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BIG FOUR: CZTERY
MODOWE METROPOLIE
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.
Podczas tych kilku dni (Fashion Weeks
trwajà zazwyczaj krócej ni˝ tydzieƒ) znani
projektanci wysyłajà na wybieg swoje najnowsze kolekcje z nadziejà, ˝e to właÊnie
ich kreacje zainspirujà wymagajàcà publicznoÊç i zadomowià si´ na ulicach.
Za kolebk´ trendów w modzie m´skiej uwa˝any jest Mediolan. Pary˝ od samych poczàtków nie oddał pałeczki pioniera w modzie damskiej. Ale tak˝e angloj´zyczne metropolie – Nowy Jork i Londyn – gwarantujà
niemały przypływ adrenaliny.
Komercyjne kolekcje ready-to-wear,
które pojawià si´ na wybiegach podczas
Fashion Week, z reguły zawisnà pół roku
póêniej na handlowych wieszakach. Niejeden prominent dostanie t´ czy innà kreacj´
w prezencie – b´dzie wszak idealnym administratorem danej marki, jak tylko si´
w niej poka˝e publicznie.

NOWY JORK
Pierwszym przystankiem w modowym
maratonie jest Big Apple: New York Fashion
Week odbywa si´ co roku w lutym i we
wrzeÊniu i otwiera sezon jako pierwsza
z czterech Êwiatowych metropolii mody.
Kolebkà imprezy były pokazy mody
w domach towarowych i wi´kszych sklepach, zainicjowane na wzór francuski ju˝

w 1903 r. Takie imprezy miały charakter bardziej teatralny. W formie podobnej do dzisiejszego Fashion Week nowojorska impreza odbyła si´ po raz pierwszy w 1943 r. jako
Tydzieƒ Prasy (The Press Week) i miała
na celu zwrócenie uwagi dziennikarzy
na amerykaƒskich projektantów. Zorganizowała go wtedy dziennikarka mody Eleanor
Lambert, aby udowodniç wysokà jakoÊç
amerykaƒskich kreatorów mody. Impreza zakoƒczyła si´ sukcesem i od tego czasu czasopisma takie jak „Vogue”, dotychczas lansujàce wyłàcznie mod´ francuskà,
odkryły tak˝e innowacje wychodzàce spod
igły amerykaƒskich projektantów. Do roku 1994 pokazy mody odbywały si´ w rozmaitych miejscach: w hotelach, fabrykach
czy prywatnych pracowniach. Póêniej impreza zadomowiła si´ w Bryant Park, aby
w 2010 przenieÊç si´ z programem głównym, liczàcym ponad 60 pokazów mody,
do Lincoln Center, ale rozproszyç tak˝e
po mniejszych scenach, galeriach i awangardowych lokalach na Manhattanie, gdzie
swoje kreacje pokazujà takie osobistoÊci,
jak Marc Jacobs, Ralph Lauren, Donna Karan, Tommy Hilfiger czy Victoria Beckham.
Na nowojorskim Fashion Week goÊcie oglàdajà mod´ zarówno m´skà, jak i damskà.
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Brytyjska impreza jest najmłodsza z całej czwórki: London Fashion Week został
powołany do ˝ycia dopiero w 1984 r.
i w modowym kalendarzu nast´puje w lutym i we wrzeÊniu po tygodniu nowojorskim. Wi´cej o LFW w artykule obok.
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Milan Fashion Week odbywa si´ cztery
razy do roku i jest trzecim przystankiem
na modowej trasie Nowy Jork – Pary˝.
W styczniu i czerwcu bran˝a skupia si´
na modzie m´skiej, w lutym i we wrzeÊniu
przychodzi pora na kolekcje damskie.
Pierwszy pokaz mody włoskiej miał miejsce
ju˝ w 1951 r. we Florencji, gdzie powołano
do ˝ycia targi Pitti Immagine, ale pierwsza

Giorgio Armani (Milan Fashion Week)

giełda mody w Mediolanie – Milanovendemoda – miała miejsce dopiero w 1969 r. Pomysł trwajàcej tydzieƒ mediolaƒskiej imprezy, skupiajàcej włoskich projektantów, narodził si´ jeszcze póêniej, bo dopiero w połowie lat 70., kiedy powstawały tak dziÊ
wielkie włoskie marki, jak Giorgio Armani,
Gianfranco Ferré, Laura Biagotti czy Roberto Cavalli. Gucci i Fendi akurat rozwijały
skrzydła, Êwi´tujàc pierwsze sukcesy
na nowej wystawie mody damskiej Modit.
Kiedy w latach 80. na rynek wtargn´ły Alberta Ferreti, Moschino i Dolce & Gabbana,
a Trussardi i Prada podj´ły produkcj´ konfekcji, moda włoska na dobre zaistniała
na mi´dzynarodowej scenie. W roku 1994
obie giełdy, Milanovendemoda i Modit, połàczyły siły, tworzàc Modamilano, przemianowane póêniej na Milano Collezioni. Dziewi´ç lat póêniej z Milano Collezioni Donna (moda damska) i Milano Collezioni
Uomo (moda m´ska) uformował si´ Milano
Fashion Week.

PARY˚
Ostatnim etapem w´drówki Êladem
Êwiatowej klasy projektantów jest stolica
Francji, tradycyjnie ju˝ kolebka mody damskiej. Paris Fashion Week w dzisiejszej postaci si´ga roku 1973 i odbywa si´ z reguły
w marcu i paêdzierniku. Francuska impreza jest wÊród całej modowej czwórki najsilniejszym magnesem dla publicznoÊci, prominentów i prasy, goÊci wszak tak wielkich
kreatorów mody, jak Jean Paul Gautier czy
Vivienne Westwood i tak tradycyjne marki,
jak Chanel, Dior czy Givenchy. Nie tylko
chronologicznie, ale i pod wzgl´dem presti˝u i siły oddziaływania na cały modowy
Êwiatek paryski fashion week jest imponujàcà kulminacjà modowego maratonu. Sercem Paris Fashion Week jest Le Carrousel
Du Louvre, podziemne centrum handlowe
poło˝one w bezpoÊrednim sàsiedztwie
słynnego muzeum, ale cały szereg mniejszych imprez-satelit odbywa si´ w innych
zakàtkach miasta.
Kinga Rybiƒska
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