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_________________________________________________________________________________ 

РЕЗЮМЕ — Настоящата статия разглежда възникването и развитието на орфизма в 

началото на двадесети век и неговото въздействие върху дизайна на дамската мода. 

Разгледани са примери на живописни картини послужили като вдъхновение за различни 

дизайнери при създаването на техните модни колекции. Направен е опит за аназлиз на 

творчеството на някои популярни автори в проекцията на съвременния моден дизайн. 
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ABSTRACT—This article examines the origins and development of Orphism in the early twentieth 

century and its impact on women's fashion design. Examples of paintings used as inspiration for 

various designers in creating their fashion collections are considered. An attempt has been made to 

analyze the work of some popular authors in the projection of contemporary fashion design. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

През първата половина на двадесети век динамично възникват и се развиват няколко 

течения в изобразителното изкуство, които дават своето отражение върху модата и дизайна. 

Орфизмът за първи път е описан от поета Гийом Аполинер /Guillaume Appollinaire/, който е 

активен участник във френския артистичен авангард. Течението се формира като 

подразделение на кубизма и оставя ясна следа в историята на изкуството. Едни от най-

изтъкнатите предстaвители на стила са художниците Robert Delaunay и неговата съпруга 

Sonya Delaunay. Артистичният тандем е много популярен в началото на двадесети век. 

Съпрузите, заедно с няколко други съмишленици, са сред основателите на орфизма. Те 

активно участват в множество изложби и създават основните принципи на движението. 

Орфизмът се разграничава от другите художествени стилове с наличието на абстрактни 

геометрични форми, които изграждат композицията. Фигурите са решени в ярки цветове, 

които създават допънително динамика в сложните композиции. Сюжетите са много 

динамични и пресъздават едно съвсем различно излъчване. Основен елемент в композициите 

са цикличните кръгове, които се вграждат един в друг. Течението се развива успоредно с 

футуризма и районизма и набира голяма популярност в началото на двадсети век. Настоящата 

статия е насочена към изследването творчеството на Sonya Delaunay и нейното въздействие 

върху работата на съвременните модни дизайнери. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 

 

Художничката Sonia Delaunay е една от най-ярките личности, оставили ярка следа 

върху развитието на дамската мода през първата половина на двадесети век. През своята 

дългогодишна творческа кариера тя успява да създаде голям брой картини, графики, текстил, 

модели. В същото време тя се интересува от индустриален дизайн, интериор, мода. Много 

силни попадения авторката реализира в графичната реклама и плаката, но е останала в 

историята на модния дизайн със своите проекти за десени и щампи, подчинени на законите на 

абстракцията. Орфизамът като стил намира сериозна проекция в нейните модни скици и 

вдъхновява редица млади автори. Картината, озаглавена „Prismes électriques“ представя по 

най-красноречив начин основната концепция на движението.(Фиг.1) Платното е създаденo 

през 1914 г. с маслени бои и една от първите творби на авторката, посветени на новото 

течение в изкуството. Нейните размери са внушителни,  а именно 250 см на 250 см. 

Квадратният формат предоставя много възможности за усвояване на пространството. В този 

случай авторката е подходила към цветната композиция с голяма решителност и динамика. 

Композицията е динамична, въпреки че се разполага в сравнително пасивната форма на 

квадрата. Правилните страни на тази проста геометрична форма са разчупени от пъстрите 

светове, които дават възможност на зрителя да потъне в една друга реалност. Пространството 

е разчупено. Плоскостта на платното е нарушена от цикличните кръгове, които фокусират 

погледа на зрителя в самия център на формата. През следващите години художничката 

създава голям брой маслени картини, които изобилстват от мощни форми, организирани в 

сложни кмпозиционни решения. Една от най-популярните нейни картини е платното, 

озглавенo „Rythme”, създаденo през 1938 г.(Фиг. 2) В това произведение можем да усетим по 

съвсем различен начин силното внушение, което има кръгът като основен компонент в 

композицията и неговото мощно въздействие върху зрителя. Картината е построена на базата 

на разпадането на мощнте кръгли форми на малки парчета. Зрителят попада под 

въздействието на пъстрата музайка от малки обеми, които трептят. Това въздействие 

художничката е успяла да постигне чрез постепенно полагане на тона върху основата. През 

тридесетте годнини на двадесети век картините на авторката започват да преминават в по-

абстрактна форма. Цветната гама става по-контрастна и техниката на полагането на цвета се 
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променя. Метаморфозата, която настъпва в цветната гама, може да бъде отчетена точно в тази 

картина. При по-внимателено вглеждане в платното можем ясно да разграничим тази разлика 

при изграждането на формата и полагането на цвета. Картината, създадена няколко години 

по-късно, през 1938 г., е сред най-популярните произведения на Sonia Delaunay. Дори самото 

заглавие създава впечатлението за динамика, движение, ритъм. Композиционният център е 

фиксиран с ярко червен кръг разделен на две симетрични половини. Всяка половинка е 

противопоставена на своята половина като е решена в различен нюанс на червеното. 

Авторката е успяла да постигне контраст чрез съпоставянето на кармин и цинобър. В другите 

елементи на композицията могат да бъдат разграничени нови съпоставки. Този път на базата 

на черния и белия цвят художничката е решила да акцентира върху другите две двойки 

кръгове в композицията. Допълнително внушение се постига благодарение на избора на меки 

пастелни тонове, които са използвани във фона.  

 

    
    Фиг.1     Фиг.2 

 

През 2015 г. картината „Prismes électriques“ отново се появява в съвременното 

културно пространство. Артистичният директор на луксозния бранд „Boss“ решил да 

представи модна колекция, вдъхновена от емблематични произведения на изкуството. 

Колекцията е била представена в Ню Йорк на педесет и четвъртия етаж на Four World Trade 

Center. Цялото ревю е било реализирано със солиден бюджет и предизвикало голяма медийна 

сензация. Моделът, реализиран чрез инспирация на картината на Delaunay, e поредното 

доказателство, че между изкуството и модата винаги е съществувала сериозна 

взаимовръзка.(Фиг.3) 

 
Фиг.3 

 

Самата Delaunay е много интересен автор. Тя се интересува от различни аспекти в 

дизайна и създава невероятни произведения на изкуството. През своята дългогодишна 

творческа кариера художничката успява да създаде наистина уникални модели, които днес се 

съхраняват в едни от най-реномираните музеи. Картините й са много емблематични. Техните 
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ярки цветове и мощни форми са успели да преодолеят преградата на времето, и въздействат 

на публиката в съвременното, пренаситено от информация и събития, публично пространство. 

Мощните абстракции заемат достойно място в съвременното свръх дигитализирано общество. 

Творчество на художичката продължава да вълнува публиката и да бъде тиражирано под най-

разнообразни форми. Свидетелство за непреходността на нейното изкуство са невероятният 

брой модни колекции, които стават особено популярни в социалните мрежи.(Фиг.4,5,6) 

 

  
    Фиг. 4     Фиг.5  

 

 
Фиг.6 

 

Едно малко проучване в интернет предоставя голям брой резултати. В  категорията 

орфизъм и мода се подреждат множество линкове, което е доказателство за актуалността на 

темата. Сайтовете за споделяне на снимки и социалните мрежи изобилстват от фотосесии, 

колекции, модели, аксесоари и други разнообразни примери на реализирани проекти в тази 

тематика. Неизбежно стигаме до извода, че орфизмът има присъствие в съвременния моден 

дизайн. Но нека да се върнем отново към работата на пионерите в изобразителното изкуство и 

тяхната роля за формирането на различните стилове и течения в дизайна. Освен като 

художник, Sonya Delaunay е работила и като дизайнер. Тя е автор на голям брой модни скици, 

десени и модели. Художничката е създала една съвършено нова стилистика, която е била 

пренесена под различни форми върху десени, дрехи, чанти, обувки, чадъри, шалове и 

всякакви други артикули.(Фиг. 7,8,9) 
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Фиг.7     Фиг.8   Фиг.9 

Дизайнът на сценичните костюми също е много впечатляващ, така както и нейните 

модели, които показват колко разностранен е нейният талант.(Фиг.10,11,12)   

 

   
Фиг.10   Фиг.11  Фиг.12     

 

Модните скици на художничката са наистина знакови. В тях можем да наблюдаваме 

нейният последователен подход към изграждането на конструкцията на дрехата и 

подчиняването на кройката към законите на орфизма. Основна роля в разработката на дизайна 

играят геометричните форми, които оформят силуета. В това отношение трудно би могло да 

се намери друг автор, който така умело да се справя с построението на силуета. Въпреки ясно 

изявената абстрактност, дрехата запазва своята конструкция. В изграждането на силуета са 

включени основни геометрични форми – кръг, триъгълник, квадрат. Цветовете също са 

внимателно подбрани като в някои модели са съпоставени на принципа на контраста, а в 

други художничката е включила топли и студени стойности. Скицата, озаглавена „Danseuse“ е 

доказателство за конструктивния подход, които авторката прилага в своята работа.(Фиг.13) 

Тук ставаме свидетели на организирането на силуета в триъгълник, в който се прокрадват 

леки елементи от кръг. Основният силует е решен с тази динамична геометрична форма и дава 

сериозна заявка за промяна в цялостната визия на модната илюстрация през двадесетте 

години на двадесети век. Чистите цветове и липсата на какъвто и да е намек за светлосянка са 

типични похвати, с които художничката си служи в своята работа. В периода 1923-24 г. 

Delaunay създава модни скици, които са изградени изцяло на принципа на геометричната 

симетрия.(Фиг.14) 
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   Фиг.13    Фиг.14 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Орфизмът e едно наистина емблемaтично течение в изобразителното изкуство, което 

възниква и се развива през първата половина на двадесети век и поставя своя отпечатък върху 

дизайна на модната илюстрация и конструкцията на дрехата. Силната стилизация на формата 

довежда до видоизменяне на визията и опростяване на силуета. Този смел дизайнерски подход 

към изчистане на формата и свеждането й до пълна абстракция вдъхновява младите модни 

дизайнери и продължава да вълнува ценителите на модата в дигиталната ера. 
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