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_________________________________________________________________________________ 

РЕЗЮМЕ — Настоящата статия разглежда приложението на шаблонния печат pochoir в 

дизайна на дамските аксесоари в началото на двадесети век. Разгледани са примери от 

различни автори, които представят разнообразни композиционни решения. Основният 

акцент е поставен върху дизайна да ветрилото и неговата роля в дамския костюм. 
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ABSTRACT—This article discusses the application of pochoir pattern printing in the design of women's 

accessories in the early twentieth century. Examples from different authors are presented, which 

present various compositional solutions. The main emphasis is on the design of the fan and its role in 

the women's suit. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Печатната техника „pochoir”, която практически се развива във Франция към края на 

деветнадесети век, е широко изполвана от художниците. В превод от френски думата 

„pochoir“ означава шаблон и дава ясна дефиниция за същността на печатния процес. Артисти 

като Pablo Picasso, Henri Matisse и много други започват да изпробват възможностите на 

шаблона в своята работа. В резултат се получават разнообразни композиционни решения, 

които заслужават специално внимание. Цветните пигменити директно се нанасят върху 

основата. Могат да бъдат изполвани разнообразни пигменти: акварел, гваш, темпера или 

златна боя, които се нанасят върху хартията или текстила с валяк или тампон. Технологията е 

взаимставанa от древната техника за печат върху коприна „Katagami“, която датира от 

седемнадесети век. Шаблоните са изполвани в Япония още през периода Нара (710-794 г.), но 

техниката се усъвършенства и се превръща в изкуство през седемнадести век, когато е 

приложена в изработката на кимона. В Европа шаблони са били изпозвани през шестнадесети 

век за отпечатването на карти за игра, а през деветнадесети век са полагани шаблони при 

декориране на тапети и мебели. В началото на двадесети век тампонният печат се използва 

широко в периодичния печат и навлиза под различни форми в дизайна на дамските аксесоари. 

Настоящата статия разглежда приложението на техниката pochoir в дизайна на ветрилото. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 

 

 

В началото на двадесети век интересът към шаблонни печат се засилва. Техниката била 

широко използвана от художниците в тяхната работа. Pablo Picasso е сред мнозината автори 

използвали разнообразните възмохности на техниката в своето творчетсво. Характерният 

почерк на художника може да бъде разпознат в серия принтове създадени в през 1920 г., 

които отразяват приложението на техниката в различните сфери на дизайна. Серията била 

озаглавена „Dix Pochoirs“. Много интересен подход е изполвал автора към подбора на 

материалите. В тази серия художникът е направил отпечатъци върху различни повърхности: 

хартия, картон, текстил. Типичното начупване на формата присъства във всяка композиция. 

Стилизираните силуети на фигурите много добре са предадени чрез паблонния 

печат.(Фиг.1,2,3) 

 

   
   Фиг.1    Фиг.2   Фиг.3 

 

През дългогодишната си ворчекс акариера художникът успял да реализира голям брой 

илюстрации изпълнени чрез pochoir. Много популярна е неговата творба озаглавена „Chat 

saisissant un oiseau“, която представя една много интересна композиция.(Фиг.4) Техниката е 

изполвана и от други художници, които са я приложили в изработката на илюстрации към 
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художествени произведения. Книгата „Jazz” е моного емблематична. Тя е създадена през 1947 

г. и въпреки музикалното си заглавие включва теми свързани с цирка и театърът. Знаковите 

илюстрации категорично приковават вниманието. За тяхното изпълнение Matisse е изполвал 

изрязани залепени цветни хартии, които са отпечатани със шаблонната техника.(Фиг.5) 

 

  
   Фиг.4      Фиг.5 

 

Техниката pochoir била изполвана и за изработката на модни илюстрации. В периода 1912 

-1925 г. в Париж било публикувано едно малко, но много популярно модно списание. 

Неговото заглавие е „Gazette du bon ton“. Журналът съдържал голям брой модни илюстрации, 

които били изпълнени чрез шаблони. Въпреки, че журналът съществувал за кратък период от 

време той придобил голяма популярност. Разнообразните възможности, които предоставила 

новата техника били разгърнати в оформлението на жунала. В изработката на илюстрациите 

били ангажирани едни от най-талантливите илюстратори. Ярките цветове и красивите 

декоративни елементи типични за японизма могат да бъдат открити във фините детайли. 

Всяка страница ни представя богата информация относно актуалните тенденции в дамското 

облекло. Благодарение на отличният рисунък ни се предоставя рядката възможност да се 

потопим в атмосферата на епохата. Илюстраторът George Barbier е автор на голяма част от 

илюстрациите поместени в списанието. Неговите модни гравюри са много прецизни и се 

отличават със силен рисунък и внимание към детайла. Всяка фигура е представена в богато 

разработен интериор. Фините щрихи ни позволяват да разчетем структурата на различните 

повърхности и да разграничим различните материи. Художникът работи предимно с линия, 

която е много изразителна. Другият водещ елемент е цвета. Светлосенките са представени 

лаконично, въпреки това всяка фигура изпъква на преден план благодарение на по-тъмните 

стойности на фона. Специално внимание е отделено на аксесоарите, които художникът е 

пресъздал много правдиво. Фините детайли на всеки елемент от облеклото могат ясно да 

бъдат разграничени благодарение на техниката на шаблона.(Фиг.6,7,8).  

 

   
  Фиг.6    Фиг.7   Фиг.8 
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При по-внимателно вглеждане можем да отчетем цялата ювелирност, с която Barbier е 

илюстрирал накитите и да вникнем в тяхната дълбока символика.1 Художникът отлично е 

представил типичните за сецесиона характеристики на аксесоарите в своите композиции.  

Сецесионът дава силно отражение върху развитието на всички сфери на дизайна. Много 

отчетливо е неговото присъствие и в бижутерията.2 Благодарение на техниката pochoir до нас 

са достигнали голям брой модни илюстрации на накити създадени под влиянието на 

еклектичния стил. Някои от тях остават неподписани, въпреки това са изпълнени с голяма 

прецизност и внимание към детайла.(Фиг.9) През 1914 г. модното списание „Journal des 

Dames et des Modes” публикува серия неподписани гравюри на дамски аксесоари, които 

представляват голям интерес. Те съдържат серия ветрила базирани на илюстрации на Barbier 

и Paul Iribe. Красивите композиции са вдъхновени от японизма, който бил особено популярен 

през първата декада на века. Дизайнът на две от ветрилата бил публикуван в изключително 

редкия албум „L'éventail et la fourrure chez Paquin“, който бил колаборация между модната 

къща и водещите артисти George Barbier, Paul Iribe, Georges Lepape.(Фиг.10) Сюжетите 

прекрасно се вписват в облата форма на ветрилото. Ветрила с илюсрации на George Barbier се 

появяват през 1911 г. като реклами на модната къща „Paguin”. В тях откриваме голямо 

разнообразие от сюжети. Прави впечатление силната стилизация на флоралните мотиви, 

които напомнят на изображенията от кимоната.(Фиг.11,12,13)  

 

     
 

   Фиг.9  Фиг.10    Фиг.11  

  

  
   Фиг.12       Фиг.13 

 

 

 

                                                 
1 Тодорова, Е. Бижуто като знак и символ. Булгед 2020, p.64-65 
2 Тодорова, Е. Удивителният Рене Лалик. Текстил облекло, кожи и технологии, 2020, p. 5-13   
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Благодарение на тези редки отпечатъци придобиваме по-пълна представа за тенденциите 

протекли в дизайна на дамските аксесори в началото на миналия век. През септември 1912 г. в 

модния журнал „Journal des Dames et des Modes” била отпечатана гравюра, която представя 

разнообразни модели дамски шапки. Този аксесоар е неделима част от дамския костюм, който 

преминава през различни метаморфози. Всеки модел е номериран с миниатюрна цифра. 

Всички изображения са поставени в рамка. Материалите като пера, дантели, апликации и 

други са изобразени много прецизно. Фините нишки на перата ни показват колко детайли 

могат да бъдат изображенията изпълнени чрез pochoir.(Фиг.14) Две години по-късно през 

1914 г. в „Journal des Dames et des modes” била отпечатана гравюра с модели на шапки на 

Arlette Carus. Дългите пера на някои от тех са наистина доста впечатляващи.(Фиг.15) Перата 

са пеобладаващ елемент в голяма част от моделите. Тяхната дължина и форма варират като 

придават завърженост на всеки модел. Илюстрации на Charles Martin от 1912 г. поместени в 

„La mode en mil neuf cent douze chez Marcelle Demay” са изцяло отпечатани чрез pochoir. В тях 

откриваме колко важен акцент може да бъде перото в дизайна на шапката.(Фиг.16,17)   

 

       
  Фиг.14   Фиг.15   Фиг.16   Фиг.17 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Техниката на шаблонния печат е ключова за развитието на дизайна на дамските 

аксесоари в началото на двадесети век. Той намира голямо приложение в дамския периодичен 

печат като допринася за популяризиранет на модната илюстрация и утвърждаването й като 

самостоятелен жанр в изкуството. Благодарение на запазените листове от модни журнали 

имаме рядката възможност да се докоснем до атмосферата на тази отминала епоха. Днес 

силното присъствие на моделите изпълнени в стилистиката на сецесиона продължава да бъде 

все така въздействаща както и в самото начало на миналия век.  
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