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ТВОРЧІСТЬ МАРТІНА МАРЖІЄЛИ ТА ДИЗАЙНЕРІВ 
«БЕЛЬГІЙСЬКОЇ ШІСТКИ» В КОНТЕКСТІ ДЕКОНСТРУКТИВІЗМУ 

КІНЦЯ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

Анотація. Проаналізовано основні методи проєктування та 
художньо-композиційні особливості деконструкції у творчості 
бельгійських дизайнерів одягу кінця ХХ — початку ХХI століть. 
На матеріалі дослідження колекцій дизайнерів систематизовано та 
узагальнено основні засоби й характерні прийоми деконструкції, до-
сліджено особливості побудови форми та  конструкції, використання 
кольору та матеріалів, проаналізовано функціональність колекцій 
та способи їхнього транслювання. Встановлено спільні та відмінні 
ознаки деконструкції у творчості Мартіна Маржієли, Анн Деммель-
мейстер, Дріса ван Нотена та інших дизайнерів «бельгійської шіст-
ки», прослідковано основні ідеї та напрями їхньої творчості. Підкре-
слено важливість переосмислення традиційного бачення моди бель-
гійськими дизайнерами в контексті постмодерної культури, а також 
значення їхньої творчості для проєктування сучасних колекцій одягу.

Матеріали статті можуть бути використані в наукових дослід-
женнях з історії дизайну, у підготовці лекцій, посібників та інших 
методичних матеріалів.

Ключові слова: деконструктивізм, постмодернізм, дизайн ко-
стюму, бельгійська шістка, бельгійський дизайн.
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Постановка проблеми. Основні принципи та закони де-
конструкції в дизайні модного костюму всебічно інтерпрето-
вані, пройшли свій унікальний шлях розвитку та нині широко 
застосовуються під час створення модних колекцій одягу як 
дизайнерами, так і масовими виробниками. Радикальне перео-
смислення знакової функції одягу дизайнерами-деконструкти-
вістами втілилось у нетрадиційних композиційних прийомах 
створення таких виробів: відмова від класичної конструкції, 
деструктурування, використання нетрадиційних матеріалів, 
кольорів та фактур. У творчості бельгійських дизайнерів одягу 
ці ідеї отримали нове втілення, якісно новий етап розвитку. Не-
зважаючи на схожість ідей цих дизайнерів, спостерігаємо над-
звичайну множинність їхнього концептуального та формаль-
ного вирішення, тому дослідження, узагальнення та система-
тизація проявів деконструкції у творчості Мартіна Маржієли, 
Анн Деммельмейстер, Дріса ван Нотена та ін. є важливим для 
розуміння основних принципів деконструкції в модному кон-
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тексті, а також їхнього практичного застосування.
Аналіз попередніх досліджень. Теоретичне 

підґрунтя деконструкції та її основні концепції в 
індустрії моди, точки дотику філософії деконструк-
ції та моди розглядаються Елісон Джил на при-
кладі творчості Мартіна Маржієли, а також інших 
дизайнерів. Франческа Граната досліджує зв’язок 
моди деконструкції та мистецтва перформенсу, 
аналізує прийоми гротеску, іронії, пародії та їх-
нього значення в колекціях бельгійців.  Джекі Вайт 
аналізує вплив бельгійських дизайнерів одягу на 
систему модних показів та фешн-індустрію зага-
лом. Чимала кількість наукових праць, дисертацій, 
монографій та статей присвячена діяльності Мар-
тіна Маржієли та т. зв. «бельгіської шістки». Серед 
наукових досліджень, що аналізують творчість цих 
дизайнерів, особливої уваги заслуговують робо-
ти таких зарубіжних авторів, як Елізабет Аллен, 
Ребекка Мід, Александр Хіларі, Метью Шнайєр, 
Лерд Борреллі-Перссон. Частково ідеї деконструк-
тивізму висвітлені в працях і таких дослідників: 
Тюрин І. Н., Гетьманцева В. В., Герасимова Ю. Л., 
Сосніна Н. О., Булева О. Ю., Тимофеева М. Р., 
Тканко З. О., Шаталова Ю. П., Мироненко В. П., 
Котляревська Н. В., Свінцова Е. В.

Суттєвою частиною матеріалів є інтерв’ю з 
дизайнерами, що дають змогу проаналізувати яви-
ще деконструкції з позиції автора, відтворити ло-
гіку проєктування такого одягу, зрозуміти систему 
побудови сенсів та його знакову функцію. Так, на-
приклад, важливими є інтерв’ю Мартіна Маржієли 
для Джозефа Кошута 2008 року та Рейнера Голь-
цнера 2020 року. 

Огляд наявних публікацій з теми дослідження 
свідчить про значне зацікавлення бельгійськими 
дизайнерами-деконструктивістами. Незважаючи 
на різноманітність цих досліджень, спостерігаєть-
ся певна фрагментарність та вибірковість представ-
лених результатів. Тому необхідним є комплексне 
дослідження деконструктивізму у творчості «бель-
гійської шістки», його особливостей, визначальних 
рис та концептуальних засад. 

Метою статті є комплексне дослідження осно-
вних рис деконструкції в колекціях одягу бельгій-
ських дизайнерів другої половини ХХ — початку 
ХХІ століття, аналіз динаміки її розвитку та по-
дальшого значення для дизайну одягу в контексті 
постмодерністської культури.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ре-

волюційні ідеї японських дизайнерів-деконструк-
тивістів щодо кольору, форми та самих способів 
створення одягу отримали якісно новий розвиток 
у творчості бельгійських дизайнерів — так званої 
«бельгійської» або «андверпенської» шістки.  Шес-
теро молодих дизайнерів: Анн Деммельмейстер, 
Дріс ван Нотен, Дірк ван Саєн, Дірк Біккембергс, 
Вальтер ван Бейрендонк, Марина Йі, закінчивши 
Королівську академію витончених мистецтв в Ад-
верпені, на початку 90-х років ХХ століття шокува-
ли публіку новим авангардним дизайном. У своїх 
колекціях молоді бельгійці продемонстрували вра-
жаючу роботу з конструкціями одягу: розшарову-
вання, розбирання на елементи, зумисне руйнуван-
ня форми з пізнішою її реконструкцією, зміщення 
композиційних центрів та актуалізація зв’язків між 
ними. Базові елементи в колекціях цих дизайнерів 
тісно пов’язані як з архітектурою деконструктивіз-
му, так і з її філософськими постулатами. 

Саме через інтелектуальність, багаторівневий 
символізм та концептуальне наповнення робіт ко-
лекції Мартіна Маржієли дуже часто співвідносять 
з дизайнерами «бельгійської шістки».  Дизайнер 
підтримував з ними тісні зв’язки, також навчався в 
Королівській академії витончених мистецтв в Ад-
верпені, однак учасником «бельгійської шістки» 
не був, як дехто помилково вважає (Костяк, 2020, 
с. 398). Однак для узагальнення особливостей фор-
мування та розвитку бельгійського деконструк-
тивізму, доцільним уважається розгляд творчості 
Мартіна Маржієли разом з іншими учасниками 
«бельгійської шістки». 

Попри те, що Мартін Маржієла ніколи не за-
стосовував термін «деконструкція» до своєї твор-
чості, йому вдалося змінити уявлення про моду в 
усіх значеннях, охопивши не тільки процес ство-
рення одягу, а і його маркетингову складову. Для 
концентрації уваги публіки на своїх роботах дизай-
нер пропагує анонімність та невидимість свого ав-
торства (Тканко, 2013, с. 30). Графічним символом 
цієї анонімності стає білий колір, що також співвід-
носиться з іншими важливими особливостями фі-
лософії Маржієли: повага до історії та часу (Тюрин 
& Гетьманцева, 2017, с. 174). Ілюстрацією до цього 
може служити жилет, виконаний з рекламних пла-
катів, що експонувався на виставці робіт Маржієли 
2018 року в  Палаці Гальєра в Парижі (іл. 1). Водно-
час, дизайнер використовує динамічність кольору 
для створення своїх тектонічних форм. Так, у 2016 
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році він реалізує колекцію, у якій переважають 
яскраві червоні та жовті відтінки (іл. 2.), у колекції 
2018 року оперує активними оранжевими, фіолето-
вими та блакитними відтінками (іл. 3.). 

Зміна традиційних способів побудови одяго-
вих форм у контексті деконструктивізму є ключо-
вою, але Мартін Маржієла змінив не тільки форму 
одягу, а й надав нових значень людському тілу. Так, 
наприклад, базою колекції 1997 року слугує жилет 
— прототип кравецького манекену (іл. 4), на який 
були нанесені всі відповідні лінії, позначки та на-
віть розмір (Тюрин & Гетьманцева, 2017, с. 175). 
Поверх жилету автор формував одяг методом нако-
лювання, деконструюючи таким чином самі понят-
тя одягу, моделі, манекену, людини, акцентуючи на 
зв’язках між людиною та одягом. Формотворення в 
Маржієли має архітектурний характер: чіткі, масш-
табні конструкції, деталізація та повторюваність 
окремих елементів (Evans, 1998). Важливим для 
його колекцій є навколишній простір, тому вони 
демонструються в незвичних місцях та в незвич-
ний спосіб. Прикладом може бути колекція 1998 
року (іл. 5), де об’ємні вироби експонувались як 
абсолютно пласкі у двохвимірному просторі (Тю-
рин & Гетьманцева, 2017, с. 174). Асиметричність, 
перебудова одягових частин, заміна їх місцями, не-
обмеженість форми, використання вінтажних дета-
лей у поєднанні з новітніми технологіями, експери-

ментальність — ті риси, що дозволяють говорити 
про спільність дизайну Маржієли та архітектури 
деконструктивізму. 

Для Мартіна Маржієли головною завжди за-
лишається конструкція виробу, що піддається 
руйнуванню та інтелектуальним метаморфозам, 
він вправно маніпулює її лініями та пропорціями 
(Шаталова & Мироненко, 2011, с. 86). Руйнування 
у творчості дизайнера інтелектуально наповнені, 
системні. Автор замінює місцями елементи одягу, 
повторює окремі елементи, маніпулює розмірами 
та масштабами цих елементів. У колекціях просте-
жується естетика необроблених швів, прорізів, по-
тертостей, штучна деформація матеріалів. Разом з 
тим, дизайнер експериментує з різноманітними ма-
теріалами— метал, скло, гральні карти, поєднання 
шовкових тканин та мішковини, одяг з елементів 
самого одягу (жилет з рукавичок (іл. 6), топ з газет-
них вирізок) та навіть використання бактерій, що, 
проростаючи, створювали цікаві фактури. 

Колекції Мартіна Маржієли мають гротес-
кно-іронічне забарвлення, відзначаються нонкон-
формізмом, екстравагантністю і провокативністю. 
Разом з тим, неординарність одягу не заперечує 
можливість його носіння: відмінний крій і харак-
терна техніка шиття поєднуються з певною неза-
кінченістю і неправильністю: відірвані рукави під-
жаків, необроблені краї, вивернуті шви (Шаталова 

Іл. 1. Жилет з постерів, 
М. Маржієла, 1990

Іл. 2. Сукня, 
М. Маржієла, 2016

Іл. 3. Ансамбль одягу, 
М. Маржієла, 2018
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& Мироненко, 2011, с. 86). У деяких колекціях для 
повноти концептуального  висловлювання вико-
ристовуються такі форми та фактури, що повністю 
заперечують функціональність одягу. Прикладом 
може слугувати колекція 2018 року, де м’які фак-
турні тканини, що нагадують ковдру, огортають 
тіло, деформують його, створюючи перешкоди для 
руху (іл. 3).

Відмінною ознакою дизайну Анн Деммельмей-
стер є унікальні способи створення одягової форми, 
тонке відчуття об’ємів та пропорцій. Працюючи з 
приглушеними, дуже часто ахроматичними кольо-
рами, дизайнерка оперує кількісними відношення-
ми кольорів, їхньою інтенсивністю, тим самим під-
силюючи значення форми (іл. 7). Авторка порівнює 
свої роботи  з чорно-білими фотографіями, ствер-
джуючи, що силует, контраст та настрій — це все, 
що потрібно пояснити, щоб збагнути суть (Gunner, 
2017). Яскраві відтінки червоного чи оранжевого 
можна спостерігати, наприклад, у весняній колекції 
2005, а також у колекціях 2010–2011 років. Однак, 
у вказаних колекціях колір дуже локалізований у 
межах моделей, розміщений у поєднанні з ахрома-
тичними кольорами. Основна увага приділяється 
поєднанню текстур та фактур різних матеріалів, 
тому в найновіших колекціях Анн Деммельмейстер 
бачимо винятково ахроматичні кольори.

Встановивши бінарне протиставлення чоло-

вік-жінка концептуальною основою своєї творчос-
ті, Анн Деммельмейстер проводить маніпуляції з 
структурою форми та її композицією, щоб створи-
ти універсальний образ без особливостей гендеру. 
Чіткі геометричні форми та драпірування, контр-
астні поєднання матеріалів формують складні, кон-
цептуально завершені силуети та конструкції. По-
єднання шкіри та шовку, прозорої та щільної тка-
нини, гладких площин та деталізованих об’ємних 
фактур, а також дублювання окремих одягових еле-
ментів (комір, кишені, рукави), переміщення еле-
ментів (піджаки з відрізаними рукавами драпіру-
ються в коктейльні сукні, брюки, розрізані вздовж 
штанини, стають вечірніми сукнями, рукав замість 
топа, сорочка виконує функцію спідниці) — це ті 
характерні прийоми деконструкції, які можна про-
стежити в колекції 2017 року (іл. 8). У зазаначеній 
колекції відображена робота з класичними моде-
лями одягу та його інтерпретації, розбирання на 
складові частини, заміна місцями цих частин, їхня 
трансформація (Leitch, 2016). На мою думку, саме 
ці характеристики можна вважати базовими у твор-
чості Анн Деммельмейстер. 

На відміну від інших дизайнерів цього напря-
му, колекції авторки адаптовані для повсякденного 
носіння, є абсолютно практичними. Анн Деммель-
мейстер змінює загальноприйняті уявлення кінця 
минулого століття про призначення одягу відпо-

Іл. 4. Жилет-прототип манекену, 
М. Маржієла, 1997

Іл. 5. Жакет, 
М. Маржієла, 1998

Іл. 6. Жилет з рукавичок, 
М. Маржієла
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відно до певної події (святковий, повсякденний). 
Функціонально довершені, універсальні комплекти 
одягу, що не мають гендерної специфіки та вікової 
приналежності, акумулюють у собі ідею дизайнер-
ки про те, що чоловіки та жінки мають іти пліч-
о-пліч протягом усього життя. Роботи Деммель-
мейстер можна розглядати як інтерпретацію дуже 
особистої та неоднозначної історії, яка не відразу 
простежується, але її можна відчути через кожну 
одиницю одягу (Gunner, 2017).

Роботи Дріса Ван Нотена вирізняються 
з-поміж інших учасників «бельгійської шістки» 
своїм колористичним вирішенням, гармонійним 
поєднанням відтінків та фактур. Колір у його ко-
лекціях має вирішальне значення, йому підпо-
рядковується та за його допомогою вибудовується 
форма та силует. Дизайнер часто експериментує з 
процесами фарбування тканин. На відміну від Анн 
Деммельймейстер, він працює з кольоровими від-
тінками, більшість його колекцій яскраві, містять 
об’ємні фактури та незвичні матеріали (Костяк, 

2020, с. 399). Однак, у чоловічій колекції 2015 
року помаранчево-червоний відтінок лише акцен-
тує увагу на окремих деталях, а для підкреслення 
форми в колекції 2019 року (іл. 10) використано в 
основному ахроматичні кольори (навіть взуття та 
панчохи виконані в сірому кольорі).

 Поєднання великої кількості фактур та прин-
тів різних видів є ще одним характерним прийомом 
у творчості Дріса Ван Нотена. Так, наприклад, у ко-
лекції 2020 року (іл. 11) можна спостерігати міксу-
вання об’ємних (рюші, складки, макраме, пір’я) та 
плоских фактур (вишивка, гаптування), геометрич-
них, рослинних та тваринних мотивів, ахроматич-
них та кольорових плям. 

Дизайнер у основному працює з класичними 
одяговими конструкціями, дуже часто симетрич-
ними, опираючись на пропорції людської фігури. 
Дріс Ван Нотен трансформує окремі елементи, сві-
домо змінює їхні комбінації, підсилює значущість 
другорядних частин, надаючи цим самим нових 
естетичних та функціональних якостей костюму. 

Іл. 7. Ансамбль одягу, 
А. Деммельмейстер, 2011

Іл. 8. Заміна місцями елементів одягу, 
А. Деммельмейстер, 2017
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Його роботам притаманний стильовий плюралізм, 
чітко виражені етнічні мотиви та сюжети, контр-
астні поєднання. 

Як уже зазначалось, колекції Дріса Ван Нотена 
дуже часто побудовані на протиставленнях (іл. 9), 
особливо це стосується використання матеріалів: 
офіційна темно-синя куртка з класичної костюмної 
тканини в поєднанні з повсякденним бавовняним 
трико; куртка, вишита золотом, та масивна руч-
на в’язка; темна шинель з найбільш традиційних 
англійських матеріалів поверх такої ж шинелі з 
яскраво-білої технічної тканини (Blanks, 2011).  

Автор не відмовляється від традиційних за-
сад створення одягу, не пропагує відмову від на-
ціональних традицій у моді, а лише пропонує їхні 
нові інтерпретації. І хоча Дріс ван Нотен сам себе 
ніколи не вважав дизайнером-деконструктивістом, 
очевидними є риси та прийоми деконструкції в 
його творчості. Його деконструкція більш інтелек-
туальна, проявляється в деталях, специфіці крою 
і структури, у виразності кольору та контрастних, 
опозиційних поєднаннях. Дизайнер через свій 
одяг транслює ідею відсутності межі між модою 
та мистецтвом, акцентує на виразності та вислов-
люванні.

Епатажна естетика в колекціях Вальтера Ван 
Бейрендонка виражається в основному через ди-
намічні кольорові маніпуляції, контрастні принти, 

іронічні написи. Колір у його роботах часто дуже 
активний, прослідковуються гармонійні поєднан-
ня незвичних відтінків. Так у колекції 1998 року 
(іл. 12) можна спостерігати цікаві поєднання зеле-
них та синіх відтінків разом з ахроматичними ко-
льорами та текстурами. Цікавою ця колекція є ще 
й тим, що стирає межі між класичним показом та 
театральним мистецтвом: одягнені в зелені рези-
нові маски та такі ж довгі рукавиці-ящірки моделі 
завершили шоу танцювальними елементами. Ди-
наміка розвитку кольору у творчості Вальтера Ван 
Бейрендонка відслідковується в чоловічій колекції 
2012 року (іл. 13), яка побудована за допомогою 
приглушених, пастельних відтінків, а в колекції 
2020 року бачимо роботу з фактурами чорного ко-
льору (іл. 14). 

Активна соціально-політична та громадянська 
позиція дизайнера, сексуальні питання та про-
блеми гендеру, раси є базовими у творчості цьо-
го учасника «бельгійської шістки». Для цього він 
використовує принти, надписи і логотипи у своїх 
роботах (Костяк, 2020, с. 399), конструкція, форма 
та силует часто підпорядковані цим ідеям. Колек-
ції Вальтера Ван Бейрендонка відрізняються ін-
новаційним кроєм, масштабними деформованими 
формами, поєднанням класичних конструкцій з ав-
торськими структурними надбудовами. Дуже часто 
одяг дизайнера не має гендерних особливостей, він 

Іл. 9. Чоловіча колекція одягу, 
Д. Ван Нотен, 2011

Іл. 10. Ансамбль одягу, 
Д. Ван Нотен, 2019

Іл. 11. Ансамбль одягу, 
Д. Ван Нотен, 2020
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іронізує над питаннями краси та досконалості. 
Тісний зв’язок його робіт з мистецтвом пер-

формансу та театральним мистецтвом підкреслю-
ється використанням нетрадиційних матеріалів та 
яскравих фактур, відсилками до літератури, фоль-
клору, кінематографу.  Концептуальні гротескні 
висловлювання та смислове навантаження його 
робіт дуже часто переважають функціональність, 
а комунікація з глядачем породжує нові рівні зна-
чень (іл. 12), тому творчість Вальтера Ван Бейрен-
донка — об’єкт не тільки дизайну, а й філософії та 
мистецтва. 

1990 року відбувся перший показ Дірк Ван Са-
єна в Парижі. Цілком висвітлюючи дух того часу, 
він продемонстрував живу та постійно мінливу 
моду, таку, якою вона народжувалась на вулицях 
міст (Debo, 2017). Банти, рюші, вишивка та інші 
мотиви, що відсилають до французьких будинків 
мод,  у його творчості деконструюються метода-
ми гри та іронії, наприклад, у колекції осінь-зима 
1998–1999 років.  До початку своєї дизайнерської 
кар’єри він багато часу займався малюванням, звід-
си — розписані вручну тканини або друковані ре-
продукції своїх картин на тканині. У його колекці-
ях можна знайти як класичні елегантні роботи, так 
і експериментальні авангардні моделі. Так, роботу 
з масштабами та пропорціями, пошук нової вираз-
ної форми можна прослідкувати в його найвідомі-

шій роботі — сукня з величезною трояндою на по-
ясі (іл. 15), що штучно деформує загальний силует 
(Костяк, 2020, с. 399).

Деконструювання, розбирання на складові, 
реконструкція, різноманітні маніпуляції з одя-
говими елементами — основні характеристики 
творчості Марини Йі. Вона будує свої колекції за 
допомогою асиметрії, контрастних геометричних 
фактур, використовуючи в основному приглуше-
ні ахроматичні кольори. Переробляючи старі речі 
з блошиних ринків, вона однією з перших почала 
застосовувати екологічний підхід (Debo, 2017). 
Основна ідея авторки полягала в тому, що кожна 
річ має свою історію, тому під час переробки та по-
вторного використання вона отримує нову частину 
своєї біографії, продовження свого існування в ін-
шому контексті (Костяк, 2020, с. 400). Водночас, з 
кожною новою операцією відбуваються і смислові 
нашарування. 

Провокативна робота зі спортивним стилем 
спостерігається у творчості Дірка Біккембергса. 
У його роботах, мабуть, найменше характерних 
ознак деконструкції порівняно з іншими дизанера-
ми «бельгійської шістки». Однак, у його колекціях 
спостерігаються поєднання розкоші, мінімаліз-
му, технологічності та функціональності (Костяк, 
2020, с. 400). Цінним у контексті цього досліджен-
ня є його показ 2001 року, який відбувся на фут-

Іл. 12. Показ-вистава, 
В. Ван Бейрендонк, 1998

Іл. 13. Стилізований комплект одягу, 
В. Ван Бейрендонк, 2012

Іл. 14. Чоловіча колекція одягу, 
В. Ван Бейрендонк, 2012
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больну полі в Італії, що демонструє концепцію 
руйнування стабільності модної індустрії. 

Творчість дизайнерів «бельгійської шістки» 
об’єднує не єдиний стиль чи напрям, не національ-
на специфіка проєктування і художнього бачення 
одягу, а радше орієнтація на вільну асоціативність. 
Як і всі деконструктивісти, вони не визнають стро-
го поділу одягу на сезонний, святковий і повсякден-
ний, відмовляються від традиційних уявлень про 
пропорції людського тіла й критерії краси, роблять 
видимим процес створення одягу, не відштовхують-
ся від сучасних тенденцій у моді, використовують 
нетрадиційні поєднання класичних форм і неочіку-
ваних деталей, переміщують одягові висловлюван-
ня в інший контекст, надають особливого значення 
індивідуальності образу. З другої половини 1990-х 
років світова мода розвивається за принципами де-
конструкції, продовжуючи деканонізацію класич-
них стандартів (Ибраева, 2018 с. 94).

Висновки. Вплив творчості «бельгійської шіст-
ки» як особливого етапу у формуванні деконструк-
тивізму в моді сьогодні неможливо переоцінити. 
Базові принципи та методи проєктування, які за-

стосовували ці дизайнери, сьогодні отримали нові 
інтерпретації та застосування. 

Аналіз колекцій бельгійських дизайнерів кін-
ця ХХ — початку ХХІ ст. дає змогу стверджувати, 
що їхній одяг базується на межі дизайну, мистецтва 
та філософії. Дизайнери дуже часто проявлять себе 
як архітектори, оперуючи структурою виробів. Роз-
бирання на складові, рекомпозиція, нашаровуван-
ня деталей, їхня трансформація протиставляється 
класичними правилам побудови одягу. Відмінність 
бельгійської школи вбачається у функціональності 
їхнього одягу, разом з тим, підпорядкування функ-
ції змісту зустрічається дуже часто, наприклад, у 
творчості Мартіна Маржієли. Використовуючи 
ахроматичні кольори (Анн Деммельмейстер) та 
яскраві фактури (Вальтер Ван Бейрендонк, Мартін 
Маржієла), поєднуючи класичні тканини та нетра-
диційні матеріали,  дизайнери декларують свобо-
ду самовираження. Важливими є також унікальні 
способи репрезентації колекцій, їхня спорідненість 
з театральним мистецтвом та мистецтвом перфор-
мансу. Концептуальність та ідеологічне наповне-
ння вибудовується у творчості кожного з дизай-

Іл. 15. Сукня, Дірк Ван Саєн, 1990-і рр.
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нерів різними способами, що підтверджено цим 
дослідженням. Варто відзначити, що, незважаючи 
на наявність окремих ознак деконструкції, прина-
лежність деяких дизайнерів до цього напряму є до-
волі відносною.  

Визначення, систематизація та узагальнення 
основних проєктно-композиційних прийомів де-
конструкції у творчості бельгійських дизайнерів, 

встановлення спільних та відмінних ознак створює 
основу для поглибленого вивчення явища, аналізу 
його впливів на сучасний дизайн одягу, сприяє но-
вим творчим пошукам у цьому напрямі. Своєю чер-
гою, прийоми та методи застосування деконструкції 
в європейському дизайні на початку ХХІ століття, 
динаміка розвитку явища в контексті постмодерніз-
му можуть бути об’єктом подальших досліджень.
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Аннотация. Проанализированы основные методы проектирования и художественно-композиционные особен-
ности деконструкции в творчестве бельгийских дизайнеров одежды конца ХХ — начала ХХ веков. На материале 
исследования коллекций дизайнеров систематизированы и обобщены основные средства и характерные приемы 
деконструкции, исследованы особенности построения формы и конструкции, использование цвета и материалов, 
проанализированы функциональность коллекций и способы их трансляции. Установлено общие и отличительные 
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Творчество Мартина Маржиелы и дизайнеров «бельгийской шестерки» в контексте деконструктивизма 
конца ХХ — начала ХХІ веков
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Abstract. The paper analyzes main methods and peculiarities of garment construction characteristics of deconstruction 
imagery and style of Belgium designers at the end of the XXth — at the beginning of the XXIst centuries. After researching 
the designers’ collections, deconstruction means and approaches have been systematized and generalized, the features of 
form and construction, the use of colors and materials have been studied, including the practical use of garment collections 
and their presentation. The paper provides the similar and different deconstruction features of the creativity of Martin 
Margiela, Ann Demeulemeester, Dries Van Noten and other designers of the ‘Belgium six’, it traces their ideas and fields of 
design creativity. It highlights the importance of the rethinking of the traditional fashion ideas of Belgian designers within the 
postmodern culture as well as significance of their creativity for the design of modern clothing collections. 

The paper materials are supposed to be used in scientific research on the history of design, for making lectures, manuals 
and other methodical materials.

Keywords: deconstructivism, postmodernism, garment design, the Antwerp Six, Belgian design.

Khrystyna Shevchuk
Creativity of Martin Margiela and designers of the Antwerp Six in the context of deconstructivism 
of the late XXth — early XXIst centuries
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признаки деконструкции в творчестве Мартина Маржиелы, Анн Демельмейстер, Дриса ван Нотена и других дизай-
неров «бельгийской шестерки», прослежены основные идеи и направления их творчества. Подчеркнута важность 
переосмысления традиционного видения моды бельгийскими дизайнерами в контексте постмодернистской культу-
ры, а также значение их творчества для проектирования современных коллекций одежды.

Материалы статьи могут быть использованы в научных исследованиях по истории дизайна, в подготовке лек-
ций, пособий и других методических материалов.

Ключевые слова: деконструктивизм, постмодернизм, дизайн костюма, бельгийская шестерка, бельгийский 
дизайн.


