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Pod czas tych kil ku dni (Fa shion We eks
trwa jà za zwy czaj kró cej ni˝ ty dzieƒ) zna ni
pro jek tan ci wy sy ła jà na wy bieg swo je naj -
now sze ko lek cje z na dzie jà, ˝e to wła Ênie
ich kre acje za in spi ru jà wy ma ga jà cà pu -
blicz noÊç i za do mo wià si´ na uli cach.
Za ko leb k´ tren dów w mo dzie m´ skiej uwa -
˝a ny jest Me dio lan. Pa ry˝ od sa mych po -
czàt ków nie od dał pa łecz ki pio nie ra w mo -
dzie dam skiej. Ale tak ̋ e an glo j´ zycz ne me -
tro po lie – No wy Jork i Lon dyn – gwa ran tu jà
nie ma ły przy pływ ad re na li ny.

Ko mer cyj ne ko lek cje re ady -to -we ar,
któ re po ja wià si´ na wy bie gach pod czas
Fa shion We ek, z re gu ły za wi snà pół ro ku
póê niej na han dlo wych wie sza kach. Nie je -
den pro mi nent do sta nie t´ czy in nà kre acj´
w pre zen cie – b´ dzie wszak ide al nym ad -
mi ni stra to rem da nej mar ki, jak tyl ko si´
w niej po ka ̋ e pu blicz nie.

NO WY JORK
Pierw szym przy stan kiem w mo do wym

ma ra to nie jest Big Ap ple: New York Fa shion
We ek od by wa si´ co ro ku w lu tym i we
wrze Êniu i otwie ra se zon ja ko pierw sza
z czte rech Êwia to wych me tro po lii mo dy. 

Ko leb kà im pre zy by ły po ka zy mo dy
w do mach to wa ro wych i wi´k szych skle -
pach, za ini cjo wa ne na wzór fran cu ski ju˝

w 1903 r. Ta kie im pre zy mia ły cha rak ter bar -
dziej te atral ny. W for mie po dob nej do dzi -
siej sze go Fa shion We ek no wo jor ska im pre -
za od by ła si´ po raz pierw szy w 1943 r. ja ko
Ty dzieƒ Pra sy (The Press We ek) i mia ła
na ce lu zwró ce nie uwa gi dzien ni ka rzy
na ame ry kaƒ skich pro jek tan tów. Zor ga ni zo -
wa ła go wte dy dzien ni kar ka mo dy Ele anor
Lam bert, aby udo wod niç wy so kà ja koÊç
ame ry kaƒ skich kre ato rów mo dy. Im pre -
za za koƒ czy ła si´ suk ce sem i od te go cza -
su cza so pi sma ta kie jak „Vo gue”, do tych -
czas lan su jà ce wy łàcz nie mo d´ fran cu skà,
od kry ły tak ̋ e in no wa cje wy cho dzà ce spod
igły ame ry kaƒ skich pro jek tan tów. Do ro -
ku 1994 po ka zy mo dy od by wa ły si´ w roz -
ma itych miej scach: w ho te lach, fa bry kach
czy pry wat nych pra cow niach. Póê niej im -
pre za za do mo wi ła si´ w Bry ant Park, aby
w 2010 prze nieÊç si´ z pro gra mem głów -
nym, li czà cym po nad 60 po ka zów mo dy,
do Lin coln Cen ter, ale roz pro szyç tak ̋ e
po mniej szych sce nach, ga le riach i awan -
gar do wych lo ka lach na Man ha tta nie, gdzie
swo je kre acje po ka zu jà ta kie oso bi sto Êci,
jak Marc Ja cobs, Ralph Lau ren, Don na Ka -
ran, Tom my Hil fi ger czy Vic to ria Bec kham.
Na no wo jor skim Fa shion We ek go Êcie oglà -
da jà mo d´ za rów no m´ skà, jak i dam skà.

LON DYN
Bry tyj ska im pre za jest naj młod sza z ca -

łej czwór ki: Lon don Fa shion We ek zo stał
po wo ła ny do ˝y cia do pie ro w 1984 r.
i w mo do wym ka len da rzu na st´ pu je w lu -
tym i we wrze Êniu po ty go dniu no wo jor -
skim. Wi´ cej o LFW w ar ty ku le obok.

ME DIO LAN
Mi lan Fa shion We ek od by wa si´ czte ry

ra zy do ro ku i jest trze cim przy stan kiem
na mo do wej tra sie No wy Jork – Pa ry˝.
W stycz niu i czerw cu bran ̋ a sku pia si´
na mo dzie m´ skiej, w lu tym i we wrze Êniu
przy cho dzi po ra na ko lek cje dam skie.
Pierw szy po kaz mo dy wło skiej miał miej sce
ju˝ w 1951 r. we Flo ren cji, gdzie po wo ła no
do ˝y cia tar gi Pit ti Im ma gi ne, ale pierw sza

gieł da mo dy w Me dio la nie – Mi la no ven de -
mo da – mia ła miej sce do pie ro w 1969 r. Po -
mysł trwa jà cej ty dzieƒ me dio laƒ skiej im pre -
zy, sku pia jà cej wło skich pro jek tan tów, na -
ro dził si´ jesz cze póê niej, bo do pie ro w po -
ło wie lat 70., kie dy po wsta wa ły tak dziÊ
wiel kie wło skie mar ki, jak Gior gio Ar ma ni,
Gian fran co Ferré, Lau ra Bia got ti czy Ro ber -
to Ca val li. Guc ci i Fen di aku rat roz wi ja ły
skrzy dła, Êwi´ tu jàc pierw sze suk ce sy
na no wej wy sta wie mo dy dam skiej Mo dit.
Kie dy w la tach 80. na ry nek wtar gn´ ły Al -
ber ta Fer re ti, Mo schi no i Do lce & Gab ba na,
a Trus sar di i Pra da pod j´ ły pro duk cj´ kon -
fek cji, mo da wło ska na do bre za ist nia ła
na mi´ dzy na ro do wej sce nie. W ro ku 1994
obie gieł dy, Mi la no ven de mo da i Mo dit, po -
łà czy ły si ły, two rzàc Mo da mi la no, prze mia -
no wa ne póê niej na Mi la no Col le zio ni. Dzie -
wi´ç lat póê niej z Mi la no Col le zio ni Don -
na (mo da dam ska) i Mi la no Col le zio ni
Uomo (mo da m´ ska) ufor mo wał si´ Mi la no
Fa shion We ek.

PA RY˚
Ostat nim eta pem w´ drów ki Êla dem

Êwia to wej kla sy pro jek tan tów jest sto li ca
Fran cji, tra dy cyj nie ju˝ ko leb ka mo dy dam -
skiej. Pa ris Fa shion We ek w dzi siej szej po -
sta ci si´ ga ro ku 1973 i od by wa si´ z re gu ły
w mar cu i paê dzier ni ku. Fran cu ska im pre -
za jest wÊród ca łej mo do wej czwór ki naj sil -
niej szym ma gne sem dla pu blicz no Êci, pro -
mi nen tów i pra sy, go Êci wszak tak wiel kich
kre ato rów mo dy, jak Je an Paul Gau tier czy
Vi vien ne We stwo od i tak tra dy cyj ne mar ki,
jak Cha nel, Dior czy Gi ven chy. Nie tyl ko
chro no lo gicz nie, ale i pod wzgl´ dem pre sti -
˝u i si ły od dzia ły wa nia na ca ły mo do wy
Êwia tek pa ry ski fa shion we ek jest im po nu -
jà cà kul mi na cjà mo do we go ma ra to nu. Ser -
cem Pa ris Fa shion We ek jest Le Car ro usel
Du Lo uvre, pod ziem ne cen trum han dlo we
po ło ̋ o ne w bez po Êred nim sà siedz twie
słyn ne go mu zeum, ale ca ły sze reg mniej -
szych im prez -sa te lit od by wa si´ w in nych
za kàt kach mia sta.

Kin ga Ry biƒ ska

DWA RAZY DO ROKU – PODCZAS FASHION WEEKS,

PROJEKTANCI, PRASA, PROMINENCI I PUBLICZNOÂå

SPOTYKAJÑ SI¢ W JEDNEJ Z CZTERECH ZNACZÑCYCH

MODOWYCH METROPOLII: NOWYM JORKU, 
LONDYNIE, MEDIOLANIE CZY PARY˚U.
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Giorgio Armani (Milan Fashion Week)




