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TARGI

Na światowych saloNach
Kryzys? Jaki kryzys? Na 83. edycji Pitti Uomo nikt o nim
nawet nie wspomniał. Tematem rozmów były za to aktualne
kolekcje (goÊcie florenckich targów zobaczyli ich a˝ tysiàc),
eklektyczne pokazy mody i nowe trendy w merchandisingu.
WÊród tych ostatnich nie zabrakło na florenckiej imprezie
prawdziwych oryginałów: koszule marki Orian słu˝yły za stylowe futerały na butelki, koszulki i swetry Hackett London wystàpiły jako nowe pozycje literatury na ksià˝kowych regałach,
a bluzy firmy Alternative Apparel zostały wbite w Êcian´.
M´ska moda wraca do tradycji, ale w wersji light: klasyczna krata, delikatne wzory donegal i drobny sztruks
na spodniach, marynarkach i garniturach nawiàzujà do dziadkowych ulubieƒców, ale interpretujà je w bardzo zrelaksowany sposób. Sektor sportowy postawi na mix materiałów i leciutkie tkaniny: pikowane puchowe kurtki, kamizelki i praktyczne, warstwowe – nierzadko dwustronne – kombinacje.
Casualowe koszule b´dà dzi´ki intensywnej obróbce mi´kkie
i przytulne jak dzieci´ca pi˝ama. Trend na zim´ 2013/14:
czerƒ, czerƒ, czerƒ, skórzane bikerowe kurtki oraz rockowe
elementy: masywne łaƒcuchy, kanciaste çwieki. Pomimo dominujàcej czerni, Pitti Uomo dowiodła jednoznacznie: we Florencji kryzys nie mieszka.
Kinga Rybiƒska

Kenzo

fot. Pitti Immagine Uomo

w Pitti Uomo: Czerƒ na horyzoncie

Spekulacje wokół berliƒskiej
giełdy umilkły jak niepyszne ju˝
pierwszego dnia imprezy: Bread
& Butter, choç uszczuplona
o jednà hal´, udowodniła, ˝e
styczniowe motto „Big time” to
nie tylko marketingowy frazes.
Organizator targów, Karl-Heinz
Müller nazwał to „ofensywà jakoÊci” i wi´kszoÊç bran˝owców
zdaje si´ z tym PR-owskim sloganem zgadzaç. Dzi´ki mniejszej powierzchni wystawczej
i surowej selekcji marek wszystko było bardziej uporzàdkowane
i przejrzyste, doznania intensywne, a kreatywna atmosfera pozytywnie zag´szczona.
Na stoiskach dominowały (!)
lata osiemdziesiàte (kolorowe
Pepe Jeans
swetry, çwieki, błyskotki) oraz
styl militarny, widoczny głównie we wsz´dobylskim moro.
Do łask powróci bouclé, na szcz´Êcie w doÊç powÊciàgliwej
dawce i zawsze stylowym towarzystwie innych tkanin.
Oprócz modowych atrakcji – jak chocia˝by niesamowitego pokazu mody G-Star Raw – panom nie zabrakło tak˝e
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fot. breadandbutter.com

w Bread & Butter:
Mniej znaczy wi´cej

doznaƒ estetyczno-cielesnych: na stanowisku Pantofola
D’Oro goÊcie mogli daç si´ ostrzyc i ogoliç, a w Pepe Jeans
ubraç w specjalnie do indywidualncych potrzeb i gustów dopasowane d˝insy.
Kinga Rybiƒska
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