
 
 
 
Starptautiskais mācību centrs «Bogomolov’ Image School» 
piedāvā trīs dienu autora semināru: 

 
«XXI GADSIMTA MODE: VISI STILI UN VIRZIENI» 

 
 
 
 
 
Semināru vada Dr. Konstantīns Bogomolovs, imidža dizainers un modes 
analītiķis, daudzu darbu autors par imidža dizaina teoriju un praksi, Starptautiskā 
mācību centra «Bogomolov’ Image School» vadītājs (Rīga, Latvija) 

 
Mode neparedzama un kaprīza? Konstantīns Bogomolovs ir pārliecināts pretējā: stilu un 
trendu haosā viņš redz saskanīgu un loģisku sistēmu. Bet par modi stāsta tā, it kā 
pārstāsta detektīva sižetu. Vai melodrāmas. Vai melnās komēdijas... Šī semināra mērķis – 
iemācīties orientēties visā mūsdienu modes daudzveidībā. 

 
Programmā: 

 XXI gadsimta modes koncepcija un paradoksi. Stila jēdziens un tā pamatkategorijas. 

 Stila veidojošās tehnoloģijas: stilizācija, interpretācija, kopēšana un eklektika. 

 Visi stili un virzieni, ko izmanto mūsdienu modē un šovbiznesā. 

 Pamatstili no lietišķās klasikas līdz glamūram. 

 Retro stilizācijas no Victorian līdz 1980-iem gadiem. 

 Etniskie stili (orient, japanese, chinese, indian, muslim, a la russe, folk, jewish, gipsy, latino, 
gaucho, western, eskimo, afro, tribal u.c.) 

 Uniformu stili (military, combat, hussar, safari, jockey, navy, stewardess, sporty, jogging, 
denim, industrial, techno, college, soubrette u.c.) 

 Ielu, klubu un mūzikas subkultūru stili (gangsta, teddy boys, rockabilly, bikers, beatniks, mods, 
psychedelics, hippy, rasta, funk, disco, heavy metal, skinheads, punks, goths, fetish, grunge, 
rave, hip-hop, r’n’b, harajuku, emo, hipsters u.c.) 

 Pazīstamu Modes namu un zīmolu stili no Paul Poiret līdz Cavalli. 

 Aktuālās tendences un perspektīvas. 
 
Seminārā tiek izmantoti daudzi vizuālie materiāli (Prêt-à-Porter un 
Haute Couture kolekciju skates, filmu, videoklipu un TV šovu 
fragmenti, dokumentālie sižeti un fotogrāfijas). Ir paredzēts izdales 
materiāls. 

 
Seminārs ir interesants stilistiem, imidža dizaineriem un citiem 
speciālistiem, kuri saistīti ar modes industriju, šovbiznesu, reklāmu 
un PR, kā arī visiem, kuri interesējas par modi. 

 
Semināra ilgums: 3 dienas pa 7 akadēmiskām stundām. 
Seminārs notiek krievu valodā ar pamata terminu tulkojumu latviski. 
 

Pēc semināra noklausīšanās tiek izsniegts 
«Bogomolov’ Image School» sertifikāts 

 
 
 
 
 

«Bogomolov’ Image School» 
Rīga, Latvija, (+371) 29923168, info@bogomolov.lv, www.bogomolov.lv 


