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w Pit ti Uomo: Czerƒ na ho ry zon cie
Kry zys? Ja ki kry zys? Na 83. edy cji Pit ti Uomo nikt o nim

na wet nie wspo mniał. Te ma tem roz mów by ły za to ak tu al ne
ko lek cje (go Êcie flo renc kich tar gów zo ba czy li ich a˝ ty siàc),
eklek tycz ne po ka zy mo dy i no we tren dy w mer chan di sin gu.
WÊród tych ostat nich nie za bra kło na flo renc kiej im pre zie
praw dzi wych ory gi na łów: ko szu le mar ki Orian słu ̋ y ły za sty lo -
we fu te ra ły na bu tel ki, ko szul ki i swe try Hac kett Lon don wy stà -
pi ły ja ko no we po zy cje li te ra tu ry na ksià˝ ko wych re ga łach,
a blu zy fir my Al ter na ti ve Ap pa rel zo sta ły wbi te w Êcia n´.

M´ ska mo da wra ca do tra dy cji, ale w wer sji li ght: kla sycz -
na kra ta, de li kat ne wzo ry do ne gal i drob ny sztruks
na spodniach, ma ry nar kach i gar ni tu rach na wià zu jà do dziad -
ko wych ulu bieƒ ców, ale in ter pre tu jà je w bar dzo zre lak so wa -
ny spo sób. Sek tor spor to wy po sta wi na mix ma te ria łów i le -
ciut kie tka ni ny: pi ko wa ne pu cho we kurt ki, ka mi zel ki i prak -
tycz ne, war stwo we – nie rzad ko dwu stron ne – kom bi na cje.
Ca su alo we ko szu le b´ dà dzi´ ki in ten syw nej ob rób ce mi´k kie
i przy tul ne jak dzie ci´ ca pi ̋ a ma. Trend na zi m´ 2013/14:
czerƒ, czerƒ, czerƒ, skó rza ne bi ke ro we kurt ki oraz roc ko we
ele men ty: ma syw ne łaƒ cu chy, kan cia ste çwie ki. Po mi mo do -
mi nu jà cej czer ni, Pit ti Uomo do wio dła jed no znacz nie: we Flo -
ren cji kry zys nie miesz ka.

Kin ga Ry biƒ ska

Na światowych saloNach

w Bre ad & But ter: 
Mniej zna czy wi´ cej
Spe ku la cje wo kół ber liƒ skiej

gieł dy umil kły jak nie pysz ne ju˝
pierw sze go dnia im pre zy: Bre ad
& But ter, choç uszczu plo na
o jed nà ha l´, udo wod ni ła, ˝e
stycz nio we mot to „Big ti me” to
nie tyl ko mar ke tin go wy fra zes.
Or ga ni za tor tar gów, Karl -He inz
Müller na zwał to „ofen sy wà ja ko -
Êci” i wi´k szoÊç bran ̋ ow ców
zda je si´ z tym PR-owskim slo -
ga nem zga dzaç. Dzi´ ki mniej -
szej po wierzch ni wy staw czej
i su ro wej se lek cji ma rek wszyst -
ko by ło bar dziej upo rzàd ko wa ne
i przej rzy ste, do zna nia in ten syw -
ne, a kre atyw na at mos fe ra po zy -
tyw nie za g´sz czo na.

Na sto iskach do mi no wa ły (!)
la ta osiem dzie sià te (ko lo ro we
swe try, çwie ki, bły skot ki) oraz
styl mi li tar ny, wi docz ny głów nie we wsz´ do byl skim mo ro.
Do łask po wró ci bo uclé, na szcz´ Êcie w doÊç po wÊcià gli wej
daw ce i za wsze sty lo wym to wa rzy stwie in nych tka nin.

Oprócz mo do wych atrak cji – jak cho cia˝ by nie sa mo wi te -
go po ka zu mo dy G -Star Raw – pa nom nie za bra kło tak ̋ e

do znaƒ es te tycz no -cie le snych: na sta no wi sku Pan to fo la
D’Oro go Êcie mo gli daç si´ ostrzyc i ogo liç, a w Pe pe Je ans
ubraç w spe cjal nie do in dy wi du aln cych po trzeb i gu stów do -
pa so wa ne d˝in sy.
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