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Trendy na sezon
jesieƒ–zima 2013/14
Z wybiegów na półki
Przeglàd kolekcji
pronto moda

TARGI

Z TARGOWYCH SALONÓW
w Bread & Butter:
mniej d˝insu

fot. breadandbutter.com

Jeszcze do niedawna nie ucichały
plotki, teraz pi´trzà si´ pochwały. Bread & Butter znów postawiła na swoim:
powierzchnia i liczba wystawców były
mniejsze, ale sukces i pozytywne reakcje na zapowiedziane jesienià 2012
zmiany potwierdziły motto zimowej
edycji: „Big Time”. Nowy kurs szefa
targów, Karl-Heinza Müllera, nazywany
przez niego „ofensywà jakoÊci” i majàcy na celu koncentracj´ na najwa˝niejszych tematach i najistotniejszych dla
giełdy markach, przyniósł oczekiwane
rezultaty. Bread & Butter była bardziej
przejrzysta i poukładana – i mniej
d˝insowa. WÊród najnowszych trendów goÊcie – mi´dzy innymi brytyjskie
ksi´˝niczki Beatrice i Eugenia (wnuczki królowej El˝biety) czy piosenkarka
Nina Hagen – znaleêli tam mocne inspiracje latami 80., kierunek rockowy
oraz styl militarny. W lipcu 2013 Bread
& Butter zapowiada nowy koncept
i nowà hal´ dla mody damskiej.

w Premium: prezent
na 100. urodziny

fot. Premium

Pesymistyczne przepowiednie bran˝owców, prognozujàce targom Panorama Berlin i Premium wzajemnà kanibalizacj´, nie sprawdziły si´ w ˝adnym stopniu. Wr´cz przeciwnie: obie giełdy Êwietnie si´ uzupełniajà. Premium, która
w styczniu Êwi´towała swoje dziesi´ciolecie, nadal jest faworytem goÊci, zainteresowanych nietuzinkowymi markami
z górnej półki. 30 proc. wystawców spoÊród 1400 kolekcji zaprezentowało si´
na parkiecie Premium po raz pierwszy.
Nowy koncept showroomu „The Essence of Premium”, w którym znalazły si´
mi´dzy innymi marki takie, jak HTC, Mykita, Up tob e czy Shinobu, zdał egzamin
na piàtk´. – Nasza inicjatywa „East goes
West”, którà rozwijamy od kilku lat, zaowocowała ogromnym zaintersowaniem
projektantów z Japonii, Korei i Chin oraz
azjatyckich goÊci – powiedziała prezes
Anita Tillmann.
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Na swà 50. edycj´ salon bieliêniarskiej giełdy rozbłysł w magicznym Êwietle: na bran˝owców czekała
niepowtarzalna sceneria ksi´˝ycowych krajobrazów i nieskazitelnej
polarnej dostojnoÊci. W drodze
na Islandi´ – tak nazwano forum
trendów – goÊcie przechadzali si´
nie po parkiecie, lecz po pokrytych
białym puchem Êcie˝kach. Kluczowe
tematy targów zgromadzone były
w przepi´knym lodowym pałacu,
a kupcy zainteresowani rozmowami
w Retailer’s Club mogli dobijaç interesów w igloo, otuleni w okazałe futra. Zm´czeni przemierzaniem targów kupcy mogli bezpłatnie skorzystaç z usług tzw. Personal shopper,
czyli osobistych konsultantów, którzy
wÊród 550 wystawianych na giełdzie
kolekcji pomagali im znaleêç t´ właÊciwà. Zimà 2013/14 modne b´dà
głównie biustonosze o trójkàtnych
miseczkach i majteczki o podwy˝szanym stanie. Gama barw si´gnie
od cielistego, rozmaitych odcieni
bieli, bł´kitu, szaroÊci i ró˝u, a˝
po bràzy, zielenie, czerwieƒ i wszystkie tony czerni. CałoÊç musi byç luksusowa i subtelnie erotyczna.
Do łask wróci gorset, ale w mi´kkiej,
komfortowej wersji.

w Panorama Berlin: daleko, ale z polotem
Nie mniej sceptycznie ni˝ zmodyfikowanà Bread & Butter bran˝a obserwowała
tak˝e przeło˝onà z lata premier´ Panoramy Berlin. Na odległym od centrum miasta
placu budowy, który kiedyÊ, w odległej przyszłoÊci ma rzekomo staç si´ nowoczesnym lotniskiem, zebrała si´ modowa elita i cały szereg krytycznych obserwatorów.
Ale wi´kszych powodów do narzekania – oprócz niekorzystnego poło˝enia i jeszcze
opornie funkcjonujàcego serwisu shuttle – brakowało: frekwencja przyjezdnych była
wy˝sza, ni˝ oczekiwali organizatorzy, a wÊród wystawców znalazły si´ wszystkie
wa˝ne marki. Pozostaje odczekaç, czy latem zainteresowanie nie osłabnie – walor
nowoÊci przestanie wszak działaç.

fot. Panorama Berlin

w Ksi´˝ycowa edycja
Salon International
de la Lingerie Paris

w Who’s Next: pogodowa wpadka
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fot. Who’s Next

Ze Êniegiem mieli do czynienia tak˝e organizatorzy paryskiej giełdy Who’s Next, aczkolwiek tam biały puch nie
nale˝ał do dekoracji, lecz był głównym powodem, dla którego wielu kupców nie przybyło na targi (a˝ o 11 proc.
mniej goÊci). Ci, którzy dotarli, mieli czasem problemy
z orientacjà w nowo zorganizowanych halach. Trendy, które
mo˝e i z niejakiem trudem znaleêli, zrekompensowały im
jednak wszystkie problemy: na tagowych parkietach oczekiwały goÊci inspiracje rewolucjà przemysłowà, Êredniowieczem i niezale˝nym ˝yciem obie˝yÊwiatów. Zimà 2013/14
tkaniny rozbłysnà całà gamà mocnych deseni i ostrych kolorów. Hitem b´dà podkolanówki, najlepiej w eklektyczne
wzory, du˝e, „babcine” rogowe okulary, nietuzinkowe parasole oraz r´kawiczki, łàczàce w sobie szlachetne skóry
i dzianin´.
Po dwóch pełnych zmian sezonach, b´dàcych wynikiem
fuzji targów Who’s Next i Pr˘t-∫-Porter Paris organizatorzy
obiecujà na przyszłoÊç jedynie niewielkie optymalizacje.
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