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ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД - РЕЗЮМЕ 

 

 

Хабилитационният труд се състои от три части.  

Първа част - теоретична - Историческият костюм и неговото място в 

системата на изкуствата.  

Комуникирайки различни отминали периоди, ИСТОРИЧЕСКИЯТ КОСТЮМ 

носи визуално послание, което преодолява темпоралните си параметри и 

квази ограничения, за да заеме своето закономерно място между вечните 

художествени еталони. За творческото въображение той се превръща в 

медиатор на епохи, естетически цялости, ценности и реалии. Мост между 

онова-което-е-преживяно и това-което-чака-да-бъде-оживено - отвъд 

ограничителната линия на нормите, но в пределите на добрия вкус. 

Историческият костюм съдържа в себе си визуалния код на всяка епоха. В 

теоретичната част е направен анализ на понятията мода, художествен стил и 

художествен образ. 

Костюмът от своя страна придобива художествена стойност тогава, когато се 

намира в знакова и смислова корелация с образа на човека и средата, в която 

той живее. Понякога афирмативна, друг път - питаща, тази връзка е винаги 

присъстваща, независимо от своя характер. Тя е и основният адвокат или 

съдник на конкретния арт обект. Защото художествения образ в костюма – 

това е търсено хармоничното или дисонантно единство на образа на човек и 

костюм в заедност с определена среда. 

Макар различна и винаги променяща се, дрехата провокира към 

алтернативно  тълкуване на ново и старо, при което двете понятия се срещат в 

наратива на човешката история.  

В контекста на казаното до тук, изучаването и доброто разбиране на 

историческия костюм е важно както заради познанието, което ни носи, 

така и заради потенциала и необятните си възможности от нови 

интерпретации и роли, оживяващи в храма на артистичното въображение.  

 

Втора част - представяне на дванадесет авторски проекти за костюми в 

стил сецесион и тяхната реализация в материал. Със своята повече от 20 

години преподавателска работа в катедра “Моден дизайн“, за мен е от 

особено значение дълбокото познаване на историческия костюм от 

различните епохи и възможността за неговата интерпретация в съвременната 

мода, практика, която все по-често се среща по световните модни подиуми. 

Работата ми със студентите винаги ме е провокирала да създавам невидими 

на пръв поглед връзки между историческия костюм и световното 

художествено наследство.  
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Представените 12 костюма са авторска интерпретация на стила сецесион и 

напълно отговарят на търсената характеристика на типажа от пиесата на 

Владимир Набоков “Събитие“. 

Трета част - модна колекция облекла вдъхновени от природните форми. 
Както и авторски бижута към тях. Тази колекция е поредно доказателство, 
че творческото въображение не може да бъде ограничено. В нея по 
нестандартен начин са интепретирани природните форми като са 
използвани нестандартни техники.     
 
  

ПРИНОСИ НА ХАБИЛИТАЦИОННИЯ ТРУД 

 
В първата теоретична част на хабилитационния труд е направен прецизен 

и задълбочен анализ на историческия костюм и неговата роля и място в 

системата на изкуствата. Това е и първият задълбочен текст в българската 

научна литература, изследващ хронологията на дрехата като неделимо и 

изконно цяло от естетическата и културна парадигма. Той анализира и 

категорично доказва взаимодействието между исторически костюм, мода, 

художествен стил и образ. 

 

Втората част на хабилитационния труд представя оригинални авторски 

модели, изпълнени изцяло с материал и техники, характерни за стила 

сецесион, и в цветови гами и съчетания, съответстващи на атмосферата на ар 

нуво. Изключително трудоемки, тези модели са реализирани с педантична 

прецизност, съответстваща на  

haute couture и репрезентират както хармоничния синтез на епоха, костюм и 

драматургичен персонаж, така и личното ми кредо и квинтесенция на 

работата ми на моден дизайнер, сценограф и историограф на костюма. 

 

Третата част на хабилитационния труд предлага на вниманието на 

уважаемата академична общност бутикови модели, изработени от кашмир и 

коприна. Със своите изключително сложни за изпълнение детайли, създадени 

изцяло ръчно и с помощта на нестандартни техники за манипулация на 

текстил, тези рокли афишират както артистичните компетенции на автора си, 

така и творческия му принос в българското модно и художествено съвремие. 

Към моделите са представени и бижута в неочакван нов прочит на 

класическото съчетание от текстил и естествени перли. 

         


