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Анотація. Cтаття присвячена вирішенню проблем інтерпретацій 

індійського художнього текстилю в європейській моді кінця ХІХ — по-
чатку ХХ ст. Розглядається вплив провідних художників, модельєрів 
на формування модних тенденцій. Зокрема, аналізується творчість 
Леона Бакста для театральних постановок у Парижі початку ХХ 
ст., діяльність кутюрьє Поля Пуаре, аналізується творча спадщи-
на художників “Віденських майстерень“ з наголосом на використанні 
здобутків індійського художнього текстилю для формування стиліс-
тики модерну в європейській моді початку ХХ ст. 

Ключові слова:  індійські мотиви, інтерпретація, модні тенденції, 
європейська мода.

В історії світової та, зокрема, європейської моди спора-
дично вирізняються стилістичні модні тенденції, інспіровані 
мистецтвом Сходу, зокрема Індії. Ці тенденції особливо по-
силилися на межі ХІХ — ХХ ст. у зв’язку з певними полі-
тичними, економічними і, звичайно, естетичними чинниками, і 
почасти формують обличчя європейської моди й сьогодні. Від-
так, проблематика ґенези, формування та специфіки інтерпре-
тації художніх здобутків індійського текстилю в європейській 
моді початку ХХ ст. складає основу нашого наукового вислі-
ду. Дослідження специфіки інтерпретації “східних” мотивів у 
паризькій сценографії початку ХХ ст. є складовою комплек-
сного дослідження впливів індійського художнього текстилю 
на європейську моду ХХ ст. 

Belle еpoque — особлива доба в історії європейської моди 
кінця ХІХ – початку ХХ ст., коли засновують перші салони 
високої моди, шпальти модних журналів не встигають стежити 
за швидкоплинними примхами моди, а сама ж мода, як і весь 
неспокійний розмаїтий мистецький світ, прагне до новатор-
ських, почасти екзотичних творчих пошуків, які відкрив світові 
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останній з історичних мистецьких стилів – модерн. 
Джерела стилістики  “арт-нуво” були розмаїтими та багато-

векторними, особливо, коли модний Париж захопився мисте-
цтвом Сходу після відомої виставки декоративного мистецтва 
1900 року. 

Найпотужнішим джерелом, що надихало паризьку моду 
початку ХХ ст., безперечно, слід вважати сценографію відо-
мих Паризьких Сезонів театральної групи С.Дяґілєва, яка не 
лише “спровокувала” моду на розкішний колористичний орі-
єнтальний образ, характерний для театру, а й заполонила сма-
ки найвибагливішої паризької еліти на десятиліття. 

Перший сплеск дяґілівської антрепризи в Парижі відбувся 
1909 р. і відразу окреслив і тематичні, і сценографічні засади 
відомих опер і балетів, що будувалися на своєрідному поєд-
нанні казкових міфологічних сюжетів давньоруської казки, іс-
торичних і екзотичних – орієнтальних культур. Це були відомі 
постановки “Князь Ігор”, “Сильфіди” (Шопеніана), “Клео-
патра”, “Юдиф”, “Павільйон Арміди”, до яких залучалися 
найвідоміші танцюристи Карсавіна, Ніжинський, Фокін. На 
думку відомого французького митця та критика — сучасника 
Жана Кокто, “святкові спектаклі російських сезонів привели в 
екстаз публіку та потрясли всю Францію” [1, 29].

Але найбільше сприяли розповсюдженню моди на східні 
мотиви і в сценографії, і в паризькій високій моді відомі дивер-
тисментні спектаклі “Орієнталі”, східні танці та “Шахерезада” 
Римського-Корсакова. Костюми для постановок створювали 
відомі російські художники Бакст, Бенуа, Еріх, Головін. Це 
був дивний сплеск фантазій та екзотичного поєднання східних 
форм, колориту костюмів з феєрією історичних чи міфологіч-
них мотивів. Видовищність стала провідною тезою театраль-
ного костюму. Схід митці розуміли екзотично — узагальнено: 
від яскравих спідниць-шароварів, характерних для передньоа-
зіатського реґіону, та кольорових чалм з еґретками до розкіш-
ної орнаментики мусульманського мистецтва; від традиційних 
костюмів індусів, що брали участь в “оргіях” до давньоєгипет-
ських форм. 

Важливим у постановках С. Дяґілєва було те, що, чи не 



256

Наджнін Лакі НАХЕР

вперше в історії сценографії, було втілено ідеї так званого 
“Gezamkunstwerk”, тобто універсального твору мистецтва, чи 
інакше – максимального стилістичного наближення декорацій 
і костюмів. Відтак митці, які створювали костюми, зокрема ві-
домий Л. Бакст, були не лише художниками, але й балетмей-
стерами. Костюми Бакста допомагали підкреслювати емоцій-
ність граціозність рухів, підкреслювали національну своєрід-
ність у певних танцях, причому, як і в традиційному народному 
мистецтві, колористична гама строїв “міфічних” бакстівських 
героїв будувалася на контрастному зіставленні дзвінких і ак-
тивних кольорів, а можливості кольорової гами не вичерпува-
лися лише основними тонами. 

Саме постановка “Шахерезади” та неймовірні бакстівські 
строї до спектаклю настільки заполонили смаки паризької 
публіки, що знатні парижанки почали застосовувати у своїх 
костюмах яскравий східний колорит, спідниці — шаровари та  
чалми з ергетками.

Особливого звучання в спектаклі набули золотисті та темні 
тони перських тканин і яскраві барви строїв персонажів. Так, 
костюми євнухів виділялися жовтогарячим колоритом, одаліс-
ки полонили глядача своїми яскравими шароварами оранжево-
го кольору, особливо виділялися образи “бронзових” юнаків 
— індусів у широких перев’язаних шароварах, що трималися 
на широкому синьому поясі, лляних сорочках і  розкішних тюр-
банах. У цих костюмах Л. Бакст не лише використав тради-
ційні форми та колорит індійського національного строю, а  й 
творчо його інтерпретував і адаптував до сценічного звучання, 
змінюючи матеріали та колорит костюму.

Сам автор про своє ставлення до кольору в сценічному кос-
тюмі писав, що “в кожному кольорі існують відтінки, які поде-
куди викликають щирість і недоторканність, подекуди – чут-
тєвість і навіть звірство, подекуди гордість, а навіть – відчай”. 
Це може передаватися публіці дією ефектів, які викликають 
різноманітні відтінки. Саме це я спробував втілити в “Ша-
херезаді”. На сумний “зелений” я кладу “синій”, сповнений 
відчаю... є червоні тони святкові й червоні, що вбивають... є 
синій, що може бути кольором Св. Магдалини і синій Мес-
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саліни... Художник, який знає, як з цього отримати користь, 
уподібнюється до диригента оркестру, що здатний одним по-
махом палички привести все в рух і отримати тисячі звуків, не 
зробивши помилки” [1, 26].

Відтак, у звучанні сценічних костюмів саме колорит для Л. 
Бакста відігравав провідну роль, а зображальна сторона пре-
валювала над усім іншим. Окрім захоплення “буйністю кольо-
рів” у постановках Л. Бакста, у тогочасній критиці існували й 
досить скептичні погляди щодо перенасичення кольорів у його 
сценічних костюмах. Так, досить критично про “Шахерезаду” 
відгукнувся А. Матісс: “Проблема кольору – це проблема не 
кількості, а вибору. На початку російський балет, а особливо 
“Шахерезада” Бакста, був перенасичений кольором. Пере-
більшена щедрість” [1, 26].

Індійські мотиви в сценічному костюмі блискавично втілив 
Л. Бакст у балеті на тему індуїстської легенди “Синій Бог” для 
Вацлава Ніжинського в постановці 1912 р. Колористична гама 
котюму “Синього Бога” будується на зіставленні близьких за 
тоном синього та зеленого кольорів. Складові костюму Бога, 
а саме спідниця-фартух і пояс, і у формах, і в декорі позначені 
певною індуїстською символікою. Провідним орнаментальним 
мотивом у декоруванні строю та аксесуарів виступає трикут-
ник, а пояс виконаний у формі діаманта – найдорожчого свя-
щенного каменя. Головний убір героя у вигляді високої корони 
та німба – вершина творчої фантазії Л. Бакста, втілює боже-
ственне походження образу та підсилює символічне звучання 
сценічного ансамблю. 

У костюмі нареченої для постановки, що призначався для 
танцюристки Карсавіної, Л. Бакст втілив найяскравіші здо-
бутки традиційного індійського жіночого вбрання з впливами 
перського строю. В основі своїй – це бюстьє, що залишає 
відкритим силует жіночої фігури, та стегнова пов’язка – дго-
ті – традиційна форма індійського жіночого строю. Матеріал, 
а саме — тонка бавовняна тканина білого кольору — легко 
драпірується, огортаючи жіночий стан, декорована прости-
ми геометричними елементами у вигляді трикутників і ромбів 
контрастного червоно-зеленого кольору, що символізує пло-
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дючість майбутньої жінки-матері. При загальній еклектичнос-
ті елементів сценічного костюму, Л. Бакст процитував не лише 
форми та крої традиційного індійського костюму, а й звер-
нувся до прямих цитат давнього індійського строю, колорис-
тичної та орнаментальної символіки, відповідно до релігійно-
міфологічних уявлень, відображених у драматичних сюжетах. 
Із сценічних подіумів костюми Бакста, Бенуа, Ерте потрапили 
на шпальти модних паризьких та заокеанських часописів, від-
повідно, модні тенденції, навіяні екзотикою східних культур, 
успішно ввійшли в жіночі строї другого десятиліття ХХ ст. 

Які ж елементи, форми, композиційні структури, навіяні ін-
дійською культурою, копіювалися, стилізувалися та інтерпре-
тувалися в європейській моді початку ХХ ст.? 

Наймоднішими елементами “східного” строю у святкових, 
вечірніх ансамблях паризьких панянок стали лискучі атлас-
ні штани — “шаровари”, розмаїті чалми з ерґетками та ви-
шукані коштовні прикраси. На особливу увагу заслуговує 
яскравий, насичений гармонійний колорит, характерний для 
східних культур: контрастні поєднання насичених червоного, 
чорного, зеленого, жовтого та блакитного кольорів. Але осо-
бливого звучання та змістового навантаження в поширенні 
“індійських” мотивів у моді початку ХХ ст. набув орнамент. 
Стилістика модерну засадничо передбачала перевагу орнамен-
тального начала над змістовим, зображальним. Відтак, роз-
кішний “східний” візерунок “орнаменталізував” тунікоподібні 
сукні, обшлаги рукавів сорочок, головні убори та аксесуари. 
Здебільшого змістова складова орнаментальної структури, 
в якій віками зберігалися семантичні коди, що відображали 
релігійно-світоглядні уявлення давніх східних народів, зали-
шалася незрозумілою для європейського ментального світо-
гляду й сприймалася винятково на рівні декору. 

Особливої ваги для розповсюдження орієнтальної моди по-
чатку ХХ ст. мала творчість відомого паризького модельєра 
Поля Пуаре, який також зробив свій внесок у популяризацію 
“сходу” в жіночий костюм не лише сцени, а й вечірній чи свят-
ковий одяг парижанок початку ХХ ст.

Звиклу кольорову гаму костюмів початку століття, що тя-
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жіли до певних історичних стилів, П. Пуаре замінив на контр-
асти червоних, зелених, королівських індиґо-синіх та, звичай-
но, золотих тонів.  Узимку 1907-1908 рр. П. Пуаре одягнув 
“Париж” у “барвисті східні шовки” [2, 23], де переплелися 
воєдино перські, індійські, японські елементи традиційного 
костюму, навіяні здебільшого яскравим і колоритним мисте-
цтвом ісламу. Так, у вечірніх ансамблях П. Пуаре поєднав 
смарагдового кольору атласи з фіолетовими підкладками та 
рожевий шовк з блакитною облямівкою. За допомогою кольо-
ру, подібно до сценічних творів Л. Бакста, П. Пуаре створю-
вав атмосферу свята, таємних пригод і кулуарних недомовок. 
Фасони суконь П. Пуаре були найпростіші, але матеріал і його 
комбінація, зокрема легкий тюль у поєднанні з тягучим штиб-
ним атласом з додаванням бісеру, позлітки, мережив, – зна-
менували не лише інспірації східним мистецтвом, а й перехід до 
стилістики ар-деко в паризькій моді. 

Камерні костюми П. Пуаре стали настільки поширеними 
серед вершків паризької моди, що ностальгія за екзотичним 
мистецтвом Сходу заполонила смаки більшості паризьких 
шанувальниць моди. Особливо після 1909 р., коли П. Пуа-
ре представив свою “східну” колекцію не лише в Парижі, а й 
у відомих “Віденських майстернях” серед шанованих кіл ав-
стрійської та німецької знаті, мода на все “східне” миттєво ро-
зійшлася всією Європою. 

Серед нововведень у формах жіночого костюму П. Пуаре 
були плаття-туніки, манто з рукавами-кімоно з парчі найрізно-
манітніших варіацій, і індійської зокрема, плаття-сак, що мали 
вигляд вільної сорочки, вільні спідниці-штани для піжам, що 
були відгомоном індійського крою пайджами, шовкові шаро-
вари та багато інших “східних” форм. 

1911 року П. Пуаре зорганізував грандіозне свято на тему 
перської “Тисячі й однієї ночі”. Сам П. Пуаре одягнув під час 
показу вільний атласний халат, туніку з білої тафти та яскраво-
червоний тюрбан. Акція метра в костюмі мала на меті спрово-
кувати вибагливу публіку не лише на засвоєння форм “орієн-
тального костюму”, але й на використання в ньому яскравих 
тональних контрастів, що притаманні традиційному мистецтву 
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східних народів. Але покази П. Пуаре, окрім провокативного 
характеру, мали також вигляд спорадичних звернень майстра 
високої моди до інспірацій мистецтвом Сходу. У наступному 
сезоні П. Пуаре вже захоплювався мистецтвом європейської 
античності. 

Окрім дорогих вартісних шовків, П. Пуаре також популя-
ризував і ввів у одягові тканини вибійку. Неймовірні вибійчасті 
візерунки на тканинах, навіяні також вишивкою та вибійкою 
Пенджабу та Гуджарату, проектував для Поля Пуаре відомий 
дизайнер Рауль Дюфі. 

Примітно, що поряд з модою на “східну” розкіш, П. Пуаре 
намагався зробити свою моду доступною для широких верств 
населення, запросив до співпраці відомих митців-ілюстраторів 
і 1908 р. випустив альбом “Сукні Пуаре, побачені Полем Ірі-
бом”. Через чотири роки світ побачив ще один альбом Жоржа 
Лепапа “Речі Поля Пуаре”, який продемонстрував на весь світ 
досягнення видатного модельєра та посилив його вплив на роз-
виток моди. Пік слави маестро припадає на 1911 р., коли П. Пу-
аре організував європейське турне столицями Європи з учас-
тю манекенниць, відкрив школу мистецтв та лінію парфумів. 

У  відомих “Віденських майстернях” над створенням декору 
тканин і костюмів працювали Поль Іріб, Йозеф Гофман та Ко-
ломан Мозер. Хвиля “орієнталізму”, яку ввів у моду початку 
століття П. Пуаре, не оминула і  рафіновану віденську публіку. 

“Віденські майстерні” (“Wіener Werkstatte”) — об’єднання 
архітекторів, художників, ремісників і комерсантів, яке засну-
вали 1903 р. у Відні Й. Гоффман і К. Мозер за фінансової під-
тримки Ф. Верндорфера, спочатку вважалося відгалуженням 
“Сецессіона“. 1905 р. на вул. Нойштифтгассе були обладнані 
ательє і торгові зали. Сформульована засновниками програма 
проголошувала тотожність понять мистецтва і ремесла. Осно-
вна мета об’єднання полягала у  заохоченні і координації спів-
робітництва промисловців, художників і торговців для успіш-
ного виробництва й збуту виробів декоративного і прикладного 
мистецтва. Особлива увага приділялася комплексному проек-
туванню та устаткуванню сучасних та естетичних інтер’єрів. 
Ці актуальні ідеї зародилися під впливом досвіду руху “Мис-
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тецтва і ремесла” У. Морріса й успіхів англійського дизайну, 
а також нових раціоналістичних віянь “школи Ґлазґо” і віден-
ського модерну. 

Організація мала власні проектні та ремісничі майстерні, 
мережу магазинів; її діяльність була настільки успішною, що 
незабаром не тільки фірмові вироби зі знаком “WW”, але й 
усі кращі австрійські товари вважалися продукцією “Віден-
ських майстерень”, а її стиль почали називати “віденським су-
часним стилем” [3]. Майстерні виготовляли меблі, вироби з 
металу, тканини, світильники, художню кераміку та скло. За 
короткий час майстерням удалося стати суспільним центром, 
що об’єднав молодих австрійських художників, письменників, 
музикантів. В одному з напівпідвалів вони обладнали власне 
кабаре “Кажан”, стіни якого прикрасили кахлями. Крім фір-
мового знака, на будь-якій зробленій речі художник міг поста-
вити і свою власну марку. Усі вироби вважалися авторськими, 
копії не допускалися. Директором майстерень був Й. Гофф-
ман, що використовував у своїх проектах поряд із прямими 
лініями та строгими прямокутними площинами округлені фор-
ми й елементи орнаменту, у яких відчутний вплив японського, 
єгипетського, ассирійського та вавилонського мистецтва, осо-
бливо у використанні сполучень чорного з білим. 

У 1913 і 1925 р. вироби “Віденських майстерень” експону-
валися в США, але не мали успіху. Лише пізніше багато ві-
денських художників переїхали в Америку і вплинули на фор-
мування “інтернаціонального стилю” — функціоналізм 1930-
х рр. 1915 р. майстерні очолював живописець і художник-
кераміст Д. Пехе, у 1917-1919 р. він керував відділенням май-
стерень у Швейцарії, у Цюріху. 1932 р. від об’єднання пішов 
Й. Гоффман, і того самого року через економічні труднощі 
післявоєнного часу “Віденські майстерні” були закриті. Але 
співпраця митців “Віденських майстерень” та провідних ху-
дожників мала вагомі результати і в царині моделювання кос-
тюму, зокрема для нових форм одягу, і в орнаментації тканин. 

Заслуговують на увагу відомі знакові моделі тканин і кос-
тюмів, які створили відомі митці у “Віденських майстернях”. 
Це – пошуки не лише силуетів, форми, а й нових тканин та їх-
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ніх поєднань. Зокрема, Отті Берґер створювала в майстернях 
костюми, навіяні перським мистецтвом. На вільний розкішний 
легкий ліф плаття накладалися накидки зі стійкою, характер-
ною для перських каптанів, і довгими рукавами. Провідним 
акцентом ансамблю слугувала орнаментація тканин на основі 
реалістично потрактованої галузки з квітковими мотивами та 
пелюстками. Такий ансамбль отримав назву “Мекка” і в оди-
ничному примірнику експонувався у Віденських майстернях.

Значний внесок у формування стилістики жіночого костюму 
Відня на початку ХХ ст. зробив Й. Гофман, який створив за 
часи своєї діяльності в майстерні багато зразків тканин і форм 
жіночого плаття. Саме орнаменти, які пропонував Й. Гофман, 
лягли в основу розуміння так званого “геометричного” напрям-
ку віденського Сецесіону. Джерелами творчих інспірацій для 
Й. Гофмана були і традиційні орнаментальні мотиви, запози-
чені з народного мистецтва, зокрема народностей, що населяли 
Австрію, і східні орнаменти, навіяні мистецтвом Японії, Індії 
та Китаю. Спектр використання історичних і етнічних мотивів 
стилістикою модерну був дуже широким – від давньоєгипет-
ського мистецтва до класицизму чи “китайщини”. В окрему 
ділянку відносили орнаменти квіткові, стилізація квітки отри-
мала в 1910-1920-х роках геометризовані обриси, особливо 
квітка троянди, тюльпана, що дуже часто в структурі тканини 
компонувалася в кола й мала статичний характер. 

Однією з найпоказовіших композицій Й. Гофмана для 
орнаментації тканин є відома композиція “Дзвіночки”, ство-
рена художником 1913 року [3, 18]. Асиметрична компози-
ція з квіткових стилізованих мотивів яскравих чистих кольорів 
суцільно заповнює тло тканини. Стилізовані дзвіночки чергу-
ються з мотивами сердечок, також характерний прийом, який 
використовували митці в декоративному мистецтві стилю мо-
дерн. Композиційні прийоми, використані в цій роботі, близькі 
до флорентійських оксамитів ренесансного періоду. 

Використовували у “Віденських майстернях” і художні при-
йоми, вироблені вже на початку століття відомими паризькими 
модельєрами. Зокрема, П. Пуаре. Це нові силуети жіночих 
суконь, що мають бочкоподібний силует, з піднятим ліфом 
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під грудьми та найрізноманітнішими формами декольте, що 
здебільшого будуються на геометричних обрисах прямокут-
ної форми. Важливим модним нововведенням у формуванні 
ансамблів жіночих суконь П. Пуаре запропонував характер-
не для східного традиційного костюму нашарування різних за 
структурою, але однорідних за тональним спектром тканин, 
зокрема, на штивні атласні шовкові основи силуету П. Пуаре 
накладає легкі газові тканини. Акцентами композицій висту-
пають також незмінні рельєфні накладні квіти, здебільшого 
троянди, які модельєр розташовує під грудьми та на плечових 
частинах плаття. 

Як вже згадувалося, П. Пуаре 1909 р. відвідав із своїми 
сенсаційними східними колекціями Відень, відтак, заполонив 
смаки не лише віденських дам, а й надав певного поштовху 
митцям для майбутніх творчих інтерпретацій з моделюванням 
костюму за східними зразками. 

Нові форми жіночого плаття, нові силуети швидко під-
хопили дизайнери “Віденських майстерень” і запропонували 
свої зразки суконь у стилі модерн. S-подібний силует, зави-
щена лінія талії, застосування більш штивних матеріалів, що не 
драпіруються, а лягають вільною формою, окреслюють про-
відні модні тенденції. Розмаїттям вирізняються лише форми 
декольте – від круглих вирізів до гострих трикутних і пря-
мокутних. Особливого значення звичайно набуває орнамент 
на тканинах, який має асиметричний характер у домінантних 
складових плаття. Зокрема конструкції суконь передбачають 
широку смугу рясно орнаментованої тканини на пілочці плаття, 
а зіставлення візерунків домінантного поля та загальної ткани-
ни свідчить про широкий спектр творчих пошуків віденських 
дизайнерів костюму. 

Кілька зразків жіночого плаття з “Віденських майстерень” 
позначені впливами не лише далекосхідного – японського чи 
китайського мистецтва, а й специфікою традиційного одягу се-
редньоазійського реґіону. Зокрема, в окремих випадках форма 
та орнаментація жіночого плаття нагадує туркменські смугасті 
халати, що є свідченням дуже широкого діапазону творчих по-
шуків художників модерну. 
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Із неодмінних доповнень до жіночих ансамблів, створених у 
Відні в перші десятиліття ХХ ст., слід згадати запозичені і П. 
Пуаре натуралістично потрактовані квіти, а саме — троянди, 
характерні для певного періоду творчості паризького дизайне-
ра моди.

Бочкоподібний силует продовжують моделі, запропоновані 
віденськими дизайнерами у 1910-х роках. Так, ошатністю та 
вишуканістю, певною строгістю форм і декору вирізняються 
розробки Коломана Мозера. Загальна гармонізація форми 
костюму будується на зіставленні контрастних за тоном скла-
дових – темної блузи та світлої довгої спідниці. Тональний 
ритм контрастів продовжує головний убір – капелюх з ши-
рокими крисами, що також є неодмінним атрибутом жінки 
початку ХХ ст., виконананий з матеріалу кольору плаття та 
неодмінним розкішним пір’ям чорного кольору. Заслуговує 
на увагу ритм поєднання контрастів складових костюму. Сіра 
орнаментована спідниця, чорний ліф-жилет, сірі рукави із 
дзвоникоподібними білими фалдами, чорні рукавиці. 

Контрастними в моделюванні конструктивних складових 
костюму є також структури та текстури матеріалів – зокрема, 
гладкої чорної атласної тканини та рельєфної за структурою 
жакардової тканини, що орнаментована в структурі дрібнора-
портним візерунком ромбоподібного характеру.  

Наступні пошуки віденських дизайнерів у майстернях ске-
ровувалися на нові тенденції, що почали панувати у європей-
ській моді після Першої світової війни й позначені новими сти-
лістичними характеристиками, зокрема ар-деко. 

Отже, на початку ХХ ст. мода на орієнтальні мотиви в єв-
ропейській високій моді мала спорадичний характер і виявля-
лася здебільшого або в сценографії, або в вузьких колах арис-
тократичної європейської верхівки. 

1. Пожарская Н. В. Русские сезоны в Париже. Эскизы декорациий 
и костюмов 1908-1929. – М.: Искусство, 1988. 2. Зеллинг Ш. Мода. 
Век модельеров 1900-1999. — Konneman, 1999. 3. Volker A. Die Stoffe 
der Wienner werkstatte 1910-1032. Verlag. – Wien, 2004.
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