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Вступ. Деконструктивізм, як новаторський стиль, складовими якого є 

експеримент та імпровізація, є одним із інноваційних напрямів в сучасному дизайні. 

Деконструктивізм можна назвати художнім рухом, який в сучасному світі властивий 

всім видам мистецтва, в тому числі архітектурі та дизайн-проєктуванню одягу. 

Цей стиль знайшов свою назву в літературному русі деконструкції, теоретиком і 

керівником якого був Жак Дерріда – французький філософ, представник 

постмодернізму. Головне завдання його творів – це деконструкція метафізики, тобто 

структуральний перегляд усталених принципів, категорій та понять [1]. Деконструкція 

виступає не тільки методом філософського мислення, а й способом проєктування в 

літературі, архітектурі, дизайні, образотворчому мистецтві. 

Дослідженню стилю «деконструктивізм» як новаторського руху, його розвитку та 

проявів в дизайні одягу присвячені праці сучасних науковців: О.В. Свінцової, 

Ю.В. Шаталової, В.П. Мироненко, О.В. Герасімової, І.І. Єременко. 

Явище деконструктивізму продовжує викликати зацікавленість фахівців модної 

індустрії та науковців з різних країн світу. Проте залишаються важливі аспекти теми, які 

потребують подальшого дослідження, особливо враховуючи актуальність та значний 

потенціал цього стилю в сучасному дизайні. 

Постановка завдання. Для аналізу і розуміння художнього тексту Жак Дерріда 

запропонував вільну гру структури, як продовження його теорії – в архітектурі та дизайні 

одягу запроваджені нелінійні процеси проєктування. Об’єкти, створені в стилі 

деконструкції стали одними із вибухових та суперечливих явищ в архітектурі та моді. 

Вільна інтерпретація класичної структури дала можливість дизайнерам для 

експерименту із силуетами, конструкціями, композиційними лініями та новими 

пропорціями. 

Метою роботи є дослідження витоків, ознак стилю «деконструктивізм» та 

реалізації в сучасних модних колекціях 
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Результати досліджень. Поняття «деконструкція» несе в собі дію, яка 

застосовується до традиційної архітектури чи структури та передбачає розкладання, 

розшарування цієї структури на частини, щоб зрозуміти, як певний ансамбль був 

сконструйований та реконструювати його [2, с. 54]. Деконструкція в архітектурі - це 

простір, який відкривається, стан простору, відкритий для перетворень. Похилі стіни та 

підлоги, косі стійки та вікна – ці будівлі, які, здається, зазнали землетрусів, насправді є 

результатом продуманої роботи архітекторів. Цей вибух форм відображає свободу 

архітекторів та дизайнерів, здатних породити такі потужні твори, водночас, як пластичні, 

так і інтелектуальні [3, 4] (рис. 1, 2). 

Рис. 1. Північний філіал Імперського 

військового музею в Манчестері. 

Даніель Лібескінд 

Рис. 2. Пляшки для вина. 

Карім Рашид 

Стиль «деконструктивізм» в дизайні одягу як концепція сформувався на початку 

1980-х років, але руйнування загальноприйнятих канонів у моді ствердили Коко Шанель, 

Жан Поль Готьє, Вів’єн Вествуд.  

Жан Поль Готьє, відомий своіми революційними ідеями, сповненими творчістю і 

свободою від стереотипів, зробив незаперечний внесок в сучасне бачення моди. Його 

сміливі проєкти – використання нижньої білизни в якості верхнього одягу, чоловічі 

костюми зі спідницею – у далекі 80-і викликали справжній вибух критики й осуду. 

Модним колекціям британської дизайнерки Вів’єн Вествуд, засновниці стилю 

«панк» притаманні поєднання стилів і матеріалів, які зовсім не є сумісними. Важливим 

для стилю «панк» був вияв протесту як у дизайні одягу, так і в зовнішньому вигляді в 

цілому. Асиметричний складний крій, необроблені краї в елементах одягу – це все ознаки 

деконструкції в костюмі 1970 років [5, 6] (рис. 3). 

Формування новаторського стилю отримало новий імпульс в колекціях Іссей 

Міяке, Йодзі Ямамото, Рей Кавакубо. Японські дизайнери продемонстрували одяг, який 

абсолютно не відповідав загальноприйнятим нормам світової моди. В момент своєї 

появи нове в моді майже завжди викликає негативне відношення, тому що ця нова хвиля 

створюється в незвичних формах, часто потребує зміни смаку та стереотипів мислення. 

Швидкі метаморфози в моді формують виклики, привчають людину бути гнучкою, 

відкритою новому та толерантною до тих, хто на тебе не схожий [7, 365].  

Стиль «деконструктивізм» – якраз та течія в моді, що формує відповідні тенденції. 

У 1980 роках Рей Кавакубо – королева авангарду – створює інтелектуальну моду. В її 

колекціях розуміння кольору, крою і самого призначення одягу фактично вивернуте 

навиворіт. Моделі Кавакубо здаються дивними: сукні із застібками без гудзиків; светри, 

наче проїдені міллю [8] (рис. 4). Тим паче, ці нелогічні за своєю конструкцією костюми 
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та сукні, елементи яких перетворювали силуети в новий витвір мистецтва, знайшли своїх 

поціновувачів і мали колосальний вплив на моду 80-х. Колекція японських дизайнерів 

на Тижні моди у Парижі (1981 рік) зруйнувала стереотипи європейської моди, за що і 

отримала назву «destructuree look».  

а б в г 

Рис. 3. Моделі з колекцій 70-80 років: а, б - Жан Поль Готьє; в, г - Вів’єн Вествуд 

Рис. 4. Моделі дизайнерки Рей Кавакубо 1981 рік 

Стиль «деконструктивізм» в контексті нової естетики привніс в дизайн одягу нові 

декоративні ознаки: діри, розриви, потертості, зумисну недосконалість. Створене 

людиною не завжди досконале, але тим не менш, може бути прекрасним. В абсолютній 

симетрії і правильності немає руху, немає життя – вона штучна. Руйнування структури 

матеріалу дає формі нове прочитання, викликає нові відчуття та емоції [9, 371]. 

Деконструкція в одязі змінила загальні ціннісні критерії, що розширило 

можливості для експерименту не тільки з формами, а і їх змістом. Дизайн-проєктування 

в стилі деконструкції перетворюється в своєрідну гру з фрагментами, коли з'єднується 

непоєднуване, народжуються парадокси. Критичне та іронічне ставлення до правил і 

авторитетів, нова інтерпретація традицій, руйнування канонів, звичних зв'язків – це 



ПЛАТФОРМА  2. ІННОВАТИКА В НАУЦІ 

І Всеукраїнська конференція здобувачів вищої 

освіти і молодих учених «Інноватика в освіті, 

науці та бізнесі: виклики та можливості» 

311 

методи деконструкції, що ведуть до створення нового образу, як відкритої системи, 

здатної до трансформації [10, 86].  

Деконструкція – це головна ознака, що асоціюється із модними колекціями 

Мартіна Маржели. Одним із провідних мотивів його колекцій є переробка, народження 

якісно нового образу із старих речей: поєднання декількох спідниць в одну сукню, 

покриття сріблом зношеного плаща, светр, пошитий із шкарпеток, куртка із рукавичок. 

Екстравагантність та провокативність модних колекцій бельгійського дизайнера стали 

прикметами нового шику. Ідеї Мартіна Маржели із застосуванням технік деконструкції, 

переробки та необроблених країв у розумній і витонченій манері викликали шок та 

інтригу. Маржела не руйнує конструкцію, а надає їй ролі головної діючої особи. В цьому 

випадку дизайнер використовує деконструкцію як прийом в складному процесі 

перетворення однієї форми костюма в іншу. Його метою було не руйнування, а 

реструктуризація [11] (рис. 5). 

Рис. 5. Моделі із колекцій Мартіна Маржели 

Мартіну Маржелі вдалося не тільки розібрати одяг на частини і дати йому нове 

життя – він зробив щось схоже і з самою індустрією моди.  

Мистецтво творення одягу не є самостійно відокремленим видом мистецтва, а 

взаємопов’язане з розвитком суспільства, навколишнім середовищем, природою, 

архітектурою та декоративним мистецтвом. Саме у єдності здобувається досконалість. 

[12, 18]. 

Стиль «деконструктивізм» розвивається, збагачується та змінюється і не втрачає 

своєх позицій в моді і на сьогодні, адже цей стиль неоднозначний, провокативний, 

інтелектуальний, що яскраво виражає індивідуальність не тільки дизайнера, а і 

споживача моди.  

Одним із найталановитіших представників молодого покоління дизайнерів, що 

створюють свої колекції в стилі деконструкції є французький модельєр Симон Порт 

Жакмю. Значний вплив на кар'єру молодого француза мала Рей Кавакубо, яка відзначила 

його колекцію, що була повністю зробленою із вовни. Своєю незвичністю, елементами 
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деконструкції і точністю своїх ліній колекція Жакмю привернула увагу аваегардної 

дизайнерки, засновниці Comme Des Garcons. У Симона Жакмю є свій почерк: 

асиметричний крій, одяг-трансформер, стримана палітра, об’єми, що змінюють силует 

[13] (рис. 6). При цьому колекції дизайнера більше тяжіють до мінімалізму, хоч і не 

позбавлені складних конструкторських, а точніше деконструкторських рішень. 

Рис. 6. Моделі із колекцій Симона Порта Жакмю 

Дизайн-проєктування колекцій одягу в стилі «деконструктивізм» включає в себе 

наступні ознаки деконструкції: асиметричний крій, горизонтальні чи вертикальні розрізи 

або вирізані частини одягу, подвійні чи потрійні коміри або рукави, перевернуті кишені, 

використання елементів одягу різних стилів в одному образі, багатошаровість, 

поєднання протилежностей, що викликає інтерес у споживачів моди [14, 213]. 

Висновки. Дизайн-проєктування в стилі деконструкції надає одягу 

інтелектуальності і костюм стає витвором мистецтва. Нові, цікаві своєю виразністю 

образи з’являються внаслідок зміни класичних пропорцій, конструкцій, взаємозв’язків 

між елементами. Досліджено декоративні ознаки деконструкції в дизайні одягу, до яких 

відносяться: горизонтальні або вертикальні розрізи, трансформація рукавів, ефект 

багатошаровості завдяки вирізанню фрагментів, розрізання трикотажу («розпущені» 

петлі), ефект переробки базових речей в костюм із складним кроєм, колажі із декількох 

різних речей, деконструйований денім, зумисна потертість одягу, асиметричний крій, 

використання елементів одягу різних стилів в одному образі. 

Прийоми деконструкції надають образу динамічності, іронічності, новаторської 

форми, незвичайності, що свідчить про перспективу наукових досліджень прояву 

стилевого напряму «деконструктивізм» в дизайні одягу та практичне втілення цього 

стилю в сучасне проєктування модних колекцій.  
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