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АКСЕСОАРИ ОТ ПЛЪСТ
доц. Елена Тодорова - Нов Български университет, Департамент „Дизайн”, СофияБългария, е-mail: leni.art@abv.bg

ACCESSORIES FROM FELT
Assoc. Elena Todorova - New Bulgarian University, Department of Design, SofiaBulgaria, е-mail: leni.art@abv.bg

Резюме:
В тази статия обект на изследване е традиционна техника за обработка на
натурална вълна, позната под името felt и нейното приложение при създаването
на модни аксесоари. Като пример за успешен дизайн на накити от нетъкан текстил
е разгледано творчеството на младата американска дизайнерка Шели Джоунс.
Представено е също творчеството на Джулиан Горман и Лаури Шамберс и техните
невероятни шапки от плъст.

През последните десетилетия се наблюдава
един интересен феномен отнасящ се към цялата
гама модни артикули. Тенденциите се сменят на
всеки четири месеца. Цветовете, материалите,
силуетите и формите се променят всеки сезон.
Разнообразието в предпочитанията, гледните
точки и подходите към облеклото и неговите
елементи е много голямо и бързо се променя.
Тази динамика в търсенето и предлагането,
несравнима с предходни исторически периоди
налага голямо разнообразие от модни тенденции.
Тяхното обобщаване може да се осъществи по
различни „разделителни” линии, но като основна
сред тях може да се разглежда линията на
„бързата” и „бавната” мода1.
Под термина „бърза” мода се разбират
онези модни тенденции, които се заменят често
през определен, кратък период от време. Честа
смяна на модата може да бъде дори до шест
пъти в годината. Като правило този тип модни
тенденции се предлагат от фирми на средния,
а понякога и от високия жанр. Бързата мода
използва значително разнообразие от стилове,
жанрове и материали като понякога може да
съчетава и „несъчетаеми” стилове и материали2.
Именно това разнообразие и висока степен на
динамика прави този тип модни артикули особено
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привлекателни за широк кръг от потребители.
В сектора на „бързата“ мода попадат и голям
диапазон модни аксесоари. Поради бързата
смяна на модните тенденции при облеклата, на
дизайнерите и производителите се налага да
предлагат още по-голямо разнообразие от модни
аксесоари, които да отговарят на моментните
прищявки на пазара. Много често аксесоарите
са само за един сезон. Изследванията на
потребителските предпочитания показват, че този
тип модни артикули са харесвани от най-различни
възрастови категории, които обаче се обединяват
от високата динамика на избора, адаптивността
му към конкретните условия, в които се намира
потребителя, както и от желанието за релакс чрез
придобиване на „интересни” стоки с различен от
обичайния за потребителя стил. Интересен дял
от така наречената “бърза мода” са аксесоарите
изработени от текстил. Съществува група модни
артикули, които формално принадлежат към
сферата на „бързата“ мода, но поради сложността
на изпълнение, благородните материи и красивия
Резюме от доклада на Т. Момекова.
Семинар „Модата по време на криза – бързи и бавни
обороти”. 2009 г.
2
Maia Adams, „Fashion jewellery – Catwalk and
Couture“
1
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колорит, притежава стойност, която надхвърля
стойността на вложените материали и труд. В тази
статия обект на изследване ще бъде традиционна
техника за обработка на вълната, използвана от
много съвременни дизайнери. Стар занаят дошъл
до нас през вековете. Изкуство популярно по света
под много имена – филц, фелт, вилт, кече или на
български плъст. Нетъкан текстил от вълна, който
се създава чрез различни техники и прийоми, които
носят същото същото име, но често са коренно
различни. „Българската народна терминология за
плъстени изделия е специализирана в зависимост
от вида на изделието. Най-често плъстите биват
наричани „старобино нящо“, названието „плъст“ в
народните диалекти е засвидетествано като „плъст“,
„плъстина“, „плас“ и др.“ 3
Тази стара текстилна техника набира голяма
популярност през последните години. Натуралната
вълна е във фокуса на модата. Накити, шалове, чанти,
детайли от облекла създадени без да бъдат ушити.
Нестандартен дизайн и интересен колорит – това са
част от преимуществата на плъстта. Тази техника
дава възможност за създаване на сложни цветни
композиции. Това се постига чрез напластяване
на обагрени в различни цветове вълнени снопове,
които се припокриват или преливат един в друг.
Само при тази техника съществува възможността
да се създават сложни обемни форми, като се
използва естественото свойство на вълната да
се степва. Степването представлява сплитане на
влакната едно в друго при висока температура и
механично мачкане. При този процес се получава
маса, която може да се формува докато е мокра и
запазва формата си след изсъхване. Това свойство
разкрива нови възможности и се използва от много
дизайнери за създаване на нестандартни, модерни
аксесоари.

Пръстените от фиг. 1 и брошката от фиг. 2 са
изработени от плъст, допълнени с финни сребърни
нишки и стъклени мъниста.

Фиг.1 (http://www.shelleyjones.net)

Фиг.2 (http://www.shelleyjones.net)

На следващите фиг. 3 и фиг. 4 са показани
варианти на гривни, изпълнени само от плъст, без
допънителни материали.

Ще представя творчеството на три дизайнерки,
представителки на различни поколения, които
изработват аксесоари от текстил.
Шели Джоунс вече цяло десетилетие работи
придимно с плъст. Ранната си кариера започва
като графичен дизайнер. Преди около десет години
преминава към работа с натурална вълна. Опитва
различни техники, текстури, форми и цветове.
Постепенно изгражда свой стил, при който вплита
различни умения за работа с текстил, сребро,
стъкло. С течение на времето се фокусира върху
изработка на бижута и малки скулптурни форми.
Това, което отличава творбите на Шели Джоунс и
ги прави особено привлекателни е прекрасното
съчетание между форма и цвят.
3
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Фиг.3 ( http://www.shelleyjones.net)

Фиг.4 ( http://www.shelleyjones.net)
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Дизайна на представените аксесоари се отличава с
известна доза игривост, но и с голяма прецизност
към малката форма. Пръстените, брошките
и гривните са като малки скулптурни форми,
обогатени с лек графичен рисунък. Всяко едно от
произведенията на Шели Джоунс представлява
завърщена обемна композиция. Това не пречи на
авторката да опитва отново и отново с едни и същи
материали, фактура и концепция за да разработва
нови варианти. Например: чрез експресивно
нарушаване на цялата форма с добавянето на
малки обеми върху основния, както се вижда
в представените
снимките. Вероятно това е
причината аксесоарите на Шели Джоунс да са лесно
разпознаваеми, обединени от обща стилистика и
цветова гама.
Другата дизайнерка Джулиан Горман, която
ще представя е „ограничила“ своето творчество
само в областта на шапките. Но какви шапки само

Преди около три десетилетия, като студентка
в Училището по дизайн в Роуд Айланд Джулиан
Горман случайно попада в извънкласно обучение
по мокър филц. Тази среща се оказва много важна
за бъдещото и творчество. През годините прави
много експерименти и създава стотици шапки със
странен облик. Преди няколоко години създава
блог с името „FeltHappiness“, посветен на работата
с натурална вълна и мокър филц. Дизайнерските
решения на Джулиан Горман не са просто аксесоари
за глава. В тях виждаме една новаторска пластична
концепция, с чувство за динамичен ритъм. От друга
страна, пластиката не би била завършена до край
без чудесния колорит. Всяка шапка има собствена,
запомняща се визия.
Третата художничка, чието творчество ще
представя е Лаури Шамберс. Тя е посветила голяма
част от живота си на изработването на шапки от
плъст. Основните техники, с които работи са сух и
мокър филц. За нейните творения може да се каже,
че привличат погледите и все пак са достатъчно
сдържани за да не засенчват жената, която ги носи.
Шапките са семпли, елегантни допълнени с малки
екстравагантни акценти, които им придават усещане
за неостаряваща модерност (фиг. 7 и фиг. 8).

Фиг.5 http: felt-happiness.com

Фиг.7 http://www.laurichambers.

Фиг.6 http: felt-happiness.com
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Фиг.8 http://www.laurichambers.
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Всяко нейно произведение е със собствена и
много различна естетика, така че да пасне на хора
с различен вкус. За своята работа Лаури Шамберс
казва: „Искам всяка шапка да се приспособи към
конкретния човек естетически и психологически.
Искам шапките, които правя, да носят удоволствие
в живота на хората, които ги носят.“4
Чрез обработката на вълнени влакна с
топла вода и сапун се създава здрава, топла, красива
тъкан - плъст, която изненадва със своите качества
поколения художници и ценители на красивите
аксесоари.

h p://www.laurichambers.com
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МОДАТА СПОРЕД ЕДИН ГРАФИТ НА ЖЕНА ОТ ХРАМА “СВ. СОФИЯ” В
КОНСТАНТИНОПОЛ1
Кристина Савова - Нов Български университет - София-България, е-mail: ksavova@nbu.bg

THE FASHION ACCORDING TO A GRAPHITE OF A WOMAN FROM THE CHURCH
"ST. SOFIA" IN CONSTANTINOPLE1
Kristiina Savova - New Bulgarian University, Sofia-Bulgaria, е-mail: ksavova@nbu.bg
Едно от местата, в което се срещат голям брой
графити е “Великата църква” или “Св. София” в
Константинопол - прочутият кръстокуполен храм,
който построил император Юстиниан І Велики през
6 в. Той се смятал за едно от чудесата на света и найважната религиозна постройка на византийската
столица. “Св. София” била фокус на Божията
благословия и благодат, а разказите за чудесата в
нея били познати далеч зад пределите на Византия2.
Графитите във “Великата църква” включват не само
надписи на различни езици3, но и рисунки4. Върху
мраморната стенна облицовка, отдясно и под
рамката на последния (отляво надясно) прозорец на
източната стена на северната галерия, е издълбана
плитко една твърде интерсна рисунка. Тя е
разположена на около 130 см от нивото на пода. Над
нея са изписани два гръцки монограма: “Мелетий”
и “Патриархос”, а между тях поменален кирилски
надпис, датиран между втората половина на 12 в.
и първата половина на 13 в.5 Върху поменалният
надпис и, използвайки част от кирилските букви,
анонимен автор е изписал на гръцки “дякониса”,
вероятно заради женската фигура, държаща халис
в ръка под него. Но рисунката няма връзка със
споменатите надписи и не може да се определи
като дякониса поради липсата на характерните за
този чин одежди6. Предмет на тази статия е именно
облеклото на женската фигура, което според нас
носи всички белези на западната мода от края на
14 - началото на 15 в.
По всичко изглежда, че авторът на рисунката
е с умела ръка и е внимателен наблюдател,
който предава най-важните детайли с голяма
достоверност. (виж Образи ## 1 и 2). Това се подкрепя
от детайлите като ленти по дрехата, орнаментална
украса, маншети, копчета и украса за глава с кръст.
Жената от графита носи дълга до прасците горна
дреха без ръкави (с цепки), затворена отпред с
копчета и висока яка. Тя е украсена с вертикални
ивици, стигащи до долния ръб, под който се подава
украсения с геометричен мотив (облик на латинско
Y) подгъв на долната дреха. Лявата и дясната ръка
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на фигурата показват прилепналите и завършващи
с маншет на китката ръкави на долната дреха.
Лявата ръка е промушена през дълга и украсена с
ивици странична цепка, а в дясната жената държи
халис7. Накрая чифт боти са изобразени, подаващи
се изпод ръба на долната дреха. Дребни украси по
яката, а понякога по обувките подчертават сана на
притежателя.
Украсата ѝ за глава повдига много въпроси.
Тя е доста къса и изглежда отговаря много повече
на средновековната западна мода, отколкото на
византийската, тъй като характерният за Византия
мафорий е много по-дълъг, покриващ главата и
рамената, отколкото показаното на рисунката8.
Графитът е открит през 2009 г. от Т. Томов, който ми
предостави снимка, прерисовка и насърчи написването
на този текст.
2
Малето, Е. И. Антология хожений русских
путешественников XII–XVвв. Исследование. Тексты.
Комментарии. Москва, 2005, с. 137.
3
За публикуването на 85 кирилски и 1 глаголически
надпис-графит, изписани из галериите на храма, виж Т.
Томов. Непознатият храм “Св. София”. Част І: Надписигрaфити на кирилица и глаголица. София 2016.
4
Откритите от Т. Томов рисунки-гарфити в “Св. София”
между 2007 и 2014 г. са общо 90. Те включват найразнообразни сюжети - от кораби, животни, птици,
оръжия, гербове и абстрактни геометрични форми до
портрети на светии, ангели, духовни и светски лица. Наймногобройни са изображенията на корабите - 35. Много
от рисунките са детайлни и точни, издавайки умелата
ръка на школуван автор.
5
За този надпис виж Томов. Непознатият храм, 133-134.
6
Най-вече липсата на орарий. За него виж The Oxford
Companion to Chris an Art and Architecture. Ed. P. & L.
Muray, Oxford, New York, 1998, 165 (Epitrachelion), 357
(Orarion).
8
В него се поставя виното за причастие. За халиса виж The
Oxford Companion to Chris an Art and Architecture, 280
(Liturgical vessels).
8
Мафорият е покривало или воал, който покрива главата
на св. Богородица и се спуска към рамената. За това виж
J. Ball. Byzan ne Dress: Representa ons of Secular Dress,
New York, 2005, 50, 99-100; The Greenwood Encyclopedia
of Clothing Through World History. Vol. 1: Prehistory to 1500
CE, ed. Jill Condra, London 2008, 259.
1
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Всъщност жената носи прилепнала шапчица на
монахиня (coif) или шапчица (боне), която покрива
нейната коси и я идентифицира като омъжена.
Изглежда подобни шапчици, дошли на мода през 14
в., били носени от жени, принадлежащи към висшата
и средната класа. Изобразеният върху шапчицата
кръст е може би знак за поклонник, който прави
дарение. Той обаче е повече византийски, отколкото
западен, но това би могло да се приеме за пример
на кръстосване на дрехи и други практики между
Византия и Запада.
Така се стига до въпроса за идентификацията
на облеклото и по-всяка вероятност, горната дреха
може да се определи като упеланд (носен от мъже
и жени през 15 в.). Появява се около 1359 г. и остава
на мода през следващия век9. Женският и мъжкият
упеланд били сходни в това, че имали разкроени
ръкави, висока яка, закопчавана изправена до ушите
и отворена отгоре10 и множество поли11. Всички,
освен възрастните хора, носели упеланд с пояс12.
Мъжкият бил препасан на кръста, а женският - под
бюста13. Дължината варирала при някои от нивото
на бедрото (при мъжете) до пода, докато при други
достига до глезена, до прасците или малко под
коляното14. През втората половина на 14 в. копчетата
са вече от врата до подгъва, а не от врата до талията15.
Най-често упеландът имал копчета или шнурове
отпред до средата на гърдите или до долу16. В края
на 14 в.17 се обособил женският упеланд, който бил
дълъг и свободен, с висока яка18 и ръкави, или без
ръкави (с разрези). От ранен 15 в. по-голяма част от
жените - дамите или жените на заможните търговци
може би го носели редовно19. По това време горната
част (около рамената и гърдите) и ръкавите стават поприлепнали, а надолу дрехата става по-разширена20.
Тази кройка (форма) се наблюдава и в графита.
Ph. Tortora, S. Marcke , Survey of Historic Costume, 6th
ed. New York: Bloumsbury, 2015, p. 156. S. Thursﬁeld, The
Medieval Tailor’s Assistant making common garments 12001500, Bedford 2001, 136; M. Picken, A Dic onary of Costume
and Fashion: Historic and Modern, New York 19992, 180;
Illustrated Encyclopedia of World Costume, ed. D. Yarwood,
New York 1978, 201-202; The Greenwood Encyclopedia of
Clothing, 233-234; C. Köhler. A History of Costume, New
York, 1963, 168; H. Norris, Medieval Costume and Fashion,
New York 1999, 247.
10
F. Kelly, A. Schwabe, A Short History of Costume and Armour, New York, 1931, 26 (яката често се издига отзад над
ушите като зараждаща се шапка). R. Johnston, All things,
331 вдигнатата високо яка често пъти покривала тила на
главата.
11
S. Thursﬁeld, The Medieval Tailor’s Assistant, 136 ранната
му форма се запазва и през 15 в. сред търговците и
клира.
12
S. Thursﬁeld, The Medieval Tailor’s Assistant, 136, 141
може да се носи, както с пояс, така и без него.
13
P. Newman. Daily Life in the Middle Ages. Me Farland,
2001, p. 116-117;
9
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Един от най-често срещаните начини на
украса били фестоните, украсяващи полите и
края (подгъва), а от 1400 г. и прорязаното място
за ръкав. Нерядко кантът (обшивката) по края на
дрехата бил от кожа (с козина)21. Срещат се също
изображения на упеланди, украсени с широки и
тесни тънки ленти и бродерии. В Италия упеландът
малко се видоизменил и получил името зимара22,
а в Германия се превърнал в много удобна дреха таперт23.
Църквата изисквала женската коса да бъде
покрита и повечето жени носели кърпа за глава
(kerchief), понякога с воал (покривало за глава; voile)
или качулка (капишон) върху него, но от средата на
14 в. модата за богатите все повече се усложнява.
Самата украса за глава се променяла с модата, а
нейното качество и сложност отразявали статуса
на нейния притежател. Високата яка на ранния
упеланд се отразила върху стила за покриване на
Ph. Tortora, S. Marcke , Survey of Historic Costume, p.
157, често е описван и изобразяван с кожени ивици;
изработван е от сатен, кадифе, дамаска, брокат и вълнени
платове. S. Thursﬁeld, The Medieval Tailor’s Assistant, 137
през 15 в. горната част и ръкавите стават по-прилепнали,
а разширението се премество към ханша, с V-образно
деколте. Но обикновени тоги от предхоните години
продължавали да носят търговци и дребни благородници,
както и възрастни жени от всички класи. Те запазили
относително високата вратна линия и широките ръкави.
Срв. Kelly, Schwabe, A Short History, 26; Jonston, All things,
331 (до коляното или глезена).
15
Времето на копчето е 14 в. За това виж Ph. Tortora, S.
Marcke , Survey of Historic Costume, p. 156; S. Thursﬁeld,
The Medieval Tailor’s Assistant, 55.
16
H. Norris, Medieval Costume and Fashion, 247; S. Thursﬁeld,
The Medieval Tailor’s Assistant, 136. През 14 в. се появяват
разтворените дрехи, а също и яката.
17
След 1387 г. Срв. The Greenwood Encyclopedia of Clothing
Through World History: Prehistory to …, ed. Jill Condra, 236.
След 1400 г., срв. Kelly, Schwabe, A Short History, 33.
18
S. Thursﬁeld, The Medieval Tailor’s Assistant, 136-137 от
началото на 15 в. яката става по-висока, но след това
височината и намалява. C. Köhler. A History of Costume,
168; Illustrated Encyclopedia of World Costume, ed. D. Yarwood, 107; H. Norris, Medieval Costume and Fashion, 247. R.
Johnston, All things, 331; Kelly, Schwabe, A Short History, 27,
33 високата яка се среща до ок. 1420 г. при мъжките и до
ок. 1415 г. при женските упеланди.
19
S. Thursﬁeld, The Medieval Tailor’s Assistant, 137.
20
S. Thursﬁeld, The Medieval Tailor’s Assistant, 141. Kelly,
Schwabe, A Short History, 34 (важните дами носят тоги, със
свободни поли, достигащи до врата и често без пояс).
21
The Greenwood Encyclopedia of Clothing Through World
History: Prehistory to …, ed. Jill Condra, 236.
22
Д. Чатылкьян, История костюма, 95. Широките спускащи
се до пода ръкави се слели с гръбчето, образувайки тога и
в крайна сметка изчезнали. Късо изрязаното гръбче било
изработено с гънки и преминавало в шлейф. Страничните
шевове на тази дреха не са изшти напълно или се
съединявали с високоразположен пояс.
14
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главата и вместо накъдрен воал била необходима
само една малка шапчица (боне) над нея. Очевидно
шапчицата била само алтернатива на други типове
украса за глава като воал и мрежа за коса, но попада
в категорията покривала, носени от омъжени
жени24. При наличието на упеланд с висока яка била
необходима само една малка шапка над нея25. Може
би в нашия случай е налице точно такава шапчица
от плат, позната през средновековието като coif или
подобна на боне, която покрива ушите и се завързва
отзад под косата26. Завързването отзад и оставяне
на врата непокрит се превръща в обичаен стил27.
Друга възможност ни насочва към оприличаване на
покривалото за глава от графита с онези, които носят
монахините - под него се вижда шапчица покриваща
косата и спускаща се до долната челюст, а над него
и повече към тила е закрепено самото покривало.
Подобен тип се открива в ръкописи от 14 и 15 в.
Предметът, който жената държи в дясната си
ръка е определено халис28. Но сме скептични за
неговото по-специфично свързване с евхаристията,
тъй като жената (дори императрицата) не докосва
халиса докато приема причастие. Това ни навежда на
мисълта, че рисунката по-скоро отразява дарителски
акт за храма.
Образ 1.

За установяване приблизителното време на
появата на рисунката, трябва да се вземат под
внимание някои характерни датиращи детайли
от облеклото на фигурата. На първо място, това
е високата яка на упеланда, която при женския
тип се среща до ок. 1415 г. Към това трябва да
се прибави и фактът, че този тип се обособява в
края на 14 в., а и самата кройка на дрехата също
насочва към ранен 15 в. Всичко това ни кара
да смятаме, че времето, в което е създадена
рисунката е края на 14 - началото на 15 в. Тази
датировка още веднъж потвърждава пълната
липса на връзка между рисунката и споменатите
в началото надписи. Тя е ценна и поради това,
че чрез нея като моментна снимка, можем
да надникнем в миналото и да се запознем с
тогавашната мода в облеклото.
C. Köhler. A History of Costume, 185-186. Той
имал широки до колената фалшиви ръкави, а ръцете
се промушвали в прорези под тях; яката била, по
правило, стърчаща с шнурове или пристегната с
копчета.
23

24

C. Dahls, I. Sturtewagen, The Cup, 116, 126 .
25

R. Johnston, All things, 331.
26

27

Пак там.

S. Thursfield, The Medieval Tailor’s Assistant,
198.

The Oxford History of Christian Worship, ed. G.
Wainwright, K. Westerfield Tucker, Oxford, 2006, 849-850.
28

Образ 2.
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МОДНО РЕВЮ ОТ РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ В ИТАЛИЯ

FASHION SHOW FROM RECYCLED MATERIALS IN ITALY
Ученици от СУ „Георги Измирлиев” участваха в модно ревю от рециклирани материали в Торино.
В началото на месец юни ученици от СУ „Георги Измирлиев”, Горна Оряховица, участваха в среща
по проект на Еразъм Плюс „Влиянието на консуматорството
върху природата” в град Торино, Италия. Шест деветокласнички,
заедно с техни връстници от Италия, Чехия и Румъния, обсъждаха
проблемите на консуматорското ни общество и влиянието му върху
околната среда.
По време на срещата се състоя изложба на бижута, изработени от
рециклирани материали. Учениците от училището участваха и в
модно ревю с дрехи, чанти и бижута, направени от пластмасови
торбички, стари компакт дискове, копчета и други отпадъчни
материали. Моделите на българските ученици заслужено обраха
овациите на деца и учители от партньорските училища заради
атрактивния си вид и изобретателността. Те представиха рокли,
поли, дамска чанта, бижута, колани и аксесоари за коса, които
изглеждаха като изрязани от модно списание.
Бяха представени и модели, изработени от четвъртокласници от
клуба по тъкачество по национална програма „Твоят час” към СУ
„Георги Измирлиев”.
С част от моделите, показани на ревюто, учениците от Гимназията
планират да направят изложба в училище.
Участниците по проекта посетиха и завод за преработка на
отпадъци за добиване на електроенергия и топла вода, който
захранва стотици хиляди домакинства в района на град Торино.
Учениците в СУ „Георги Измирлиев” работят по още три проекта по
програма Еразъм Плюс, по теми като борбата против насилието,
културното наследство на Европа и алтернативни източници на
енергия. Това дава възможност на децата да посещават различни
страни и да опознават начина на живот на техните връстници в
Европа, както и да подобрят уменията си за комуникация на чужди
езици.
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YARN AND FABRIC PRODUCTION FROM ITMF
STATISTIC
ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕЖДИ И ТЪКАНИ ОТ ITMF
СТАТИСТИКА
YARN AND FABRIC PRODUCTION DECREASED IN Q4/17.
Global yarn produc on decreased by -23% between Q3/17 and Q4/17. Output reduc ons in Brazil ( -23%), Asia
(-14%), and the U.S.A. (-4%) have balanced out the increase in Africa (+12%) and Europe (+15%). All surveyed
countries, apart from Brazil and Germany, expect a decrease in yarn output in Q1/2018. Global yarn stocks were
stable between Q3/17 and Q4/17. A reduc on in Brazil (-11%), Egypt (-9%), and Europe (-4%) was cancelled out
by a 3% increase in Asia. Altogether, yarn stocks reached 96% of their previous year level for the same quarter.
Yarn orders increased on average between Q3/17 and Q4/17 (+7%). The order contrac on in Korea Rep. (-8%) has
been compensated by posi ve trends in the other repor ng countries.
Global fabric produc on decreased from Q3/17 to Q4/17 by -2%. A respec ve -12% and -2% contrac on in Brazil and Asia drove the world average in the nega ve range. Fabric output, however, increased by 6% and 10% in
Africa and Europe respec vely. The world output level reached 95% of its Q4/16 level. Europe and Brazil are expected to increase produc on in Q1/18. In Q4/17, the global fabric stock level slightly grew (+3%). This increase
was driven by Brazil (+15%) and brought the index of fabrics stocks 3% above the Q4/16 level. In 2017, stocks
have been stable in Asia and the U.S.A. They increased steadily in Europe and Brazil and constantly decreased in
Egypt. On average, fabric orders have reduced by - 23% between Q3/17 and Q4/17 in the countries under review.
The growth of +11% and +2% in Egypt and Europe was not suﬃcient to compensate for the reduc ons of -31% in
Brazil. The global index for fabric orders decrease by 3% since Q4/16.

About ITMF. The Interna onal Tex le Manufacturers Federa on (ITMF) is one of the oldest non-govern-mental organiza ons. It was founded in 1904, at a mee ng held in Zurich and convened at the ini a ve of the Bri sh co on spinning
industry. On the basis of its present structure and scope, the Federa on comprises members from the en re tex le value
chain - ﬁbres, tex le machinery, chemicals and of course tex les. The Interna onal Tex le Manufacturers Federa on
(ITMF) is an interna onal forum for the world’s tex le industries, dedicated to keeping the world-wide membership constantly informed through surveys, studies and publica ons, par cipa ng in the evolu on of the industry’s value chain and
through the organiza on of annual conferences as well as publishing considered opinions on future trends and internaonal developments. ITMF is commi ed to coordinate, represent and promote the tex le industry at the interna onal
level.

Source: International Textile Manufacturers Federation (ITMF)
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“Текстилната индустрия е била и винаги
ще бъде сериозна сила на икономиката”.
Уважаеми дами и господа,
Имаме удоволствието да Ви поканим на първата браншова конференция “Тенденции и
иновации в текстилната и модната индустрия”, която ще се проведе 9 ноември 2018 г. в
Международен панаир Пловдив – България.
Конференцията “Тенденции и иновации в текстилната и модната индустрия” е част от първото
издание на международното изложение за текстилна техника и продукти „ТексТейлърЕкспо 2018”
под патронажа на Министерство на икономиката.
Организатори на конференцията: “СПЕКС” ООД, “Международен панаир Пловдив” АД и
Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии.

Акценти на конференцията:

-Професионално и висше образование;
-Наука, технологии, дуално обучение;
-Експортен маркетинг;
-Технически, нано, смарт и геотекстил;
-Нетъкани текстилни материали и функционално облекло;
-Интелигентен моден и текстилен продукт – Облекло и стоки;
-Информационни технологии и цифровизация в процесите на текстилно производство;
-Развитие на устойчивост и ефективност на екотекстил;
-Дигитален текстилен печат;
-Контрол и тестване на качеството в текстилния отрасъл;
-Предене, тъкане и плетене;
-Управление на маркетинга по верига на доставките;
-Създаване на работодателска марка и корпоративната социална отговорност;
-Възможности за излизане на нови пазари, проблеми в бранша и пътища за тяхното
решаване;
-Разширяване на източниците за набиране на работници от чужди страни, както и за
подобряване на имиджа на бранша;
-Дискусионен панел в подкрепа от страна на правителството и институциите;
добри практики за набиране на работна ръка;
-Конкурентоспособността и иновационната производителност – настоящи стратегии и
политики;
-Презентации на иновативни продукти, ноу-хау, постижения и резултати от
производители/фирми за текстилна и модна индустрия.
Конференцията “Тенденции и иновации в текстилната и модната индустрия” е подходяща за
студенти, преподаватели, специалисти, дизайнери, производители, дистрибутори, мениджъри
и хора с интерес към текстила и модата, защото сама по себе си представлява открит диалог за
всичко, което се случва в глобално променящият се текстилен и моден свят.
Конференцията ще се проведе на български и английски език – със симултанен превод!
Участието на конференцията е безплатно!
Всички подробности, относно конференцията са достъпни на - www.textailorexpo.com
online www.tok-bg.org
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Maison Miseon
Title: Birth of a Brand: Maison Miseon
Autor: Mi Seon Kang
School & Diploma:
Diploma of Moda – “The ins tute of Kook-je” di Seoul (South Korea);
Diploma of the course “Moda” – European ins tute of Design (IED) – Milan Italy;
Diploma in Tex le technology and kni ng at the “Is tuto Marangoni” – Milan (Italy).
Abstract: I decided to get back out there at the age of 54 and a er having only always looked a er my family as a
mother and wife. I didn’t want to give up either my job or my family, but it is not possible to take care of everything
at the same me. The line of the brand Maison Miseon is a mix between the oriental philosophy and the excellent
Italian cra smanship, it is intended to be essen al and sporty and elegant at the same me. The clothing items ﬁt
people of any age, with a strong personality and they can be worn both during the working day and in the evening
for having good me. I pay a lot of a en on to the quality of the materials, which are mainly natural, I care of the
details and the sa sfac on of my clients.
Keywords: moda, brand, fashion, Italy, maison miseon, tendence
My Biography
I was born 1963 in South-Korea just 10 year a er the war in a diﬃcult economic situa on. I am the youngest of 4
brothers, the other ones are all boys. From what I can remember I found my passion in arts. I play the piano and
the guitar, I paint with watercolors, I make ceramic, and I can s ll remember the very ﬁrst clothes cut out by using
the curtains of my house and the subsequent reac on of my mother, not so
enthusias c (euphemism!).
But I did not give up!
Absolutely not!
With a big help and sacriﬁces of my family and my commitment, I graduated
in Arts & Cra s and then I graduated in Fashion at “The Ins tute of Kookje” in Seoul. A er several years of work in Seoul, I decided to work abroad
to improve my professional background. I was undecided between going
to Paris in France or to Milan in Italy; the two capitals of European fashion.
I chose Milan.
Between the end of the 80’s and the beginning of the 90’s I moved to Milan
to a end, the courses of the European Ins tute of Design (IED) and at the
same me the ones of Marangoni Ins tute. Moreover, in the same period
I had been working for several companies, so I decided to study Italian language to be er communicate with my Italian clients. It was a very intense
period of my life, but also really beau ful as I was preparing my future. At
the course of Italian language, I met Giovanni, French mother tongue, at that me working as analyst at a Milanese
ﬁnancial advisory company. A er a few years I got graduated at both the Milanese Ins tutes and that allowed me
to furthermore develop my work as designer with new collabora ons. Shortly a er Giovanni and me got married
and moved to the Republic of San Marino. We both con nued our work for a few years, but we also decided to have
a child. Even in France and South Korea, the family is very important and counts more than anything. Therefore,
not having family in the vicinity, I decided to pause my ac vity as a designer to grow and educate my son, obviously
with my husband. Some things can only be passed on to children by their parents. In 2017 my son Francesco was
of age, graduated from the scien ﬁc high school, model and 3rd Dan of Taekwondo. Deﬁnitely made as a mother,
and wife, I decided over 50 years to get back into play and, on May 8, 2017 (day of the women's party), I took away
a professional sa sfac on by crea ng the brand "Maison Miseon".
My way of working. Given the numerous studies carried out in Korea and Italy I am highly qualiﬁed in knitwear, in
the knowledge of materials and in the search for s tches.
I really want to keep the tradi on of the past and, as a stylist, I want to personally carry out the ﬁrst phase of the
processing that goes up to the realiza on of the ﬁrst prototype and, precisely, without using the computer. It is not
an eﬃcient procedure, but I do this work out of passion and I put my heart when I design a dress. Therefore, the
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very ﬁrst sample must be made on my own. For me it
is to see the launch of my idea. It's my way of working,
my signature, my legacy.
The Brand Maison Miseon
1) Concept The line, a mix between the oriental philosophy and the excellent Italian manufacture, wants to
be essen al and at the same me sporty and elegant.
Clothing items are ideal for people of any age and with
a strong personality.
2) The logo Maison Miseon
“Maison” means “home” in French because I want to
welcome you to my home.
“Mi” means “beau ful”
“Seon” means “good”
“Mi Seon” is nothing but my real name.
3) The symbol: The octagon recalls the symbolic meaning of the number 8 which corresponds to the perfect
rhythm of harmony and happiness and is universally
regarded as the number of cosmic equilibria. The eight
is also a magic number in nuclear physics expression
of stability. Rotated 90 ° is the symbol of inﬁnity where

me, symbolized by the hourglass, never ends; while
the drop is the symbol of nature and crea on. As a
doubling of the number 4, the eight is a pragma c
number that highlights the quali es of a leader.
The logo therefore has a strongly posi ve connotaon.
My line I make clothing mainly for women and accessories such as bags and jewelry.
My ideal woman is strong, determined and modern.
Her look reﬂects his decisive and free personality. Because women are like that. She's ﬁne with herself,
has a thousand interests and manages to reach any
goal. My clothes can be worn in the morning to go to
the oﬃce in the evening at a party. They are therefore comfortable, elegant and made with excellent
raw materials by highly specialized companies.
Some sugges ons
Woman's sweater, pure cashmere, with stylized collar and cuﬀs. The garment is very so and reﬁned.
The shirt is light for the high quality of cashmere.
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T-shirt with a wide crew-neck in stretch jersey. The choker
is provided with loops that allow the inser on of a scarf or
another accessory such as a so strap for example.
Two rhinestone decora ons embellish the garment: the
name on the front and the logo on the back.
Available in black, white and pink.
The t-shirt is made in Italy.

A unique opportunity: two items of
diﬀerent length (asymmetrical) at
the price of one. Made of pure wool
and with an excellent manufacture.
This unisex and unique garment will
bring out your strong and decisive
personality. In fact, the two parts
can be used separately. Available in
black and lilac.

www.maisonmiseon.com
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Stretch jersey t-shirt with a
narrow line.
The detached neck and the
front opening make
it a special garment.
The unique piece is made
par cularly feminine
with the addi on of two
rhinestone decora ons: the
name on the front and the
logo on the back.
Available in black, white and
Bordeaux.
The t-shirt is made in Italy.

Several T-Shirts with the
Maison Miseon logo
inserted with the method
of heat-welded ar sanal
prin ng. The print is made
by hand and then one a er
the other. In this way each
T-Shirts is a unique item.
Even the designs that
incorporate the logo are
designed by the designer.
The T-Shirts are made in
Italy in 100% co on.

www.maisonmiseon.com
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Item of clothing of excellent
workmanship
with a multipurpose accessory; hair /
neck warmer.
100% wool
jersey, twotone, dropped
and matched
with a complimentary hair / neck warmer made
by a highly specialized company selected by our
company.

Polo shirt very reﬁned, personalized, with a
particular cut that makes it narrower on the
sides. The garment is embellished with two
embroideries: the word "Maison Miseon" behind the neck and the logo on the chest. Even
the buttons are customized.
So, we do not talk about the usual Polo, but
from a garment made and designed speciﬁcally for our loyal customers. Available in black,
blue and white. The polo shirt is made in Italy.

Several men's
T-shirts with the
Maison Miseon
logo inserted
with the method
of heat-welded
ar sanal printing (the print is
handmade by
hand one a er
the other). As
for the women
versions, also in
this case each
T-Shirts is a
unique item.
Even the designs
that incorporate
the logo are
designed by the
designer.
The T-Shirts are
made in Italy in
100% cotton.
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Casual jacket, unlined,
ﬁnished with extreme
care, in neoprene with
hood and sleeve customized. Ideal jacket for
mid- season and is very
light.
The print is made by
hand and then one a er
the other. In this way,
each jacket is unique.
The jacket is made in
Italy.

The octagonal jewel is inspired by our logo.
Simply do not go unno ced, combined with the earrings.
Classic bag, reversible, very large, perfect for a 24hours -look. On one side elegant in genuine leather in a
single color and on the other sporty co on with printed
logo. Available in dove gray or black. The leather comes
only from animals reared for food use.
The bag is made in Italy.

The jewel was made in the province of Arezzo in Italy in
worldwide exclusive for Maison Miseon.

The combina on of neoprene and rubber, as well as a
co on lining, make this bag light and sporty, suitable
for any age.
The bag is made in Italy.
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World Footwear YEARBOOK 2018
Годишник на световната обувна индустрия 2018

World Footwear produc on resumed growth trend.
The year 2017 was marked by posi ve dynamics across the worldwide footwear industry. A er two
years of stabiliza on, both produc on and exports started to growth. Data is from the World Footwear Yearbook 2018 now published by the Portuguese Footwear Associa on. The growth registered
has been driven by a combina on of factors: an increase on consump on in the main Asian manufacturing countries, the growth in export ﬂows to the developed world and the increase in the average export prices.
Produc on and exports resumed growth.
A er two years of stabiliza on, the worldwide footwear produc on resumed growth in 2017 reaching 23.5 billion pairs, 2% more than in the previous year. Although this is s ll far from the fast growth
pace registered between 2010 and 2014 (+15.4%), it represents a return to a posi ve dynamic. In
terms of its geographically distribu on, produc on con nues to be heavily concentrated in Asia
where 87% of all pairs of footwear are manufactured.
online www.tok-bg.org
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Moving in the same direc on, and a er falling over a two-year period, worldwide footwear exports
grew by 0.7% in terms of quan ty and by 3.7% in terms of value. Growth was widespread geographically. China that is s ll responsible for 2 out of every 3 exported pairs of footwear has also recovered
from a very nega ve trend. A er a con nued loss during the last 5 years, which cut its market share
by six points, in 2017 China recovered 0.2 p.p.
Consumer conﬁdence improved consump on dynamics. On the consump on side, in 2017 India
overtook the USA as the second largest consumer of footwear: a milestone in Asia’s ascent to prominence in the world market, reﬂec ng strong demographic and economic trends. China remains in
pole posi on at the head of the 10 largest footwear consumers. From a global perspec ve Asia connues to be the main region for footwear consump on (54%), followed by Europe (16%) and North
America (15%).
European Players with reinforced posi on.
The European con nent, home of some of the most relevant players in this industry, has been gaining
ground in the worldwide exports and in 2017 reached its highest market share in a decade: 13.8%
in terms of quan ty. In terms of value, Europe accounts for 36.7% of the global market, this being
the highest level over the last six years. Europe is also responsible for half of the world imports: with
36.2% of the total quan ty and 49.3% of the value, Europe is the most important des na on for
footwear imports.
Average export price has increased by 40%.
In 2017, the world average export price increased by 3% reaching a record level of 9.18 US dollars a
pair. Over the last decade, the average export price has increased by 40%, with the fastest increase
among all con nents taking place in Asia (+60% in the same period). The average export price in
China grew by 62% in the last decade, driving much of the global growth.
The World Footwear Yearbook is available for sale at www.worldfootwear.com in its electronic format and paper format.
About The World Footwear
APICCAPS, the Portuguese Footwear Associa on just launched the 8th edi on of the World Footwear Yearbook, a project developed since 2011, which analyses the most important trends within the worldwide Footwear industry. Data for 2017 both in quan ty and value is available, providing the posi oning of the main
players taking into account produc on, consump on, exports and imports. The publica on also includes an
individual analysis of 82 diﬀerent markets as well as the evolu on of the main world players in this sector.
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BALTIC FASHION & TEXTILE VILNIUS 2018

27th INTERNATIONAL SPECIALIZED EXHIBITION FOR FASHION AND TEXTILE BUSINESS
BALTIC FASHION & TEXTILE VILNIUS has developed to the biggest fashion and tex le fair in
the Bal c States and this year expects more than 460 par cipants from 26 countries. We
invite companies to present tex les, raw materials, clothes, accessories, new technologies and
manufacturing equipment. More informa on and registra on: WWW.BALTICTEXTILE.EU.
THE MAIN SECTORS ACCORDING TO PRODUCT GROUPS
TEXTILE AND TECHNOLOGIES – for industry professionals. Hall 5.
Fabric, non-wovens, home tex les, interior decora ons, technical tex le, yarns, threads, texle accessories, subsidiary materials. Innova ons, technologies, produc on equipment, commercial equipment, logis cs and storage, packaging, r&d, consultancy, services.
FASHION AND STYLE – for traders and consumers. Hall 3.
Fashion brands; outwear and knitwear for women, men and children; workwear and uniforms,
underwear, sportswear, leather and fur wear, clothing accessories, designers, jewelry. Leather,
leather haberdashery, work and special footwear, women, men and children shoes, cra s.
OTHER EVENTS:
BALTIC FASHION OUTLET – a new market place for apparel industry professionals. ADCUM,
Hall 3 lobby.
online www.tok-bg.org
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The Bal c (Lithuanian, Latvian, Estonian) apparel manufacturers are welcome to present the exclusive
range of their products - clothes and fashion accessories - to the visitors of the interna onal trade
fair Bal c Fashion & Tex le Vilnius and promote the local apparel manufacturers brands.
FASHION BAZAAR - the biggest fashion and exclusive style works market place in all Lithuania. Hall 4.
VILNIUS FASHION CONFERENCE and Seminars for industry professionals. CATWALK / FASHION SHOW.

Registra on for par cipants: h p://www.bal ctex le.eu/vilnius/en/par cipate/par cipa on-condi ons
Registra on for visitors: h p://www.bal ctex le.eu/vilnius/en/visit/visitors-guide
Contact: info@bal ctex le.eu, Tel.: +370 5 2790339.
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