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 П
арижката седмица на модата 
не остана без изненади. Ако 
Лондон и Ню Йорк са столиците 
на шика и стрийт уеър сензации-
те, то Париж е вечната класика. 

Евъргрийн в сферата на изкуството, мода-
та е своеобразен катализатор на креатив-
ност от друго измерение.  
Любопитното за идния сезон е самоцелна-
та софистицираност на традиционните 
техники на обработка и производство 
на материалите. Ако DIY  е техника, при-
надлежаща и инициирана от лондонските 
дизайнери по време на пънк движението, 
то Париж утвърди и даде нов тласък на 
80-арския тренд от бъдещето.
И през идния сезон ще ни се наложи да 
останем вкопчени в майчиния тийней-
джърски гардероб, като ярки акценти ще 
бъдат пурпурните нюанси, а винилът 
като материя все още ще присъства в 
картината. 
Тази смесица от новост и промяна ме 
накара да се запитам какъв е процесът на 
идейната креативност, видян през дизай-
нерската призма. За тази цел си поговорих 
с базирания в Лондон мексикански дизайнер 
Роман Сера за концепцията на промяната 
и го помолих да ми „обрисува” идните 
трендове за сезон пролет-лято 2018.

Кое е любимото ти изображение 
като дизайнер и илюстратор?
Харесва ми изображението от шоуто на 
Undercover заради електрическите цветове 
на грима.
Какво за теб е трансформацията в 
модата?
Виждам я като по-голяма стъпка към при-
родосъобразни процеси на производство и 
обработка, бавна, а не бърза мода, тотал-
но размиване на границите между половете 
и дизайн с мисия.
Като моден дизайнер, кой е любими-
ят ти елемент за работа?
За мен това биха били цветовете - дават 
директен израз на индивидуалността на 
този, който ги носи.
Сподели кое от модните шоута от 
идния сезон ти направи впечатление 
и защо?
Като цяло, във времето на полу-разпад 
или декаданс и ексес, общата креативна  
експресивност е това, което има значение, 
и този сезон имаше колкото политическа, 
толкова и природосъобразна ангажира-
ност от страна на дизайнерите. Надявам 
се това да продължи със същата сила и 
следващия сезон. 

Любимият 
елемент за 
работа на 
дизайнера са 
цветовете, 
подчертава-
щи индивиду-
алността, на 
човека, кой-
то ги носи

 Базираният в Лондон мексикански дизайнер роман сера разказва  
 за актуаЛната концепция на промяната в модата  и оБрисува  
 най- горещите предстоящи трендове за сезон проЛет–Лято 2018 
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