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Уважаеми читатели,
Редакционният екип на онлайн списание за ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ подготви за
вас, нашите читатели 3 брой за 2017 година.
На страниците на изданието Ви представяме една творческа концепция на тъкането, приложението на
цветовете в модния дизайн, анализ за състоянието на производството, на една от най-старите индустрии в
страната ни, нови стандарти и нашите фирми, които избраха да се представят онлайн.
...Нашата мисия е да създаваме връзка между хората и информацията в глобално променящия се свят....
търсим подходящото и представяме за вас онлайн новите възможности в сектор текстил, облекло, кожи и
технологии....!!!
online tok-bg.org

Редакционнен екип
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ВТОРО ТРИЕНАЛЕ НА НИШКОВОТО ИЗКУСТВО
''Тъкането и ние", Ханджоу, Китай, 2016

доц. д-р Аделина Ст. Попнеделева-Национална художествена академия, София

SECOND TRIENNIAL OF THREAD ART,
HANDZHOU, CHINA, 2016

Ass. Prof. PH.D. Adelina St. Popnedeleva-Na�onal Academy of Arts, Soﬁa-Bulgaria

A b s t r a c t:

«
«
«

The main concept of the exhibition is weaving. The weaving process becomes the
basis for a historical narrative about the development of textiles. The exhibition
features classical works, works in which expression is through the material, and those
in which the idea is expressed through techniques and materials that at ﬁrst glance
do not relate to textile art. The artistic forms include a huge variety - from drawing
to art book, from patchwork to painting, from wall carpet to spatial environments,
sculptures in the external environment, from performance and video to interactive
installations.
The Bulgarian participation in the second triennial, Hangzhou, is by Adelina
Popnedeleva with video installation “Masochistic Performance by Hans Christian
Andersen”.
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Резюме: Основният концепт на изложбата е
тъкането. Процесът на тъкане се превръща в
основа за исторически разказ за развитието на
текстила.
В изложбата присъстват класически творби,
произведения, в които изразяването е чрез
материала, както и такива, в които идеята
е изразена чрез техники и материали, които
на пръв поглед не се свързват с текстилното
изкуство. Артистичните форми включват
огромно разнообразие-от рисунка до арт
книга, от пачуърк до живопис, от стенен
килим до пространствени среди, скулптури във
външна среда, от пърформанс и видеоарт до
интерактивни инсталации.
Българското участие във второто триенале,
Ханджоу, е на Аделина Попнеделева с
видеоинсталация «Мазохистичен пърформанс
по Ханс Кристиан Андерсен».
Ключови думи: тъкане, биенале, Китай,
съвременно изкуство, българско участие
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Първото триенале на нишковото изкуство в Ханджоу
се провежда през 2013 г. Посетено е от 150 000
почитатели на изкуството, куратори, изкуствоведи,
художници и учени от повече от 16 страни и региони1
и е обявено за най-успешната и впечатляваща
изложба в Китай за 2013. Второто триенале в
Ханджоу е през 2016 година и този път основният
концепт на изложбата е тъкането.Процесът на
тъкане се превръща в основа за исторически разказ
за развитието на текстила. Има се предвид не само
индивидуалния опит на художниците. На основата
на темата “Тъкането и ние”, изложбата съчетава
съответните социални аспекти, показва проблеми
на местни региони и отрасли.
Платон описва тъкането като родово изкуство в
своето произведение “Държавникът”. От такава
гледна точка тъкането води до изграждане на
структура на общност и дори на социална система и
дава повече нюанси в перспективата на настоящата
артистична дейност.
1
Weaving & We: The Second Hangzhou Triennial of Fibre
Art 2016 Press Release Oﬃcial Launch
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музей Ханджоу, Китай

Второто триенале на нишковото изкуство в
Ханджоу се откривa на 25.08.2016, продължава
до 25.10.2016. Участват 60 артисти от повече от
20 страни. Доайените са Шийла Хикс, Мариа Лай,
Хидеко Танака.
Показани са повече от 100 произведения, които са в
две основни посоки:

1.Произведения, които напускат залата и навлизат в
публичните простаранства.
2.Произведения, които рефлектират с темата на IIто триенале в Ханджоу “Тъкането и ние”.
Куратори на триеналето са: Liu Xiao (Ли Хъсия), Xu Jia
(Хъ Циа), Асадур Маркаров.

Куратор на триеналето Асадур Маркаров
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Соя, Питър Хелсинг.

Tемата на Второто триенале, Ханджоу, е „Тъкането и
ние“.
«Ако погледнем към нея от гледна точка на
нишковото изкуство, ключовата дума е ТЪКАНЕ, а от
перспективата на триеналето - ключовата дума е НИЕ.
Използвайки фразата “Тъкането и ние“, целим
да обмислим въпросите на съществуването и
възприемане на „тъкането“ - най-основната техника
в полето на нишковото изкуство и думата НИЕ като
субект пълен с активни значения.
доц. д-р Аделина Ст. Попнеделева

От 26 до 28.09 се състоя международен симпозиум
“Текстилното мислене”.
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«На базата на разбирането на думата ТЪКАНЕ
буквално и разширено предложихме международния
симпозиум да е “Текстилното мислене”. Темата нито е
специфична история или разказ представящ текстила,
нито декларация или израз през практиката на
тъкане . “Мисля, следователно съществувам“ свързва
съществуване и мислене, което е мощна илюстрация
на темата „ТЕКСТИЛНОТО МИСЛЕНЕ“ и „Тъкането и
ние“. Субектът на „ТЕКСТИЛНОТО МИСЛЕНЕ“ е НИЕ
от „Тъкането и ние“. Това НИЕ са занаятчии, артисти,
колекционери, ученици, изследователи, философи,
литератори и куратори. Във връзка с разликата на
тези индивиди, симпозиумът дава различни теми на
различни групи и има за цел да илюстрира темата
за текстилно мислене през погледа на философи,
куратори, изследователи, музейни работници,
артисти и критици.“2
Професор Сарат Махарадж разглежда текстила от
перспективата на материалите и образите, като
артистична продукция и репрезентация на културата
в своята лекция, изнесена на симпозиума „A sapid,
needling knowing: tex�les thinking in a �me of super
intelligence”.

Сарат Махарадж е професор по история и теория на
изкуството в колеж Голдсмит, Лондон и в ХА в Малмьо
на университета Лунд, Швеция. Той е организатор и
куратор на серия от лаборатории нова медия и на
изложби съвременно визуално иззкуство: инициатор
и член на академичния комитет за биеналето за
съвременно изкуство Гьотеборг и Сао Пауло. Бил е
куратор на Документа 9, Касел.

В международния симпозиум участват изследователи
и куратори от цял свят, между които и Джесика
Хемингс от Ирландия, Бренда Данилович (куратор
на фондация Ани и Джоузеф Албъртс, САЩ), Джанис
Джеферс ( куратор, професор по визуални изкуства
в колеж Голдсмит, Лондон), артистите Хю Лок, Ким
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Немският архитект Готфрид Семпер, казал веднъж
„В началото е било текстилното изкуство“. От тези
думи ние чувстваме, че тъкането, основната работа
на човечеството, се е развивало заедно с еволюцията
на хората. Съществуването на тъкането е знак
за съществуването на човечеството, развитието
му репрезентира прогреса, който човечеството е
направило.
Значението на тъкането отдавна е отвъд
традиционните практики, посочвайки всички сложни,
заплетени неща. Обектите на тъкане могат да бъдат
не само такива конкретни неща като коприна, лен,
бамбук, ратан, суровини и конструкции, но също
така някои абстрактни неща като чувства, език, думи,
индентичност и интереси. Освен това обектът може
да бъде култура, изкуство, производство, живот,
както и историята, която е създадена от смесването
на конкретни и абстрактни неща.“3

Изложбата включва четири секции на кураторски
изследвания и работи на художници, тълкуващи
темата в различни аспекти.
Първата секция е озаглавена „Тъкане и игла“.
В китайския език думата ”игла” се произнася
като думата “предупреждение”. И така думата
“предупреждение” като метафора на иглата се
вгражда във фундаменталните за иглата тъкане,
бродерия и серия от работи, които съответстват на
това внушение.
И в Китай, и в западната култура, иглите са свързани с
езика. Причината иглата да изглежда в своите корени
свързана с езика е, че има поведение подобно на
писалка.По този начин традиционното тъкане и
плетене отразява реалността и я оживява наново.

http://www.ﬁberarthangzhou.com/Site_En/
news/2016/003/0061.shtml

2

http://www.ﬁberarthangzhou.com/Site_En/
news/2016/003/0061.shtml
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Артисти:
Cheng Xiaofang (Циениг Хъсиафан), Junko Suzuki,
Kimsooja, Maria Lai, Liu Beili ( Ли Бейли), Adelina
Popnedeleva, Hans Hamid Rasmussen, Leang Seckon,
Lucia Danielle Trouton, Tali Weinberg. В специалната
част към първата секция е представена бродерията в
Китай в исторически и съвременен план.
Maria Lai, един от доайените в изложбата, участва
с «My strong soul», 2002, арт книга „изписана“ с
бродерия като основно изразно средство, както и
инсталацията „Sheet”, 143/203см, 1989. Това са едни
от най- известните произведения на Мария Лай.
Текстът е нечетлив и релефен. Връзката между тъкане,
бродерия и писане се търси с идея да се предизвика
началото на древни разкази. Във всички творби на
Мария Лай се усеща поетичен опит за връзка, за
обединение на минало и настояще, на традиция и
история, на търсене на забравени ценности.
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Cheng Xiaofang ( Циениг Хъсиафанг), млада китайска
художничка участва с «Диамантена сутра“, която
е избродирала върху хартия. Диамантена сутра
е Махаяна Сутра от Праджняпарамита, или
„Съвършенството на Мъдростта“ и набляга на
практиката на не-трайност и не-привързаност.
Диамантената сутра е един от най-влиятелните
текстове в Махаяна сутрите в Източна Азия и е ключов
обект в Дзен будизма. Художничката казва, че това
което я е привлякло е пространството и формата,
която се образува от нишките след като проникнат
в хартията. Когато иглата пронизвала хартията,
написаното прониквало в душата ѝ.

Кимсоя прави пърформанса “Жена игла“ в Токио,
Шанхай, Делхи, Ню Йорк, Мексико Сити, Кайро,
Лагос, Лондон, Патан, Непал за периода 19992001 и във втора серия от пърформанси в Хавана,
Нджамена, Рио де Жанейро, Сана, и Ерусалим през
2005. Някои места са места на насилие или конфликт.
Винаги е с едни и същи дрехи и прическа. Каза, че
приема тялото като нулева точка на времето. Говори
за природата и значението на иглата, за да това, че
тя е полезен инструмент, има предвид и функцията
на иглата да лекува, но също така я свързва и с
опасност. Иглата обединява мъжкото и женскотоинструмент, който прониква, но се свързва с женски
практики. Позицията на Кимсоя за неправене и
неподвижност, като форма на артистична практика,
обръща от гледна точка на публиката линейното
възприемане на пространство и време. В първата
версия на перформанса, Кимсоя лежи с протегната
ръка, което очертава пространствената ориентация
като централна тема в нейната работа.

Българското участие във второто триенале, Ханджоу,
е моето. Участвах с видеоинсталация „Мазохистичен
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пърформанс по Ханс Кристиан Андерсен“.
Направихме подготовка за пърформанс на живо
по време на триеналето, а именно вертикален стан
с тежести, които опъват основата (на принципа на
древните станове).

Идеята е да се изрази чрез процеса на тъкане
с коприва духовно израстване, посвещение. В
древните традиции всяко момиче, което навлиза в
пубертета е трябвало да стои изолирано и да изпълни
характерната локално, типична женска дейност.
По резултата се е съдело за степента на нейната
готовност за интеграция в групата. Моят пърформанс
е по приказката на Андерсен „Елиза и дивите лебеди“
и там сестрата плете ризи от коприва, за да освободи
от зла магия своите братя. Тя трябва да извърши
всичко това в пълно мълчание. Времето, през което
не говориш се разглежда като символична смърт,
необходима за преход в ново състояние. Аз заемам
позицията на Елиза, която приема страданието,
неразбирането, обвиненията и мълчанието. За мен
това е метафора на любовта, която не е единствено
удоволствие, не е само красиви жестове, но е поскоро реалните тривиални ежедневни жертви, които
правим за нашите любими. Любовта означава да
пренебрегнеш себе си, символично да умреш, за да
се получи обединение на противоположностите.
Втората секция е „Тяло и идентичност“.
Понятията тъкане и човешко тяло са преплетени.
Тъкането служи за създаване на облекла, които да
предпазят и обозначат тялото. Кожата защитава
тялото, а дрехите са нашата втора кожа. И днес, в
нашата мултикултурна ера, текстилът запазва своята
символична функция-той е символ на идентичност
на различни раси и региони, разграничава време и
социални групи.
Текстилът е свързан с нещата от всекидневния живот.
Той се променя и изчезва постепенно, по този начин
се свързва с ралния живот и също така отразява
историята и спомените на тялото.
Участници:
Rossella Biscotti, Godfried Donkor, Guo Yaoxian( Гу Яуан),
Hu Xiaoyuan (Ха Хъсиаан), He Xiangyu (Хъ Хъсийоуи),
Hew Lock, Heidi Voet, Wang Zhipeng (Уо Цъпенг) & Fu
Dong�ng (Фу Донтинг), Pae White.
Специалната част в този отдел представя „Възход и
златни години на полския текстил“.
Италианската художничка Росела Бискоти използва
пачуърк като жест, като знак, за своите индивидуални
разкази и тяхната връзка с обществото.
В серията («Друг», 44 самостоятелни къщи и
60 самостоятелни къщи, метална конструкция,
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Видеоинсталация на доц. д-р Ад. Попнеделева и подготовка за древен стан
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жакардова вълнена тъкан, 405 см/ 100 см/ 2, 2014;
«Друг», 184 самостоятелни къщи, жакардова вълнена
тъкан, 485 см/150 см, 2015), прави взаимовръзка на
социални истории с използването на перфокарти,
които са важна част както при изчислителните
машини, така и при жакардовите станове. Чрез тези
начини на запис прави връзка между демографските
статистики и съвременния дизайн- статистиката и
качествения анализ съдържат освен визуална страна
и конкретно знание, което тя преплита във визията
на своите разкази. Тези голямоформатни текстилни
творби са резултат от нейните анализи 2001�2006 на
преброяванията на населението на Брюксел.

Видеото на Готфрид Донкор, Гана�Великобритания,
„Валутата на Наоми”, от 2012 г., показва използването
на дрехи като разменна валута. Дрехите са
направени в Холандия на основата на традиционни
африкански мотиви и са изнесени в Западна Африка.
Неговата работа също така подчертава традицията
характерна за Гана, която използва женски имена
за наименованията на мотивите. Всяка работа има
име и тази традиция е в корените на обществото и
културата в Гана.
Думата “валута” означава не само пари, но и
циркулация, обръщение: на знания, пари и дори
стоки. Платовете направени с техниката батик в
Холандия в тази работа отбелязват обръщението
на стоките, знанията и богатства между Холандия и
Западна Африка.
Ха Хъсиаан, от Китай участва с видео «Не знам
колко дълго си ходил, не знам къде отиваш››. Снима
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пешеходци в гръб. Различните дрехи, различните
походки и скорост, с която се движат са изведени като
абстрактни изображения.Това са визуални образи, в
които е подчертано значението на обекта.

Произведенията на Хю Лок, от Великобритания са
вдъхновени от стари, овехтели гоблени, знамена,
банери. Образът е сякаш оръфан и закърпен. Авторът
обича да използва евтини материали ( пластмаса),
които изглеждат като скъпоценни. В триеналето Хю
Лок се представя с „Амфитрита», 316/276 см., мъниста
и червено кадифе,2012, и «Барабанчик», 242/ 190 см.,
мъниста и червено кадифе, 2016.
Амфитрита е древногръцка богиня на морето и
мореплавателите се молели за нейната закрила и
благословия. В Европейската символика, скелетът
е свързан с латинската поговорка «Memento mori”“Помни, че ше умреш”, която напомня на младите,
богатите и силните, че всички хора са смъртни и
трябва да се приготват за смъртта като живеят добър
живот. Лок рисува борбата между защитницата
Амфитрита и опасностите. Косата ѝ е от вълните, в
които лодката плува. През 18 век модерните жени
в Европа са имали огромни перуки, украсени с
необикновени предмети, перуки като скулптури,
включително модели на лодки. Перлите се асоциират
с богатство и с море.
Барабанчикът се тълкува като предвестник на война.
Той е дете и както много деца са въвличани във войни
изисква нашето внимание и намеса.
Хайди Воет от Белгия участва с 16 знамена, изтъкани
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от найлонови торбички. Воет живее между Белгия
и Шанхай, между два континента и две култури.
Използва често срещани обекти, които разполага
извън обичайния им контекст, на границата на
значението и така им придава нова идентичност.
За пълното разграждане на пластмасата са необходими
500 години. В рамките на продължителността на
разпада на найлоновата торбичка много страни
се формират, разпадат, променят в света, в който
войните и съперничеството се дефинират от
национализма. Цветните знамена на Воет изучават
преходната природа на националната идентичност.
Третата секция е „Тъкане и форма“.
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Тъкането може да се разглежда като правене
на двуизмерен плат, както и като подход за
тризмерни форми. Тъкането показва техниките и
експерименталните характеристики на съвременното
нишково изкуство. Вдъхновено от серия концептуални
трансформации то се свързва и със социалните
реалности. Смисълът му е не само да изобрази
поведението на тъкането или да създаде определена
форма, но също съдържа концепта за конструиране,
за изграждане и перспектива и така въвлича много
социални явления като например войната, пазара,
икономиката, биологията, науката и технологията,
екологията, стоките и политиката.

Участници: Fabio La�anzi An�nori, Wlodzimierz Cygan,
Lyn Carter, Atelier Chen Haoru (Тсие Ха:у), Magdalena
Forcella & San�ago Borja, Jérémy Gobé, Pe�er Hellsing,
Hideho Tanaka, Eleng Luluan , Claudia Losi, Li Lei( Ли
Лей), Liu Jiajing ( Ли Тситсини:), Willem de Rooij, Ismini
Samanidou & Simon Barker, Wojciech Sadley, Shen Lieyi
(Тсиен Ли). Специалната част е “Божурите в текстила”.
Работата на Фабио Латанци Антинори «Dataﬂags”
(Корпоративни знамена), хартия, 240�140�40см,
2014 е свързана с представяне и интерпретация на
понятия като грешка и фалит в корпоративния свят
и в частност с възхода и банкрута на финансовата
институция Leman Brothers, фалирала на 15.09.2008г.
и повлияла на финансовата криза в целия свят.
Работата е вдъхновена от корпоративните знамена,
чиято цел е прослава на компаниите по света.

«Dataﬂags” е голямоформатна хартия, напечатана
чрез ситопечат с черно отпред и златно от задната
страна. Черното и златното са цветовете на златото и
петрола, които служат за асоциативна препратка към
финансовия пазар.Напечатани са данните на цената
на акциите на Leman Brothers, и при всяко докосване
на хартията сопрано певец разказва за всяко едно от
хилядите вписвания на данни, за възхода и падението
на компанията.
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Хартията е ръчно напечатана с проводящо мастило,
съдържа проводими площи, които действат като
сензори и така осъществяват интерактивността при
докосване на повърхността на знамето. Чрез език
познат само на финансови експерти, който обаче
има силно влияние в нашия ежедневен живот, гласът
на певеца трансформира историята на финансовата
криза.
Jérémy Gobé, Франция, “Freedom leading the wool”
(Свободата води вълната), плат, метални пръчки,
дървена конструкция, вариращи размери, 2016.
Огромната инсталация се състои от дървена
конструкция и плат, който е опънат на метални
пръчки стърчащи в различни посоки. Резултатът е
интерактивна мека скулптура-инсталация, която
обгръща експозиционното пространство и създава
уютно, свързано с фолклора пространство.Органична
образност в индустриален мащаб, която носи живот
и на известен френски старомоден жакардов мотив.
Несъответствието между форма и контекст има за цел
да подчертае срива на текстилна продукция в селските
райони на Франция. Дори заглавието е парафраза
на произведението на Делакроа “Свободата води
барикадите”, което припомня революционния дух
на френската нация.
Pe�er Hellsing от Швеция участва с инсталацията
„Закърпи» памук ,лен, 2016, с размери 300/400/300см
Всекидневната роля на текстила създава богатство на
истории-реални и екстравагантни.
Хелзинг комбинира текстил и дърво в инсталациите
си. Винаги се интересува от локалния контекст и
обществото, за да завърши инсталационния процес.
Така резултатът зависи и от колективното и от
индивидуалното. Вдъхновен е от анархистичния
характер на текстила: на пазара или на местата за
временно настаняване (на бежанци например). Това
го кара да гради всяка инсталация на място, вместо
да дойде с готова работа. Смята че “е възможно да
се използва абстракното за политическа дискусия”.
Предпочита да работи с местни материали, реди мейд
обекти.»Аз не правя, аз комбинирам»4- обяснява той.
Hideho Tanaka се представя с “Изчезващи и
възникващи”, тъкан, хартия, мастило, 300/760см,
2011. Обяснява връзката на всичко в природата с
традиционни японски вярвания: огънят е роден от
дървото; земята е родена от огъня; металът е роден от
земята; водата е родена от метала; дървото е родено
от водата; дървото се бори със земята; земята се
бори с водата; водата се бори с огъня; огънят се бори
http://www.ﬁberarthangzhou.com/Site_En/
news/2016/003/0061.shtml
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Специална част “Social Fabric” с участници Alice
Creischer & Andreas Siekmann, Celine Condorelli, Archana
Hande, Sudhir Patwardhan, Prabhakar Pachpute
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с метала; металът – с дървото. Тези неща обясняват
дълбокия смисъл на съзиданието. “Като погледнах
назад, какво ме е вдъхновявало като млад, осъзнах, че
съм търсил безсмъртие в свободното изразяване. Но
започнах да се съмнявам във вечността. Има разлика
в материята и съществуващата околна среда. Знам, че
ще изчезна някой ден и това е част от кръговрата на
живота и това промени моите разбирания.”5
Ismini Samanidou & Simon Barker от Великобритания
представят проект свързан с живота и творчеството
на Ани Албертс във фондацията Ани Албертс, САЩ.

Шейла Хикс учи в Йейл. Получава Фулбрайт
стипендия през 1956�57 да учи живопис в Чили и
там се събужда интересът ѝ към работата с нишки.
Тя основава уъркшопи в Мексико, Чили, Мароко,
Индия. Непрестанно предизвиква възможностите
на нишката от една страна като материал, от друга
концептуално- как може да се възприема изкуството
създадено от нишки.

Авторите откриват части от стана ѝ, който тя е
използвала в колежа Black Mountain. Интересуват
се специално от връзката с Бъкминстър Фулър и
Джон Кейдж- интерес към пресечните точки на
фундаментални човешки дисциплини архитектура�
тъкане и музика�тъкане.

Нейните свободно стоящи и висящи скулптури, както
и произведения ѝ от хартия надхвърлят категориите
изкуство и дизайн. Прави работи, които са силно
сетивни, трябва да ги докоснеш или да минеш
през тях и така още веднъж предизвиква статуса на
изкуството представяно в музеите и галериите.

Едната работа, която е резултат от проекта е голяма
конструкция от 638 нищелки, купени случайно от Ани
Албертс и стояли неизползвани 60 години.

Oskar Murillo, Великобритания� Колумбия ,участва с
инсталация „ Честоти“.

Нищелките организират нишките в групи, които
впоследствие движат.
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Започнали да се интересуват от триъгълните структури
на Фулър и начините по които той визуализира своите
утопични идеи. Интересът му към леки и устойчиви
форми ги кара да експериментират с направата на
огромната конструкция. Разнообразната гама от
нищелки и тяхната “игривост”, представя статуса на
тъкането като фундаментален език на творчество,
който е бил толкова важен за Ани Албертс, като и
вярата във важността, отговорността и потенциала на
материалите.

Интересуват се от метафоричността на тъкането.
Платон в «Държавникът» предлага тъкането като
модел на обществото. Аристофан в Лизистрата също
използва тъкането като метафора- като занимание
на жените с висок социален статус .
Четвъртата секция е “Сцена § Явление“.
В историята и развитието на текстилните практики в
социален план разглеждаме традиционния текстил
като домашна практика, като занаят и манифактура.

Участници: Victor Asliuk, Chen Chien –Jen (Тци ТциенДжен), Hui Ganyuan (Хаи Хенуен), Sheila Hicks, Janis
Jeﬀeries, Liu Wei (Ли Вей), Lu Yuanjiong (Лу Йониси)
& Zhou Ping (Кхоу Пинг), Oscar Murillo, Numen / For
Use, Magda Sayeg, Xu Jiang (Хъ Тци) & Yuan Liujin (Юан
Лийши), Yung Ho Chang ( Юн Хо Тциен)/ FCJZ, David
Crook & Isabel Crook
5

Weaving &We, 2016 Hangzhou triennial of ﬁber art, catalogue

online tok-bg.org

Той прави акции в шест провинции в Китай(
включително Ханджоу). Пътят е от изток на запад,
от най-бизнес развитите райони в Китай към
вътрешността на страната на югозапад, където
местните традиции са много добре запазени.
Проектът е за ученици между 10 и 16 години.
Платната се поставят на чиновете в цялото училище
и се използват свободно от децата през определен
период. Учениците са свободни да създават образи.
Нямат никакви специални материали нито изисквания
какво да правят.
Magda Sayed от САЩ се смята за “майка” на т.н.
ярн бомбинг. Десетгодишната ѝ работа включва
разпознаваеми плетени творби по целия свят.
В началото тя решава да ремонтира апартамента си
в Бруклин. Прави малка промяна, за да подчертае
своя дом- изплита виолетова “дреха” за дръжката
на вратата на дома си. Ефектът върху съседите е
невероятен. Всички започват да декорират външните
си врати, пощенските кутии, контейнерите за боклук
използвайки плетене и вълна. Магда има многобройни
фенове в Ню Йорк, домакини и възрастни хора,
които стоят повечето време в къщи и са любители
на занаятите. Тя има милиони последователи във
Фейсбук. Комбинацията от текстилен материал и
цвят може да създава удоволствие за очите.Но в
комбинация с реални предмети се проявява и ирония
и хумор. Отначало тя плете малки предмети: пушките
на играчките на детето си, които дори омотани с топли
и цветни прежди излъчват усещане за опасност. Покъсно прави много големи инсталации по цял свят в
сътрудничество с различни компании.
“Имам страст към материала:обичам да размествам/
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ситуирам ръчно направени, най-често плетени неща в
пространства, на които те не принадлежат. Разбирам
ограничението на интимната медия и продължавам
да я предизвиквам. Когато покривам предмет
с мек, ръчно направен материал се извършва
трансформация.
Взаимодействието
променя
обекта-премахва идентичността му или парализира
оригиналната му функция. Това непланирано
аранжиране чрез материала прави обекта близък
до ежедневния живот, прави го скулптура и дори
предефинира пространството. Прави света по
предизвикателен, неконвенционален и интересен.” 6
Xu Jiang & Yuan Liujun (Хъ Тци & Юан Лийши)от Китай
участват с „ Прощална песен на пейзажа» 65см/
50см/ 145см/24 броя плетачни машини, метал, плат,
тел, 2016
Датанг е малко градче известно с производство на
трикотаж. С възхода на индустрията в Китай през 21
век, то произвежда 60% от глобалната трикотажна
продукция и се нарича столица на чорапите на Китай.
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Преди време трикотажното производство там се
реорганизира след екопротести, растящата цена
на труда и суровите материали и известно свиване
на международните пазари. Авторите виждат
стотици изоставени станове и за тях това е сблъсък
между капитал и пазар,околна среда и технология,
индустрия и индивидуалност.

Становете, които някога са били средство за
препитание сякаш пазят спомен за ръцете на хората,
които са тъкали и пазят емоционалната връзката с
тях. Като смесват желязото и стоманата с преждата
създават носталгично усещане преплетено със
сложността на локалната индустрия, прощалната
песен на модерната текстилна индустрия.

СОЦИАЛНА ТЪКАН, кураторски проект на Grant
Watson е реконфигуриран за триеналето в Ханджоу.
Включва инсталации, фотография, рисунки, филми,
звукови записи, книги и исторически документи.
Изложбата гледа на текстила и на неговата връзка
с капитала, труда, колонизацията, международния
пазар, и радикалните политики, като се фокусира
в частност към Индия. Участват: Alice Creischer &
Andreas Siekmann, Celine Condorelli, Archana Hande,
Sudhir Patwardhan, Prabhakar Pachpute, Social Fabric
Film Programme.

Лек и ценен, платът е от векове стока, която създава
контакт между различните култури- през размяната
на блага до пренасяне на знание за дизайна,
цветовете, мотивите и технологиите използвани при
правенето. Производството и търговията на текстил
се свързва с европейската колонизация и се състои
в извличане на суровини от колониите, заедно с
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използване на робски труд, протекционизъм у дома
и дъмпинг на стоките в чужбина. В постколониалния
период дисбалансът се поддържа от договори в
полза на богатите страни, какъвто е споразумение
от 1974-2004 , което строго ограничава вносът на
текстил в Европа от развиващият се свят, както
и създаване на специална икономическа зона, в
която служителите работят без основна защита. В
същото време текстилната продукция се свързва с
форми на съпротива, от колективите в новелата на
Чернишевски “Какво да се прави” до 11 месечната
стачка на работниците от Мумбай 1982-83, може би
най-голямата и дълга стачка в историята.6

Не мога да представя всички творби, показани на
второто триенале в Ханджоу, Китай, 2016, поради
ограничения обем на доклада. Но мисля, че дори
частичното разглеждане на избрани произведения е
достатъчно да направя обобщението, че текстилното
изкуство, изкуството на нишката е излязло от
традиционните представи за декоративно и
функционално, не си поставя за цел единствено
естетически задачи, занимава се със социални,
общочовешки и екзистенциални проблеми, търси
смисъл, провокира и се съпротивлява срещу клишета
и забрани. Въздейства чрез намеси и интервенции в
реалния живот и ежедневната среда.
Можем да видим, че в изложбата присъстват
класически работи, в които изобразяването е чрез
пластически характеристики, както и такива, в които
изображението е подчинено на материала чрез
характерните и специфични за него свойства. Но
заедно с тях и произведения, в които идеята е изразена
чрез техники, които на пръв поглед не се свързват с
текстилното изкуство. Материалите и техниките са
неограничени-в изложбата озаглавена «Тъкането §
Ние» можете да видите не малко видеоинсталации,
видеодокументации на пърформанси и филми,
интерактивни инсталации. Артистичните форми
включват огромно разнообразие- от рисунка до арт
книга, от стенен килим до пространствена инсталация,
скулптури във външна среда, пачуърк и живопис.
Съвременното изкуство обединява видовете
изобразително изкуство в контекста на идеята.

Литература
Weaving &We, 2016 Hangzhou triennial of ﬁber art,
catalogue

Weaving & We: The Second Hangzhou Triennial of
Fibre Art 2016 Press Release Oﬃcial Launch
h�p://www.ﬁberarthangzhou.com/Site_En/
news/2016/003/0061.shtml
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Нов интелигентен продукт от Аглика ООД
New Intelligent Product from Aglika Ltd
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Уважаеми Клиенти,
Аглика ООД има удовоствието да ви представи своя нов интелигентен продукт! Можете да защитите
вашите възглавници и матраци за дълго време.
Също така ще спестите разходите за измиване, защото ще измиете само протектори, няма нужда да
измивате възглавницата и да изчиствате матрака!
www.aglika.bg
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ИЗОБРАЖЕНИЯТА НА ОБЛЕКЛО КАТО
ПЕРЦЕПТУАЛЕН КОМПОНЕНТ ЗА ДИЗАЙН НА
ОБЛЕКЛОТО
Светлана Кулешова, Алла Славинска, Оксана Закхарчевич, Галина Швец -Национален университет
"Хмелницки", Украйна

IMAGE CLOTHING AS APERCEPTUAL COMPONENT
OF CLOTHING DESIGN

Svetlana Kuleshova, Alla Slavinska, Oksana Zakharkevich, Galina Shvets-Khmelnitsky Na�onal University,
Ukraine
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In the paper image clothing is described as a result of interaction of person’s coloring
and psychological features of person. The main idea of the article is that every person
has a unique pattern of body coloring and also particular preferences for color that
relate to their temperament and past experiences. Contemporary study of four classical
temperaments in the approaches of image clothing and selecting colors is applied
in the work. Authors improved the incidence matrixes that show the relationships
between two classes of objects: ﬁrst one shows the relationship between clothing
colors and personality; and the second one is about to identify the best color palette
for person’s body coloring.
Key words: consumer, psychological comfort, coloring, temperament, image clothing,
perception

1. INTRODUCTION

Everybody want to look beau�ful, bright and stylish at
all �mes of the year, but some�mes it’s not easy to ﬁnd
perfect clothing color combina�ons. Managing the impact
of color on person’s image is smart considering that color is
one of the ﬁrst things no�ced about a person, par�cularly
from a distance. Each hue has a diﬀerent psychological
eﬀect, and there is a speciﬁc psychological reac�on to
each color.

The problem of image clothing that was described as
problem of the psychological comfort of the clothes can
be traced back to the works [23, 24], as well as works
[13, 22]. However it is o�en a�ributed to an impressive
approach to designing clothes that was described in
[10], and in the further research papers [11, 12] that
are devoted to the same problem of designing clothing
according to requirements of individual person image.
In the work [16] such a study was extended in order to
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solve the problem of harmoniza�on of the clothes with
account of person features.
Recently psychological comfort and harmoniza�on of
clothes is associated with the term of aesthe�c quality
of garment. Par�culari�es of evalua�on of aesthe�c
garment quality were considered in [17]. From these
works an inference of necessity to take into account
consumer requirements to clothes could be made.
Nowadays a hierarchy of modern consumer requirements
to clothes was changed: importance of psychological
comfort requirements and clothes matching with the
personal features increased against the background of
plenty of the garments that are characterized with a good
ﬁ�ng on the human ﬁgure. Such changes in consumer
preferences already were captured by designers.
Impressive approach to designing clothes is ac�vely
developing in Japan, in the US, in Russia. From this point
clothes is not only the shell or the cover of the body,
but it expresses the personality and is the “shell” to
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The database that was developed in [15] provides dress
designers with sets of fashionable female ﬁgures and color
pale�es of dress designs in a period of last few centuries.
Hence, it could be used as a dataset for a psychophysical
research of changes in person preferences of fashion
styles during certain period.

The main purpose of this research is to develop prac�cal
recommenda�ons for image clothing based on the
perceptual component of the design process.
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self-percep�on. The impressive approach allows using
psychophysical research data in clothing design, as well
as developing eﬀec�ve schemes of forecas�ng and
demand management in apparel design.

2. METHODS

In order to represent the staging of the color selec�on
process the ﬂow chart of the method that is shown on
the ﬁgure 1 was developed.
3. RESULTS AND FINDINGS

Figure 1. Structural and information scheme of selection of preference clothing color
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Color related psychological studies are a phenomenon
of the twen�eth and twenty-ﬁrst centuries. The problem
of op�mal color pale�e selec�on has been studied by
many researchers. An overview can be found in works
[5-9, 20, 25, 26]. All of authors considered color pale�es
in rela�onships with person individuality and described
diﬀerent aspects of using these rela�onships in regular
person life.
In works [1, 3, 14, 21] were described basic principles
of the design clothing with account of color as one of
the main elements of garment composi�on. Par�cular
case of using the color pale�e in design of garments was
shown in [18, 19].
Color preference tests have been devised in [20] in order
to gain useful informa�on on how people will react to
certain colors in given situa�ons, and as a means of
personality analysis. The results of the tests must be
used as a basic for the image clothing. The selec�on of the
clothing color pale�e must correspond to person’s coloring:
hair color, skin color, eye color, as well as to person’s
temperament. Therefore, the psychological comfort of the
clothes would be achieved.
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As input data for the current research it is advisable to use
the recommendations that were described in [5, 18, 19, 21,
26]. Lists of the recommended colors for the consumers’
types were compiled and shown in the table 1.
In order to clarify the personal coloring it was proposed
to apply three couples of contrary characteris�cs of color
that were described in [7-9, 25]. The bipolar adjec�val
pairs that represent the characteris�cs are shown in the
table 2.
Fractal principle of detailed substructure was used
to represent the development and evolving of the
typological system of consumers (ﬁgure 2).
With the base on the modern computer technology and
taking into account results of work [6] the CMYK color
model (C – Cyan, M – Magenta, Y – Yellow, K – BlacK)
was used in order to represent each color in the table 3.
The value of each color tone for the real materials samples
might be obtained by any raster graphics editor (for
example, GIMP). Thus, the selec�on of the color pale�e
for the person coloring could be done even through
online-catalog with images of the materials samples.
Also it would be useful in personal online shopping.
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Table 1. Typical personal coloring
CONSUMER TYPE
WARM

COOL

№

COLOR
HAIR

SKIN

EYE

1. COPPERY (REDBROWN)

1. GOLDEN BEIGE

1. DARK BROWN

AUTUMN

1
2

2. GOLDEN BROWN

2. PEACH

2. GOLDEN BROWN

SPRING

3

3. GOLDEN BLOND

1. GOLDEN BEIGE

3. AMBER

4

4. STRAWBERRY
BLOND

2. PEACH

4. LIGHT GOLDEN
BROWN

5

5. FLAXEN BLOND

1. GOLDEN BEIGE

5. HAZEL

SUMMER

6

6. ASH BLOND

3. CREAMY

6. BLUE

7

7. ASH GOLDEN

4. IVORY

7. GRAY BLUE

WINTER

8

8. ASH BROWN

5. ROSY

7. GRAY BLUE

9

9. CHARCOAL BLACK

4. IVORY

8. GRAY
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Table 2. Consumers’ types syste
CONSUMER TYPE
TRIAD

PALETTE

«AUTUMN» – WARM

WARM

онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447

DEEP

SOFT

«SPRING» – WARM

WARM

LIGHT
BRIGHT

«SUMMER» – COOL

COOL
LIGHT

SOFT
«WINTER» – COOL

COOL

DEEP

BRIGHT
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NUMBER
OF
COMBINATION

COLOR
HAIR

SKIN

EYE

1.1.1

1. COPPERY (REDBROWN)

1. GOLDEN BEIGE

1. DARK BROWN

2.2.2

2. GOLDEN
BROWN

2. PEACH

2. GOLDEN
BROWN

1.1.3

1. COPPERY (REDBROWN)

1. GOLDEN BEIGE

3. AMBER

2.2.9

2. GOLDEN
BROWN

2. PEACH

9. GREEN

10.1.4

10. WHITE BLOND

1. GOLDEN BEIGE

4. LIGHT
GOLDEN BROWN

11.2.5

11. MEDIUM
BLOND

2. PEACH

5. HAZEL

2.5.9

2. GOLDEN
BROWN

5. ROSY

9. GREEN

3.1.3

3. GOLDEN BLOND

1. GOLDEN BEIGE

3. AMBER

4.2.4

4. STRAWBERRY
BLOND

2. PEACH

4. LIGHT
GOLDEN BROWN

5.1.5

5. FLAXEN BLOND

1. GOLDEN BEIGE

5. HAZEL

3.1.6

3. GOLDEN BLOND

1. GOLDEN BEIGE

6. BLUE

10.1.9

10. WHITE BLOND

1. GOLDEN BEIGE

9. GREEN

13.1.6

13. LIGHT BROWN

1. GOLDEN BEIGE

6. BLUE

2.2.9

2. GOLDEN
BROWN

2. PEACH

9. GREEN

6.3.6

6. ASH BLOND

3. CREAMY

6. BLUE

7.4.7

7. ASH GOLDEN

4. IVORY

7. GRAY BLUE

10.5.8

10. WHITE BLOND

5. ROSY

8. GRAY

11.5.7

11. MEDIUM
BLOND

5. ROSY

7. GRAY BLUE
6. BLUE

8.5.6

8. ASH BROWN

5. ROSY

13.5.9

13. LIGHT BROWN

5. ROSY

9. GREEN

8.5.7

8. ASH BROWN

5. ROSY

7. GRAY BLUE

9.4.8

9. CHARCOAL
BLACK

4. IVORY

8. GRAY

6.5.9

6. ASH BLOND

5. ROSY

9. GREEN

7.5.6

7. ASH GOLDEN

5. ROSY

6. BLUE

9.4.1

9. CHARCOAL
BLACK

4. IVORY

1. DARK BROWN

14.5.6

14. BLACK

5. ROSY

6. BLUE

8.5.9

8. ASH BROWN

5. ROSY

9. GREEN

9.5.6

9. CHARCOAL
BLACK

5. ROSY

6. BLUE
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b

Figure 2. Fractal space of the consumers’ types system: а) variants of clothing color pale�e according to consumers’ types;
b) fractal graphic model in color interpreta�on

Table 3. Recommended clothes colors for consumers’ types (monochrome harmony)
CHROMATIC, %
TYPE
CONSUMER TYPE

COOL

WINTER

SUMMER

WARM

AUTUMN
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SPRING

ACHROMATIC,

CMYK

RED

GREEN

BLUE

YELLOW

VIOLET

NATURAL

%

C

10…40

67…91

30…100

6…11

30…100

0…35

0

M

30…100

5…39

2…88

6…19

25…100

0…20

0

Y

0…70

50…74

0…31

69…89

0

0…20

0

K

0…10

0…39

0…17

0

15…55

0..100

0…100

C

0…36

35…84

30…100

12…20

25…100

0…30

0…35

M

40…100

0…18

2…88

3…8

15…90

5…40

0…20

Y

0…70

19…60

0…31

29…62

0

0…55

0…20

K

0…40

0…3

0…17

0

0…55

0…55

10…75

C

0

88…59

50…100

10…13

40…80

0

10…40

M

40…100

18…35

0…47

19…47

80…100

60…100

5…40

Y

35…95

75…100

15…47

77…91

0

80…100

20…90

K

0…40

15…30

0…27

0

25…55

25…65

5…40

C

0

27…86

31…84

2…8

20…80

0

5…35

M

45…100

0…24

1…28

9…15

25…100

7…60

5…20

Y

25…80

61…100

2…32

55…88

0

12…100

20…55

K

0

0…12

0…2

0

0…45

0…65

5…30

An adequate choice of clothes color pale�e must be
determined by the psychological characteris�cs of the
certain individual. Colors were used in psychological
methods for a long �me now. Goethe was the ﬁrst who
systema�cally studied the physiological eﬀects of color,
and his observa�ons on the eﬀect of opposed colors led
him to a symmetric arrangement of his color wheel that

was called “Rose of temperaments” [2]. Such color wheel
shows the psychological eﬀect of each color. The “Rose of
temperaments” matching six colors to human character
traits grouped in the four temperaments: choleric,
sanguine, melancholic, and phlegma�c. On the ﬁgure
4 modern interpreta�on of “Rose of temperaments” is
represented.

b

а

c

Figure 3. The “Rose of temperaments” by Goethe:
а) original picture [2]; b) modern achromatic interpretation;c) color interpretation
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Figure 4. The 4-color person
by Max Luscher
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Dr. M. Luscher believed that colors had an emo�onal
value and that a person’s reac�on to color revealed his
or her basic personality traits. Hence, the concep�on of
“The 4-Color Person” that was proposed by M. Luscher
uses a color test as a method. The concep�on is based
on the doctrine of temperaments and psychological color
theory. At the ﬁgure 4 one of the representa�ons of the
concep�on is shown. In this way Max Luscher correlated
colors and emo�ons. Each color has been iden�ﬁed as
that that wields by certain proper�es. Luscher divides
four fundamental colors into the following fundamental
categories [20]:
Red – Self conﬁdence. Ac�vity, drive and the reac�on to
challenges.
Yellow – Development. A�tude of an�cipa�on,
a�tude towards future development and towards new
encounters.
Green – Self-respect. Inner control of willpower and the
capacity to enjoy.
Blue – Contentment. Feeling of belonging, the inner
connec�on and the rela�onship to one’s partner.
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Thus, each type of temperament must be related to
respec�ve color as follows: red – choleric, yellow –
sanguine, green – phlegma�c, blue – melancholic.
Eysenck ini�ally conceptualized personality as two,
biologically-based
categories
of
temperament:
Extraversion/Introversion and Neuro�cism/Stability [2].
Two dimensions or axes (extraversion-introversion and
emo�onal stability-instability) deﬁne four quadrants.

Figure 5. Hans Eysenck: circular diagram about
Eysenck’s personality types

The represented schemes were considered and
compared in order to determine the similari�es in
the graphical models and in the fractal structures
of them. Hence, it was assumed that in the further
development of the graphical model it is possible to
apply fractal structures in the role of determina�ve
mechanism of image clothing. As it shown on the
ﬁgure 7, implementa�on of the fractal structure allows
to extension the bounders in the current research as
well as it gives an opportunity to precise its internal
par�culari�es.
The best color pale�e must be iden�ﬁed by the rules
that are formalized and represented in the form of the
incidence matrix in the table 4.
The Big Five personality traits that were described
in [4] were used in order to select the clothing color
pale�e according to the consumers’ types and their

Figure 6. Integra�ng concepts
of Goethe, Luscher and
Eysenck

In order to deﬁne personality type simultaneously with
color preferences and recommended color pale�e
the graphical model of temperaments space was
developed. The graphical model of temperaments
space includes “Rose of temperaments” by Goethe,
Circular Diagram about Eysenck’s Personality Types,
“four psychological primary colors” by dr. Max Luescher,
and their rela�onship to diﬀerent traits (all of them
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were described in [2]), as well as Leonardo da Vinci's
Circle and Square propor�onal for his drawing of
Human Propor�ons [14], and Sierpinski carpet. In
order to deﬁne personality type simultaneously with
color preferences and recommended color pale�e
the graphical model of temperaments space was
developed. The graphical model of temperaments space
includes “Rose of temperaments” by Goethe, Circular
Diagram about Eysenck’s Personality Types, “four
psychological primary colors” by dr. Max Luescher, and
their rela�onship to diﬀerent traits (all of them were
described in [2]), as well as Leonardo da Vinci's Circle
and Square propor�onal for his drawing of Human
Propor�ons [14], and Sierpinski carpet.
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temperaments. The Five Factor Theory presumes
follows color preferences:
1. Openness to experience: (inven�ve/curious vs.
consistent/cau�ous):
Expressivity – red, yellow, violet. Prac�cal – green, blue,
grey, black.
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Outgoing – red, yellow. Reserved – green, blue, violet,
grey, black.
4.Agreeableness
(friendly/compassionate
analy�cal/detached):

vs.

Detached – green, violet, grey, black. Friendly – red,
yellow, blue.
5.Neuro�cism
conﬁdent):
Figure 7. Fractal space of the temperaments

2. Conscien�ousness (eﬃcient/organized vs. easy-going/
careless):
Organized – green, blue, grey. Impulsive – red, yellow,
violet.
3.Extroversion
reserved):

(outgoing/energe�c

vs.

solitary/

(sensi�ve/nervous

vs.

secure/

Nervous – yellow, brown, blue, violet. Stable – red,
green, grey.
The rela�onships between clothing colors and
personality traits are represented in the incidence
matrix (table 5).

Table 4. The incidence matrix of the best color pale�e
for person’s body coloring
Dress
colors
Chroma�c
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Achroma�c

1
1
0
0
1
1
1
1
1
1

Red
Yellow
Brown
Green
Blue
Violet
White
Black
Grey

Warm
3
0
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
0
1
1
0
1
1
1
1

4
0
0
0
1
1
1
1
1
0

5
1
0
0
1
1
1
1
1
1

6
1
0
0
1
1
1
0
0
0

Consumer type
Cool
7
8
9
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

10
0
0
0
1
1
1
1
1
1

11
0
1
1
1
1
1
1
1
1

Mixed
12
0
1
1
0
1
1
1
1
1

13
1
0
1
1
1
1
1
1
1

14
0
1
1
1
1
1
1
1
1

Table 5. The incidence matrix of the rela�onships
between clothing colors and personality traits (for
sanguine)
Dress
colors
Red
Brown
Yellow
Green
Blue
Violet
Grey
Black

Personality traits
Openness to
Conscien�ousness
Extroversion
Agreeableness
Neuro�cism
experience
Expressivity Prac�cal Organized Impulsive Outgoing Reserved Detached Friendly Nervous Stable
1
0
1
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0
0

As it was previously described in [20], colors have speciﬁc
meanings. Color is not just about aesthe�cs – it also
communicates speciﬁc informa�on. Color meanings are
grounded in two basic sources: personal experience forms
subjec�ve color meaning, and social communica�ve
experience forms objec�ve color meaning. Thus, in order
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0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
1
0
0
1
0

to achieve psychological comfort of the clothes that is
in harmony with person’s body coloring and personality
traits, the image clothing should be complemented
with the informa�on of the incidence matrix for the
par�cular temperament as well as the informa�on in
the table 6.
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Table 6. Eﬀects of color on behavior and character of the
individual (fragment)
Temperament Psychological features
(internal color)

(traits of character)
Expressivity,

Sanguine
person

Organized,

(yellow)

Friendly,

Outgoing,

Stable

Recommenda�ons for the external colors
warm

cool

They reduce the level of consciousness.
Hence, they are not recommended
because it means increase of the
“Spontaneity”: ex-centric, ac�ve,
projec�ve, aspiring, expectancy,
exhilara�on

Cool colors help to
increase the a�en�on.
That’s why they are
recommended.

The graphical interpreta�on of the connec�ons between
the components of color dress crea�on is the embodiment
of the methodology of image percep�on. This is a step
towards unraveling the science of rela�onships between
“image” and “clothing”.
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Any capsule dress is the combina�on of triad blocks that
are follows: Image « Color « Impression. Triad blocks are
shown on the ﬁgure 8.

Table 7. Personal coloring for the consumer
Consumer
type
Cool –
Summer

Hair color

Skin color

Eye color

Ash blond

Creamy

Blue
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Results of the study could be shown in the tables that
include recommenda�ons for using of the combina�ons
of preferred color pale�es. The example of such
recommenda�ons for the combina�ons of three colors
that are implemented in women’s dresses presented in
the table 9.

Figure 8. Triads of the image forma�on

4. RECOMMENDATIONS

The ﬁrst stage of image clothing is deﬁnitely selec�on
of the recommended color pale�e. Besides that,
color pale�e must be related to person’s coloring and
coordinated with personal type. In order to achieve such
purposes simultaneously the graphical fractal model that
shows all temperaments and their color preferences
must be used. The incidence matrixes are the base for
choosing of the best color pale�e.
4.1. The example of selec�on of the clothes color pale�e

According to the recommenda�ons for the colors of
consumers’ types, which were described in [5, 7-9, 18,
19, 21, 25], we compiled the lists of the recommended
colors for the speciﬁc consumer color type that called
“Cool” (table 7, table 8).
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According to the psychology of coloring with taking into
account purposes of image clothing and par�cular person
coloring, as well as recommenda�ons for using of the
combina�ons of preferred color pale�es a dress capsule
that is shown in the table 10 is formed. Obviously, that
such a capsule can be formed for each color pale�e as
well as recommenda�ons for using combina�ons of its
colors.

The next logical step to do is to collect a database of
fabric samples that can provide desired image of ou�its.
Input data is the informa�on from the online catalogs and
scanned images of real fabrics samples. The database is
useful for the 3D simula�on that completes the process of
image clothing. Figure 9 shows the example of database
that was used for developing the collec�on of ou�its
en�tled “Miss Dior” (ﬁgure 10).
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Consumer Color
type
model
Summer

C
M
Y
K

Fashionable colors
pink
10
0
20 20
0
10
0
0

gray
0
15
0
10
0
0
10
0

Recommended colors for
the consumers’ types, %
pink
gray
0…35
0
20…80
0
0…30
0
0
0…30
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Table 8. Recommended colors for the consumer’s type “Cool”
Recommended fashionable
colors for the consumers’
types, %
pink
gray
10
20
0
0
20
40
0
0
0
0
0
0
0
0
10
20

Group of
hues
Color

Table 9. White, gray and pink in clothing

name

Tint percentage in
color %
C M Y K
Fairy image

Alabastrine

00 00 00 00

roman�c,

Chalky

00 00 00 10

exquisite
serious,

White clouds,

strong,

White roses,

decisive

White lilies

restrained,

Zircon,

balanced,

Steel,

passive
sturdy,

Light-Gray
Grani�c,

costly,

Pebbles,

noble
rich,

Gainesboro

Associa�on

Alterna�ve

Pearl gray
Mousey
Gray
Coal

Grey hues

breezy,
fes�ve
elegant,

provoking,

Rose

Lavender

Cherry

luxurious

Light hues
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Silvery

Light hues

White

clean,

charming,
tender,
pre�y
exquisite,
female,
roman�c
ﬁne,
charming,
chic
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Silver,
French grey
Pale dogwood,

Impression

Recommended
colors

Light hues

Dress:

are light and
carefree. They
radiate purity,
harmony and
perfec�on.

white, light and
bright colors look
authorita�ve.
Accessories:

black, neutral and
They combine
dark
colors highlight
00 00 00 15 minimalism, calm
conserva�
sm.
and nobility.
Roman�c image
00 00 00 20

00 00 00 25

Grey hues

Dress:

are elegant, white and pastel colors
tranquil, exquisite. create an elegant
image.
Gray is full of

dignity, it is
elegant and
reﬁned. This is a
00 00 00 30 true noble of the
colors.

Accessories:
gray and unsaturated
colors highlight
sophis�ca�on.

Exquisite image

Dress:
Light hues of
pink feminine, white, silver, light pink.
Japanese pink
roman�c and
Lavender pink,
Accessories:
so�. They are
Rose quartz, 00 45 30 00 associated with
neutral and lowtenderness,
saturated pink
Medium pink
charm, charming
Carna�on,
color emphasize
and innocent
sophis�ca�on and
Persian pink, 35 80 00 00 game of ﬂirta�on.
femininity.
Persian Rose
Cherry pink,

10 20 00 00

19

Table 10. Basic color of dress
Image
Colors

Fairy
French grey, pale dogwood

Roman�c
Cherry blossom pink, silver

Exquisite
Japanese pink, zircon

luxurious, fes�ve, solemn, regal

female, ﬁne, delicate

exclusive, elegant, charming

Sketch
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Atlas

Fa�n

Figure 9. Database of fabric samples for the collec�on of
women’s ou�its
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Decora�on

Figure 10. The collec�on of women’s ou�its that called «Miss Dior»

5. CONCLUSION
In a conclusion can be said that the image clothing
is basically the founda�on of any designer’s work.
The triad blocks “Image « Color « Impression” were
used to demonstrate the percep�ve component in
the process of image clothing itself. Hence, all of the
triad blocks were considered as interrelated parts
of the dress that provides harmony to the person’s
appearance and highlights his or her body coloring.
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Фирма ГАБИК ЕООД - РУСЕ

Доверете се на професионалиста в бранша
Производство на най-здравите и най-качествени ЗНАМЕНА, ФЛАГОВЕ, ТРАНСПАРАНТИ - фирмени,
рекламни, държавни, общински, корабни, партийни, училищни и др. от фирма ГАБИК ЕООД - РУСЕ.
Пълноцветен, широкоформатен, директен дигитален печат върху текстил с еднаква наситеност на
цветовете от двете страни на знамето.
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Знамената, произведени от ГАБИК ЕООД са най-здрави и най-качествени в България.
Знамената, които произвеждаме се отличават с брилянтно ярки цветове и са изключително
устойчиви на външни атмосферни условия.
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Изработваме всякакви размери и цветове без
ограничения по желание на клиента.
За контакти: ГАБИК ЕООД
-Красимир Габровски-собственик
гр. Русе 7000,
тел.: 082 / 83 10 10, 0898 69 11 12
e-mail: info@gabic.com
www.gabic.com
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СТАТИСТИКА И АНАЛИЗ ЗА СЕКТОР:
ТЕКСТИЛ - ОБЛЕКЛО- КОЖИ В БЪЛГАРИЯ
STATISTICS AND ANALYSIS ON SECTOR:
TEXTILE - CLOTHING - LEATHER IN BULGARIA
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През последните десетилетия сектор „Текстил и
облекло“ преминава през серия от трансформации,
в основата на които са бурните технологически
промени в сектора и появата на мощни международни
конкуренти вследствие на елиминирането на
вносните квоти за развиващите се страни през 2004
г. Допълнителен фактор, който също силно променя
сектора е увеличението на производствените
разходи в развитите страни. Компаниите в Европа
допълнително подобряват конкурентоспособността
си като увеличават инвестициите си в НИРД, както и
тези в маркетинг.
SWOT анализ на сектора
 Гъвкавост на производствения процес;
 Сравнително добра и модерна технологична
обезпеченост в някой подсектори;
динамични

пазари

 Добри традиции в бранша и дългогодишен опит
в работа и директни контакти с европейски
клиенти;
 Конкурентни ниски производствени разходи;
 Либерализиран търговски режим с основните
контрагенти
допълнително
подобряващ
конкурентоспособността;
 Силна експортна насоченост на индустрията и
традиции в присъствието на международните
пазари;
 Относително ниска себестойност на произведената
продукция;
 Много високо ниво на конкуренция;
 Силни браншови организации.
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 Висока концентрация на износа на малко на брой
пазари;

 Незадоволително професионално образование и
обучение;
 Висок дял на сивата икономика в сектора и
наличие на контрабанда;
 Ниска производителност на труда;
 Труден достъп до финансиране и на ниво локални
кредитори и на ниво финансиране ЕС;

 Липса на развитие на собствени брандове и марки
от болшинството фирми в сектора;

а. Силни страни:

 Географска близост до
(основно ЕС) и суровини;

б. Слаби страни:
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 Лоша репутация на сектора по отношение нивата
на заплащане, условията и безопасността на
труда- негативен имидж;
 Силна международна конкуренция;
 Липса на иновации и НИРД;
 Липса на пазарни лидери;
 Изключително ниско средно ниво на инвестиции
в подсектор производство на облекла през
последните години.
в. Възможности
 Потенциал за развитие и специализация в бързо
нарастващия сектор на екологично чистите
продукти и новите технологични тъкани;
 Диверсификация на износните дестинации чрез
засилена маркетингова дейност;
 По- пълноценна вертикална интеграция на двата
сектора;
 Повишаване нивата на сътрудничество със сектор
селско стопанство и подсектори приложна химия
и пластмаси.
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 Силна
зависимост
от
ограничен
взаимосвързани пазари (ЕС);

брой

 Засилване на бариерите за износ за страните
извън ЕС;
 Нарастващ конкурентен натиск от страна на
развиващите се икономики.
1. Сектор: Производство на текстил и изделия от
текстил, без облекло (C13)
Производството на предприятията от бранша се
състои от подготовка и предене на текстилни влакна,
тъкани, прежди, конфекционирани текстилни изделия
(без облекло) и др., реализира се от 589 предприятия,
54, 6 % от които са разположени в области: Софияград, Пловдив, Хасково, Габрово и Варна. Между
фирмите, занимаващи се с производство на текстил
могат да се откроят: «Е Миролио» ЕАД, «Булсафил»
ЕООД, «Калинел» ЕООД, «Ембул Инвестмънт»
АД и «Рожее Ванден Берхе БГ“ ЕАД. Нивото на
технологична специализация е ниско.

Водещи страни в износа са: Италия, Великобритания,
Германия, Турция и Гърция. Вносът е на стойност 2,
09 млрд. лв.
Основни конкуренти са Китай, Германия, Италия,
Индия и Турция.
2. Сектор: Производство на облекло (C14)

Производството се състои от облекло, изделия
от кожухарски кожи и други трикотажни изделия,
осъществявано от 4381 предприятия, 53, 4 %
съсредоточени в области: Благоевград, Пловдив,
София- град и Хасково. Сред фирмите, занимаващи
се с производство на облекло могат да се откроят:
«Дзалли» ООД, «ЯНА» АД, «КУШ Мода» ООД,
«Пирин Текс» ЕООД, «Балкантекс» АД и др.
През 2014 г. произведената продукция е на обща
стойност 2, 549 млрд. лв. (4, 87 % от обема на
индустриалното производство в страната или 3, 05 %
от брутния вътрешен продукт).
През 2016 г. броят на наетите лица е:
(списъчен брой в края на месеца)

Икономическа дейност

Евростат код

Производство на облекло

C14
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Произведената продукция в сектор „Производство на
текстил и изделия от текстил, без облекло“ през 2014
г. е на обща стойност от 842 млн. лв. (1, 61 % от обема
на индустриалното производство в страната или 1, 01
% от брутния вътрешен продукт).
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г. Заплахи

Тримесечия на 2016 година
I
II
III
IV
91 620 89 657 88 239
87 554

Кадровото осигуряване на сектора е резултат от
функционирането на 54 професионални гимназии.
Равнището на заплатите в сектора е едно от найниските. Средногодишните разходи за труд на заето
лице са 5 517 лв.
През 2013 г. в сектора се наблюдава повишение на
цените на производител с 3 %.

През 2016 г. наетите лица в сектора са :

(списъчен брой в края на месеца)

Икономическа дейност

Евростат код

Производство на текстил и изделия от C13
текстил, без облекло

През 2014 г. средногодишните разходи за труд на
заето лице са 7 586 лв.
Кадровото осигуряване на сектора е резултат от
функционирането на 54 професионални гимназии.
През 2013 г. в сектора се наблюдава повишение на
цените на производител с 2 %.
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Тримесечия на 2016 година
I
II
III
IV
12 517 12 693 12 196
11 943

В сектор облекло, България е на челно място сред
страните от ЦИЕ произвеждайки 17 % от продукцията
на разглежданите страни, или малко над 1, 2 млрд.
евро, което поставя производството на облекло на
трето място, след Румъния и Полша.
Водещи страни в експорта са: Германия, Италия,
Гърция, Франция и Великобритания. Вносът на
облекла възлиза на 955 млн. лв.
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3. Сектор: Обработка на кожи, производство на
обувки и други изделия от обработени кожи без
косъм (C15)
Производството на предприятията от бранша се
състои от обработка на кожи, изделия за пътуване,
сарашки изделия, обувки и др. Реализира се от 629
фирми, 50.1% от които са разположени в области:
Пловдив, Благоевград и Кюстендил. Сред фирмите,
занимаващи се с производство на обувки и кожени
изделия могат да се откроят: „Винтаж» ЕООД,
«Флавиа» АД, «Пиерик Груп“ ЕООД, „Джампи»
ООД, «Пролет» ЕООД и др.
В сектор «Обработка на кожи, производство на
обувки и други изделия от обработени кожи без
косъм» се произвежда около 1% от стойността на
индустриалното производство в страната и се създава
около 2% от добавената стойност в индустрията.
Броят на заетите в сектора е:

почти 1, 2 млрд. лв. през 2016 г. Шест от фирмите
в секторната класация на „Капитал“ са отчели
спад в продажбите, но само една приключва 2016
г. на загуба, а три- с по- слаб финансов резултат в
сравнение с 2015 г.
Като цяло браншът е имал по- силна 2016 година.
Според данни на НСИ износът на „текстил
и артикули от текстил“ е надхвърлил 868, 7
млн. лева и е нараснал с 6, 9 % спрямо 2015 г..
Възходящ е и трендът при износа на по- голямата
група- „облекло и допълнения към облекло“. Той е
надхвърлил 2, 996 млрд. лв., което е увеличение със
7 % спрямо предходната година.
За поредна година лидер в бранша е фирмата
на италианския предприемач Едоардо Миролиособственик на текстилни фабрики в Сливен, Ямбол
и Свищов. „Е. Миролио“ отчита 8 % ръст на
приходите през 2016 г. От компанията обясняват
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(списъчен брой в края на месеца)
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Икономическа дейност
Обработка на кожи, производство на
обувки и други изделия от обработени
кожи без косъм

Евростат код
C15

Равнището на заплатите в сектора се оценява на
около 360 лв.
През 2013 г. производството в бранша се свива и
индексите на промишленото производство и оборота
намаляват съответно с 9% и 8%. Произведената
продукция от сектора е на обща стойност 303 млн.
лв. През 2013 г. оборотът на външните пазари на
предприятията от производството на обувки и кожи
възлиза на 219 млн. лв. На вътрешния пазар секторът
е реализирал продукция за 91 млн. лв. През същата
година в сектора се наблюдава повишение на цените
на производител с 3%.
Водещи страни в износа на сектора са: Италия,
Унгария, Гърция, Франция и Германия.

Преките чуждестранни инвестиции в
горепосочените сектори са на стойност 254 859
900 евро или 5, 08 % от всички преки чуждестранни
инвестиции в преработващата промишленост към
31. 12. 2014 г.
Общите приходи на 20- те най- големи компании за
текстил и облекло са се увеличили с 7 % и са достигнали

Тримесечия на 2016 година
I
II
III
IV
13 143 13 447 13 039
13 231

растежа с инвестирани през миналата година
над 35 млн. лв.- в обновяване на машинния парк, в
изграждането на голяма складова база, в разширение
на завода за конфекция и плетива в Сливен.
Плановете за 2017 г. предвиждат изграждане на
нова пречиствателна станция в Сливен и поредно
обновяване на машините.
От друга страна Фирма МИК- БГ- Русе, вече
изпълнява проект по програма „Иновации и
конкурентоспособност“, който се очаква да приключи
през 2017. Инвестицията е за около 700 хил. лв., от
които 70 % са безвъзмездни. Средствата ще бъдат
използвани за покупка на машини и съоръжения и ще
доведе до разкриване на нови работни места.
Председателят на Българска асоциация на
производителите и износителите на облекло и
текстил (БАПИОТ), Радина Банкова обобщава, че
интересът на чуждестранните вложители към
българските предприятия е голям и прогнозата за
следващите две години е изключително добра.

Българска агенция за инвестиции
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LEATHER STANDARD ОТ OEKO-TEX®СТАНДАРТ ЗА КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ
Асоциация Oeko-TEX® издаде на своята 25та годишнина първите сертификати LEATHER STANDARD от Oeko-TEX® с разширено
продуктово портфолио със сегмент кожа.
Първите
направени
сертификати
са
с
производител на изделия от овча кожа G.L. Bowron и Gerberei Hofbrucker фабрика за щавене
на кожи, както и с доставчици на търговската
верига Lidl. Група от Neckarsulm ще използва
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LEATHER STANDARD от Oeko-TEX® Европа
за промоционални цели. Скоро се очаква и
издаването на допълнителни сертификати.
От януари 2017 г. прегледани и сертифицирани
от Асоциация Oeko-TEX® в допълнение към
текстилните продукти са и кожени изделия, а
именно облекло от всякакъв вид, кожени обувки,
тапицерии и продукти, изработени от смес
текстил и кожа.
Асоциацията на Oeko-TEX® отговаря на
актуалните тенденции за пазара на текстилни и
кожени изделия.
Изискванията и критериите на LEATHER STANDARD от Oeko-TEX® са почти еднакво строги,
както е в списъка с критерии на Standard 100 от
Oeko-TEX®. По този начин са обхванати законови
разпоредби, както и множество химикали,
които са вредни за здравето, дори и да не са
били законово регламентирани. В допълнение
LEATHER STANDARD от Oeko-TEX® отговаря
на изискванията на Закона за подобряване на
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безопасността на потребителските продукти
на САЩ (CPSIA) по отношение на оловото.
По време на сертифицирането на кожените
изделия се тестват – по отношение, съдържащи
формалдехид,тежки метали като хром (VI), хром,
арсен, олово и кадмий, пестициди, хлорирани
феноли, фталати, процес консерванти , PFOS,
PFOA, както и забраненото азо оцветител
и
други
оцветители.
Характеристиките
на продукта, например устойчивостта на
цветовете,
също
се
тестват, като за целта се
прави оловно тестване.
Основният компонент на
продуктите, направени от
кожа и текстил, определя
сертификацията,
която
се отнася за продукта:
STANDARD 100 от OEKO-TEX® или LEATHER
STANDARD от OEKOTEX®.
Изпитванията
обаче обхващат целия
продукт,
включително
всички текстилни и кожени
компоненти, прежди, ципове и копчета и др.
Както при STANDARD 100 от OEKO-TEX®,
следното важи и за LEATHER STANDARD от OEKO-TEX®: колкото по-интензивен е контактът
с кожата, толкова по-строги са пределно
допустимите стойности, които трябва да бъдат
изпълнени. Ето защо се правят разграничения
между четири категории продукти: продуктов
клас I (артикули за бебета и малки деца) до
продуктов клас IV (материали за обзавеждане
като покривала, дамски за тапицерии и др.).
От 1992 г. насам, целта на Асоциацията OEKO-TEX® е да осигури независима проверка,
като по този начин създава доверие по
веригата на доставки за потребителя. С
LEATHER STANDARD от OEKO-TEX® тази
цел вече е стратегически разширена и се
отразява в новото име на асоциацията:
Международна асоциация за изследвания и
тестване в областта на текстилната и
кожена екология.
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ADLER е търговска марка на компанията ADLER Czech, a.s., чието седалище на се
намира в Чехия. ADLER се появява на пазара през 2000 г.и от момента на появата
си се превърща в един от най-бързо разрастващите се производители и вносители на
рекламни текстилни изделия в Централна Европа.
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ADLER Czech. притежава 4 собствени търговски марки:
ADLER - основна търговска марка с широко портфолио от продукти
Piccolio- марка продукти за масови събития с добро качество
RIMECK® - марка работно облекло
Malﬁni®- марка за клиенти с най-високи изисквания
Благодарение на модерен логистичен център разположен на 11 500 кв.м. с наличност от
14.5 милиона броя текстил, ние сме в състояние бързо да изпратим вашите поръчки и да
ги доставим в рамките на 3 дни.
В момента ADLER доставя до 19 страни от Европейския съюз.
Понастоящем продуктовото портфолио на ADLER включва 130 продукта с над 3000
вариации в размерите и цветовете. Всички продукти на ADLER отговарят на найстрогите критерии и носят печата на качеството OEKO-TEX STANDARD 100. От нашите
производители се изисква да представят съответните сертификати, необходими за
производството и т.н. BSCI, WRAP, Fair-trade.
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Ние предоставяме експертни съвети и отговаряме на вашите въпроси!
Нашият консултантски екип се състои от 29 телефонни оператори, които обработват 1000 от
вашите запитвания и 700 поръчки дневно. 20 търговски представители в тази област редовно се
грижат за вашите бизнес нужди. Ние сме готови да ви посъветваме и да Ви помогнем!
Вашият успех е наш успех!
Ние ще Ви подкрепим в бизнеса ви, независимо дали с помощта на нашите каталози, мини каталози,
мостри, или онлайн чрез маркетинговия портал ADLER Point, където ще намерите инструменти за
създаване на собствени бюлетини и PDF оферти. Планираме да разширим приложението ADLER
Point с допълнителни инструменти, така че да имате какво да очаквате!
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Като допълнителна услуга предлагаме и възможността за изработване на бродерия и печат по
ваши изисквания. Нашият дневен капацитет за печат е 20 000 броя.

БЪРЗ И ЛЕСЕН ПРОЦЕС НА ПОРЪЧВАНЕ ЧРЕЗ WWW.ADLER.INFO.
Електронният магазин Ви предоставя максимална информация за нашите продукти и текуща
наличност. Изготвянето на поръчка няма да отнеме повече от няколко минути.
Посетете ни на www.adler.info и се убедете лично.
За поръчки и въпроси се обръщайте към отговарящия
за българския пазар - г-н Иван Иванов.
Телефон: +420 475 665 451.
e-mail: ivan.ivanov@adler.info

online tok-bg.org

27

online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and Technology ISSN 2535-0447

3/2017

Защо корпоративно облекло от СТАР-БГ.КОМ?
В корпоративно облекло инвестират компанни и фирми, които се ползват с доверие,
разпознаваемост и изграждат устойчива социална политика. Тези ключови комуникационни визии
стабилизират имиджа и надеждността на фирмата с недвусмислено съобщение – „Фирмата се
грижи за своите служители, ще се погрижи и за Вас“! Това показва и дългогодишният опит на
утвърдилата се на пазара фирма СТАР-БГ.КОМ – към която все повече организации се обръщат
за изработване и брандиране на корпоративно облекло.
Интересно е, че оригиналното послание и дрескодът на съвременното корпоративно облекло се
разчупва все повече. Наред с това качеството и креативността се ценят много от хората. Днес
силно впечатление прави както класическият костюм, така и например удобната и елегантна
риза, поло-тениска, суитшърт и тениска с креативен надпис. Предпочитанията са все поиндивидуални и интересни.
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В целия процес на реализация има важни специфики за успешността на услугата – корпоративно
облекло. СТАР-БГ.КОМ е предпочитана фирма, чиято комплексна услуга е със следните важни
предимства.
СТАР-БГ.КОМ поема Вашата поръчка за корпоративно облекло от идейния проект до безплатната
доставка.
Фирмата често е предпочитана заради цялостното комплексно обслужване с добавена стойност
– от запитването до доставката, включително. Вашето готово корпоративно облекло достига в
срок до съответния офис, склад и т. н. Цялата процедура по Вашата поръчка се осъществява с
висок професионализъм.
СТАР-БГ.КОМ налага стандарт на качество.
Важно предимство на текстилните продукти, които предлага СТАР-БГ.КОМ е високото качество
на материите заедно с оптимално достъпната цена. Вашата поръчка е максимално рентабилна.
Изготвя се с точност, както по идея и конкретни спецификации, зададени от Вас, така и изцяло
от екипа на фирмата. Ще Ви бъдат дадени насоки и професионален съвет с цел постигане на
оптимално ефективна кампания.
СТАР-БГ.КОМ разполага с пълен набор
най-съвременни и качествени технологии
за брандиране.
СТАР-БГ.КОМ
предлага
ранообразна
гама текстилни материи за корпоративно
облекло. Те могат да бъдат брандирани с
най-съвременните технологии – Ситопечат,
Сито Трансфер, Флок, Дигитален принт,
Солвентен печат, Бродерия, Сублимация,
Сублимация с пришиване и Директна
сублимация върху текстил.
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СТАР-БГ.КОМ изготвя проекта за
корпоративно облекло коректно и
професионално.
СТАР-БГ.КОМ
е дългогодишен
вносител и дистрибутор на марките
Adler, James & Nicholson, Stedman,
Myrtle Beach, Fruit of the Loom, Roly,
Keya, Hidea, Cool и други. СТАР-БГ.
КОМ изготвя проекта за корпоративно
облекло с оптимална коректност
и професионална логистична и
дистрибуторска дейност.
СТАР-БГ.КОМ
–
класическо
корпоративно облекло и иновативни
дизайнерски решения.
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Корпоративната идентичност може да следва както абсолютно изчистена и класическа линия,
така и по-иновативна кройка, технология, послание на брандиране и т.н. Затова СТАР-БГ.КОМ
предлага изготвяне както на класическо и стандартно корпоративно облекло, така и творчески
концепции за по-различна стилистика.

С корпоративно облекло от СТАР-БГ.КОМ постигаме доверие, разпознаваемост и рентабилност.
Корпоративното облекло не е задължително да е скъпо. Вие можете да съчетаете корпоративно
облекло например на базата на тениска и шапка. Можете да подсилите с интересен елемент и
да получите дизайнерски издържано, но и по-нискобюджетно корпоративно облекло. Ще бъде
брандирано Вашето лого и Вие ще бъдете разпознаваеми от всички клиенти на пазара. Освен че сте
разпознаваеми и вдъхвате доверие, добавената стойност на поръчката за корпоративно облекло от СТАРБГ.КОМ Ви дава възможността да сте постоянна реклама сами на себе си.

http://www.star-bg.com/
online tok-bg.org
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ЕКСТРАПАК ООД
EXTRAPACK OOD
За втори пореден път Екстрапак ООД участва на изложението Techtextil във Франкфурт,
представяйки продукти от тъкан и нетъкан полипропилен. През последната година
заработи третият ни завод, специализиран в производството на двата вида текстил.
Представихме новата си линия за производство на нетъкан текстил. Платът е двуслоен,
произведен от 100% полипорпилен по технологията spunbound и върху него може да бъде
направен печат. Ние произвеждаме над 10 различни стандартни цвята нетъкан полипропилен в
дебелини от 15 гр. до 150 гр. за квадратен метър. Той намира приложение в интериорния текстил,
строителството, декорацията, мебелното производство, опаковките и редица други браншове.
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Заедно с австрийската фирма Старлингер за първи път в света работим върху технология
за производство на чанти за пазаруване от рециклирани пластмасови бутилки от минерална
вода и бира.
На изложението представихме първата чанта изработена от rPET, която привлече вниманието
на много посетители.
Засега това производство е само експериментално, но до две години се планира да бъде
направено индустриално по обем. Чантите от тъкан rPET са изключително здрави и могат да
издържат до 80 кг. натоварване.
Екстрапак ООД
5000, гр. В. Търново,
ПК 426
e-mail:
team@ep-bags.com
Телефон: 0700 10 313
(национален)
София
Телефон: 02/975 30 68
Факс: 02/975 10 80
� Офис и склад
В. Търново
Телефон: 062/611-515
Факс: 062/611-556
� Завод №1
� Завод №2
https://bags.bg/
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