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“Accidental Cutting jest metodą 
kroju eksperymentalnego, włas-

nością intelektualną Evy Iszoro, 
mającą na celu znalezienie, 

a nie szukanie, nieistnie-
jących form przestrzenn-

ych, poprzez  wykroje 
abstrakcyjne i przypa-

dkowe”. 
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ACCIDENTAL CUTTING

Accidental Cutting jest metodą kroju eksperymentalnego stworzoną przez Evę Iszoro.  Metoda koncentruje się na uzyskiwaniu form 
przestrzennych i materii przestrzennej z łączenia abstrakcyjnych i przypadkowych form płaskich.

Rezultaty przestrzenne są zawsze, nieoczekiwane, powstają w trakcie eksperymentalnego procesu projektowania i mogą być stosowane w projek-
towaniu mody, podobnie jak w innych dziedzinach projektowania.

Metoda ta przenosi proces techniczny kroju do fazy twórczej projektowania. Nie ma wstępnych szkiców i rysunków końowego wyniku projektu i możliwe jest 
ciągłe wprowadzanie nowych zmiennych, w różnych fa-

zach procesu, uzyskując zaskakujące rezultaty. Jest 
to zatem metoda bardzo niestała, a końcowy wynik 

jest tylko jednym z możliwych wyników.

Metoda Accidental Cutting wprowadza nową 
terminologię w dziedzinie kroju, na przykład: 

odczyt przestrzenny wykrojów, wszechstronność 
geometryczna wykrojów, wykroje uzupełniające się, 
wewnętrzne, zewnętrzne, pozytywne, negatywne, 
podrzędne, względne, hierarchiczne itd.

Na początku nie trzeba myśleć, tylko robić. Następ-
nie należy wprowadzić myślenie świadome i konieczne 
jest strategiczne podejmowanie decyzji.

Metoda może mieć różne zrównoważone podejś-
cia, zgodne z fi lozofi ą   (kroju 

bez marnotrawstwa materii tekstylnej), związane czasa-
mi z transformowalnośćią, chociaż jej najważniejszym 
celem jest odkrywanie oryginalnych i nowatorskich form 
przestrzennych, nieznanych do tej pory w historii mody.

Opis metody znajduje się w piątym rozdziale pracy 
doktorskiej Evy Iszoro, obronionej na Wydziale Archi-
tektury  Politechniki Madryckiej w lutym 2016 roku.
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EVA ISZORO -CV

Projektantka mody i architekt.
Twórczyni metody kroju eksperymentalnego, Ac-

cidental Cutting i marki modowej o tej samej nazwie.

Prowadzi własne studio projektowe i architektoniczne, 
jest wykładowcą i badaczem naukowym w dziedzinie 

projektowania i kroju kreatywnego (Creative Pattern Cu-
tting), zwłaszcza kroju eksperymentalnego. 

Jest autorką pierwszej na świecie pracy dok-
torskiej, która analizuje nową fenomenologię 

projektowania i kroju kreatywnego oraz 
eksperymentalnego, w zakresie ogólnym i 

globalnym z perspektywy metodologicznej i zas-
tosowaniu praktycznym w projektowaniu, przede 

wszystkim mody.

Metoda Accidental Cutting jest teoretycznie 
rozwinięta w rozdziale piątym jej pracy doktors-

kiej (http://oa.upm.es/42727/), oceniona 
najwyższym stopniem i wyróżnieniem Cum 

Laude.

Ta praca naukowa, otrzymała również, Na-
grodę  Nadzwyczajną na Pracę Dok-

torską (Premio Extraordinario de Tesis 
Doctoral) Politechniki Madryckiej, rok 

akademicki 2015/2016. Więcej informacji 
na temat badań przeprowadzonych przez 

Evę Iszoro na stronie: https://acciden-
talcutting.com/research/.
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KOLEKCJA  “Unlimited Series 02” FW 2020/21 - 080 BARCELONA FASHION

Kolekcja Unlimited Series 02 składa się głównie z odzieży opracowanej metodą kroju eksperymentalnego Accidental Cut-
ting, własności intelektualnej Evy Iszoro.

Jest to kolekcja otwarta i nie zamknięta, o rezultatach bez limitu, mogąca rozwijać się bez końca. 

 Kolekcja jest wynikiem całkowicie eksperymentalnego procesu twórczego, który nie jest zgodny z 
żadną konwencjonalną metodą w dziedzinie projektowania mody, ale jest bezpośrednim zastosowaniem 

metody Accidental Cutting.

W trakcie powstawania kolekcji nie było wcześnieszej inspiracji ani projektu przed fazą wyko-
nawczą.

Projekt powstaje w fazie realizacji, bez jakiegokolwiek poprzedniego wyobrażenia osta-
tecznych ubiorów. 
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Kolekcja „Unlimited Series 02”,  je-
sień- zima 2020/21 została doce-

niona przez prasę oraz telewizję 
krajową (hiszpańską) i międzyna-

rodową, w różnych mediach, nie-
które z nich mające duże znac-

zenie w świecie mody, takie jak:
 VOGUE - Paryż, VOGUE - 

Hiszpania, VOGUE - Niemcy, 
VOGUE Meksyk, VOGUE 

India itd.
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WCZEŚNIEJSZE PROJEKTY

Kolekcja wiosna- lato 2020 została również stworzona wyłącznie przy użyciu metody projektowania i kroju  eksperymentalnego 
Accidental Cutting, ale nie była prezentowana na żadnym pokazie mody. Została natomiast przedstawiona w siedzibie Fundacji Roca 

Gallery  w Madrycie. 



26Wcześniejsze prace Evy lszoro były prezentowane  
na różnych pokazach mody pod marką Eva lszoro. 
Natomiast, tylko niektóre ubrania powstawały w wyniku 
tworzenia eksperymentalnego, większość  powstała przy użyciu 
bardziej  konwencjonalnych metod projektowania mody.
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EMAIL
 press@accidentalcutting.com

TEL
00 (34) 661 915 630

WEB
www.accidentalcutting.com

INSTAGRAM
@accidentalcutting

KONTAKT


