща. И гледайки моделите,
една мисъл се прокрадва – всички пътища водят към
Коко! Туид, дълги сака, рокли-костюм, обувки с панделки и разбира се, много перли. И във всичко прозира още почеркът на Карл Лагерфелд, Виржини Виар
внася собствено присъствие с обемните и овални
горни облекла в моделите, комбинирани с минирокли. Ефирен шифон, блясък и много, много къдри и
нервюри. Забележителна е връзката в творчеството
на Кайзера, Коко Шанел, и тяхното продължение с
колекцията на Виржини Виар.
Valentino
Пиер Паоло Пичоли е на върха на своята кариера.
Колекцията висша мода на Valentino показва една
друга гледна точка, че висшата мода не е само въпрос
на майсторство и умения, а е цялостна идеология и
собствен творчески мироглед. „Единственият начин
да съживя висшата мода днес е да подчертая различната женска идентичност и култури“, споделя Пичоли.
Колекцията пресъздава огромното разнообразие от
персонажи и образи, както и забележителна ръчна
изработка, феерия от цветове и форми, апликации и
огромни панделки.
Новата колекция на Louis Vuitton есен/зима 2019-2020
е вдъхновена от стила на 80-те години. Никола Гаске
създава една интересна смесица между черно-бялото
каре, пайети, животински принтове и ретрофлорални
мотиви.
Колекциите от Седмицата на модата, проведена в
четирите мегаполиса (Ню Йорк, Милано, Париж и
Лондон), показаха, новото есенно-зимно облекло,
което е с много оригинални и познати акценти.
Дизайнерите използват в търсенията си различни
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В стила на 80-те дизайнерите са повлияни от
подчертано големите рамене в комбинация с мини
поли.

Пламтящата планета е тема застъпена в много от
колекциите. Глобалното затопляне и околната среда
като цяло определено са в съзнанието на доста голяма
част от дизайнерите. Те използват рециклирани
материали за моделите си в колекциите. Използването
на рециклирани и устойчиви материали безспорно ще
се превърне в тенденция за бъдещето.
Без полова принадлежност. Ето още една от
последните модни тенденции, която вероятно след
време ще се приема за даденост – диференцирането
на половете се размива. Колекциите са подходящи
за носени както от мъже, така и от жени, като някои
дизайнери демонстрират унисекс творения.
Костюми. Тази насока от модните тенденции за есензима 2019-2020 г. е част от цялостния преход към
минималистичен, утилитарен начин на обличане
в света на висшата мода. Дизайнерите създават
костюми подходящи за елегантните дами, както и
тези от бизнес средите, те носят усещане за вечерно
облекло, с тази подробност, че са функционални и
удобни.
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широки колани от велур, кожа giperpopulyarnyh.
Екстравагантните викториански мотиви в облеклата е
новата тенденция за сезона, която е ясно изразена в
детайлите. Богатите дантелени краища, копчета, украсени с камъни или злато, ще придадат на моделите
елегантност и шик. Надиплените волани, които са
навсякъде, където могат да се поставят в дрехата,
в яките и рамената, полите на роклите и полите.
Прозрачност, колкото и абсурдно да изглежда за
студените месеци, афинитетът на дизайнерите към
показването на женските форми продължава и през
този сезон, всякакъв вид прозрачни тъкани. Блузи и
рокли се носят под палто или блейзър. Вертикално
съчетаване на различни по структура и колорит
материи; завръщане на панделките, с различни
размери, в зависимост от размера си те се определят,
като огромни, с архитектурен елемент, средно
големи, романтични, а когато са малки, изглеждат
младежки и момичешки.
Преобладаващи материи са: кадифе, ватирана
материя, вълнен габърдин, вълнен креп, пенирана
вълнена тъкан, фланелена вълнена тъкан, камгарен
фланелен плат – Prince de Galles, кардиган, модерен
туийд, кашмир, винил, коприна, дантела.
Плетивата лесно се вписват в модните тенденции
за есента /зимата на 2019-2020, уютната, топлина,
мекотата и богата цветова палитра присъстват в
предложенията на много от дизайнерите.
Актуални в облеклата още са: пижама котюр, рокли с
цепки, олекотени палта, „Шумно облекло“, модерни
корсети, показно бельо, широки панталони, пола
молив, макси поли, плисирани поли, сафари шик,
палта от изкуствена кожа, пелерини, пола.
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В акцентите
на моделите
присъстват:
широки
рамена,
ръкави с чупки
в раменете,
голи рамене,
кожени
маншети и
яки, джобове
– хейвлок,
накъдрени
яки,
фиксирана
талия,
множество
пера,
оригинални
изображения
в каубойски
стил, ресни,

Цветовете за зимния сезон на 2019/20г. са алегория
на самоувереността - смели и силни. Публикуваната
от Pantone информация за модната индустрия
обхваща 12-те цвята, както и смесването им с четири
класически неутрални цвята, които са характерни за
зимния сезон. Цветовата гама се движи в следния
диапазон: пикантно червено-люта чушка, дълбоко
червено-наситено кафеникаво червено, кремаво
прасковено, прасковено розово-изразително розово,
сочно розово, земно кафяво-скалист път, нюанс на
кафяво-захарен бадем, съчетание между жълт и
оранжав-тъмен чедър, космическа гама-галактическо
синьо, категорично синьо-скалисто синьо, оранжтигрово оранжево, зелено от природата-рай, екрюванилов крем, класическо синьо-вечерно синьо, сивопалома, нюанс на зеленя-гуакамоле. Трябва също така
да се подчертае, че общото облекло е в черно. Игриви
щампип във весел микс от много светли нюанси ще
създадат зашеметяващ женствен вид за есента и
зимата. Оригиналността на щампите подчертават
собствена индивидуалност.
„Цветовете за есен/зима 2019-2020 г. според Летрис Ейземан, изпълнителен директор на Pantone е. „Палитра
от разнообразни нюанси, която създава усещане за
овластяване и увереност, и дава възможност на всеки
човек да избере цветовете, които най-добре отразяват
неговото настроение и личност.“
Доклад, презентиран на Втора браншова
конференция “Тенденции и иновации в
текстилната и модната индустрия” 2019
9
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Втора браншова конференция
“Тенденции и иновации в текстилната и модната
индустрия” 2019
На 27 септември 2019 г. в Интер Експо Център, гр. София се проведе Втората браншова конференция
“Тенденции и иновации в текстилната и модната индустрия” , организирана от онлайн списание за Текстил,
облекло, кожи и техноологии.
Конференцията беше открита от г-жа Цветелина Милчалиева – председател на Федерация на независимите
синдикални организации от леката промишленост (ФНСОЛП). За бъдещето на труда, дигитално образование,
адаптиране на данъчно законодателство, национална концепция, изследване на заетостта на базова основа
и стратегия за индустрия 4.0 бяха заложени в изказването на федерацията. След това бяха изнесени научни
разработки и представени презентации, които бяха одобрени от редакционният екип на списанието.
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Събитието в рамките на един ден беше една платформа, на която се дискутираха виждания и интереси.
Вниманието на участниците беше насочено към целите и спецификацията на образованието, преодоляване на
реалните подходи на бързите цифрови процеси в текстилния и модния сектор.

Конференцията в снимки: онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии
***
Организаторите, Благодарят на всички, които уважиха с участие на доклад/презентация и на всички,
които присъстваха на съпъстващото събитие по време на второто изложение ТМТ 2019!!!
										
Редакционен екип -www.tok-bg.org
10
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World Footwear Yearbook 2019
Световен годишен указател за кожи 2019
GLOBAL FOOTWEAR INDUSTRY: POSITIVE DYNAMICS;
IMPACT OF US-CHINA TENSIONS
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Within the worldwide footwear industry, the year 2018
was marked by the positive dynamics initiated in 2017,
following two years of stabiliztion. In 2018 footwear
production and exports grew by 2.7% and 4.3%, respectively. Data are from the World Footwear Yearbook 2019
now published by APICCAPS — the Portuguese Footwear
Association. Over the course of the last 9 years, during
which the World Footwear Yearbook has been published,
worldwide footwear production
increased by 20.5% and global
exports grew by 30.8% in volume
and by 80.8% in value.
A YEAR OF GROWTH FOR PRODUCTION AND EXPORTS
Footwear production worldwide
reached 24.2 billion pairs in 2018,
having grown by 2.7% over the
previous year. Since the first edition of this Yearbook, and by way
of comparison with 2010, footwear manufacturing worldwide
has expanded by 20.5%. In terms
of its geographical distribution,
production continues to be heavily concentrated in Asia, where
almost 9 out of each 10 pairs of
shoes are manufactured. Global
footwear exports increased for the
second consecutive year in 2018,
setting a new all-time maximum
of 142 billion dollars. However, in
terms of volume, this is still below the 15.2 billion pairs record
set in 2015. Growth was unevenly
distributed in geographical terms. China is the origin of
almost two thirds of all footwear exports, but its market
share fell again in 2018. Since 2010 China’s share in worldwide exports has now lost 9 percentage points.
SHIFT IN CONSUMER PATTERNS
Over the last decade footwear consumption patterns
have changed to reflect the international demographic
and economic dynamics. Asia now buys most of the
shoes sold around the world. Its share of the total world
consumption has increased by 5 percentage points since
2010. China continues to lead the rank of the 10 largest
footwear consumers with a 18.4% share. From a continental perspective, Asia continues to be the main region
for footwear consumption (54%), followed by Europe
(15%) and North America (15%).
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REBALANCING EUROPE AND ASIA
After having lost share in the total value of world exports
over recent years, Europe reached a share of 37.7% share
in 2018 (less than the 38.6% in 2010). In terms of quantity Europe accounts for 13.6% of the global market, this
being the highest level over the last six years. However,
Europe owns only one-sixth of Asia’ share: Asia is the origin of more that 4 out of every 5 pairs of shoes exported
worldwide. Europe is the leading continent in footwear
imports, representing more than one third of the world
total, but Asia is catching up fast: in 2009 the gap between
their respective shares
in total world imports
amounted to 20 percentage points; in 2018,
this was down to only 8.
THE IMPACT OF THE USCHINA TRADE WAR
The recent developments of the US-China
trade war are already
having an impact on
the dynamics of international trade. In 2018
China lost 1.7 percentage points (pp) in its
share of world manufacturing, with the loss being distributed amongst
other important players. The winners in this
situation were the three
largest producers after
China: India gained 0.5
pp; Vietnam and Indonesia each gained 0.7
pp.
WORLD FOOTWEAR
APICCAPS, the Portuguese Footwear Association, has just
launched the 9th edition of the World Footwear Yearbook, a project developed since 2011, which analyses the
most important trends within the worldwide footwear industry. Data for 2018, both in quantity and value, is available, making it possible to position the main players with
regards to production, consumption, exports and imports.
The publication also includes the specific analysis of 84
different markets as well as addressing the evolution of
the sector’s leading global players.
For more information:
https://www.worldfootwear.com/world-footwear-store.
html
11
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Изображения върху монетите
Доц. д-р Елена Тодорова - Департамент Дизайн, Нов Български университет

Depictions on coins
Доц. д-р Елена Тодорова - New Bulgarian University
Abstract:
The subject of this article is a brief survey of the variety of depictions on coins and their role in expressing
a certain message. It also dwells on the meaning of emblems and heraldic symbols in depictions on coins.
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Keywords: money, coins, symbols, sign
От дълбока
древност
изображенията върху
монетите се характеризират както с висока степен
на разнообразие, така и с дълбоко съдържание,
което от една страна е включено в контекста на
конкретна епоха, но от друга страна се подчинява на
самостоятелни правила и закономерности.
Една от най-съществените черти на изображенията
върху монетите е тяхната емблематика. Бидейки
историческа дисциплина изучаваща символите
на определени идеи изразени чрез рисунки,
емблематиката може да се разглежда като
научна област сродна с хералдиката. Заедно с
това, емблематиката е значително по-широка от
хералдиката, тъй като освен идентификационна
функция тя притежава още две - познавателна и
обединяваща1. Въпреки различията съществуват
редица общи елементи, които намират своя израз
в монетите. Така, повечето съвременни монети платежно средство в изображенията си включват или
герба на съответната държава (Фиг. 1) , като символ
на принадлежност на монетата към определена
валутна единица или емблематично за дадената
държава изображение2. (напр. „мадарски конник“
в българските разменни монети) (Фиг. 2). Въпреки
прилагането на много от елементите на хералдиката
в изображенията върху монетите, самата физическа
природа на монетата (ограниченото пространство,
ниския релеф), не позволява да се спазват стриктно
каноните на хералдиката3.

Фиг. 2. Съвременни български разменни монети с
изображението на Мадарския конник върху реверса
-www.bnb.bg
Заедно с това, при подходяща стилизация и
композиция на изображенията върху монетата,
може да се и да се изрази конкретно посланиел Една
от специфичните особености на монетите, която
прави изображенията върху тях самостоятелен в
символен и художествен аспект дял на дизайна е
геометричното пространство на монетата. Въпреки,
че днес разнообразието на монетите и съответно на
техните форми е значително, в качеството на основни
форми се разглеждат три такива - кръглата4 (найчесто срещаната форма на монетите), многоъгълната
– напоследък досто често срещана при разменните
Фрайер С., Фергюсон Д. Геральдика. Гербы –
Символы - Фигуры / пер. с англ. М.Б.Борисова.
Москва, АСТ: Астрель, 2009.
2
Д-р Валентина Гигорова-Генчева – Българските
монети между съединението и независимостта,
https://blog.fibank, 2016.
3
Vinycomb J. Fictitious And Symbolic Creatures In Art With Special Reference To Their Use In British Heraldry.
London.: Chapman&Hall, 2008. Р.90-94
4
Chown J.F. A History of Money: From AD 800. Rouledge,
1994. Р.130-133.
13
1

Фиг. 1. Пет лева от 1885 / върху аверса е изобразен
номинала, а върху реверса е тържествената форма
на държавният герб/ - https://blog.fibank.bg/
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монети, триъгълната и правоъгълната форма. Всяка
от тези форми предполага възможност за използване
на конкретното геометрично пространство, заемано
от определени изображения, които се състоят от
основни фигури и допълващи елементи обединени в
композиция.
Геометричното пространство при кръглите монети
(върху аверса и реверса на монетата) може да бъде
заето от изображения композирани на няколко
принципа:
- концентричен - при който основното изображение
се намира в центъра на кръга на аверса или реверса
на монетата, а допълващите изображения са
разположение по диаметъра на кръга (Фиг. 3);

- сегментен принцип при който пространството на
аверса и реверса се разделя на няколко сектора в които
се включват няколко групи изображения участващи в
обща композиция(Фиг. 5) . Този принцип се използва
най-вече при реализирането на по-сложни идеи на
дизайнера, предаващи по-богата и многоаспектна
идея.

Фиг. 5. Сребърна монета - Световно първенство по
футбол 2006 Германия, 5 лева, 28.28 гр., проба 925,
2003 г. - http://monetti.bg
В качеството на геометрично пространство при
монетите може да се разглежда не само аверса и
реверса им, но и гурта (Фиг. 6.).
Фиг. 3. Златна монета - Българска иконография Богородица, 20 лева, 1.55 гр., проба 999, 2003 г. http://monetti.bg
- наслагване на изображение върху изображението
- при който малки изображения върху монетата са
групирани тематично върху едно основно (Фиг. 4).
Подобен тип разположение се използва най-вече
при сложни и различни изображения характерни за
инвестиционните или юбилейните монети;

Фиг. 6. Едни от най-често използваните
изображения върху гурта на монетите

Фиг. 4. Сребърна монета - Национални паркове и
резервати - Български планини, Пирин, 10 лева,
23.33 гр., проба 925, 2007 г. - http://monetti.bg
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Изображенията върху гурта в повечето случаи
включват различни варианти на линии, надписи,
но с усъвършенстването на технологиите на
монетосеченето, гурта „поема“ върху себе си и
„прости“ изображения.
14
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Най-важната част определяща стойността на монетата.
хералдически знак – при всички емитирани монети е
задължителен;

Фиг . 7 . Монети в Обединеното кралство, емисии
след 2008 г. -bg.flatpyramid.com

Гербове на държави, на владетели, на банкова
институция,
определящи
националната
принадлежност
- портрети;
Като правило изображенията са на бележити личности,
лесно разпознаваеми от населението на емитиращата
държава.
- отбелязване на годишнини (Фиг. 10);
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Геометричното пространство на правоъгълните
монети дава възможност да се определят две или
четири пространствено обособени елемента на аверса
и реверса (Фиг. 8). В значителна степен подобно
разпределение на геометричното пространство
дава възможност за разполагане на изображения
или сложни по своя характер или по-близко до
изображенията характерни за хералдиката.
Фиг. 10. Сребърна монета - 130 години от
Освобождението на България от османско робство,
10 лева, 23.33 гр., проба 925, 2008 г. -www.bnb.bg
Това могат да бъдат дати свързани с националната
история, постижения в областта на техниката, спорта
и др.
- исторически забележителности (Фиг. 11);

Фиг. 8. Златно кюлче от 100 грама
-https://macoinsgold.com
Основните изображения върху монетите предават
основната идея, която е заложена при създаването на
дизайна5.
Най-честите основни изображения върху монетите са:
Номинал – при всички емитирани монети е
задължителен (Фиг. 9);

Фиг. 11. Сребърна монета - Църквата Пантократор
в Несебър, 10 лева, 23.33 гр., 925, 2000 г.
- www.bnb.bg
В тази
категория
могат да бъдат отнесени
съществуващи или съществували паметници на
културата, природни обекти и др.
- животински изображения (Фиг. 12);

DeVito Joseph A. Human Communication. The Basic
Course. 13th Edition. — Pearson Education,
2015. Р.67-69
15

5

Фиг. 9. Българска разменна монета -www.bnb.b
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Фиг. 12. Сребърна монета - Застрашени диви
животни - Дива Коза, 10 лева, 23.33 гр., 925, 1992 г.
-www.bnb.bg
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Това са едни от най-древните образи изобразявани
върху монетите като и днес изобразяването на
животни и като биологичен вид, но и като определен
символ заемат съществено място при изображенията
върху монетите.
- флорални изображения;
Изобразяването на растенията е също толкова ранна
традиция, както и изобразяването на животни върху
монетите. И тук флоралното изображение може да
има самостоятелен характер, но най-често такива
изображения върху монетите са символ на определен
социален или исторически процес или явление.
Понякога венци от цветя заместват герба на аверса
(Фиг. 13).
- изображения на технически изделия;
Като
правило върху монетите се поставят
изображенията
на
епохални
технически
нововъведения, както и на технически изделия, които
бележат нов етап в производствената практика на
дадена държава.

Фиг. 13. Монета от 2 лв. 1891 - https://blog.fibank.bg/

Върху монетите в качеството на основен образ
могат да бъдат изобразени символни системи
имащи метаинформационно значение. Те предават
смисловото съдържание на определен процес, който
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е от съществено значение за обществото.
Допълващите елементи на изображението върху
монетите не може да се разглежда като второстепенно.
Тяхното значение е да подчертаят смисловото
съдържание на основното изображение, както и да
дадат допълнителна информация.
Основното изискване към допълващите изображения
е те да бъдат хармонично свързани с основното
изображение. Тази хармоничност се отнася както към
смисловото съзвучие на изображенията, така и към
художествената страна. Сред най-често използваните
допълващи елементи са:
- различен тип надписи;
Те съдържат допълнителна информация за основното
изображение.
- графични символи;
Това са общоприети и ясно разбираеми от всички
символи имащи политически, икономически или
религиозен характер. Те придават на основното
изображение определено социално „звучене“.
- използване на цвят в монетите (Фиг. 14);

Фиг. 14. Сребърна цветна монета - www.bnb.bg
При редица по-нови монети в чието производство
са използвани съвременни технологии е възможно
използването на цвят. Цветът може да има както
символно значение (заимствано от хералдиката),
така и значение за художествената стойност на
изображението. Той дава възможност съществено
да се подобри смисловото съдържание на основното
изображение.
През последните години се правят много експерименти
с вграждане на различни метали един в друг. При
разменните монети се наложи биметалния стандарт
– кант от бял метал и средна част от жълт метал. Така
се обособяват две полета оцветени различно, което
подпомага композицията, да се акцентира на средната
част, където е разположен номинала.
Монетите без номинал не са натоварени с функцията
на платежно средство, това е предпоставка за
експериментиране с изображенията върху тях.
В повечето случаи този тип монети са само за
колекционери. Това дава много възможности на
монетните дизайнери да създават по-нестандартни
композиции и да съчетават различни сплави,
16
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полускъпоценни и скъпоценни камъни, единствено и
само за да предизвикат интерес.
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MICAM89 PRESENTS OF FASHION TRENDS
for footwear industry’s AUTUMN-WINTER 2020/2021
MICAM89 представя модните тенденции за
обувната индустрия за есен-зима 2020/2021
MICAM, the footwear industry’s key international trade event, reaffirms its role as a fashion forecaster thanks to research carried out by WGSN (an English agency specializing in trend scouting) on the trends expected to dominate next
year’s autumn-winter season.
Considered comfort, inspired by soft, comfortable materials for an indoor-outdoor look that pushes dress-code boundaries; Tech-tility, which focuses on the relationship between actual and virtual reality and uses tech materials and innovation to create futuristic accessories; Reconstructed Legacy, which looks to the past to find new solutions for the
future, with a strong focus on sustainability.
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1//Considered comfort

Women/kids
Considered Comfort explores the new relationship between fashion and the home: multi-purpose accessories are becoming more and more popular (just think about slippers, which are now considered ‘cool’ enough to wear outside),
and comfort is paramount. We will be seeing a lot of soft, natural and tactile materials, and shapes that cocoon and
cuddle. The concept of hybrid footwear will be explored, such as blending slipper shapes with something more pr
mium, inspired by ballerina shoes.
Men/kids
Considered Comfort reflects a shift in customer expectations, with consumers becoming increasingly focused on their
choice of clothing. Whether at home, at work or for an evening out, the important thing is to be comfortable and welldressed. With the suit becoming more casual and streetwear more stylish, the result is a redefined concept of
“informal elegance”. Active and athleisure trends continue to influence footwear: the by now ubiquitous hybrid shoes
are updated with futuristic trims and pop-colour accents. Meanwhile, more traditional colours combined with modern
styles create a look that has broad appeal and suits everyone.
2//Tech-tility

Women/kids
The dividing lines between real and virtual, authentic and false, truth and fantasy are becoming increasingly blurred.
Tech-tility explores the way the clothing industry approaches this issue. The more time we spend in front of the screen,
the harder it is to distinguish between what is real and what is digital, and more importantly, we are not interested in
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understanding the difference. The colours will be those of the digital world, chosen as much as for how they appear
on the screen as how they look in real life; innovation and high-tech materials will be at the centre of attention with
‘smart’ fabrics that respond to movement and regulate body temperature. This evolution will give our clothes a more
fantastical look; just think of sportswear’s futuristic or gender-neutral styles, structured activewear that re-shapes the
body or the conceptual outerwear and sneakers that wouldn’t look out of place on the moon.
Men/kids
In this new scenario, the everyday will become more extreme and tech more tactile: it’s time to rethink design conventions. Men’s fashions have always included a mix of different designs, and with its blend of real and virtual the Techtility trend stretches such concepts even further and becomes crucial for this market. While younger
customers are now discovering tailoring, innovations in textiles and techniques will make even the most formal office
attire easier and more comfortable to wear. The trend explores designs, materials and colours that stand out on video
screens. Print stories are inspired by glitches and digital debris while iridescent dichroic details create ephemeral and
otherworldly effects. Shoes with sporty trims explode with fluorescent colours, as a constant reminder of the trend’s
“active” origins.
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3//Reconstructed Legacy

Women/Kids
In periods of instability, the past takes on an irresistible allure. Reconstructed Legacy explores how clothing will reinterpret the past in the light of the future, but in a more sustainable way. We can expect classic, preppy styles to be energised by a more edgy, even punky, streetwear look, with materials and details taken from the past and reinterpreted
with tech fabrics and more modern shapes. Underpinning these new designs will be an intrinsic sense of value and
history. The point will be to do better, and not more, because sustainability is becoming an increasingly urgent issue
for all of us.
Men/Kids
With the rise of the digital culture, as far as the fashion industry is concerned the past has always represented a stable point of reference in a continually changing world. But in 2021, even the traditions of the past will be brought
up-to-date. Male consumers love buying products with a history and the Reconstructed legacy trend panders to this
preference: classic models reworked to adapt to more modern life-styles that respect nature. Great attention is given
to well-designed, familiar and eco-friendly accessories. The use of artisanal techniques not only for formal clothing but
also luxury streetwear, gives the latter a timeless appeal and, potentially, turns it into a classic that will last forever.
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2//
Tech-tility

Women

Men
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