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Авторот е дизајнер,
редовен професор

речиси секоја деценија од минатиот век во 
модата се памети по некоја модна револуција. 
Почнувајќи од Пату, преку скјапарели, шанел, 
диор, карден и куреж инспирирани од вселен-
ските освојувања, мери квант, жан Пол готје 
(енфант терибл на француската мода), па сè до 
свитата независни дизајнери кои се појавија низ 
модните центри, во текот на последната дека-
да од минатиот век, како фактор за преродба и 
експериментирање со новите форми и начини 
на изразување. сите овие стилски промени беа 
директна последица на генерациските ставови и 
на социоекономските состојби во светот. изра-
зувани генерално преку игра со волумен на тка-
енина или плетенина − њу лук, рокабили, хипи, 
диско глам, панк, нов бран, бизнис шик, техно 
– стиловите прикажуваа некој вид акција/реак-
ција или бунт, револуција.

Денес модата е еклектична, речиси и да 
нема старомодна форма, боја, израз или доми-
нантен став, но револуцијата не е иделолош-
ка, естетска или стилска − таа е технолошка.

годинава работев на проект поддржан од ам-
басадата на кралството на Холандија во скопје, 
со идеја да се прикажат најновите технологии во 
модата и да се приближи кон студентите, идни 
дизајнери, најдоброто од холандскиот дизајн. за 
таа цел, ја донесовме во скопје реномираната 
иновативна дизајнерка, приврзаник на модната 
технологија (FashionTech), анук випрехт. нејзи-
ните креации се комбинација на инженерство, 
наука и дизајн. со помош на вештачката интели-
генција, таа на автентичен начин ги спојува мо-
дата и технологијата создавајќи своевидни сис-
теми „домаќини“ кои дишат заедно со човечкото 
тело и реагираат на непосредната околина. сен-
зорите вградени во дизајнот го следат просторот 

на носителот, а сензорите на телото го детекти-
раат нивото на стрес како удобност или возне-
миреност. нејзиниот најпознат пајак фустан ( 
„Spider Dress“) базиран на модулот Intel-Edison  е 
совршен пример за оваа естетика, каде што сен-
зорите и подвижните раце/пипци на фустанот 
создаваат граница на личниот простор.

„Овој роботски фустан напаѓа доколку не-
кој премногу ви се приближи“, вели випрехт.

барајќи нови начини преку нашата облека да 
комуницираме со светот околу нас, таа актив-
но соработува со интел, аутодеск, гугл, мај-
крософт, самсунг, адидас, дизни, сваровски, 
ауди... 

додека истражува како би изгледала нашата 
иднина доколку продолжиме да ја вградуваме 
технологијата во она што го носиме, таа работи 
и живее на релација меѓу сан франциско, лос 
анџелес, мајами и амстердам.

моите студенти имаа ретка привилегија да 
слушаат еден месец онлајн мастеркласови, а по-
тоа да работат на една недела работилница под 
заедничко нејзино и мое менторство.

ни беше чест и задоволство да го прикажеме 
сето ова во почетокот на овој месец на гала мо-
ден настан насловен „осветлено“ (Into the light), 
кој се случи во фоајето на националната опера 
и балет. 

во првиот дел се презентираше анук со не-
колку дизајни, јас презентирав два дизајни из-
работени во соработка со марта наумовска 
грнарова − „завар дизајн“, а финалето беше ре-
ално гордост за мене кога презентираа и моите 
студенти во рамките на институтот за дизајн и 
инженеринг на облека, од тмф/уким – скопје.
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мОќНО е чуВСтВОтО кОгА ќе пРОгРАмИРАте 
СИСтем ДА гО пРАВИ тОА ШтО гО САкАте

моден перформанс по иницијатива на амбасадата на кралството на Холандија 
во скопје
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