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iek XXI jest pełen paradoksów. Ich obecność naznaczyła także naszą branżę, czyli 

szeroko rozumianą modę. Czy w erze emotikonów i szerokodostępnych zdjęć wi-

zerunkowych ilustracje jeszcze coś znaczą? Okazuje się, że tak. O ich rosnącej roli 

przeczytacie Państwo w artykule „Ilustrowanie mody szansą dla artystów”. 

W tym numerze poświęcamy dużo miejsca modzie jako konwencji artystycznej. Piszemy o ikonach... 

mody politycznej. Na przykładzie prawdziwych artystek w tej trudnej sztuce i krótkiej analizy ich stylu 

zastanowimy się, ile znaczy styl (ubioru) w polityce.

Od rozważań nad stylem pierwszych dam przejdziemy do wywiadu z niegdysiejszą polityk i biz-

neswoman, a obecnie specjalistką od wizerunku i autorką książki o modzie męskiej „Ubierz (J)ego” 

– Grażyną Paturalską. W książce autorka zdradza tajemnice męskiego dress code’u i wyjaśnia, jakie 

modowe grzechy popełniają mężczyźni. 

Za sprawą artykułu „Dyskretny urok vintage” poznamy kilka klasycznych i ponadczaso-

wych dodatków, czyli must have w szafie prawdziwej elegantki. Wraz z autorką artykułu 

podzielamy szacunek dla „dawnej dbałości o detale wykończenia, zindywidualizowany 

projekt, skupienie na sylwetce i sposobach wydobycia jej walorów”.

Bohaterka naszego wywiadu, projektantka Ola Bajer, przyznaje dużą wartość personalizo-

waniu projektów. 

Do słów projektanki: „Bez otoczki – choreografia, światło, tempo chodzenia, makijaż mo-

delek – same ubrania na pewno wiele by straciły”, nawiązujemy w artykule o modzie sce-

nicznej analizowanej w kontekście sztuk wyższych. Ludzie „wielkiej sceny” opowiadają 

nam o kreacyjnej mocy mistrzów krawiectwa: „W operach zachowały się najlepsze trady-

cje polskiego rzemiosła. Dekoracje i kostiumy są przecież często wykonywane na miejscu 

przez cały sztab krawców, stolarzy, tapicerów i szewców”. 

W kontekście mody rozumianej jako rzemiosło polecamy także lekturę ostatniego już 

w tym numerze artykułu na temat polskiego obuwia eksportowego. Poznacie Państwo 

historie, które wpłynęły na rozpoznawalność obuwia „Made in Poland” już nie tylko 

w Europie. Dowiecie się, kto stoi za markami Gino Rossi, Kazar, Wojas czy Bartek. 

Szanowni Państwo

Lidia Przybylska
REDAKTOR NACZELNA

Inspirującej lektury!
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                                 Trendy w modzie zmieniają się      
                                               dynamicznie. Chociaż 
                                                 projektanci co kilka miesięcy 
zaskakują czymś nowym, to warto pamiętać 
o rzeczach ponadczasowych, klasycznych, 
a nawet nieśmiertelnych. Przedstawiamy 
subiektywny wybór fasonów i dodatków, 
które z pewnością pozostaną dłużej niż jeden sezon.

Opracowała: Monika Sołoduszkiewicz
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                      tym sezonie pełnymi 
garściami czerpaliśmy z klasyki, 
a internetowe platformy sprzedaży 
oferujące ubrania i dodatki w stylu 
vintage przeżywały prawdziwe oblę-
żenie. Oryginalne fasony z lat 50., 60. 
i 70. są obecnie bardziej poszukiwane 
niż sezonowe, a nawet limitowane 
kolekcje. Wielbicielki mody z całego 
świata doceniają klasykę, dobrej 
jakości materiały i unikalność. Tylko 
jak odnaleźć urok ówczesnej damy 
we współczesnej szafie?

Na wybiegach zaroiło się od fasonów 
w stylu retro. Jedwabne, wiązane 
pod szyją bluzki widzieliśmy na 
pokazach Miu Miu i Bottega Veneta. 
U Philosophy koronkowym żabotom 
towarzyszyły tweedowe spodnie. Na-
wiązań do klasycznego, angielskiego 
stylu było zresztą więcej. Najważ-
niejsze okazały się jednak plisy, 
a ich królem został Marc Jacobs. 
Brokatowe i kraciaste wersje maksi 
pojawiły się obok skórzanych solejek 
sięgających połowy łydki. Drobne 
zagięcia w odzieniu musztardowej 
żółci i zgaszonej czerwieni zagościły 
w propozycjach  Gucciego. Salvatore 
Ferragamo zaproponował  duże kon-
trafałdy i wysoki stan w szmaragdo-
wozielonej spódnicy z metalicznym 
połyskiem. Klasyczne plisowania 
i krata przywodzące na myśl uroki 
angielskiej wsi znalazły się też w ko-
lekcjach Margaret Howell i Blugirl.

No właśnie plisy. Jednym kojarzą się 
z nudnym szkolnym mundurkiem, 
drudzy powiedzą, że są symbolem 
ponadczasowej elegancji. Plisowane 
spódnice i sukienki towarzyszą 
nam od zawsze, ale w XX wieku 
zajęły szczególne miejsce. W drugiej 
połowie lat 20. plisowana, ołówkowa 
spódnica i dłuższy kardigan były 

ważnymi elementami stroju nowo-
czesnych kobiet, inspirowanego 
stylem francuskiej tenisistki Suzanne 
Lenglen. W latach 30. chętniej wy-
bierano spódnice sięgające połowy 
łydki oraz suknie wieczorowe, które 
dzięki plisowaniom na całej długości 
upodabniały kobiety do antycznych 
posągów. Miękkie wełniane dżerseje 
od Coco Chanel dzięki licznym pliso-
waniom zyskiwały lekkość. Szerokie 
plisy z jedwabnej mory czy wełny 
czesankowej to echa diorowskiego 
stylu New Look obecnego w modzie 
kobiecej także w latach 50. 

Najważniejsze znaczenie w produk-
cji plisowanej spódnicy ma materiał. 
Musi być najwyższej jakości, tak by 
przetrwał zabiegi w specjalistycz-
nych formach, poddany działaniu 
bardzo wysokich temperatur. Gdy 
kupujemy plisowaną spódnicę, 

Wielbicielki mody 
z całego świata 
doceniają KLASYKĘ, 
dobrej jakości 
materiały i unikalność. 

powinniśmy zwracać uwagę na 
metkę, a więc na skład materiału 
i informację o tym, czy możemy go 
prać. Często okazuje się, że plisy 
z popularnych sieciówek tracą formę 
po wyjęciu z pralki lub deformują się 
po spacerze w deszczu. 
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Symbolem klasycznej elegancji rodem 
z ubiegłego wieku jest także torebka. 
Skórzana, wykonana w pracowni ka-
letniczej. Te z lat 40. i 50. wyróżniały 
się niewielką, kompaktową formą, 
krótką rączką i nieodłącznym bi-
glem. Polscy projektanci coraz chęt-

niej sięgają po ten charakterystyczny 
element, łącząc go z nowoczesną 
formą i zróżnicowaną fakturą skóry. 
Model sac a depreches pojawił się 
w sklepach już w latach 30., jednak 
swoją popularność i nazwę zawdzię-
cza księżnej Grace Kelly, która na 
fotografiach z 1956 roku torebką od 
Hermesa starała się ukryć zaawanso-
waną ciążę. Klasyczna torebka Kelly 
to dziś prawdziwy rarytas – ma 
elegancki trapezowy kształt, szwy 
w podwójnych rzędach, podłużne 
złote zapięcie i charakterystyczną 
rączkę. Proces produkcyjny trwa 
przeszło 18 godzin, a torebki od 
początku do końca są wykonywane 
przez jedną osobę. Każdą torebkę 
wyróżnia ponad dwa i pół tysiąca 
ręcznie przeszytych szwów oraz 
stempel z datą produkcji i nazwi-
skiem rzemieślnika.

W szafie każdej damy nie może 
zabraknąć rękawiczek, zwłaszcza 
że aż do lat 60. uważano, że dobrze 
wychowani ludzie nie powinni 
wychodzić bez nich z domu. Wytwa-
rzanie rękawic i rękawiczek przez 
długie lata było uważane za jedną 
z najtrudniejszych sztuk galanteryj-
nych. Zakłady rękawicznicze, jeszcze 
do niedawna obecne na ulicach 
każdego większego miasta, zupełnie 
poznikały. Wyparły je sieciówki, 
oferujące wyroby we wszystkich 
możliwych rozmiarach i kolorach. 

Symbolem 
klasycznej elegancji 

rodem z ubiegłego 
wieku jest TOREBKA. 

Skórzana, wykonana 
w pracowni kaletniczej. 

Większość istniejących jeszcze na 
polskim rynku zakładów rękawicz-
niczych współpracuje z teatrami, 
szyje dla projektantów mody czy 
wspiera przemysł filmowy przy 
historycznych produkcjach.

Moda na długie rękawiczki obecna 
w okresie napoleońskim powróciła 
w wielkim stylu za sprawą gwiazd 
srebrnego ekranu w latach 30. 
i 40. XX wieku. Nie ma nic bardziej 
zmysłowego niż rękawiczka. Z tym 
stwierdzeniem zgodzą się wszyscy 
ci, którzy zapamiętali słynną scenę 
z filmu „Gilda”, w której Rita Hay-
worth rozpalała męską wyobraźnię, 
ściągając z siebie jedynie rękawicz-
ki. To jak najbardziej uzasadnione 
skojarzenie, ponieważ tym dodatkiem, 
podobnie jak wachlarzem, można było 
prowadzić damsko-męską grę. Na 
okres międzywojenny przypada coraz 
bardziej rosnąca popularność krótkich 
skórzanych rękawiczek, np. ze skór pe-
kari z ozdobnymi mankietami. Po dziś 
dzień w przemyśle rękawiczniczym 
najbardziej popularne są skóry jelenie, 
koźlęce, jagnięce, pekari i kapibar. 
W segmencie bardziej egzotycznych 
egzemplarzy plasują się krokodyle, 
strusie, a nawet skóry z węgorza. 

Współczesna moda jest szybka, nie-
droga i powszechnie dostępna. Przyj-
muje się jednak, że to epokę naszych 
mam, babć i prababć cechowało 
większe wyczucie stylu. W modzie 
sprzed pół wieku można odnaleźć 
wszystko to, o czym z czasem zapo-
mniał dzisiejszy świat mody. Dawną 
dbałość o detale wykończenia, 
zindywidualizowany projekt, 
skupienie na sylwetce 
i sposobach wydobycia
jej walorów. Warto 
odbyć inspirującą 
podróż w przeszłość 
i odkryć to, co 
najlepsze w historii 
mody.
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Zapraszamy na kontraktacje kolekcji jesień-zima 2016/2017
Targi Mody Poznań w dniach 24-26.02.2016 r.
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uważam, że intuicja i wyczucie są niezwykle ważne w tym za-
wodzie, to jeszcze ważniejsze jest kierunkowe wykształcenie. 
Miałam poczucie, że aby wypowiadać się autorytatywnie i móc 
komuś doradzać, muszę zyskać pewien rodzaj uwierzytelnienia 
i tak zaczęłam studiować zarządzanie w sektorze mody.

Już w czasach działalności politycznej organizo-
wała Pani charytatywne pokazy mody, angażując 
w nie koleżanki z sejmowych korytarzy.
Tak i to potwierdza tezę, że moda nigdy nie była gdzieś obok 
mnie, ale zawsze mi towarzyszyła. Mija już blisko dwadzieścia 

Zawsze kiedy myślę o naszej 
bohaterce, dochodzę do wniosku, 
że niewiele poznałam kobiet 
w równym stopniu emanujących 
pozytywną energią. Była polityk i bizneswoman. 
Dziś specjalistka od wizerunku, autorka kolekcji ubrań 
i dodatków, pisarka, felietonistka. Jak sama przyznaje, 
doba bywa dla niej czasem za krótka.
GRAŻYNA PATURALSKA o kobiecej sile w mierzeniu się 
z męską elegancją, spojrzeniu na modę i życiowych wyzwaniach 
rozmawiała z Moniką Sołoduszkiewicz.

MĘSKA 
ELEGANCJA 
KOBIECYM 
OKIEM

Zacznijmy od początku. Działała Pani w zupełnie 
innej sferze, zajmowała się polityką i biznesem, 
skąd zainteresowanie modą?
Modą interesowałam się od zawsze, a moim głównym grzechem 
było to, że nigdy nie traktowałam jej zbyt poważnie. Byłam 
kuratorem zawodowym dla nieletnich, prowadziłam wspólnie 
z mężem firmę budowlaną i wreszcie trafiłam do świata poli-
tyki. Pewnie gdybym wtedy postawiła na modę, nie miałabym 
okazji spełnić się na wielu innych polach. Modę traktowałam 
jako hobby i bardzo długo nie wiązałam jej z moją przyszłością 
zawodową. Zaczęłam od doradztwa wizerunkowego i chociaż 
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lat od tamtych pokazów, a wtedy jeszcze nikt nie organizował 
podobnych przedsięwzięć. W pierwszym pokazie mody na wy-
biegu wystąpiły moje koleżanki – kobiety aktywne zawodowo 
i zaangażowane w biznesy o różnych profilach, ale nie modelki. 
I to był pierwszy pomysł, który wspaniale się przyjął. Zbiera-
liśmy pieniądze na badania mammograficzne, a rozgłos tego 
wydarzenia był ogromny. Powielałam ten pomysł wielokrotnie, 
także wtedy gdy działałam już w polityce. Polityka była wtedy 
w pewnym sensie zaprzeczeniem kobiecości, ale na szczęście 
odchodzi się dzisiaj od takiego myślenia. Z perspektywy cza-
su sądzę, że te pokazy wynikały trochę z wrodzonej przeko-
ry. Chciałam koniecznie pokazać, że w Sejmie są prawdziwe 
kobiety, które oczywiście pełnią ważne funkcje publiczne, ale 
z tego powodu nie przestają być po prostu kobiece.  

Pani kolekcji nadal nie prezentują profesjonalne 
modelki.
Moim założeniem nie jest szycie ubrań tylko dla kobiet w roz-
miarze 34. Świadomie nie organizuję takich pokazów mody, 
chociaż moje kolekcje były wielokrotnie prezentowane na pro-
fesjonalnych modelkach, między innymi przy okazji targów 
biżuterii Złoto Srebro Czas oraz Ambermart. Kolekcje wyglą-
dają świetnie na smukłych, wysokich dziewczynach, ale nie w 
tym rzecz – dla mnie najważniejsza jest autentyczność. Kobieta 
nosząca rozmiar 42, przychodząc na klasyczny pokaz, kupuje 
sobie marzenie o rozmiarze 34. Podczas wydarzeń organizowa-
nych przeze mnie w kobiecie na wybiegu może dostrzec siebie. 
Założyłam, że będę projektowała modę dla prawdziwych ko-
biet – takich, które biegają, żeby odebrać dziecko z przedszkola, 
pielą ogródek albo wybierają się z mężem na spacer po Sopocie. 
A to, że nie są modelkami, wcale nie musi oznaczać, że mają 
wyglądać gorzej. 

Od kilku lat prowadzi Pani audycje w Radiu Plus 
poświęcone modzie, ale przede wszystkim tej ko-
biecej. Co Panią skłoniło, by zacząć doradzać męż-
czyznom?
Do napisania programu audycji, a potem książki („Ubierz (J)
ego” – przyp. red.) przygotowywałam się merytorycznie ponad 
rok, choć ćwiczenia praktyczne odrabiam od wielu lat, podszep-
tując mężowi i synowi, jak mają się ubrać oraz w czym najko-
rzystniej wyglądają. Bardzo często sama też robię dla nich zaku-
py. Wszystko im się podoba i pasuje jak ulał. Chodzi tu jednak 
nie tylko o intuicję, ale i wiedzę profesjonalną, znajomość zasad, 

moda nigdy nie była gdzieś 
obok mnie, ale ZAWSZE 

mi towarzyszyła
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ponieważ ubiór jest naszą wizytówką. Mężczyźni, podobnie 
jak kobiety, potrzebują analizy kolorystycznej. Uważam też, że 
niesłusznie uciekają od kolorów. Rozumiem, że nie każdy ma 
odwagę nosić niebieskie czy czerwone marynarki…. i pewnie 
większość panów nie powinna (śmiech). Niemniej jednak kolor 
wprowadzony w postaci krawata, poszetki albo kurtki czy swe-
tra świetnie spełni swoją rolę. 

Mężczyźni trywializują modę czy zaczynają się nią 
interesować?
Sądziłam, że nie traktują jej zbyt poważnie, ale okazało się, 
że jest odwrotnie. To proces, który postępował na przestrzeni 
ostatniej dekady. Coraz głośniej zaczęto mówić o tym, że ubiór 
jest niezbędnym elementem budowania wizerunku. To rodzaj 
pomostu w nawiązywaniu relacji z ludźmi czy partnerami biz-
nesowymi. Może zachęcać do podejmowania dialogu, ale i od-
straszać. Strój może być oznaką szacunku, ale z drugiej strony 
także wyrazem nonszalancji, nonkonformizmu, chęci odcięcia 
się od głównego nurtu. To bardzo poważne narzędzie prywat-
nego marketingu. 

sztywne zasady męskiego stroju
połączone z odrobiną kobiecej fantazji

to mieszanka, która tworzy
NIEBANALNE rozwiązania

których jest mnóstwo w męskim dress codzie. Od ich poznania 
zaczęłam moją edukację. Niewiele jest kobiet mających odwagę 
pisać o męskiej elegancji. Mam świadomość, że będąc kobietą, 
która doradza mężczyznom, mogę wzbudzać kontrowersje. Nie 
boję się ich jednak, bo moja książka udowadnia, że sztywne za-
sady męskiego stroju połączone z odrobiną kobiecej fantazji to 
mieszanka, która tworzy niebanalne rozwiązania. A poza tym 
który mężczyzna nie chciałby poznać kobiecego punktu widze-
nia na męskie sprawy? Zatem to, co mogłoby się wydawać słabo-
ścią, stało się siłą takiego spojrzenia i przekazu. Aby jednak nie 
popełnić błędu ignorancji i podkreślić szacunek dla mężczyzn, 
odwołuję się do opinii autorytetów w tej branży. W pięciu roz-
mowach z diametralnie różnymi osobowościami, m.in. Janem 
Kielmanem, Tomaszem Ossolińskim czy Danielem Kiestrą, to 
oni wypowiadają się na temat męskiej elegancji.

Jaka jest współczesna moda męska?
Polskie doświadczenia w modzie męskiej są dość siermiężne 
i mają w sobie rodzaj piętna z lat głębokiego komunizmu. Na-
wet jeśli ktoś miał wyczucie smaku i chciał ubierać się dobrze, 
to nie miał specjalnego wyboru, bo brał „z łapanki” to, co akurat 
pojawiło się w sklepie. Na polskich ulicach codziennie widzimy 
bylejakość. Problem jest de facto nie z tym, co mamy w szafie, 
tylko z tym, co siedzi w naszych głowach. Dotyczy to zarówno 
kobiet, jak i mężczyzn. Niezbędne jest przeanalizowanie swo-
jego życia pod względem podejmowanych aktywności i rodzaju 
profesji, jaką się zajmujemy. Garderoba powinna korespondo-
wać z naszym trybem życia, odzwierciedlać postawy i dążenia, 
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Jestem ciekawa, czy na spotkaniach autorskich 
częściej bywają kobiety czy mężczyźni?
Bardzo cieszy mnie to, że na spotkaniach jest coraz więcej pa-
nów. Obawiałam się, że będą przychodziły głównie kobiety, 
które przecież często odpowiadają za garderobę swoich part-
nerów i po prostu moda leży w kręgu ich zainteresowań. Do-
skonale to rozumiem, bo sama w szarych czasach komuni-
zmu ubierałam męża, kierując się przy tym głównie intuicją. 
Brakowało miejsc i publikacji, z których można było czerpać 
wiedzę o trendach czy zasadach dress code’u.

Zabiera Pani czytelników na wyprawę do Kuwejtu, 
Japonii, a nawet Peru. Co Panią najbardziej zasko-
czyło podczas realizowania tego materiału?
Pomyślałam sobie, że jeśli książka ma dotyczyć prawdziwej ele-
gancji, to niezbędne są w niej elementy kultury, obyczajowo-
ści czy savoir-vivre’u. W związku z tym postanowiłam sięgnąć 
do różnych wzorców i pokazać, jak zasady klasycznej elegancji 
wyglądają nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.  Zawar-
łam materiał z wywiadów z ambasadorami, dyplomatami czy 
biznesmenami z dwunastu krajów świata. Opowiadają, jakie są 
zasady dress code’u obowiązujące w ich kraju oraz kręgu kul-
turowym i jakich błędów należy unikać w sytuacjach bizneso-
wych. Jednym słowem, wszędzie tam, gdzie pytałam o obyczaje 
dotyczące dress code’u, to już w pierwszych zdaniach słysza-
łam nieśmiertelne: garnitur, marynarka, koszula. Wszędzie 
było widać, że wpływ globalizacji jest ogromny i poruszamy się 
w pewnym uniwersalnym schemacie. Z jednej strony może nas 
to martwić, bo świat wyraźnie traci na unikalności, odrębno-
ści – wszystkich tych cechach, których przecież poszukujemy, 
wybierając się w zagraniczne podróże. Kieruje nami ciekawość, 
oczekujemy zderzenia kultur, autentyczności. Z drugiej strony 

wpływ globalizacji 
jest ogromny, poruszamy się 

w pewnym UNIWERSALNYM 
schemacie

to jest nieuchronne, bo świat robi się coraz mniejszy, wszędzie 
docierają nowe technologie, a skoro wszystko się rozwija, to nie 
ma przecież powodu, by także moda nie znalazła się w tym róż-
norodnym, ale globalnym nurcie. 

W jaki sposób dotarła Pani do bohaterów książki? 
Wyobrażam sobie, że mógłby to być materiał na 
kolejną historię.
Szukałam czegoś, co wyróżni tę książkę na rynku wydawni-
czym. Tak narodził się pomysł o dziale międzynarodowym 
i zależało mi na tym, by głos zabrali wyłącznie panowie. Byłam 
posłanką, wiceprzewodniczącą Unii Międzyparlamentarnej, 
pracowałam w Komisji Spraw Zagranicznych i chociaż nigdy 
nie wykorzystywałam tych funkcji do własnych celów, to tym 
razem bez skrupułów rozesłałam zapytania do kilkunastu czy 
kilkudziesięciu ambasad. Wiele z nich odpowiedziało i zaczę-
ła się wielka przygoda z pozyskiwaniem materiałów. Jeden 
z najlepszych wywiadów, jaki mogłam sobie wymarzyć, prze-
prowadziłam z Japończykiem, który jest od blisko czterdziestu 
lat żonaty z Polką. Kiedy rozmawialiśmy na Skypie, jego żona 
pokazała mi każdy zakamarek ich domu w Kioto. Równie 
miło wspominam rozmowę o włoskiej modzie w małej winni-
cy i zaproszenie do regionalnej serowarni, gdzie kiedyś gości-
łam. Pani ambasador Peru podsunęła mi pomysł odwiedzenia 
targów mody w Limie. Charakteryzują się one połączeniem 
regionalnego bogactwa i światowych trendów. Wszystko jest 
oparte na surowcach naturalnych, tak bardzo cenionych teraz 
na świecie, jak vicuna, baby alpaca i alpaca. Bywałam na tar-
gach w Paryżu, Mediolanie, Szanghaju czy Hongkongu, ale 
wizyta w Peru była doświadczeniem pokazującym mi zupełnie 
odmienne oblicze mody.
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MODEX TRADING S.C. 
ul. Parkingowa 1C | 80-299 Gdańsk 
Tel./Faks: 58 629 15 48, 660 00 59 

e-mail: modex.makowski@gmail.com 
www.modextrading.pl
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KOLOR
Coco Chanel mawiała o niej, 
że jest ponad wszystko. 
Yves Saint Laurent nadał jej 
seksapilu, Armani elegancji, 
a Karl Lagerfeld uczynił 
z niej znak rozpoznawalny 
swojej marki. 
O czym mowa? O czerni 
– kolorze wszechobecnym, 
MAGICZNYM 
i nad wyraz wiecznym.

MODA | Moda w Polsce

Opracowała: Magdalena Leszner-Skrzecz
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                  fizycznego punktu widze-
nia jest brakiem światła. Z drugiej 
strony czerń ma wiele odcieni. Jest 
pełna symboli i emocji, które wywo-
łuje. Jej historia, od zachwytu przez 
strach, uwielbienie aż do potępienia, 
sprawia, że jest to chyba najbardziej 
zróżnicowany kolor w palecie.

Każda kultura przypisywała czerni 
jakieś znaczenie. W starożytnym 
Egipcie była symbolem życia, 
w Chinach – szczęścia, w Japonii 
– powagi, a także szlachetności. 
W średniowieczu stała się kolorem 
śmierci, by już w renesansie ucho-
dzić za symbol dostojeństwa. Zdobi-
ła duchownych, którzy w ten sposób 
okazywali pokorę i oddanie Bogu. 
Ale religia widziała w czerni także 
zło, nieczystego ducha i okultyzm. 
Czarna śmierć przyczyniła się do 
obdarowania jej symbolem śmierci, 
który do dziś istnieje w świecie 
europejskim. W XIX wieku, na fali 
zachwytu nad gotykiem, powstał 

czarny romantyzm, melancholijny 
i dekadencki prąd literacki, 
do którego należał m.in. Edgar 
Allan Poe. Z chwilą rozwoju prze-
mysłu czerń zaczęła swoją wielką 
karierę modową. Mężczyźni 
coraz częściej wybierali ją do swej 
garderoby, podkreślając przy tym 
swoją pozycję. Jednak kobiety 
nadal przywdziewały ją tylko 
w czasie żałoby.

Gabrielle Chanel, 
pokochała 

ten kolor za jego 
wielowymiarowość
 oraz niezwyczajną 

ELEGANCJĘ.
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MODA | Moda w Polsce

W dzisiejszych czasach nie wyobra-
żamy sobie biznesowego stroju bez 
czarnego garnituru czy żakietu. 
Klasyczne wzorce sprawdzają się 
idealnie, a co więcej nigdy nie 
wychodzą z mody. Outfity Marleny 
Dietrich stały się wizytówką biz-
neswoman. I mimo wprowadzania 
co sezon innych kolorów czerń 
pozostaje niezastąpiona. Świat dy-
plomacji jest jej podporządkowany, 
a artystyczny przez nią zdomino-
wany. Czerń jest nie tylko dobrze 
widziana, ale wręcz obowiązkowa. 
To ona nadaje profesjonalizmu, 
wytworności i szyku. W wersji 
glamour zyskuje ton romantyzmu 
i marzycielstwa. A gdy czarny strój 
ubierają młodzi, mówimy o buncie 
i podkreślaniu swojego indywi-
dualizmu. Dlaczego? Przez wieki 
wykształciło się tak wiele legend, 
mitów i historii związanych 
z tym kolorem, że tak naprawdę 
od kontekstu zależy, z czym 

Dopiero XX wiek przyniósł zmianę. 
Na scenie pojawiła się Gabrielle 
Chanel, która pokochała ten kolor 
za jego wielowymiarowość oraz nie-
zwyczajną elegancję. Jej mała czarna 
stała się niezastąpionym modelem. 
Zaraz za nią poszli kolejny projek-
tanci. Hubert de Givenchy ubierał 
gwiazdy Hollywood i stworzył kul-
towy już strój dla Audrey Hepburn 
w „Śniadaniu u Tiffany’ego”. 
Yves Saint Laurent wprowadził 
męski garnitur do damskiej kolekcji 
i nadał czerni wyrafinowania. 
Zupełnie inaczej niż Comme des 
Garçons w latach 80., którzy kolor 
ten potraktowali jako synonim ta-
jemniczości oraz indywidualności.

Obecnie wiele marek włącza go do 
większości kolekcji, jako samodziel-
ny kolor albo w towarzystwie innych 
barw. Armani, Dior, Elie Saab, 
Versace, wszyscy oni nie rozstają się 
z barwą hematytu. Polska branża 
fashion również nie pozostaje w tyle. 
Simple, La Mania, Ania Kuczyńska 
tworzą stroje w czerni. Zofia Chylak 
wybrała ją do swoich torebek, 
a Charlotte Rouge do bielizny.

w danej chwili się kojarzy. Ta sama 
barwa przedstawiona na różnych 
tkaninach będzie miała zupełnie 
inne odzwierciedlenie. Ten sam 
kolor włosów w połączeniu 
z czarnym strojem casual bądź kla-
sycznym wzbudzi inne skojarzenia. 
Tylko od nas zależy, jakie tej barwie 
znaczenie przypiszemy. Niewątpli-
wie czerń jest pociągająca…

(...) CZERŃ  
pozostaje niezastąpiona. 
Świat dyplomacji jest jej 
podporządkowany, 
a artystyczny przez nią 
zdominowany. 
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21BAKKO  |   Wrocław, ul. Armii Ludowej 53, tel. 71 34 55 316, www.facebook.com/bakko.eu
www.bakko.eu

Klasyki moc

Najlepszy ubiór to taki, w którym czujemy 

się pewnie. Firma Bakko proponuje 

szykowną modę damską dla kobiet 

w każdym wieku i o różnych gustach 

stylistycznych. W ofercie znajdują się 

zarówno klasyczne modele 

o stonowanej kolorystyce, jak i te bardziej 

ekstrawaganckie, o ciekawych wzorach

 i bardziej wyszukanych krojach. 

Szeroka gama produktów: od sukienek 

i żakietów aż po bluzki, spódnice 

i spodnie to doskonała propozycja 

dla kobiet aktywnych i wszechstronnych, 

które chcą wyglądać modnie i elegancko 

zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem.  

Stroje wizytowe utrzymane w ciemnej 

palecie barw to szczególnie 

mocna strona marki. 

Charakteryzują się niezwykłą 

subtelnością, a jednocześnie podkreślają 

atuty każdej kobiety. 

Firma Bakko gwarantuje wysoką jakość 

materiałów i wykonania, dzięki czemu 

klientki mogą czuć się swobodnie 

w każdej sytuacji. Nie bez powodu 

kolekcje zyskują uznanie w Polsce 

oraz innych krajach sąsiedzkich. 

Rok założenia 1992
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WSPÓŁCZESNA BRIGITTE BARDOT
Moda w stylu lat 60. to kult młodości przejawiający się w uroczych minispódniczkach, 

geometrycznym poncho, prostych spodniach i płaskich, wygodnych butach. 
Najnowsze jesienne lookbooki są jak stare fotografie diw francuskiego kina. 

Zadbaj o to, by w kolejnym sezonie każda z klientek Twojego butiku 
mogła poczuć się jak Brigitte Bardot! 

Opracowała: Katarzyna Żechowicz

jesień - zima 2016/2017
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www.marconi.com.pl

Koszula to podstawa męskiej stylizacji, więc warto zadbać o to, aby była ona dobrej jakości
 i w zgodzie z panującymi trendami. Firma Marconi gwarantuje zarówno jeden, jak i drugi element, 

zaskakując przy tym niezwykle szeroką gamą produktów: od koszul wizytowych i klasycznych 
po kolekcje casualowe, slim-fit i młodzieżowe. Oryginalna kolorystyka, doskonałe materiały 

i komfort w użytkowaniu produktu – to cechy, które zdecydowanie wyróżniają firmę Marconi 
na tle pozostałych producentów i sprawiają, że proponowane przez nią koszule cieszą się 

dużym zainteresowaniem nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy. 
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TOTAL PATTERN
Wzory od stóp do głów – tak światowi projektanci widzą kobiety i mężczyzn w kolejnym sezonie. 

I choć mówi się, że jesienią ostre kolory zazwyczaj odstraszają klientów, to tym razem 
będzie inaczej! Psychodeliczny klimat lat 70. opanuje szare ulice, a hasłem przewodnim 

poszukiwaczy najnowszych trendów będzie PEACE & PATTERN!



Planujesz otwarcie sklepu 
w systemie franczyzowym? 
Zrób to we współpracy 
z Blue Shadow!

Szukasz ciekawego 
asortymentu do już istniejącego 
sklepu multibrandowego? 
Chętnie przedstawimy Ci 
naszą ofertę.

Blue Shadow to gwarancja 
wyjątkowych trendów 
odzieżowych w krótkich, 
dopracowanych seriach.

Stawiamy wyłącznie na dobrą, 
polską produkcję, dopasowaną 
do wymagań klientek 
we wszystkich rozmiarach 
od 34 do 50.

Oferujemy elastyczną współpracę, 
wyłączność geograficzną 
na sprzedawane produkty oraz 
pomoc naszych specjalistów 
w funkcjonowaniu 
Twojego biznesu.

Nasi eksperci doradzą też 
w kwestii wyboru lokalizacji 
dla dopiero powstających 
sklepów.

Skontaktuj się z nami: 
sukces@blueshadow.pl 
tel. 500 229 941
www.blueshadow.pl
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SIŁA TKWI W CZERWIENI
Kolejnej jesieni modnym kolorem dla mężczyzn będzie czerwień. 

Rozsławiły ją słynne kreacje Valentino, podeszwa szpilek Louboutina czy czerwona szminka, 
która w makijażu zawsze pozostanie numerem jeden! Mężczyznom barwa ta 

prawdopodobnie bardziej kojarzy się z ferrari czy rękawicami bokserskimi, 
ale jedno jest pewne: nie będą mogli przejść obok niej obojętnie. Dlatego jeśli nadal 

zastanawiacie się nad paletą barw, jaką powinna prezentować nowa kolekcja
 w Waszym butiku, podpowiadamy: z czerwienią możecie iść w ciemno!



LEMONIADE
polski producent odzieży damskiej

 Gliwice, ul. Toszecka 102
tel.: +48 500-514-946, +48 600-936-932

 www. facebook.com/lemoniade

Zapraszamy do współpracy 
sklepy internetowe, sklepy stacjonarne 

oraz hurtownie

www.lemoniade.pl
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JUTRO BĘDZIE FUTRO
Kontrowersje wokół naturalnego futra zniechęciły wielu projektantów. 

Nie zmienia to jednak faktu, że futro wciąż pozostaje jedną z najbardziej pożądanych 
przez kobiety części garderoby. Przyszłej jesieni będziemy je nosić w bardziej nowoczesnym 

i mniej zobowiązującym wydaniu: w kolorach fluo i z zabawnymi wzorami! 
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www.jumitex.com.pl
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BOMBER W WERSJI CHIC
Powraca słynny model kurtki, której historia sięga I wojny światowej. 

Bomber jacket to kurtka, która została stworzona dla pilotów wojskowych. 
W kolejnych dziesięcioleciach włączyły ją do swoich wizerunków subkultury modsów 

i skinheadów. Dziś projektanci serwują ją w wesji chic: z luksusowych tkanin 
i z cennymi haftami. O ten produkt pytać będą kolejnej jesieni Twoi klienci!
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 BULAGGI   ARWA B.V.       Franciscusweg 227      1216 SE Hilversum       Holandia
BULAGGI w Polsce: Ewa Kaliszewska      ewa.kaliszewska@interia.pl      tel. 781 720 526

www.bulaggi.com
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KOLORY:
- biały i szary
- porcelanowy
- srebrny
- pąsowy róż 
- błękit pruski
- ciemny turkus
- jasnobrązowy

TKANINY:
- futro
- koronka
- jedwab
- materiały z połyskiem
- skóra
- dzianina
- matowe cekiny

DODATKI:
- futrzane breloczki
- srebrne 
   i miedziane suwaki
- przezroczyste 
   i turkusowe guziki
- cekiny i błyszczące   
   kamienie

Mroźne kolory, blade świty, kruche światło północnych poranków, które przenika głębokie tony ponurych 
barw i łagodzi cienie. Naturalne poczucie delikatności i naturalna potrzeba użyteczności łączą się 
w atmosferze rozrzedzonej, a jednocześnie tak bardzo gęstej i silnej, jak to w baśniach bywa.

Trend Arktyczna opowieść to nawiązanie do onirycznego świata baśni nasyconego 

cudownością i magicznymi wydarzeniami, czerpiącego też z ludowej mądrości 

i starodawnych wierzeń. Tak jak w „Królowej Śniegu” Andersena, tak i tutaj 

mowa jest o dalekim, lodowatym kraju Północy jako inspiracji na sezon FW 2016/2017. 

ARKTYCZNA
OPOWIEŚĆ 
Moc snu
Świat fantasy rodzi się w filmach i książkach, rozwija 
w muzyce, a krystalizuje w sztuce i modzie. 
Urok marzeń to transwersalna inspiracja oparta 
na magii i ponadczasowych opowieściach, 
które rzeczywistość przekształcają w baśń. 
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Minął już więcej niż rok od momentu, w którym grupa Prym Fashion zdecydowała się odstąpić od wieloletniej praktyki 
dwukrotnego w roku przygotowywania kolekcji dodatków krawieckich. Ot oszczędności, powiedzieliby jedni i rzecz jasna 
prawidłowo oceniliby wymierny efekt takiej decyzji. Czy to jednak przyczyna, czy skutek? 

Zdecydowanie skutek, wynikający z konkretnych oczekiwań grupy najistotniejszych klientów, dla których
inspiracja nie oznacza kopiowania podpatrzonych wzorów. A jeśli dochodzi do wykorzystania 
zaistniałych już pomysłów, to absolutnie na gruncie technologicznych nowinek pozwalających 
na doskonalszą realizację powstałego zamysłu. 

Grupa Prym Fashion nie przekonuje dziś do słuszności własnych wypracowanych koncepcji, ale wnikliwie 
słucha oczekiwań klientów i kreuje rozwiązania adekwatne do okoliczności. Słowo „kreuje” nie jest użyte 
na wyrost. Warto wziąć pod uwagę, że wiele wiodących firm żąda dziś dodatków spełniających bardzo 
restrykcyjne wymogi ochrony środowiska już na poziomie ich wytwarzania. Jako producent Prym Fashion 
musi temu sprostać.

Współczesna kolekcja, jaką klient widzi już na wstępie spotkania, nie odnosi się do tradycyjnych nitów, 
oczek, guzików i zatrzasków, ale proponuje szerokie spektrum różnorodnych systemów zapięć, 
a nawet wiele więcej. A wszystko po to, aby kontakt z klientem następował już na etapie tworzenia 
koncepcji kolekcji, bo tylko w ten sposób dochodzi do pełnej harmonii wszystkich elementów 
tworzących atrakcyjną odzież. Bycie dopasowanym elementem przemyślanej układanki jest największą 
satysfakcją w naszej ciekawej profesji.

Tomasz Sikirycki  
Dyrektor handlowy 

Prym Fashion Polska Sp. z o.o.

PRYM FASHION POLSKA Sp. z o.o. 
ul. W. Pstrowskiego 37, 92-109 Łódź 
tel. 42 663 04 70   |  faks 42 630 60 52
marketing@prym-fashion.pl 
www.prym-fashion.pl
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KOLORY:
- żółty
- niebieski
- czerwony
- zielony 
- fioletowy
- różowy

TKANINY:
- patchworkowe
- tweed
- kora
- satyna 
- materiały wzorzyste 
   i strukturalne
- dżersej

DODATKI:
- guziki kolorowe 
   i o zabawnych formach
- łańcuszki
- smycze
- kolorowe suwaki 
- wielobarwne nadruki

PLAC ZABAW
Metafora gry
Czas na zabawę nigdy się nie kończy. 
Mogą to być zabawki vintage, sztuka wideo 
z użyciem lego czy warsztaty z odgrywaniem ról. 
Eksperci od marketingu i naukowcy wyjaśniają, 
jak ważne dla rozwoju i dobrego samopoczucia 
są ćwiczenia z podziałem na role, odgrywane nawet 
w miejscu pracy. Zabawa nie jest aktywnością, którą 
ogranicza dzieciństwo, ale to stan umysłu.

Miks kolorów podstawowych i pochodnych, typowych dla drewnianych i plastikowych klocków, teraz 
obiektów kolekcjonerskich. Zabawne wariacje od placów zabaw przez cyrkową ikonografię aż po gry 
planszowe, takie jak monopol, lub historyczne gry klubowe jak bilard.

Na mediolańskich targach zaprezentowano trend nawiązujący do świata gier i zabaw, 

tak miło wspominanych z czasów dzieciństwa. Ostre kolory, takie jak żółty, zielony 

i czerwony, kojarzone z klockami i polami gier planszowych pojawiły się na tkaninach 

i w dodatkach. Trend ten pozwala na większe szaleństwo jeśli chodzi o formy, 

a wszelkie zabawne nadruki są mile widziane. 



SKUTECZNA KONTROLA 
KOSZTÓW 

WEDŁUG LISE CHARMEL

Bielizna Lise Charmel znana jest z połączenia piękna i elegancji francuskich haftów z innowacyjny-
mi tkaninami. Wysokiej jakości materiały są niezbędne do stworzenia wyjątkowej, ekskluzywnej 
bielizny, ale są też bardzo drogie – kontrola kosztów i zużycia tkanin stanowi więc ważny prio-
rytet. Detale, takie jak haftowane i koronkowe taśmy, stawiają szczególne wyzwania w zakresie 
projektowania, rozwoju i kosztu produktu. Aby zachować jakość, a jednocześnie utrzymać koszty 
na rozsądnym poziomie, liczne drobne elementy, z których składa się biustonosz czy para fig, na-
leży umiejętnie rozmieścić na koronce, aby zminimalizować straty materiału. Mając to na uwadze, 
firma Lise Charmel – wieloletni klient francuskiej firmy Lectra – poszukiwała sposobu na określenie 
zużycia koronki i tkanin w bardziej precyzyjny i prostszy sposób.

Łącząc rozwiązania Lectra z inteligentnym procesem, Lise Charmel jest teraz w stanie dokładnie 
określić wstępne koszty na bardzo wczesnym etapie projektowania i rozwoju produktu. Zespoły 
mogą wirtualnie rozłożyć elementy projektu na koronce i innych tkaninach w celu kalkulacji zużycia 
materiału. – Nasze układy kroju są teraz bardziej wiarygodne, gdyż możemy uzyskać wizualizację 
skomplikowanych ozdobnych taśm bezpośrednio na ekranie komputera – mówi Nicolas Drevet, kie-
rownik ds. metod produkcji. 

Piękno bielizny tkwi w szczegółach – podobnie jak wyzwania związane z jej tworzeniem. Hafto-
wane taśmy w talii czy na plecach sprawiają, że figi i biustonosze są bardziej wyrafinowane, jednak 
wykończenie w półokrągłe ząbki utrudnia ich dokładne umiejscowienie, np. na misternej koronce. 
– Mamy dokładnie określone punkty, od których zaczyna się cięcie taśm i innych elementów ozdob-
nych, w zależności od umiejscowienia półokrągłych ząbków – wyjaśnia Drevet.

Jego dział odpowiada za określanie ilości zamawianych materiałów i przygotowanie planów pro-
dukcji dla zakładów Lise Charmel w Lyonie. Lise Charmel niedawno wdrożyła najnowszą wersję 
Diamino firmy Lectra do wstępnego kosztorysowania i przygotowywania układów kroju. Rozwój 
technologii Lectra przełożył się na znaczny wzrost efektywności i dokładności.

Lise Charmel jest klientem Lectra od ponad 10 lat, ma rozwiązania dla całego procesu rozwoju produk-
tu – od projektowania przez opracowanie modeli po procesy przedprodukcyjne i planowanie kolekcji. 
Lectra ściśle współpracuje z Lise Charmel w celu zapewnienia maksymalnej optymalizacji procesów.
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KOLORY:
- brąz i beżowy
- żółty musztardowy
- czerwony
- miedziany 
- bordowy
- ciemny turkus i zieleń
- pomarańczowy

TKANINY:
- naturalne
- wełna
- bawełna
- jedwab
- skóra i futro
- materiały we wzory,    
   haftowane, w kratę

DODATKI:
- ręcznie wykonane hafty
- ozdobne skórzane guziki 
   i broszki
- futrzane kołnierze
- plecione paski
- kompozycje z koralików

FOLK LAND
Energia 
pochodzenia
Poszukiwanie równowagi między porządkiem a chaosem, 
pomiędzy drogami tzw. krajów pobocznych, jak Urugwaj 
i Chile. Folklorystyczne akcenty zapożyczone z popularnych 
zwyczajów, kolory domów. Kompletny i nieodwracalny 
upadek tego, co sztuczne i powierzchowne, na rzecz 
powracającej energii rzeczy pierwotnych. To rękodzieła 
i zdolność transformacji kreatywności w namacalny znak.

Palety jeszcze nieprzetworzonych barw zapożyczonych z natury, a szczególnie ziemi bogatej w niuanse. 
Rozgrzane przez czerwień, rdzę i musztardowe żółcie, odwołujące się do murów miast 
Ameryki Południowej i lokalnego jedzenia. Warstwy materiałów, kombinacje podstawowych przedmiotów 
oraz indywidualne wykonanie dzieł rzemieślniczych w harmonii pomiędzy pragnieniem prostoty 
a potrzebą życia w zgodzie z naturą, tak jak w arte povera (sztuce biednej).

Silny trend Folk Land przenosi nas do świata folkloru i rzemieślniczych tradycji. 

Pożądane jest wszystko to, co prawdziwe, co ma swoje uzasadnienie 

w tożsamości narodu i jego zwyczajach. Inspiracją są wszelkie desenie nawiązujące 

do kultury ludowej krajów Ameryki Południowej, ale nie tych „na topie”, a raczej tych,

które funkcjonują w cieniu bardziej medialnych sąsiadów. 
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PROJEKTANTKA, 
KTÓRA NAD SWOJĄ 

NAJNOWSZĄ KOLEKCJĄ 
PRACOWAŁA PODCZAS...  
                           SNU!    27.09.2016 „[...] Wstaję szybciutko, biegnę na 

szwalnię. I śni mi się, że muszę kogoś uratować. 
Dobro obronić! Polegało to na tym, że musiałam 
wejść do domu, takiego w typu „merzbau”, 
czyli domu w domu, w którym w każdej 
jednej sali coś się działo. Złego. 
Musiałam podjąć dobre decyzje, żeby iść dalej. 
W pierwszej sali znalazłam owieczkę, 
przypiętą łańcuchami, która była na początku 
nawiedzona, ale ja ją oswoiłam 
i ona poszła ze mną. Za każde wykonane 
zadanie dostawałam klucz. Klucz! [...]” 

Opracowała: Katarzyna Żechowicz
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Twoja najnowsza kolekcja nosi tytuł „Draumen”. 
Często zdarza Ci się marzyć? 
Tak, bardzo często coś sobie wyobrażam, na przykład co by 
było, gdyby w danej chwili nagle wszyscy zaczęli śpiewać. Ale 
to dlatego, że uwielbiam musicale. Moim ulubionym jest „Xa-
nadu” o muzach, które schodzą do świata ludzi. „Draumen” 
jest bardziej o marzeniach sennych, to słowo pochodzi z języka 
islandzkiego. Sny są dla mnie bardzo ważne, zawsze przeży-
wałam w nich jakieś niemożliwe historie, dlatego staram się je 
zapamiętywać, aż w końcu stwierdziłam, że poświęcę im swoją 
kolekcję. Przygotowania były oczywiście bardzo uciążliwe, po-
nieważ musiałam dużo spać! 

To bardzo przyjemne przygotowania…
Tak, tylko potem te sny skrupulatnie zapisywałam. Najczęściej 
robiłam to w formie SMS-ów do osób, których one dotyczyły. 
Potem z tych historii przeżytych we śnie wybrałam kilka naj-
ważniejszych elementów i stworzyłam na ich podstawie rysun-
ki w postaci symboli, które wspólnie tworzą pewnego rodzaju 
rebusy. Cała kolekcja oparta jest właśnie na snach, marzeniach, 
surrealizmie, przestrzeni między snem a jawą. 

O L A  B A J E R 

to absolwentka malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach oraz krakowskiej 

Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru. 
Zawsze chciała być malarką, 

ponieważ uważa, że to właśnie od obrazów 
wszystko się zaczyna: nasza wizja świata, 

kompozycja, barwy, otoczenie. 

Po pierwszej nieudanej próbie dołączenia do 
elitarnego grona studentów ASP poświęciła 

się pracy jako stylistka dekoracji okiennej, 
dzięki czemu poznała wartość dobrego 

materiału i opracowała pierwsze autorskie 
projekty związane z tkaninami. Po rocznej 

przerwie wypełnionej pracą i kursami 
przygotowawczymi dostała się na wymarzo-
ne studia jako druga najlepsza kandydatka! 

Ale to nie wszystko. Fascynacja 
projektowaniem, której nie dało się 

stłumić, nawet studiując ukochane malar-
stwo, sprawiła, że Bajer podjęła zaoczne 

studia na SAPU. Tam rozwijała swoje zainte-
resowanie grafiką, sitodrukiem i litografią. 

Od tej pory obrazy, które wcześniej istniały 
jedynie na papierze lub na przybitym do 

ramy płótnie, zaczęły pojawiać się również 
na tkaninach. Taka wersja twórczości wydała 
jej się lepsza, ponieważ zawsze zależało jej 

na tym, aby to, co tworzy, mogło swobodnie 
funkcjonować w życiu codziennym. 

Bardzo się w tej kolekcji uzewnętrzniasz. Wśród 
grafik znajdziemy Twoją odciętą głowę podaną 
na dłoniach. Zapraszasz tym samym do zapo-
znania się z Twoimi myślami, a to dosyć intymna 
sprawa. Zastanawia mnie w takim razie, co są-
dzisz o konflikcie projektant/artysta a moda jako 
biznes. Ostatnio wiele się o tym mówi ze wzglę-
du na głośne odejścia słynnych projektantów 
z wielkich domów mody. Czy w Twoim przypad-
ku osobowość twórcy żyje w zgodzie z aspektem 
sprzedażowym? 
Ciężko ocenić, jaka naprawdę była przyczyna tych odejść. 
Mogły to być kwestie biznesowe czy właśnie brak możli-
wości realizacji własnych, bardziej osobistych prac. Wśród 
projektantów są zarówno ci nastawieni na sprzedaż, jak i ci 
bardziej twórczy, dla których zalążek biznesowy jest stłu-
miony przez olbrzymią chęć pokazywania siebie. Ja należę 
do tej drugiej grupy, dlatego nie umiem po-
święcić się np. przygotowaniu konkretnego 
planu działania, strategii biznesowej czy 
dopracowaniu strony internetowej. Sku-
piam się raczej na tym, żeby projekto-
wać, szyć i po prostu jak najwięcej robić 
sama. Nawet jeśli pracuję z krawcowy-
mi, to mam wgląd we wszystkie etapy 
powstawania kolekcji. 
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No właśnie, sprzedaż. Jak podchodzisz do tej 
kwestii?
Muszę przyznać, że powoli zaczynam myśleć o niej coraz kon-
kretniej. Zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli chcę połączyć pa-
sję z pracą, to muszę sporo uporządkować. Są w świecie mody 
rzeczy, które po prostu muszą być zrobione w taki a nie inny 
sposób. Nowa kolekcja była dla mnie przełomem też pod tym 
względem. Przygotowałam profesjonalny lookbook i kampanię, 
odbędzie się też prawdziwa prezentacja dla mediów i inne biz-
nesowe spotkania. 

Warszawa pomaga Ci w realizacji marzeń? 
Przeprowadziłam się tu ze Śląska 5 lat temu i jestem bardzo 
zadowolona z tej decyzji. Uwielbiam to miasto i poruszam się 
po nim lepiej niż po Katowicach. 

Czyli liczne hafty i kompozycje z koralików w naj-
nowszej kolekcji to też Twoja praca? 
Tak, nie tylko hafty i koraliki, ale też druki, ilustracje, grafiki 
czy wykroje – wszystko wykonuję sama. Po tym wywiadzie pę-
dzę do fryzjera i żeby za bardzo się nie nudzić, wzięłam ze sobą 
tamborek i też będę wyszywać! Myślę, że gdybym nie mogła 
sama realizować poszczególnych elementów kolekcji, to nie by-
łabym z niej w pełni zadowolona. Taka już jestem: muszę mieć 
na nią całkowity wpływ od A do Z. 

A gdzie zdobywasz tkaniny? Zdarza Ci się odwie-
dzać targi branżowe w celu poszukiwania materia-
łowych inspiracji? 
Jeśli chodzi o tkaniny to kupuję tylko te gładkie. Jako że sa-
modzielnie wykonuję grafiki czy hafty, to najlepszym podkła-
dem dla nich są właśnie tkaniny neutralne, bez żadnych deseni. 
Oprócz tego zlecam wykonanie dzianin na wzór, który sama 
projektuję. 

Czyli Twoja moda bardziej niż na formie skupia się 
na tym, z czego jest wykonana. 
Tak, dla mnie jest to bardzo ważne, ponieważ to jest powód, 
dla którego w ogóle zaczęłam projektować: żeby te moje obrazy 
i grafiki przenieść na ubiór, czyli coś, co używamy codziennie. 
Poza tym źle bym się czuła, gdybym kupiła już nadrukowaną 
tkaninę, po prostu nie byłaby moja. 

Twoje wcześniejsze kolekcje charakteryzowały się 
ostrzejszymi, bardziej geometrycznymi nadruka-
mi. Ta najnowsza na lato 2016 jest delikatna, trochę 
rozmyta. Czy to oznacza, że nadal szukasz swoje-
go języka – kodu, według którego będziemy mogli 
Cię rozpoznawać w przyszłości? 
Tak, nadal szukam i próbuję różnych rzeczy, między inny-
mi technik druku, w którym jest bardzo duże pole manewru. 
Ciągle kombinuję z różnymi farbami, podkładami, foliami. 
Najnowsza kolekcja faktycznie różni się od poprzednich i jest 
dla mnie dosyć przełomowa, nie tylko ze względu na to, że - 
tak jak zauważyłaś wcześniej - jest bardzo osobista, ale też 
dlatego, że jest trudniejsza w wykonaniu i odbiorze. Łatwiej 
byłoby zrobić i sprzedać piękne, geometryczne wzory niż ry-
sunki z uciętą głową, które dla przeciętnego odbiorcy wcale 
nie muszą nic znaczyć!

Sny są dla mnie       
    bardzo ważne, 

  (...) staram się je 
ZAPAMIĘTYWAĆ. 

W końcu 
stwierdziłam, 

że poświęcę im 
swoją kolekcję
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kolekcji moją ulubioną rzeczą był czerwony płaszcz, który 
kochałam, nawet jeśli nigdy nie miałam zamiaru go zało-
żyć. Po wielokrotnych prośbach różnych klientek wreszcie 
wybrałam tę, która na niego „zasłużyła” i płaszcz sprzeda-
łam. W tym sezonie też mam swoją perełkę, przezroczystą 
sukienkę. Powiesiłam ją na manekinie, który ma nawet swoje 
imię Marcelina i stoi obok mojego łóżka. Lubię przebywać 
z ładnymi przedmiotami i fajnymi ludźmi, myślę, że to po-
budza.   

Za to modelki, które prezentowały Twoją 
kolekcję, na wybiegu pobudzone nie były… 
Wręcz przeciwnie! Chodziły jak we śnie, 
prawie z zamkniętymi oczami. Czy pokaz to 
dla Ciebie prezentacja produktu, czy raczej 
spektakl?
Pokaz to duże przeżycie fizyczne i psychiczne. Podcho-
dzę do tego bardzo emocjonalnie, ponieważ zależy mi, 
żeby wszystko wypadło jak najlepiej. I nie chodzi tutaj 
tylko o produkt, ale o zamysł jako całość. Bez otoczki 

tworzonej przez choreografię, światło, tempo cho-
dzenia, makijaż modelek, na pewno same ubra-

nia wiele by straciły. A to dlatego, że nie robię 
linii basicowej, ale tworzę kolekcję opartą na 
konkretnej koncepcji. Modelki faktycznie 
chodziły z zamkniętymi oczami, tak jakby 
dopiero się obudziły, a przyklejone do twa-
rzy kryształki czy muzyka tworzyły baśnio-
wy klimat. Myślę, że jest to bardzo ważne, 
żeby opracować koncepcję i odpowiednio 
ją zaprezentować. Właśnie to odróżnia nas 
od zwykłych marek odzieżowych. Poza 
tym pracujesz nad czymś pół roku i masz 
11 minut, żeby to pokazać. Musisz zrobić 
tak, żeby te 11 minut było po prostu super! 

…i było! Gratulujemy!

w ogóle zaczęłam 
projektować, żeby 

te moje OBRAZY i grafiki 
przenieść na ubiór, czyli coś, 

co używamy codziennie

Jest jakieś inne miejsce na świecie, gdzie chciała-
byś mieszkać? 
Chciałabym pojechać na Islandię, bo jest tam czarny piach. 
Islandia jest piękna. Trochę zimno, ale mogłabym przeżyć. 

A jak ważne dla Twojej twórczości jest miejsce po-
chodzenia? 
Bardzo lubię Śląsk, zresztą moja praca dyplomowa na ASP 
poświęcona była prawdziwym miejscom i budowlom z tego 
regionu, więc faktycznie to miejsce, gdzie się urodziłam, po-
jawia się w moich projektach. 

Czasami artystom ciężko jest się rozstać ze swoimi 
dziełami. Czy Ty reagujesz podobnie? 
Tak! Ja też tak mam! Szczególnie przywiązuję się do rzeczy, 
które są unikatami albo próbkami uszytymi tylko na wybieg 

i których już nigdy nie powtórzę, bo nie mam tka-
niny albo akcesoriów. Ciężko mi je oddać 

lub sprzedać, chyba że znajdę odpo-
wiednią osobę. W ostatniej 
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Dla projektantów uczestnictwo w targach jest w zasadzie 
obowiązkowe. Skąd bowiem jak nie z targów mają oni czer-
pać informacje na temat dostępnych tkanin i akcesoriów? 
Poza moodboardami to właśnie targi są podstawowym 
źródłem inspiracji. Sama obserwacja kolorystyki czy rodza-
ju proponowanych materiałów dają cenne wskazówki do-
tyczące nowych trendów. Z kolei mając już gotową kole-
kcję, warto zgłosić się na targi jako wystawca. Daje to nie 
tylko możliwość zaznaczenia swojej obecności na rynku 
modowym, ale również porównania się z konkurencją, 
nawiązania nowych kontaktów czy, co najważniejsze, po-
kazania produktu potencjalnym kupcom, czyli właścicielom 
butików. 
Nie należy mylić targów branżowych ze zwykłymi kierma-
szami, które rosną ostatnio jak grzyby po deszczu. Dając 
nadzieję na dobrą i szybką promocję, tak naprawdę naj-
więcej korzyści przynoszą sprytnym organizatorom. Targi 
te nie spełniają wcześniej opisanej roli WYMIANY, ale są 
kontynuacją tej tradycyjnej formy opartej na typowych, 
jednorazowych zakupach. Jeśli jako projektanci czy „buy-
ers” chcemy perspektywicznie powiększyć nasz zasięg, ko-
nieczne jest uczestnictwo w międzynarodowych imprezach 
o charakterze wystaw. 

Mamy nadzieję, że stworzone tutaj zestawienie pomoże 
Państwu wybrać najciekawsze wydarzenia.  
 

Expofil w Paryżu, ModaIn w Mediolanie, CPM w Moskwie – to 
tylko niektóre spotkania branżowe, na które powinni zwrócić 
uwagę wszyscy ci, którzy wiążą swoją przyszłość z sektorem 
mody. Zarówno w Polsce, jak i za granicą targi często my-
lone są z targowiskami, dlatego dobrze wiedzieć, na które 
imprezy warto się wybrać i co można na nich znaleźć. 
Targi, wystawy, pokazy – to zbiór interesujących wydarzeń 
zebranych w danym miejscu. Są to inicjatywy podejmo-
wane w określonych celach, ale najważniejszym z nich jest 
WYMIANA. Takie przedsięwzięcia to nowe działania i nowe 
pomysły, które rodzą się właśnie jako konsekwencja wymia-
ny zdań. Bo mimo że słowo „targ” wywodzi się z tradycji 
bezpośredniego handlu, to w dzisiejszym, bardziej „wysta-
wowym” wydaniu, nie o zakup wcale chodzi. Prawdziwym 
celem uczestnictwa w targach jest to, aby poznać, zoba-
czyć, dotknąć, dać się zainspirować. Dotyczy to zarówno 
producentów odzieży, jak i projektantów, właścicieli skle-
pów, dziennikarzy i innych podmiotów branży modowej.  
Targi można podzielić ze względu na rodzaj asortymentu, 
który promują (targi dedykowane tkaninom, akcesoriom, 
gotowym produktom odzieżowym, obuwniczym itd.). 
Jedne stawiają na niszowych projektantów, inne na masową 
produkcję w dobrej cenie. Niektóre odwiedzane są jedy-
nie przez ludzi z branży, inne otwarte są dla wszystkich. 
Wybierając odpowiednie dla siebie targi, warto dokładnie 
prześledzić ich profil. 

CZY WARTO JE ODWIEDZAĆ 
I WYSTAWIAĆ TAM 
SWOJE KOLEKCJE?

Czyli wszystko to, co powinien wiedzieć młody projektant,
i to, co być może pominął stały bywalec.

TARGI | Moda w Polsce

Opracowała: Katarzyna Żechowicz
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WHO’S NEXT PARIS 
„Who’s next”, czyli „kto następny”? Na to pytanie kilka dni temu po 
raz kolejny starali się odpowiedzieć organizatorzy jednych z najważ-
niejszych targów mody damskiej ready-to-wear w Europie. Ponad 
osiemset topowych marek skupionych w Porte de Versailles Exhi-
bition Centre to prawdziwa gratka dla wszystkich profesji branży 
modowej. Impreza co roku cieszy się coraz większym powodze-
niem, goszcząc ponad pięćdziesiąt tysięcy odwiedzających: kupców, 
dziennikarzy i blogerów. Przy tak dużej liczbie wystawców istotnym 
udogodnieniem było stworzone przez organizatorów Forum Tren-
dów, pomocne chociażby w poznaniu najważniejszych tendencji na 
kolejny sezon. Na terenie targów odbywają się ponadto liczne pokazy 
i konferencje, które przybliżają wizytatorom wybrane kwestie z dzie-
dziny mody i charakter poszczególnych marek. Impreza organizowa-
na jest dwa razy w roku. W styczniu prezentowane są kolekcje zimo-
we, a we wrześniu letnie. Wszyscy ci, którym nie udało się odwiedzić 
targów osobiście, mogą poznać wystawców oraz wybrane trendy za 
pomocą strony internetowej: www.whosnext-tradeshow.com

Międzynarodowy pokaz tego, co nowoczesne, awangardowe 
i ciekawe we współczesnej modzie. To kulturalny punkt odniesie-
nia dla projektantów i stylistów, dla których moda to styl życia. 
White Show to połączenie mody ze sztuką, designem, komunikacją 
i zaawansowanymi technologiami. Pokazy przyciągają uwagę po-

nad dwudziestu tysięcy kupców z najważniejszych multibrandowych sklepów 
na świecie oraz ponad tysiąc dziennikarzy. Każda edycja to ciekawa propozy-
cja, a artystycznej atmosferze targów sprzyja oryginalna przestrzeń industrial-
nych budynków przy Via Tortona w Mediolanie. Targi odbywają się cztery razy 
w roku. Ostatnia edycja miała miejsce w połowie stycznia, a przed nami luto-
wa prezentacja kolekcji damskich, akcesoriów i strefy beauty (27–29 lutego). 
Targom towarzyszą liczne imprezy w postaci wykładów, wystaw, koncertów 
i przedstawień, które również mogą być cennym źródłem inspiracji dla wszyst-
kich podmiotów branży modowej.

Ubrania w zgodzie 
z naturą 
od Maison Volfs

 WHITE SHOW MILANO

Płaszcze 
w soczystych 
kolorach 
od Lerner

Wysokiej jakości 
materiały polskiej 
marki Kędziorek

WIDZIANE NA TARGACH

Grube wełniane swetry 
dla współczesnych 
wojowników 
od 3.Paradis

Idealna niedoskonałość 
w wykonaniu Mees

Popularne sneakersy w nowej zimowej wersji 
wg Marco Laganà

WIDZIANE 

NA TARGACH
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Od 23 lutego przez trzy kolejne dni będzie można odwiedzać naj-
większe w Europie Wschodniej targi, które swoim zasięgiem obejmu-
ją praktycznie wszystkie dziedziny branży modowej: kolekcje dam-
skie, męskie, dziecięce, modę projektancką, akcesoria i buty, bieliznę 
oraz stroje kąpielowe. W tym roku duży nacisk kładziony będzie na 
indywidualne pawilony poszczególnych krajów, jak Niemcy, Francja, 
Włochy, Hiszpania i Turcja, a to tylko pięć z ponad dwudziestu trzech 
państw, które na tych targach będą reprezentowane. Wśród znanych 
marek, które z pewnością zobaczymy jako wystawców, będą Bugatti, 
Digel, Lagerfeld, Olymp, Saint James i wiele innych. CPM Moskwa to 
bez wątpienia kluczowy modowy łącznik pomiędzy rosyjskim i całym 
wschodnioeuropejskim rynkiem zbytu a resztą Europy i świata. Or-
ganizatorzy poprzez liczne seminaria i profesjonalne pokazy czynnie 
pomagają zarówno wystawcom w kwestiach marketingu, jak i odwie-
dzającym w procesie nawiązywania kontaktów i sprawniejszej selekcji 
pożądanego produktu.  

 Niezwykle kobieca odzież 
niemieckiej marki Apanage

Skórzane torby i dodatki 
Cinzia Rocca prosto z Włoch

 Męski casual w dobrym 
stylu od Aigle z Francji 

To nowa propozycja dwudniowych targów dla niezależnych marek odzie-
ży, akcesoriów, biżuterii, butów i dodatków. „Targi są odpowiedzią na brak 
imprez o wysokim poziomie organizacyjnym, które jednocześnie będą dostępne dla szerokiego grona wy-
stawców” – deklarują autorzy tej modowej inicjatywy. Już na wiosnę 2016 roku w przestrzeni handlowej PGE 
Stadionu Narodowego w Warszawie zagości dwieście marek podzielonych na strefy tematyczne. Wystaw-
com obiecywana jest komfortowa przestrzeń, szeroka promocja targów, dotarcie do zupełnie nowych grup 
docelowych oraz odwiedziny około dziesięciu tysięcy osób. Czy faktycznie WFS będzie się cieszyć tak dużą 
popularnością i czy odróżni się czymkolwiek od innych, coraz częściej organizowanych imprez tego typu – 
tego dowiemy się dopiero po zamknięciu targów, czyli 20 marca. Serdecznie kibicujemy i mamy nadzieję, że 
Warsaw Fashion Store nie okaże się kolejnym jednorazowym kiermaszem, ale ważnym punktem odniesienia 
także dla zagranicznych kupców i dziennikarzy. Zgłoszenia dla wystawców już otwarte! 

COLLECTION PREMIÈRE MOSCOW

WARSAW FASHION STORE

POJAWIĄ SIĘ NA TARGACH
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Wygodna i z fantazją – to moda 
męska na każdą pogodę od Poler Stuff

Prostota i jakość 
– to z kolei domena 
marki Duffy, która 
oferuje doskonałe 
dzianiny 
i przepiękne 
kaszmirowe 
swetry

Modny strój 
na jogę w 
wydaniu 
niezwykle 
pomysłowej 
i nowoczesnej 
marki 
No Ka ‘Oi

WIDZIANE 

NA TARGACH

Te olbrzymie berlińskie targi skupiają marki należące do 
kategorii Premium. Choć mottem imprezy jest „jakość, 
a nie ilość”, to liczby zdają się mówić co innego: ponad 
tysiąc wystawców mody damskiej i męskiej, akcesoriów 
i dodatków oraz produktów lifestyle’owych zebranych na 
23 tys. m kw. oraz 60 tys. odwiedzających. Trzeba jednak  
przyznać, że dzięki solidnej selekcji marek i otwarciu im-
prezy tylko dla osób z branży udaje się utrzymać wysoki 
poziom organizacyjny. Obszar targów zazwyczaj dzielony 
jest na osiem stref: avantgarde, business, casual, heritage, 
rock, sophisticated, sporty, playful. Warto odwiedzić Ber-
lin nie tylko ze względu na Premium Tradeshow, ale także 
dla wielu ciekawych imprez towarzyszących – między in-
nymi powiązane z Premium targi SEEK prezentujące głów-
nie modę męską i streetową oraz coraz bardziej prestiżowy 
berliński fashion week. 

PREMIUM INTERNATIONAL 
TRADESHOW BERLIN

Prognozy trendów wyraźnie wskazują na to, że futro i skóra staną się ele-
mentami „must-have” kolejnego sezonu jesień/zima 2016–2017. Targi Mifur 
organizowane we włoskiej stolicy mody to idealny punkt odniesienia 
dla sektora, który bez wątpienia przeżywa obecnie swoje odrodzenie. 
W zeszłym roku podczas targów zaprezentowały się sto osiemdziesiąt trzy 
firmy, a ich stoiska odwiedziło dziesięć tysięcy zainteresowanych. W tym 
roku powierzchnia wystawiennicza zostanie podzielona na cztery strefy: 
B.Box, Crossover, Glam Av i K.Point, gdzie znajdą się kolejno: części garde-
roby z wykorzystaniem futra w duchu nowoczesnych trendów, historyczne 
marki przywiązane do tradycji i dbałości o detale, światowej sławy firmy 
związane z najważniejszą włoską instytucją branżową Camera della Moda 
oraz producenci skór, akcesoriów, guzików i specjalistycznych maszyn. 

MIFUR TARGI FUTER I WYROBÓW 
SKÓRZANYCH MEDIOLAN

Idealna równowaga 
między innowacją 
a tradycją u Gianfranco 
Ferré Furs

Mistrzowska technika 
obróbki futra 

i skóry w wykonaniu 
Saga Furs

Elegancka 
ekstrawagancja 
marki Rindi

POJAWIĄ SIĘ NA TARGACH
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PREMIUM INTERNATIONAL 
TRADESHOW BERLIN

GRASO MODA 
tel./faks: + 48 61 66 16 188   kom: +48 602 333 762  
www.sempre.pl

LANIERI FASHION   
tel./faks: + 48 65 520 95 25   kom. +48 601 564 331   
www.lanieri.pl
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Program Polska Moda ma również pomóc handlowcom z różnych 

części świata wybrać ofertę najatrakcyjniejszych marek z Polski. 

Jest to możliwe dzięki obecności wyróżnionych w danym roku 

firm na ekspozycji Targów Mody Poznań. Ich stoiska są oznaczone 

na planie pawilonów logotypem przedsięwzięcia.

JAKIE MARKI, TAKIE TARGI

Nie jest tajemnicą, że podstawą sukcesu targów są obecne na nich 

marki. Targi Mody Poznań od lat prowadzą strategię polegającą 

na pozyskiwaniu topowych firm. Pomimo rozbudowy przestrzeni 

polskich marek, wydarzenie wciąż ma charakter międzynarodowy, 

o czym świadczą liczby: w lutym planowana jest obecność bran-

dów z ponad dwudziestu krajów. 

Termin Targów Mody Poznań: 24–26.02.2016 r.

Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie

Więcej informacji: www.targimodypoznan.pl

Bezpłatny bilet on-line dla osób z branży mody: www.mtp24.pl

Rosnące zainteresowanie Europejczyków kolekcjami od młodych 

projektantów ma swoje odzwierciedlenie w ekspozycji najważ-

niejszych imprez targowych dla sektora mody. 

O widocznych zmianach mówią m.in. organizatorzy Targów 

Mody Poznań, którzy odnotowali niemal dwukrotny wzrost licz-

by projektantów podczas ostatniej edycji wydarzenia.

WIĘCEJ NOWOCZESNEGO DESIGNU I NOC ZAKUPÓW

Zgodnie z zapowiedzią organizatorów już 25 lutego projektanci 

dostaną do dyspozycji osobny pawilon, w którym klienci końco-

wi będą mogli skorzystać z nocy zakupów. Projekt pod nazwą 

„Showroom BezliQ” zgromadzi około osiemdziesięciu designerów 

i będzie otwarty również podczas trwania Targów Mody Poznań. 

MOCNY POLSKI AKCENT

Targi Mody Poznań od ponad roku wspierają rodzime sektory 

odzieżowy i obuwniczy poprzez powołanie do życia projektu Pol-

ska Moda. Celem inicjatywy jest promocja marek wyróżniających 

się designem i jakością. Znak Polska Moda przyznano już dwudzie-

stu trzem firmom, których całość produkcji odbywa się w kraju. 

Program ma swoich ambasadorów – w 2015 roku twarzami kam-

panii byli: mister Polski Rafał Maślak oraz trzy panie: Dominika 

Chryn, Iwona Zielińska oraz Agnieszka Czajka. Od tego roku am-

basadorki Polskiej Mody są wybierane drogą ogólnopolskiego ca-

stingu organizowanego na terenie MTP. W konkursie może wziąć 

udział każda kobieta 18+ bez względu na rozmiar i typ sylwetki. 

Ambasadorem natomiast niezmiennie pozostaje Rafał Maślak. 

TARGI MODY 
POZNAŃ 
W NOWEJ FORMULE
Poznańskie targi stawiają na nowe trendy 
w organizacji wydarzeń 
dla branży fashion. 
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Firmy na całym świecie mogą już czerpać korzyści 
z zastosowania najnowszej wersji oprogramowania 
Opti tex O/15.
Użytkownicy oprócz standardowego pakietu pozwalającego na two-
rzenie konstrukcji, modelowanie i stopniowanie szablonów oraz 
optymalizowanie układów kroju mogą korzystać z zaawansowanego 
modułu 3D umożliwiającego pracę na fotorealistycznych modelach. 
Wszyscy szukający narzędzia, które nadąża za obecnymi trendami 
produkowania krótkich, dopasowanych do indywidualnego odbiorcy 
serii, znajdą pomoc w module do tzw. krawiectwa miarowego. Poma-
ga on w modelowaniu szablonów pod specyfi czne zamówienia i wy-
miary, co znacznie przyspiesza pracę konstruktora.

Zwiększ elastyczność i efektywność
Modele stworzone w Opti tex 3D pozwalają zobaczyć, jak projekt bę-
dzie się prezentował na wirtualnym manekinie, którego każdy parametr 
i wymiar możemy ustawić w zależności od potrzeb. Dodatkowo wy-
korzystanie manekinów animowanych – specjalnie przygotowanych 
przez producenta oprogramowania Opti tex – daje możliwość zapre-
zentowania stworzonej kolekcji na wirtualnym wybiegu. Dzięki takiej 
pracy oszczędzamy środki pieniężne, ale także przyspieszamy proces 
dostarczenia fi nalnego produktu na rynek.

Ponad 7 tysięcy fi rm, 
ponad 27 tysięcy instalacji na całym świecie
Wielu producentów i konstruktorów odzieży na całym świecie do-
strzegło już zalety przygotowywania kolekcji w stabilnym środowisku, 
gwarantującym efekty. Wśród nich znajdują się takie marki, jak Tommy 
Hilfi ger, Victoria’s Secret, Roberto Cavalli i Scott ’s Sport. Także rodzimi 
producenci wybierają oprogramowanie Opti tex, m.in. Sunwear, Corin, 
Kinga czy Gatt a.

gwarantującym efekty. Wśród nich znajdują się takie marki, jak Tommy 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:  + 48 883 307 993   opti tex@allcomp.pl   www.allcomp.pl

Testuj bezpłatną licencję oprogramowania Opti tex 
O/15 przez miesiąc!
Przekonaj się, jak efektywna i prosta jest praca w środowisku Opti tex. 
Dostawca oprogramowania, fi rma Allcomp Polska z Katowic, rozpo-
częła akcję, w ramach której każda fi rma może na miesiąc pozyskać 
całkowicie bezpłatną licencję na pełną wersję oprogramowania.

Jeśli chcesz przetestować Opti tex w najnowszej 
wersji O/15, napisz na opti tex@allcomp.pl
Pośpiech wskazany, ponieważ liczba testowych 
bezpłatnych licencji jest ograniczona. 
Przed rozpoczęciem testowania, 
w ramach promocji, zapewniamy szkolenie.

Chcesz zobaczyć jak
proste w użytkowaniu jest oprogramowanie 
do konstrukcji odzieży OPTITEX?
Nie zwlekaj. Zgłoś się już dzisiaj!
Testuj BEZPŁATNIE najnowszą wersję

Dopasowane oprogramowanie!



Firmy na całym świecie mogą już czerpać korzyści 
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Opti tex O/15.
Użytkownicy oprócz standardowego pakietu pozwalającego na two-
rzenie konstrukcji, modelowanie i stopniowanie szablonów oraz 
optymalizowanie układów kroju mogą korzystać z zaawansowanego 
modułu 3D umożliwiającego pracę na fotorealistycznych modelach. 
Wszyscy szukający narzędzia, które nadąża za obecnymi trendami 
produkowania krótkich, dopasowanych do indywidualnego odbiorcy 
serii, znajdą pomoc w module do tzw. krawiectwa miarowego. Poma-
ga on w modelowaniu szablonów pod specyfi czne zamówienia i wy-
miary, co znacznie przyspiesza pracę konstruktora.

Zwiększ elastyczność i efektywność
Modele stworzone w Opti tex 3D pozwalają zobaczyć, jak projekt bę-
dzie się prezentował na wirtualnym manekinie, którego każdy parametr 
i wymiar możemy ustawić w zależności od potrzeb. Dodatkowo wy-
korzystanie manekinów animowanych – specjalnie przygotowanych 
przez producenta oprogramowania Opti tex – daje możliwość zapre-
zentowania stworzonej kolekcji na wirtualnym wybiegu. Dzięki takiej 
pracy oszczędzamy środki pieniężne, ale także przyspieszamy proces 
dostarczenia fi nalnego produktu na rynek.

Ponad 7 tysięcy fi rm, 
ponad 27 tysięcy instalacji na całym świecie
Wielu producentów i konstruktorów odzieży na całym świecie do-
strzegło już zalety przygotowywania kolekcji w stabilnym środowisku, 
gwarantującym efekty. Wśród nich znajdują się takie marki, jak Tommy 
Hilfi ger, Victoria’s Secret, Roberto Cavalli i Scott ’s Sport. Także rodzimi 
producenci wybierają oprogramowanie Opti tex, m.in. Sunwear, Corin, 
Kinga czy Gatt a.

gwarantującym efekty. Wśród nich znajdują się takie marki, jak Tommy 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:  + 48 883 307 993   opti tex@allcomp.pl   www.allcomp.pl

Testuj bezpłatną licencję oprogramowania Opti tex 
O/15 przez miesiąc!
Przekonaj się, jak efektywna i prosta jest praca w środowisku Opti tex. 
Dostawca oprogramowania, fi rma Allcomp Polska z Katowic, rozpo-
częła akcję, w ramach której każda fi rma może na miesiąc pozyskać 
całkowicie bezpłatną licencję na pełną wersję oprogramowania.

Jeśli chcesz przetestować Opti tex w najnowszej 
wersji O/15, napisz na opti tex@allcomp.pl
Pośpiech wskazany, ponieważ liczba testowych 
bezpłatnych licencji jest ograniczona. 
Przed rozpoczęciem testowania, 
w ramach promocji, zapewniamy szkolenie.

Chcesz zobaczyć jak
proste w użytkowaniu jest oprogramowanie 
do konstrukcji odzieży OPTITEX?
Nie zwlekaj. Zgłoś się już dzisiaj!
Testuj BEZPŁATNIE najnowszą wersję

Dopasowane oprogramowanie!
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Biżuterię marki Venis 
można zakupić w salonie firmowym 

w Sulejówku oraz w sklepie internetowym 

www.venis.pl 

Amazonit, hematyt, onyks, 

tygrysie oko czy kryształy Swarovskiego. 

Szlachetne kamienie, które zdobią kobiety 

i nadają im blask. Ale czy tylko?

 Marka Venis odpowiada na rosnące potrzeby… 

mężczyzn. 

Anna Sękowska, założycielka oraz projektantka 

firmy, podkreśla: „Mężczyźni chcą być modni. 

Coraz częściej nieodzownym 

elementem ich nowoczesnych stylizacji 

są bransoletki z naturalnych kamieni”. 

Właśnie dla nich przygotowała kolejną już 

kolekcję. Stonowane kolory szarości, czerni, 

grafitu oraz piasku są idealne do stylizacji 

wizytowej, jak i casualowej. Ręcznie tworzone

 oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb 

i zamówień mogą stać się idealnym prezentem 

dla siebie bądź bliskiej osoby.

NIEPRZEGAP!

Zagraniczne:
09–11.02  targi tkanin Milano Unica 
| Fieramilanocity Mediolan 

10–12.02  targi butów i akcesoriów GDS 
| Düsseldorf Exhibition Centre

13–15.02  targi mody Premium Order Munich 
| MOC Monachium

14–16.02  targi mody Pure London 
| Olympia London – Kensington

14–17.02  targi toreb Mipel | Fiera Milano

14–17.02  targi obuwia the MICAM | Fiera Milano 

15–18.02  targi technologii w modzie Avantex 
| Parc des Expositions Paryż

15–18.02  targi tkanin i dodatków Texworld 
| Parc des Expositions Paryż

16–18.02  targi tkanin Première Vision 
| Parc des Expositions Paryż

23–25.02  targi skórzane Lineapelle 
| Fieramilano Rho Mediolan

23–26.02  targi mody CPM Collection Première
 | Expocentre Fairgrounds Moskwa

27–29.02  targi mody MIPAP 
| Fieramilanocity Mediolan

27–29.02  targi mody White Show 
| Via Tortona Mediolan

2–5.03  targi futer i wyrobów skórzanych Mifur 
| Fiera Milano

20–23.05  targi ślubne SI Sposaitalia Collezioni 
| Fieramilanocity Mediolan

29.06–1.07  targi tkanin Pitti Filati | Florencja  

Polskie:
24–26.02  targi mody Poznań Fashion Fair 
| Tereny Targowe MTP Poznań

4–6.03  Fast Fashion 2016 
Międzynarodowe Targi Mody 
| Ptak Expo Rzgów

19–20.03  Warsaw Fashion Store 
| Stadion Narodowy Warszawa

13-14.04 targi Maszyn Technologii i Surowców 
do Produkcji Odzieży, Techconfex
I Hala Expo Łódź

NA NAJBLIŻSZE MIESIĄCE

KALENDARZ
TARGÓW



gaba@sunofgaba.com.pl    |    +48 62 735 15 53
www.sunofgaba.com.pl
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ILUSTROWANIE 

– SZANSĄ DLA 
ARTYSTÓW

ILUSTRATORZY | Moda w Polsce

„Ilustrowanie mody to objaśnianie sztuki poprzez sztukę” 
– tak David Downton,  jeden z największych współczesnych 
ilustratorów mody, wyjaśnia, czym jest jego praca. 
Wydaje się, że rysunki żurnalowe przeżywają obecnie 
swój renesans. Z tej formy korzystają już nie tylko magazyny, 
ale też marki odzieżowe, projektanci, producenci 
i galerie handlowe. Czym jest sztuka ilustrowania 
i czy na pewno to jeszcze sztuka, spróbuję odpowiedzieć 
razem z najlepszymi polskimi twórcami.

Opracowała: Magdalena Leszner-Skrzecz
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„Obraz wart jest tysiące słów”. To 
chińskie przysłowie ma dziś ogrom-
ne znaczenie. Nie da się zaprzeczyć, 
że żyjemy w świecie obrazów, przede 
wszystkim cyfrowych. Jesteśmy 
nimi otoczeni przez programy tele-
wizyjne, reklamy, portale, telefony, 
tablety, magazyny. Szczególnie na 
zmysł wzroku działa branża fashion 
& beauty. Kosmetyki, torebki, obu-
wie, biżuteria, moda. Wszystkie one 
są synonimem luksusu, kobiecości 
bądź męskości, indywidualności 
czy elitarności. To rzeczy, które 
kupujemy, gdyż stały się wizytówką 
ich użytkownika oraz nieodłącznym 
elementem codzienności. Ale ze 
względu na olbrzymią konkurencję 
w tym sektorze, świadomie czy też 
nie, wybieramy te produkty, które 
najsilniej do nas przemawiają. Na 
wybór marki wpływa nie tylko sam 
produkt, ale jego forma i emocje, 
jakimi zostajemy obdarowani po-
przez jego zakup. To właśnie dlatego 
dla projektantów pracuje rzesza 
fachowców: stylistów, makijażystów, 
grafików, fotografów, marketingow-
ców, których wspólne działania mają 
się przełożyć na najlepszą fotografię 
sprzedażową. To ona niezaprzeczal-
nie rządzi dziś światem reklamy, 
bez niej nie odbędzie się żadna 
kampania. 

Z drugiej strony już od jakiegoś 
czasu dostrzegam powrót do źródeł 
jeśli chodzi o przedstawianie mody. 
Na rynku branżowym pojawili 
się ilustratorzy. Twórcy, którzy za 
pomocą form plastycznych ukazują 
nie tylko suchy produkt, ale cały 
wachlarz emocji i nastrojów. Ich 
prace stają się doceniane zarówno 
przez fachowców fashion, jak 
i samych konsumentów. Jak mówi 
niedościgniona w tej branży Anna 
Halarewicz: Moda to człowiek, 
który ją nosi, a mnie zawsze bardziej 
interesowała osoba. Świat mody jest 
dla mnie porównywalny z głębią 
oceanu, nieskończoność kolorów, 
faktur, kształtów, a jednocześnie 
mrok, drapieżność i przede wszystkim 
tajemnica. Moją największą miłością 
jest wciąż Alexander McQueen, 
pokazy-spektakle, moda, która 
jest sztuką. To bardzo pociągający 
i wciągający świat, szczególnie kiedy 
środkiem wyrazu jest kolor i linia. 

Jako ilustrator nie mam też żadnych 
ograniczeń, ogranicza mnie własna 
wyobraźnia, no i może przestrzeń 
robocza, czyli kartka.

Rysunek istniał przed wielką modą. 
Historia sztuki to przecież obrazy, 
grafiki, a nawet rzeźba, która obok 
wielkich tematów prezentuje wła-
śnie ubiór. Wystarczy wspomnieć 
grafiki Dūrera, XV-wieczne obrazy 
niderlandzkich mistrzów, włoskich 
twórców renesansu czy mistrzów 
dworskich z Velázquezem na czele. 
Tylko dzięki tym źródłom mamy 
wiedzę, jak ubierali się przodko-
wie. Bo tak naprawdę moda jako 

Twórcy za pomocą 
form plastycznych ukazują 

nie tylko suchy produkt, 
ale cały wachlarz EMOCJI 
                     i NASTROJÓW.
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ILUSTRATORZY | Moda w Polsce

osobne zjawisko pojawiła się dopiero 
w XVII wieku, gdy w Anglii zaczęły 
powstawać o niej eseje, a artyści, jak 
Vāclav Hollar, sporządzali grafiki 
pokazujące każdy szczegół ubioru. 
W 1759 roku ukazał się „The Lady’s 
Magazine”, gdzie obok artykułów 
o modzie znalazły się ryciny tegoż 
tematu. Niezależnie od istniejącej 
sztuki malarskiej, powstała nowa ga-
łąź i pojawili się nowi mistrzowie – 

we własny twórczy sposób, który 
pobudza wyobraźnię widza i jest 
przyjemny dla oka.

I rzeczywiście tak jest. Gdy oglą-
damy prace mistrzów, takich jak 
wspomniany na początku David 
Downton, Magan Hess, Paula Bon-
net czy też Katie Rodgers, nie sposób 
ich pomylić. Kreska, pociągnięcie 
pędzla, barwy – każdy ma swój nie-
powtarzalny kod tworzenia. Polscy 
twórcy także wykształcili swój styl. 
Prezentują własną estetykę. Niekiedy 
ekspresyjny charakter zastępowany 
jest u innego romantyczną nostalgią. 
Uwielbienie monochromatyczne 
przekształcone zostaje gdzie indziej 
w szaleństwo barw. Co więcej ich 
prace są na tyle dobre, że mogą 
konkurować z pracami zagranicz-
nymi. Solidne wykształcenie, ciągłe 
doskonalenie warsztatu, ciężka 
praca i wytrwałość stają się podsta-
wą w kreatywnym świecie. Ale jak 
pokazuje życie, to nie wystarcza. By 
być artystą, ilustratorem czy freelan-
cerem w Polsce, potrzebne są trzy 
złote zasady. Po pierwsze: być odpor-
nym na krytykę. Po drugie: liczyć się 
z tym, że jest to ciężki zarobek. Po 
trzecie: poświęcić prywatne życie na 
samorealizację (M. Suda)

Ilustracja pozwala     
na wydobycie charakteru kolekcji    

projektanta, pozwala
odnaleźć ukryty sens. 

To pewna forma narracji, 
jak i odzwierciedlenie 

WŁASNYCH EMOCJI. 
(...) pozwala nam na wyrażenie 

samego siebie
ilustratorzy. Na ich rozkwit na pewno 
miało wpływ powstanie wielkich 
periodyków mody – „Harper’s Bazaar” 
w 1867 roku i „Vogue” w 1892 roku 
w Stanach Zjednoczonych. To tam 
początkowo twórcy mogli zaprezen-
tować swe prace na szeroką skalę. 
Jednym z najbardziej cenionych 
był Erté, ilustrator rosyjskiego 
pochodzenia, związany z „Harper’s 
Bazaar”. Inspirując się panującymi 
trendami, tworzyli w duchu czasu, 
gdzieś na drugim planie zostawiając 
swą indywidualność. Wydaje się, 
że dopiero przełom XX/XXI wieku 
przyniósł w tym względzie zmianę. 

Artyści filtrują modę przez swoją 
osobowość. Jak mówi czołowy nasz 
artysta Mateusz Suda: Ilustracja 
pozwala mi na wydobycie charakteru 
kolekcji projektanta, pozwala od-
naleźć ukryty sens. To pewna forma 
narracji, jak i odzwierciedlenie wła-
snych emocji. Kiedyś ilustracja mody 
miała bardziej charakter techniczny, 
zastąpiła ją fotografia. Teraz mamy 
okres jej powrotu do łask. Pozwala 
nam na wyrażenie samego siebie. Ko-
lekcja to inspiracja. A co dalej z nią 
zrobimy, to już zależy od nas samych. 
Elena Ciuprina, młoda i niezwykle 
zdolna artystka, dodaje: Co mi się 
najbardziej podoba w tej dziedzinie? 
Przekazywanie wizualnej idei lub 
interpretacja produktu świata mody 
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W naszym kraju nie jest jeszcze 
łatwo być artystą. Wydaje się, że 
każdy sam potrafi coś zaśpiewać, na-
rysować, sfotografować etc. Często 
okazuje się, że nazwisko, znajomości 
bądź pieniądze wyznaczają statut 
i pozycję na tym gruncie. Doświad-
czenie oraz wykształcenie przegry-
wają z zarozumialstwem oraz pychą. 
Kreacji towarzyszy zwątpienie. Świa-

domość, czy to muzyczna, czy też 
plastyczna, jak w omawianym przez 
nas zagadnieniu, jest często na po-
ziomie podstawówki. Nie poprawia 
tego fakt, że niestety wielka moda, 
a co za tym idzie jej promocja jest 
u nas traktowana po macoszemu. 
Jak podkreśla moja rozmówczyni 
Sylwia Dębicka: Moda jest w naszym 
kraju niedocenianą i bagatelizowaną 
dziedziną. Większości ludzi kojarzy 
się z błahostkami, damskimi fata-
łaszkami, czyli niczym poważnym. 
A przecież moda dotyczy każdego 
z nas. Nawet tych, którzy deklarują, 
że się nią nie interesują. Nasz strój to 
niewerbalny komunikat, jaki wysyła-
my otoczeniu. Jednak póki nie zmieni 

się traktowanie artystów i ich dorob-
ku, nie poprawi się ich status. Wydaje 
się, że mieszkając np. w Paryżu czy 
Londynie, łatwiej jest zrobić karierę, 
ma na to wpływ wiele czynników. 
Jakich? Odpowiada imię M. Suda: 
…na świecie magazyny mody udo-
stępniają rubryki ilustratorom, gdzie 
np. komentują poprzez ilustrację styl 
uliczny Nowego Jorku. 

Moda jest 
NIEDOCENIANĄ 

i bagatelizowaną 
dziedziną. (...) strój 

to niewerbalny 
komunikat, jaki 

wysyłamy otoczeniu.
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skich ilustratorów, artystów z Azji, 
Stanów, Ameryki Południowej, Turcji 
(E. Ciuprina). Jak pokazują badania 
i statystyki, coraz większa grupa 
ludzi nie rozstaje się ze swoimi wir-
tualnymi światmi Facebooka, Insta-
gramu czy Twittera. Social media to 
współczesne galerie sztuki… Internet 
to medium, które jest ważne. Dzięki 
niemu możemy promować naszą 
sztukę, kontaktować się z klientami, 
jak i podejmować ciekawe współprace 
(M. Suda). Ale Internet to również 
ryzyko konkurencji. Nie da się chyba 
uniknąć plagiatów i kradzieży po-
mysłów, jeśli nasze prace widzi cały 
świat. Nie uratujemy się przed falą 
krytyki czy złośliwych komenta-
rzy.  Jak w każdej dziedzinie, coraz 
trudniej będzie zadowolić klienta 
czy spełnić jego oczekiwania, tak by 
reklamowany produkt miał to coś. 
Sylwia Dębicka dodaje: Coraz wyżej 
jest ustawiona poprzeczka. Nie wy-

ILUSTRATORZY | Moda w Polsce

Nie wystarczy 
PERFEKCYJNIE 
wykonany rysunek 
postaci, trzeba 
zaproponować 
coś od siebie, 
jakąś nową jakość, 
która będzie 
UNIKATOWA

Ilustratorzy współpracują z wielkimi 
koncernami, projektując dla nich 
limitowane edycje, m.in. Takashi 
Murakami & Louis Vuitton. 
Sztuka jest prezentowana również 
w galeriach oraz na eventach. U nas 
to wszystko dopiero wkracza. Mimo 
że polscy twórcy mogą się pochwalić 
pracą dla takich gigantów jak: „Twój 
Styl”, „Harper’s Bazaar”, „Elle”, 
„Bizuu”, „Tatuum” czy „Glamour 
Poland” i „Fashion Philosophy – 
Fashion Week Poland”, to sądzę, że 
jeszcze daleka droga do pozycji, jaką 
mają zagraniczni twórcy.

Paradoksalnie drogą do kariery 
okazuje się Internet. Z jednej strony 
w pewien sposób przekształcił świat 
artystyczny, uprościł go i sprawił, 
że jest na dotknięcie ręki. Ofiarował 
swoją przestrzeń, zabierając nie-
jako poświatę tajemniczości oraz 
wyjątkowości, jaka towarzyszyła 
sztuce. Z drugiej jednak strony 
trzeba przyznać, że otworzył granice 
w sposób niewyobrażalny. Nie do 
pomyślenia było jeszcze kilkadzie-
siąt lat temu, by praca stworzona 
w maleńkim atelier mieszkańca 
blokowiska została zobaczona przez 
tysiące ludzi na całym świecie i to 
w przeciągu kilkunastu minut. Dziś 
wystarczy otworzyć komórkę. Na 
Instagramie śledzę wspaniałych pol-
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GARBARNIA NADARZYN

Waldemar K. Malinowski

ul. Turystyczna 36

05-830 Nadarzyn

Tel.: 22 729-86-45

Faks: 22 729-82-72

Producent wysokiej jakości 
skór świńskich

www.garbarnianadarzyn.pl

starczy już sam, choćby perfekcyjnie 
wykonany, rysunek postaci, trzeba 
zaproponować coś od siebie, jakąś 
nową jakość, która będzie unikatowa.

Rozwiązanie? Tworzyć! Tworzyć! 
I jeszcze raz tworzyć! Bez wątpienia 
sztuka, a w tym przypadku ilu-
stratorstwo, jest niezwykłą gałęzią 
artystyczną. Każdy wyraz plastyczny 
staje się estetyczno-emocjonalnym 
doznaniem. Każda taka praca to po-
szanowanie tradycji i ukłon w stronę 
wielkich mistrzów. Niezależnie 
od tego, czy kreujemy ten świat za 
pomocą kredek, ołówka, farb czy 
też dodajemy coś w wirtualnym 
kreatorze, stajemy się twórcami 
prawdziwej sztuki. Dodając do tego 
nasze zaangażowanie, serce oraz 
wrażliwość, ofiarowujemy odbior-
com dzieła, obok których nie przejdą 
obojętnie. A przecież o to właśnie 
w tym wszystkim chodzi. 
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   CUDZE CHWALICIE,      
   SWEGO 
   NIE ZNACIE

Odzież i obuwie „Made in Poland” od wielu lat 
słyną z wysokiej jakości, nowoczesnego designu oraz przystępnej 

ceny detalicznej. Są cenione przez najbardziej wymagających 
konsumentów. Niestety często są pomijane przez krajowy rynek, 

dopiero na rynkach zagranicznych, ku uciesze producentów, 
wiele produktów odnosi SUKCES handlowy. 

W związku z powyższym postanowiliśmy przyjrzeć się 
kilku wybranym markom obuwniczym 

i przybliżyć historię zdobywców.
Opracował: Robert Stawski
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   uż w latach 90., tuż po 
transformacji ustrojowej, polscy pro-
ducenci obuwia dostrzegli potrzebę 
dywersyfikacji sprzedaży krajowej. 
Ci, którzy przetrwali czas przemian, 
dostosowali się do nowego prawa 
rynkowego, sprostali konkuren-
cji i wymaganiom konsumentów, 
a także zrozumieli konieczność 
reform, niemal natychmiast roz-
szerzyli swoją obecność za granicą. 
Rozpoczęło się wielkie poszukiwanie 
nowych rynków zbytu. Na pierw-
szym planie znalazły się oczywiście 
kraje ościenne oraz kontynent euro-
pejski. Perspektywa przystąpienia do 
Unii Europejskiej dawała możliwość 
współpracy z Zachodem, a liczne 
powiązania gospodarcze i polityczne 
minionego ustroju pozwalały na 
bezpieczną ekspansję na Wschód. 
Dzięki zdecydowanym działaniom 
szybko wyłonili się liderzy polskiego 
eksportu w branży obuwniczej, 
którzy po włączeniu Polski do zjed-
noczonej Europy umacniali swoją 
pozycję na zagranicznych rynkach, 
śmiało wychodząc poza kontynent. 

PO RELAXACH 
PRZYSZEDŁ WOJAS 
Polski hit obuwniczy epoki PRL, 
czyli produkowane od 1955 roku 
przez Nowotarskie Zakłady Przemy-
słu Obuwniczego „Podhale” zimowe 
buty „Relax” latami stroiły rodzime 
damskie i męskie nogi. Wyproduko-
wane w kilkuset milionach egzem-
plarzy, nieodłącznie kojarzyły się 
ze śnieżną aurą lat 70. i 80. Wielka 
fabryka nie przetrwała jednak trans-
formacji i ostatecznie w latach 90. 
zaprzestała produkcji. 

Zrozumienie 
potrzeb klientów, 
oferta wysokiej 
jakości, modne fasony 
i dbałość o szczegóły 
znalazły swoje 
odzwierciedlenie 
na polskim rynku 
sprzedażowym 

Od 1981 roku wśród wielotysięcznej 
załogi NZPO „Podhale” był kon-
struktor Wiesław Wojas, spadko-
bierca rodzinnej tradycji szewskiej, 
który w okresie przemian gospodar-
czych z powodzeniem przejął część 
upadającego molocha. W 1990 roku 
założył własne przedsiębiorstwo 
obuwnicze, firmując je swoim 
nazwiskiem. Zrozumienie potrzeb 
klientów, oferta wysokiej jakości, 
modne fasony i dbałość o szczegóły 
– bardzo szybko znalazły swoje 
odzwierciedlenie na polskim rynku 
sprzedażowym, zyskując rzeszę 
zadowolonych klientów. Prawie 
170 własnych salonów obuwniczych 
w Polsce, sklepy firmowe w Słowacji 
oraz eksport ponad 20 procent pro-
dukcji do Stanów Zjednoczonych, 
Rosji, Niemiec, Francji, Węgier, 
Irlandii na Litwę, plasują firmę 
Wojas SA w czołówce polskich eks-
porterów branży obuwniczej.
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Ówczesne mity żyjące w mentalno-
ści Polaków wykorzystała powstała 
w 1994 roku polsko-włoska spółka 
obuwnicza z Pobrzeża Koszaliń-
skiego – Gino Rossi, przyjmując 
za nazwę imię i nazwisko jednego 
z udziałowców. Modny asortyment 
ze średniej i wysokiej półki cenowej 
szybko zdobył uznanie klientów, 
którzy przez długi czas uważali, że 
buty tej marki pochodzą z Włoch. 
Rozbudowana sieć ekskluzywnych 
salonów sprzedaży przyciągała spra-
gnione eleganckich fasonów oczy 
i portfele Polaków. Jednakże krajowy 
rynek zdecydowanie nie wystarczał 
właścicielom, dlatego na kanwie 
rodzimego sukcesu sięgnęli po rynki 

zagraniczne. Obecnie Gino Rossi SA 
z powodzeniem sprzedaje swoje wy-
roby m.in. do Niemiec, Czech, Rosji 
i na Litwę.

SYRENA, BARTNICCY 
I BARTEK
Problem dostępności porządnego 
obuwia dla dzieci w latach 90. był 
równie duży, jak zakup kompletu 
mebli do salonu, który nie byłby 
popularną meblościanką. Starsi 
wiekiem Polacy doskonale pamiętają 
puste półki nie tylko w sklepach 
z odzieżą dziecięcą. Dostępne zaś 
buty Dolnośląskich Zakładów 
Przemysłu Skórzanego „Odra” czy 
Południowych Zakładów Przemysłu 
Skórzanego „Chełmek” dalekie 
były od zachodnich standardów. 
Najłatwiej było w stolicy, do której 
przyjeżdżali rodzice ze swoimi 
pociechami ze Śląska, z Pomorza 
i Wielkopolski. 

Produktową niszę w branży 
obuwniczej zauważył Paweł 
Bartnicki, syn Janusza i Bożeny 
Bartnickich, pracowników 
Warszawskich Zakładów 
Przemysłu Skórzanego 
„Syrena”. 

GINO ROSSI 
– WŁOCH ZE SŁUPSKA
Nadmorskie klimaty kojarzone 
z piaszczystymi wybrzeżami Morza 
Śródziemnego i modą plażową przy-
wołują na myśl europejską kolebkę 
stylu – Włochy. Już w czasach Polski 
Ludowej robotnicze społeczeństwo 
miast z uwagą śledziło zakupowe 
wyprawy żon partyjnych dygnitarzy 
do Europy Zachodniej, utożsamiając 
tamtejsze trendy z niedostępnym 
wówczas dla przeciętnego Kowal-
skiego luksusem. Żelazna kurtyna 
komunizmu umacniała przeko-
nanie konsumentów o wyjątkowej 
jakości wszystkiego, co pochodziło 
z Zachodu.  

Modny asortyment 
szybko zdobył 
uznanie klientów 
(...)sieć ekskluzywnych 
salonów sprzedaży 
przyciągała 
SPRAGNIONE 
eleganckich fasonów 
oczy Polaków
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Dzięki wykupionemu z państwo-
wych zakładów parkowi maszy-
nowemu rozpoczął produkcję 
butów dla dzieci w każdym wieku. 
Mnogość fasonów (ok. 300 rocznie), 
przyjazna kolorystyka oraz wiedza 
specjalistów od rozwoju dzieci 
pozwoliły firmie Bartek SA zdobyć 
zaufanie rodziców i sympatię ma-
łych użytkowników. Starania wła-
ściciela sprawiły, że marka odniosła 
międzynarodowy sukces. Obecnie 
z powodzeniem eksportuje do 
Anglii, Irlandii, Holandii, Francji, 
Niemiec, Rosji, Białorusi, Ukrainy, 
Mołdawii i krajów nadbałtyckich. 

ARABOWIE POKOCHALI 
KAZAR
W 1990 roku było ich czterech, 
a hurtownia z obuwiem tylko 
jedna. Zamarzyły im się włoskie 
buty, których na zreformowanym 
polskim rynku można było szukać 
z przysłowiową świecą. Po ośmiu 
latach pracy w imporcie w zarządzie 
pozostał jedynie Artur Kazienko, 
od którego imienia i nazwiska po-
wstał zgrabny słowotwór w nazwie 
marki. Był to odpowiedni czas na 
głębokie zmiany w polityce firmy 
poprzez rozpoczęcie produkcji 
własnej, rozwój prestiżowego brandu 
i próbę zdobycia konsumenckiego 

segmentu premium. Wysiłki szybko 
zostały zwieńczone ogólnopolskim 
sukcesem, a obuwie z Przemyśla 
trafiło na wybiegi między innymi 
takich projektantów jak: Paprocki 
& Brzozowski, Ewa Minge, Teresa 
Rosati, Agnieszka Maciejak, Łukasz, 
Jemioł, Natalia Jaroszewska, Agata 
Wojtkiewicz.
W 2013 roku okazało się, że luksu-
sowe obuwie Kazar kochają nie tylko 
polskie nogi. Po ponad 40 salonach 
firmowych w kraju firma otworzyła 
sklepy w Rumunii i na Węgrzech. 
Miłośnikami marki stali się także 
fascynaci luksusu i posiadacze 
wielkich pieniędzy, czyli mieszkańcy 
Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich, oraz Katarczycy, Kuwejtczycy 
i Bahrajńczycy. 

Podobnych historii międzynaro-
dowego sukcesu w polskiej branży 
obuwniczej jest zdecydowanie 
więcej. Rozpoznawalność obuwia 
„Made in Poland” cieszy już nie 
tylko producentów, ale także tych, 
którzy doceniają doskonałą jakość, 
nowoczesność, a przede wszyst-
kim nie chcą być postrzegani przez 
pryzmat obiegowego powiedzenia, 
że cudze chwalicie, swego nie znacie. 

Warto więc sięgać po polską odzież 
i obuwie, czyli hity eksportowe, 
które doceniają konsumenci na 
wszystkich kontynentach.

produkcja własna, rozwój 
prestiżowego brandu 

i zdobycie konsumenckiego 
segmentu PREMIUM 

zostały zwieńczone 
ogólnopolskim 

SUKCESEM, 
(...) a obuwie 

trafiło na wybiegi 
projektantów
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BARDZO 
POLITYCZNA 
Ubiór jest tym elementem, 
na który zwracamy uwagę w dyplomacji 
czy w ogóle w życiu politycznym. 
Wyrazisty wizerunek nie musi wcale 
gwarantować kolejnej kadencji, 
tak jak klasyka oznaczać nudy. 
Jak zatem skompletować garderobę, 
by odnieść polityczny sukces? 

Opracowała: Monika Sołoduszkiewicz

            ak cię widzą, tak cię piszą.  
            Słowa te nad wyraz często
            odnoszą się do polityków, 
których kompetencje określa się 
przez wygląd zewnętrzny. Nierzad-
ko istotne aspekty merytorycz-
ne w czasie debat wyborczych 
schodziły na drugi plan, ustępując 
miejsca dyskusji o kolorze krawa-
ta, źle skrojonej marynarce czy 
zbyt dużym dekolcie. Polityczni 
doradcy doskonale wiedzą, że to 
oko wyborcy dokonuje pierwszej 
weryfikacji, a ostateczna decyzja 
może być uzależniona od dbałości 
o wygląd. 

− Politycy reprezentują naród nie 
tylko w kraju, ale też na forum mię-
dzynarodowym. To zawód zaufania 
publicznego, a ta rola dokładnie 
określa, jak powinien wyglądać 
strój polityka. Dress code, czyli 
zbiór zasad i norm odnoszących 
się do wizerunku, musi być znany 
każdemu politykowi, tak by jego 
wizerunek był adekwatny nie tylko 
do okoliczności, miejsca i wieku 
polityka, ale również dostosowany 
do elektoratu. Jeżeli osoba repre-
zentująca ugrupowanie ludowe 
będzie występowała w drogich, 
szytych na miarę garniturach, 

epatując źle rozumianym luksusem, 
to jej wiarygodność będzie raczej 
wątpliwa. Celem polityków jest być 
słyszanym i wysłuchanym, dlatego 
zasada „mniej znaczy więcej” 
ma tu fundamentalne znaczenie. 
Oczywiście zdarzali się i będą się 
zdarzać politycy, którzy stawiają 
na wyrazisty, wręcz ekstrawa-
gancki styl. Należy jednak zadać 
pytanie, czy przypominając sobie 
takie postacie, pamiętamy głównie 
ich stroje, czy też to, co mieli do 
przekazania? Politycy w Polsce 
są coraz lepiej ubrani, aczkolwiek 
wielu z nich nadal uważa, że zasa-
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czące ubioru nieco złagodniały.  
O tym, że nie tylko celebrytki 
mogą stać się inspiracją dla sty-
lowych kobiet na całym świecie, 
najlepiej świadczy fakt, że żona 
premiera Wielkiej Brytanii, Sa-
manta Cameron, znalazła się na 
szczycie tegorocznej listy najle-
piej ubranych kobiet magazynu 
„Vanity Fair”, a kreacje księżnej 
Cambridge w rekordowym tempie 
znikają z brytyjskich sieciówek. 
Zresztą zamiłowanie do ubrań 
z popularnych sklepów było dotąd 
domeną Michelle Obamy. Pierwsza 
dama Stanów Zjednoczonych 
jest chyba najbardziej niepokorna 
spośród swoich poprzedniczek. 
Nie stosuje się do zasad protokołu 
i chętnie występuje na okładkach 
magazynów o modzie. Atletyczne, 
ale przede wszystkim odsłonię-
te ramiona z sesji zdjęciowej dla 
„Vogue’a” wywołały prawdziwą 
burzę w światowych mediach. 
Amerykanki pokochały jednak styl 
Michelle Obamy – podążającej za 
trendami i promującej młodych 
projektantów. 
– Michelle Obama, którą można 
już chyba nazwać światową ikoną 
mody, prezentuje specyficzny 
styl. To rodzaj elegancji, którą na-
zwałbym wypoczynkową, ale jest 

Celem polityków jest być słyszanym 
i wysłuchanym, dlatego zasada 
„MNIEJ  ZNACZY  WIĘCEJ” 
ma tu fundamentalne znaczenie

dy doboru stosownego stroju ich 
nie dotyczą — zauważa Agnieszka 
Martyna-Ross, trener biznesu, eks-
pert z zakresu dress code’u i sztuki 
autoprezentacji.
Nie trzeba nikogo przekonywać, że 
dress code w dyplomacji jest spra-
wą najwyższej wagi. Przedstawicie-
le elit życia politycznego powinni 
zatem należeć do grupy kształtują-
cej standardy eleganckiego ubioru. 
Tymczasem w kraju nad Wisłą 
wciąż wydaje się kolejne okólniki 
mające uporządkować polityczną 
garderobę. Ostatnie opracowanie 
ministerialnego dress code’u, zle-
cone przez Radosława Sikorskiego, 
zawierało takie oczywistości, jak 
unikanie wiszących kolczyków czy 
okazałych pierścieni. 

– W dawnych podręcznikach 
przedwojennych omawiano zasady 
dobrego wychowania, a także zwy-
czaje dyplomatyczne i wielkoświa-
towe. Protokół dyplomatyczny zaj-
mował się tym jednak w niewielkim 
stopniu. Jeśli np. prezydent przyj-
mował gości z zagranicy, to przed 
taką wizytą ogłaszano w prasie, że 
widzowie zasiadający w lożach i ci 
do dziesiątego rzędu na parterze 
przychodzą w strojach wieczoro-
wych, a żołnierze w mundurach 
galowych. Te wskazówki były może 
dość lakoniczne, ale wynikało 
to z tego, że dobre wychowanie 
i etykieta były w wyższych sferach 
społecznych czymś naturalnym. 
Powinniśmy mieć jednak w tym 
zakresie pewne regulacje. Nawet 
Rajnold Przezdziecki, który był 
jednym z twórców protokołu, pisał, 
że w zasadzie wszyscy wiemy, 
kogo należy przepuścić, wcho-
dząc do pomieszczenia, ale lepiej, 
jeśli mamy to zapisane. Podobnie 
jest z ubiorem. Warto zwracać 
uwagę na informacje zawarte 
w zaproszeniach, które otrzymuje-
my. Należy się do nich bezwzględ-
nie stosować – tłumaczy dr Janusz 
Sibora, badacz dziejów dyplomacji 
i protokołu dyplomatycznego.
Chociaż utarło się, że kobiety 
uczestniczące w polityce nie po-
winny ulegać sezonowym modom 
ani podążać za trendami, to 
w ostatnich latach zasady doty-

bardzo dobrze odbierany. Pierw-
szej damie Stanów Zjednoczonych 
zarzucano zbyt wydekoltowane 
suknie. Myślę, że ona ma po prostu 
taki styl. Gdy prezydent Obama 
z małżonką byli podejmowani 
przez brytyjską parę królewską, to 
dekolt Michelle Obamy podziwiali 
wszyscy, w szczególności książę 
Filip, który nie mógł oderwać oczu 
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PIERWSZA DAMA 
to coś więcej niż moda. 
To jest OSOBOWOŚĆ, 
działalność 
charytatywna 
oraz dorobek, z jakim 
przychodzi

z jakim przychodzi. Podałbym 
przykład Eleanor Roosevelt, która 
była kobietą niezależną, przedsię-
biorczą, kierującą własną firmą, 
a przy tym, jeśli chodzi o jej styl 
bycia, była jak na tamte czasy swe-
go rodzaju ikoną. Należy pamiętać, 
że wnosiła na scenę polityczną coś 
więcej niż suknie. Z amerykańskimi 
prezydentowymi bywało różnie, 
niektóre miały styl, inne nie. Nancy 
Regan na przykład dużo czasu 
poświęcała modzie. Nie lubiła się 
z małżonką Michaiła Gorbaczowa, 
dlatego że Raisa Gorbaczow była 
wykładowcą akademickim, 
a w dodatku ogromnie zaintereso-
wanym historią sztuki. Kiedy składa-
ła wizyty w Stanach Zjednoczonych 
i oglądała jakąś wystawę malarstwa, 
to rozmawiała o niej w sposób 
wykazujący, że się zna na sztuce, 
a Nancy Regan najchętniej roz-
mawiała o butach… Dziennikarze 
bardzo sobie z tego dworowali – 
wspomina dr Janusz Sibora.
Przy okazji ostatnich kampanii, 
prezydenckiej i parlamentarnej, na 
polskiej scenie politycznej zrobiło 
się bardziej stylowo. Duża w tym 
zasługa pań, które zaskarbiły sobie 
uwagę komentatorów. Sztaby 
stylistów i redaktorów analizowały 
kolory garsonek, długości sukienek 
czy rodzaj biżuterii. 

Za najbardziej stylową kobietę 
w polskiej polityce uważa się obec-
nie Agatę Dudę. Pierwsza dama 
zbiera najwięcej pochlebnych re-
cenzji nie tylko wśród stylistów, ale 
i byłych prezydentowych. Podkre-
ślające figurę sukienki zawsze mają 
stosowną długość, a na dobrze 
skrojonych garsonkach nierzadko 
pojawiają się żywa czerwień, fiolet 
lub turkus. W czasie wizyty belgij-
skiej pary królewskiej dostrzeżono 
podobieństwa stylu prezydento-
wej i królowej Matyldy. Tajemnicą 
poliszynela jest, że o wizerunek 
Agaty Dudy dba rodzima marka 
Mario Manezi, która jednak kon-
sekwentnie odmawia komentarzy 
na temat swoich klientów. Zwraca 
się także uwagę na wyraźne inspi-
racje stylem bohaterki amerykań-
skiego serialu „House of Cards”. 
Rzeczywiście, kostiumy projektu 
Johanny Argan do złudzenia 

przypominają stylizacje pierwszej 
damy. Zresztą garderoba Claire 
Underwood jest chętnie kopiowana 
przez kobiety na całym świecie, 
a w szczególności te, które zajmują 
wysokie stanowiska. 

– Ostatnio dużo mówi się o pierw-
szej damie. Porównuje się jej styl 
z wizerunkiem Ewy Kopacz i Beaty 
Szydło. W tym przypadku należy 
zwrócić uwagę na pełnienie od-
miennej roli w polityce, roli, którą 
trzeba właściwie podkreślić za 
pomocą ubioru. Pierwsza dama ma 
dużą świadomość siebie i mody. 
Dobrze wie, co chciałaby przeka-
zać za pomocą mody. Dzięki temu 
odbieramy ją bardzo pozytywnie. 
Marka nie ma tutaj dużego znacze-
nia. Ważne jest to, aby wszystkie 
zasady dress code’u zostały zacho-

od pięknej kobiety, co skwapliwie 
odnotowała prasa. Nie bądźmy 
jednak tacy purystyczni. Muszę przy-
znać, że oglądam bardzo dużo zdjęć 
królowej Elżbiety. Młoda królowa 
Elżbieta w drugiej połowie lat 50. 
nosiła bardzo piękne suknie, nieko-
niecznie takie, które mocno ją za-
krywały. Powiedziałbym, że niektóre 
z nich są podobne do wybieranych 
przez Michelle Obamę. Ta klasyczna 
konwencja kroju sukien lat 50. 
dopuszczała dekolty, a i moda tego 
okresu należała do bardzo ładnych 
– mówi dr Janusz Sibora.
Nie można nie wspomnieć o praw-
dziwych ikonach stylu zza oceanu. 
Jacqueline Kennedy i Nancy Regan 
były pierwszymi prezydentowy-
mi naśladowanymi przez tłumy. 
O stylu Jackie Kennedy mogliby-
śmy rozprawiać godzinami. Cho-
ciaż od złotej ery jej stylizacji upły-
nęło wiele lat, to nadal pozostaje 
niedoścignionym wzorem klasy 
i elegancji. Wprowadziła na poli-
tyczne salony pudełkowe żakiety 
od Chanel i dopasowane w talii 
sukienki na szerokich ramiączkach 
z dekoltem w łódkę. Nieodłącznym 
elementem jej stylu stały się też 
małe, eleganckie toczki.
– Jeśli chodzi o naszą pierwszą 
damę, to trudno na razie mówić 
o stylu, raczej o stylizacjach. 
Z punktu widzenia osoby, która już 
od wielu lat zajmuje się zawodowo 
życiem politycznym, muszę powie-
dzieć, że dla mnie pierwsza dama 
to zdecydowanie coś więcej niż 
moda. To jest osobowość, działal-
ność charytatywna oraz dorobek, 
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wane i wizerunek był spójny. 
Nie ma nic gorszego niż źle ubrany 
polityk, który nie potrafi właściwie 
przekuć wizerunku w sukces. Jeżeli 
wspiera on polskich projektantów, 
to brawo dla niego! Przecież ludzie 
chętniej ufają tym, którzy pomagają 
rodzimym firmom i promują krajowe 
produkty – tłumaczy Agnieszka 
Świst-Kamińska, doradca 
ds. wizerunku, właścicielka Szkoły 
Męskiego Stylu.
Beata Szydło wyraźnie starała 
się iść tropem wielkich kobiet 
świata polityki i wzorem Margaret 
Thatcher czy Madeleine Albright 
uczyniła ze zdobionych broszek 
swój znak rozpoznawczy. Nie 
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby 
nie fakt, że biżuteria w przypad-
ku ostatniej z wymienionych pań 
stanowiła bardzo ważny element 
komunikacji w stosunkach dyplo-
matycznych. 
– Pani premier Szydło zaprezento-
wała nam w kampanii wyborczej 
cały szereg broszek. Ja jednak 
kojarzę broszki przede wszyst-
kim z Madeleine Albright, która 
zasłynęła złotą broszką w kształcie 
węża – bardzo charakterystyczną 
i kunsztownie wykonaną. Wszystko 
zaczęło się w latach 90., gdy Sad-
dam Husajn porównał tę broszkę 
do węża. W przypadku Madeleine 
Albright broszka była niezwykle 
ważnym elementem komunikacji. 
Gdy jednak oglądamy broszki pre-
mier Szydło, to nie widzimy w nich 

niczego szczególnego. Jest ich 
wiele, ale żadna nie zapada w pa-
mięci – zaznacza dr Janusz Sibora.

Madeleine Albright, gdy miała zły 
dzień, nosiła broszki w kształcie 
owadów, a na uroczystości zwią-
zane z US Navy wybierała kotwice. 
Ozdoby o łatwej do odgadnięcia 
symbolice przysparzały czasem kło-
potów – tak było w czasie spotkania 
z Władimirem Putinem w 2000 r., 
gdy amerykańska sekretarz stanu 
założyła broszę w kształcie trzech 
mądrych małpek. Maksyma „nie 
widzę nic złego, nie słyszę nic złego, 

UMIAR 
w politycznej 
garderobie 
jest najwyższą 
z CNÓT

nie mówię nic złego” nawiązywała 
do konfliktu w Czeczenii i skończyła 
się ostrą wymianą zdań z rosyjskim 
prezydentem. 

Z pewnością trudno podać jed-
noznaczną definicję elegancji. 
Szyk i smak w doborze gardero-
by oceniamy przecież wzrokowo 
i intuicyjnie. Zbyt nonszalanckie 
stylizacje wciąż są nie do przyjęcia 
i podobnie jak nadmierne mani-
festowanie indywidualizmu mogą 
skutkować polityczną emeryturą. 
Zatem umiar w politycznej garde-
robie jest najwyższą z cnót.
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UPIÓR W OPERZE 
I KOSTIUM 

OD PROJEKTANTA

„Don Giovanni”, „Eugeniusz Oniegin”, „Madame Butterfly”, 
„Carmen” czy „Traviata” to tylko część tytułów, 

które dzięki polskim projektantom mogły zyskać 
zupełnie nowy charakter. Kostium sceniczny jest nie tylko 

środkiem wyrazu, ale i swoistym identyfikatorem 
zdradzającym charakter i emocje postaci. Jak zatem wygląda 

polska opera oczami projektantów?
Opracowała: Monika Sołoduszkiewicz
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                          ielokrotnie na 
deskach oper i teatrów w Polsce 
mieliśmy okazję podziwiać kostiumy 
sceniczne stworzone przez Gosię 
Baczyńską, Macieja Zienia, Tomasza 
Ossolińskiego, Joannę Klimas czy 
Arkadiusa. Wydaje się jednak, że 
dopiero wyprawa za kulisy, do pra-
cowni, w której powstają dekoracje 
i kostiumy, pozwala lepiej zro-
zumieć, co właściwie oglądamy, 
siedząc wygodnie w sali teatralnej. 
Suknie wiszą w rzędach tak blisko, 
że bez przeszkód dostrzeżemy 
fakturę materiału, misterny haft 
czy elementy konstrukcji. Lśniące 
jedwabie, ciężkie aksamity, bielone 
lny. Nawet na kimś, kto nie ma do 
czynienia z modą na co dzień, musi 
to zrobić ogromne wrażenie.

– Trudno o jakąś prawidłowość albo 
zasadę w kwestii materiałów. Używa 
się tego, co najlepiej zrealizuje zapro-
jektowaną formę i będzie pracowało 
w określony sposób. To może być 
jedwabne crepe satin, skóra albo lniany 
żakard czy bawełniana dzianina. 
Wszystko zależy od tego, jaki efekt 
chce się uzyskać – podkreśla Hanna 
Szymczak, scenograf Opery Bałtyckiej.

Lista projektantów, którzy na 
przestrzeni lat tworzyli kostiumy 
do oper, spektakli czy baletu, jest 
nie tylko długa, ale i imponująca. 

Coco Chanel projektowała kostiumy 
dla zespołu Balety Rosyjskie, a Karl 
Lagerfeld nawiązał do tej współpracy 
przy okazji obchodów stulecia zespo-
łu, projektując suknię primabaleriny. 
Kolejne nazwiska świata mody, które 
pojawiły się na plakatach teatralnych 
i operowych, to m.in: Christian 
Lacroix, Miuccia Prada, Yves Saint 
Laurent i Giorgio Armani. Kostium 
sceniczny, niezależnie od nazwiska 
projektanta, powinien jednak speł-
niać określoną rolę.

– Kostium sceniczny należy do 
grupy środków inscenizacyjnych 
i ma spełniać funkcję wehikułu treści 
i sensów, jakie realizatorzy spektaklu 
chcą zakomunikować odbiorcy. Takie 
oddziaływanie kostiumu odbywa się 
dwutorowo: może na przykład ewoko-
wać emocje widza przez oddziaływa-
nie jakiegoś elementu, który określa 
kontekst kulturowy, przywołując 
określone skojarzenia, co narzuca 
interpretację postaci. Albo czysto 
plastycznie, na zasadzie budowania 
napięcia estetycznego formą lub barwą 
– tłumaczy Hanna Szymczak. 

O wariacje na temat baroku pokusił 
się zapomniany już skądinąd na 
polskim rynku Arkadius. Struktu-
ralne kostiumy zaprojektowane do 

Kostium sceniczny 
należy do środków 
inscenizacyjnych 
i ma spełniać funkcję 
WEHIKUŁU 
treści i SENSÓW
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A jak wygląda praca projektanta przy 
tworzeniu kostiumów operowych czy 
teatralnych? Cóż, nie ma tu pełnej 
dowolności jak w przypadku pracy 
nad kolekcją, a kluczowym słowem 
jest kompromis pomiędzy projektan-
tem, reżyserem a scenografem.

– Ostateczna forma dzieła jest wy-
nikiem współpracy między realiza-
torami. Scenograf czy kostiumograf, 
a w tym przypadku projektant, pełni 

taką właśnie funkcję – tworzy kon-
cepcję kostiumów w ścisłej współ-
pracy z reżyserem czy choreografem 
spektaklu. Jak wiadomo decyzje 
estetyczne, dotyczące np. kolorystyki 
kostiumów, są arbitralne. Kostiumo-
graf proponuje określone rozwią-
zania formalne oraz kolorystyczne 
i konsultuje je ze współrealizatorem. 
Często stroną w tej współpracy jest 
także scenograf, z którym omawia 
się gamę kolorystyczną, w jakiej 

Ostateczna forma 
dzieła jest wynikiem
współpracy między 
realizatorami. 
(...) decyzje estetyczne,
dotyczące np. kolorystyki 
kostiumów, są 
ARBITRALNE

opery „Don Giovanni” w reżyserii 
Mariusza Trelińskiego wzbudza-
ły zachwyt publiczności zarówno 
w Warszawie, jak i Los Angeles. 
Arkadius z charakterystyczną dla 
siebie przesadą potraktował kon-
strukcje sukien wspartych na tzw. 
panier, czyli rodzaj stelaża, mającego 
poszerzać suknię jedynie po bokach. 
Abstrakcyjne projekty wyróżniały 
się nie tylko odważnymi kolorami, 
ale i nadrukami kobiecych twarzy 
oraz pejzaży. Bez wątpienia jednymi 
z najpiękniejszych kostiumów 
autorstwa polskich projektantów są 
te stworzone przez Gosię Baczyńską 
i Tomasza Ossolińskiego do „Travia-
ty” Giuseppe Verdiego. Na potrzeby 
tego spektaklu powstało ponad sto 
kostiumów, które niezawodnie bu-
dowały klimat bohemy artystycznej 
legendarnego Studia 54. Dopasowa-
ne garnitury ze srebrnym połyskiem 
współgrały z mieniącymi się 
w świetle reflektorów wieczorowymi 
sukniami z rzędami migocących ce-
kinów. Gdzieniegdzie wychylała się 
narzuta z piór, w różnych odcieniach 
błękitu, zarzucona na czarno-białe 
body. Joanna Klimas wprowadziła 
dużo koloru w interpretację kostiu-
mów do „Eugeniusza Oniegina” 
Czajkowskiego. Wśród sukni uwagę 
widzów przykuła zwłaszcza ta w ko-
lorze fuksji z imponującej długości 
trenem, pasiasta z turniurą albo roz-
cięta forma eksponująca konstrukcję 
stelaża.
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tylko estetyczne, ale też wykonane 
z możliwie trwałych, dobrej jakości 
materiałów, tak by mogły przetrwać 
nawet kilkaset spektakli. Czasem 
kostiumy trzeba upiększyć, a innym 
razem sprawić, by wyglądały na 
stare i zniszczone. Zgodnie z wizją 
kostiumografa i charakterem postaci 
stroje i tkaniny przechodzą meta-
morfozy w pracowniach krawieckich 
i malarni kostiumów.

– Teatr Muzyczny w Gdyni zatrud-
nia wielu wspaniałych specjalistów 
i mistrzów krawieckich. Od projek-
tu, złożonego przez kostiumologa, 
do gotowego kostiumu zwykle 
mijają trzy miesiące. Kostium sce-

niczy musi być tak dopasowany do 
postaci kreowanej przez aktora, aby 
pomagać mu w stworzeniu kreacji 
scenicznej. Jest szyty na miarę, 
często kostiumolog musi brać pod 
uwagę sugestie aktora, np. dotyczące 
potrzeb kieszeni, paska, wysokości 
butów itp. Kostiumolog powi-
nien dostosowywać swoje wizje 
kostiumowe do epoki danej sztuki. 
Powinien brać pod uwagę zadania, 
które aktor ma do spełnienia, 
np. tancerze muszą mieć specjalnie 
podcinane pachy czy wszywane kli-
ny w kroku, aby mogli wykonywać 
zadania stworzone przez choreogra-
fa. Przy okazji realizacji spektaklu 
reżyserowanego przez Adama 
Hanuszkiewicza „Przed premierą, 
czyli z życia krawcowych musicalo-
wych” kostiumy były projektowane 
przez Xymenę Zaniewską – zaznacza 
Aleksandra Borowiak, rzecznik pra-
sowy Teatru Muzycznego w Gdyni.

W operach zachowały się najlepsze 
tradycje polskiego rzemiosła. Deko-
racje i kostiumy są przecież często 
wykonywane na miejscu przez cały 
sztab krawców, stolarzy, tapicerów 
i szewców. Metrowe rondo kapelusza 
w „Madame Butterfly”? Proszę 
bardzo, jesteśmy przecież w krainie 
wyobraźni! Na potrzeby jednego 
tylko spektaklu zużywa się często 
dziesiątki tysięcy metrów bieżących 
materiałów, bo do wykonania sukni 
można wykorzystać nawet 95 me-
trów, a kostiumów pojawiających się 
na scenie nierzadko bywa i kilkaset. 

mają zostać opracowane kostiumy. 
O wyborze rodzaju tworzywa, z któ-
rego wykonuje się kostiumy, decy-
dują właściwości materiału. Oprócz 
tego projekt determinuje ergonomia, 
konstrukcja oraz detal kostiumu, 
ponieważ nie mogą one utrudniać 
np. wykonania choreografii – mówi 
Hanna Szymczak.

Krojczy, krawcy i krawcowe dbają 
także o to, by kostiumy dla tancerzy 
były możliwie lekkie i nie krępowały 
ruchów. W jednej ze scen „Traviaty” 
czarna suknia z cekinów zostaje 
przyszpilona pikami, a Violetta 
wychodzi z niej w kolejnej. Maje-
statyczne suknie powinny być nie 

Kostium 
musi być tak 
DOPASOWANY 
do postaci kreowanej 
przez aktora, 
aby POMAGAĆ mu 
w stworzeniu kreacji 
scenicznej 
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Ubiegły rok był trudny dla spółek odzieżowych. Średnio 
rynkowa wartość sektora zmniejszyła się w 2015 roku 
o prawie 20 proc. Dla porównania ceny akcji małych 
i średnich spółek, które mogą być punktem odniesie-
nia dla branży, obniżyły się przeciętnie o blisko 3 proc. 
Taka sytuacja to wypadkowa ubiegłorocznych wyników 
finansowych oraz niepewnych perspektyw na ten rok 
związanych między innymi z wprowadzanym podat-
kiem handlowym.  

Powodów było co najmniej kilka. Jednym z nich jest na 
pewno pogoda. Ciepła i długa jesień i kapryśna zima po-
wodują, że rosną zapasy. Firmy próbują przeciwdziałać, 
organizując wyprzedaże, ale to obniża marże. W ocenie 
analityków taką tendencję będziemy obserwować w ko-
lejnych kwartałach. Istotny wpływ na kondycję sektora 
ma też umacniający się dolar. W ciągu roku wartość ame-
rykańskiej waluty wzrosła względem złotego o 10 proc. 
To odbija się na wynikach firm produkujących w Chinach. 

Negatywnej tendencji nie poddali się producenci gar-
niturów. Kursy Bytomia i Vistuli wzrosły o kilkadziesiąt 
procent. Po trzech kwartałach obie spółki mogły po-
chwalić się dwucyfrowym wzrostem zysków i wysoką 
marżą zysku operacyjnego i tym wyróżniały się na tle 
innych spółek modowych. O ile jednak Vistula utrzymu-
je powierzchnie handlowe praktycznie na niezmienio-
nym poziomie, o tyle Bytom zwiększa je o kilkanaście 
procent rocznie. 

POGODA 
DAJE W KOŚĆ 
BRANŻY

Zacierające się pory roku 
przekładają się na słabsze wyniki 
spółek odzieżowych. Ponurą aurę 
widać też na giełdzie. 

Przed spadkiem notowań uchroniła się też spółka CDRL, 
właściciel marki Coccodrillo. Kurs wzrósł o 15 proc. 
W podobnym tempie rosły ubiegłoroczne przychody, 
które zamknęły się kwotą 122 mln zł. W imponującym 
tempie rosła też sprzedaż internetowa spółki. W okresie 
styczeń – grudzień zwiększyła się o 45 proc. Na ten rok 
spółka planuje otwarcie pięćdziesięciu nowych sklepów 
w Polsce i za granicą. 

O tym, jak ważny dla branży staje się internetowy kanał 
dystrybucji, może świadczyć zakup przez CCC platfor-
my e.obuwie.pl za ponad 200 mln zł. 
W ubiegłym roku giełdowa branża modowa powięk-
szyła się o spółkę Witchen, która pozyskała z rynku 
55 mln zł, z czego prawie połowa to środki z nowej 
emisji akcji. Zainteresowanie było spore, o czym świad-
czy 44-procentowa redukcja zapisów w ofercie. De-
biut również był udany. W pierwszym dniu cena wzro-
sła o 10 proc. W ubiegłym roku spółka zanotowała 
16-procentowy wzrost przychodów. 

Lider w branży – spółka LPP – stracił na wartości pra-
wie 30 proc. Spółce udało się w 2015 roku zwiększyć 
sprzedaż o blisko 8 proc. Analitycy podkreślają jednak, 
że w tym czasie powierzchnia handlowa LPP zwiększyła 
się o 17 proc. To oznacza, że spółka musiała stosować 
promocje i rabaty, co przełożyło się na niższe zyski, a to 
prawdopodobnie nie spodobało się inwestorom. 
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Bytom

Vistula

Coccodrillo

Prima Moda

Monnari

Redan

Witchen

CCC

Próchnik

LPP

Wojas

GINO Rossi

Solar

mWIG40

sWIG80

WIG

59,2

32,7

15,0

-0,9

-3,3

-16,9

-17,1

-22,0

-25,9

-28,1

-34,9

-45,0

-64,0

-4,9

-1,1

-15,8

183,8

487,7

115

3,65

408

61,4

255,2

4579,2

45,6

9884,5

72,4

94,3

24,6

5,2

1,1

1,9

5,2

2,6

0,4

4,0

4,6

0,8

5,7

1,1

1,1

0,2

zmiana kursu 1R*

*31.01.2016

wartość rynkowa 
mln zł C/WK

POSTAW NA BLASK

IKA   Łódź 91-859, ul. Warszawska 5   |   telefon: +48 42 659 87 10   |   e-mail: info@ika-biernat.pl   |   www.ika-biernat.pl

Firma IKA® od ponad ćwierćwiecza produkuje biżuterię oraz dystrybuuje półfabrykaty do jej produkcji. 
Ponad 1000 zadowolonych klientów i partnerów to wynik wieloletniej pracy i dobrej znajomości rynku modowego. 

Dzięki twórczemu podejściu, dbałości o detale oraz współpracy z najlepszymi salonami ślubnymi, 
zakładami krawieckimi i projektantami pojawiające się produkty wciąż zaskakują, 

niezależnie od tego, czy to biżuteria ślubna, całoroczna, ozdoby do włosów, 
spinki do mankietów czy aplikacje na suknie. IKA wykorzystuje kryształowe możliwości i nadaje życiu blask. 

Oferta firmy dostępna jest na stronie www.ika-biernat.pl

Właściciele LPP nie zwalniają jednak tempa. Właśnie 
wprowadzają na rynek kolejną, szóstą już markę – 
Tallinder. Jest to oferta dla zamożniejszych klientów po-
wyżej 30 roku życia. Pierwszy salon ma zostać otwarty 
w lutym w Gdańsku.  

Trwa też ekspansja spółki na rynki zagraniczne. 
W grudniu podpisana została przedwstępna umowa 
najmu lokalu handlowego w Londynie przy prestiżowej 
ulicy Oxford Street, gdzie mają być ubrania pod marką 
Reserved. 

Również Monnari, czwarta obecnie pod względem warto-
ści rynkowej spółka modowa, intensywnie zwiększa sieć 
sklepów. W 2015 roku powierzchnia handlowa zwiększyła 
się o blisko 1/3. Zaowocowało to wzrostem przychodów 
o 22 proc., do 210 mln zł. Podobnie jak w przypadku in-
nych spółek, eksperci oczekują spadku marży handlowej, 
głównie z powodu pogody i mocnego dolara. 

Po prawie trzech latach negocjacji w sprawie przejęcia 
przez Monnari spółki KAN, właściciela marek Tatuum 
i Coyocco, w lutym zarząd Monnari podjął decyzję 
o wstrzymaniu negocjacji. W związku z tym podjęta zo-
stała decyzja o skupie akcji własnych za kwotę do mak-
symalnie 33,6 mln zł.

Wojciech  Popławski
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Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują preferencje fiskalne dla 
tych przedsiębiorców, którzy inwestują w innowacyjne 
badania i działalność rozwojową. Regulacje te mają za-
stosowanie do osiągniętych dochodów, ale również do 
poniesionych strat w okresie od 1 stycznia 2016 r. Do usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwaną 
ustawą o CIT, wprowadzono tzw. ulgę B+R. Celem tych 
zmian było obniżenie kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej, która dotyczy działalności badawczo-roz-
wojowej. Ulga B+R polega na odliczeniu od podstawy 
opodatkowania określonej kwoty kosztów uzyskania 
przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę na dzia-
łalność badawczo-rozwojową. Są to koszty kwalifikowa-
ne, które polegają na możliwości ich rozliczania w kosz-
tach podatkowych i, co ważne, będą mogły być odliczane 
już w roku ich poniesienia. Przedsiębiorca korzystający 
z takiej ulgi będzie mógł odliczyć ją w zeznaniu rocznym 
CIT-8. Dodatkowo będzie zobligowany do wykazania 
w zeznaniu kosztów kwalifikowanych podlegających od-
liczeniu. W tym celu do formularzy dodano rubryki za-
wierające informacje o składanym załączniku CIT – BR 
oraz odliczenia ulgi B+R. Ponadto w formularzach do-
dano zbiorcze odliczenia od podstawy opodatkowania, 
które stanowią ulgę na nabycie nowych technologii oraz 
wskazaną ulgę B+R. Jeśli zaś chodzi o formularz CIT-8/0, 
to w nim drobnym korektom uległy jedynie odniesienia 
do właściwych pozycji w CIT-8. Kosztami kwalifikowa-
nymi są jednak nie całe kwoty wydatków, a jedynie ich 
część, stosownie do odpowiednich regulacji.

 Opracowała: dr Mirosława Pytlewska-Smółka 

PREFERENCJE 
ZA INNOWACJE
Innowacyjność uznaje się za determinantę 
konkurencyjności, która w efekcie prowadzi do rozwoju
gospodarczego. Aby zmotywować przedsiębiorców 
do inwestowania w badania naukowe i prace rozwojowe, 
wprowadzono fiskalne zachęty w postaci prawa 
do odliczania kosztów poniesionych na taką działalność 
od podstawy opodatkowania.

Wprowadzone zmiany w swych założeniach mają dopro-
wadzić do większej konkurencyjności i rozwoju przed-
siębiorstw w Polsce, a przez to do rozwoju i zwiększenia 
konkurencyjności naszego kraju. Ulgi B+R stanowią fi-
skalne zachęty do intensyfikacji działalności badawczo-
-rozwojowej przedsiębiorców. Zmiany te spowodowały 
usunięcie z polskiego systemu podatkowego tzw. ulg 
technologicznych. Oczywiście ci z podatników, którzy 
nabyli prawo do korzystania z ulg na nowe technologie, 
zachowają je na zasadach dotychczasowych.
Co dla przedsiębiorcy oznaczają pojęcia badań nauko-
wych i prac rozwojowych? Badania naukowe to bada-
nia podstawowe obejmujące m.in. oryginalne prace ba-
dawcze, eksperymentalne lub teoretyczne, jak również 
badania stosowane, czyli prace badawcze zorientowane 
na zastosowanie komercyjne, a także badania przemy-
słowe, które mają na celu zdobycie nowej wiedzy oraz 
umiejętności w celu opracowywania nowych produk-
tów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących 
ulepszeń. Przez pojęcie prac rozwojowych rozumieć 
należy nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzysty-
wanie dostępnej wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, 
technologii i działalności gospodarczej do planowania 
produkcji i tworzenia nowych, ulepszonych produktów, 
procesów i usług.
Oczekuje się, że wprowadzone regulacje spowodują 
awans Polski w European Innovation Scoreboard —
rankingu wskazującym na poziom innowacyjności po-
szczególnych krajów.
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PPH MARC-TH sp.j. M. i B. Kamińscy, ul. Norwida 26, 05 - 071 Sulejówek

e-mail: marcth@marcth.pl, tel.: 22/783-48-38

Doświadczenie i innowacyjność 

to zestaw idealny. Jedno utwierdza 

dopracowywane latami know-how, 

drugie nie pozwala zatrzymać się 

w miejscu. Takimi właśnie cechami 

charakteryzuje się firma Marc-th, 

polski lider w produkcji wieszaków 

odzieżowych.

MARC-TH – WIEDZIEĆ Z DOŚWIADCZENIA, 
MYŚLEĆ ROZWOJOWO

Firma Marc-th powstała w drugiej połowie 1989 r. jako przedsię-
biorstwo zajmujące się produkcją artykułów z tworzyw sztucz-
nych. W połowie lat 90. na zlecenie szwajcarskiej firmy odzieżo-
wej Marc-th otrzymała poważne zlecenie na milionowe ilości 
wieszaków. Ściśle współpracujący z firmą specjaliści zaprojekto-
wali nowe modele, które spełniły oczekiwania rynku szwajcar-
skiego. Dzięki elastyczności i profesjonalizmowi Marc-th szybko 
zyskała zaufanie na rynku, co pozwoliło jej rozpocząć wieloletnią 
współpracę z chłonnymi wówczas rynkami rosyjskim i ukraińskim. 
Ciągły rozwój dał firmie możliwość nawiązania współpracy ze 
szwalniami Hugo Boss i Cambio. Aby wzbogacić ofertę wiesza-
ków i pozyskać kolejnych klientów z branży odzieżowej, w 2003 r. 
firma rozpoczęła produkcję wieszaków bieliźnianych, co znacząco 
umocniło jej pozycję rynkową. Siłą napędową do produkcji wie-
szaków bieliźnianych była firma Atlantic.

Momentem przełomowym w historii przedsiębiorstwa był 2003 r. 
i rozpoczęcie współpracy z LPP (Reserved, Cropp, Mohito) oraz 
stworzenie pięciu modeli wieszaków ekspozycyjnych zgodnie 
z oczekiwaniami wymagającego klienta. Sukces zrealizowanego 
kontraktu wdrożony został do marki House, którego ówcze-
snym właścicielem był krakowski Artman. Również na specjalne 
życzenie klienta powstała linia wieszaków bieliźnianych dla 
marki Esotiq. Powstawanie coraz to nowszych modeli wieszaków 
pozwoliło na produkcję dla takich firm jak Dalia, Kinga, Kostar czy 
Italian Fashion, z którymi współpraca trwa do dziś. Nie zapomnia-
no również o wieszakach profesjonalnych czy ekspozycyjnych, 
które można spotkać w sklepach Deep, Bartek, 5-10-15, Converse, 
Asics i Diverse. Od 2011 r. rozpoczęła się ekspansja na rynki nie-
miecki, francuski, czeski i słowacki.

Stały wzrost sprzedaży, zmiana strategii marketingowej i struktury 
handlu w kraju i za granicą spowodowały konieczność moderni-
zacji, automatyzacji i zwiększenia wydajności zakładu. 
W związku z tym od 2005 r. poczyniono szereg inwestycji, w tym 
zakup ze środków Unii Europejskiej jedynej w Polsce maszyny 
do produkcji klipsów dwukomponentowych wieszaka do spodni.

Obecnie firma Marc-th ma w ofercie blisko 150 modeli 
wieszaków profesjonalnych odzieżowych, 200 różnych form 
wtryskowych, certyfikat ISO: 9001, zatrudnia 120 pracowników, 
co zapewnia kompleksową obsługę każdego klienta, którego 
serdecznie zaprasza do współpracy.  
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Wydaje ci się, że znasz prawdę o Francuzkach? My pokażemy, że 
jest zupełnie inaczej... Oto lektura obowiązkowa dla wszystkich 
kobiet zafascynowanych Francją i paryskim szykiem.
Jak pokazuje autorka książki, Marie-Morgane Le Moël, sprowa-
dzenie Francuzek do kobiet ucieleśniających jedynie elegancję, 
erotykę oraz modę to głęboko krzywdzący stereotyp i ogromne 
nieporozumienie. Książka obfituje w niezwykle interesujące opo-
wieści ilustrujące nie tylko specyfikę życia codziennego francu-
skich kobiet, ale także ich podejście do takich kwestii, jak miłość, 
sztuka czy polityka. Marie-Morgane Le Moël interesująco i z dużą 
dozą francuskiego szyku opisuje, jak Francuzki się ubierają, odży-
wiają i jaki styl życia kochają.

WYDAWNICTWO KOBIECE

ZŁOTA DAMA 
O'Connor Anne Marie

Za każdym wielkim dziełem sztuki 
kryje się wielka tajemnica...
Anne Marie O'Connor odsłania kulisy 
powstawania jednego z największych 
dzieł sztuki ubiegłego wieku. Spo-
tkanie żydowskiej arystokratki Adeli 
Bloch-Bauer i Gustawa Klimta, artysty 
uwielbianego przez kobiety, nazywa-
nego heretykiem wśród ówczesnych 
krytyków sztuki, zaowocowało nie-
zwykłym obrazem, okrzykniętym 
mianem „austriackiej Mona Lisy”. Po 
wielu latach o zrabowane przez nazi-
stów podczas drugiej wojny światowej 
dzieło sztuki upomina się siostrzenica 
Adeli, Maria Altmann.

WYDAWNICTWO W.A.B.MĘŻCZYŹNI, KTÓRZY WSTRZĄSNĘLI 
ŚWIATEM MODY 

Meyer-Stabley Bertrand

CAŁA PRAWDA O FRANCUZKACH
Le Moël Marie-Morgane

PARYSKI ŚWIT
Leszner-Skrzecz Magdalena

COOLTURALNYmix

Christian Dior, Hubert de Givenchy, 
Pierre Cardin, Charles Frederick 
Worth, Paul Poiret, Jean Patou, 
Cristóbal Balenciaga, Yves Saint 
Laurent, Karl Lagerfeld, Jean 
Paul Gaultier, Christian Lacroix, 
John Galliano – najwięksi kre-
atorzy mody. Każdy z nich to 
geniusz i wizjoner, a wszyscy 
zapisali się złotymi zgłoskami 
w annałach mody. Książka jest 
opowieścią o fascynującym ży-
ciu w świecie elegancji i luksusu, 
ale też o zmaganiach z przeciw-
nościami losu, zakusami kon-
kurencji i wyzwaniami czasów, 
w których przyszło im tworzyć. 

DOM WYDAWNICZY REBIS

Nowy Jork! Muzeum Sztuki Nowo-
czesnej! Muzeum Guggenheima! 
Opera Metropolitan! Becky ma 
szczerą chęć odwiedzić wszyst-
kie te miejsca, ale najpierw… 
Grzechem byłoby nie rzucić 
okiem na inne słynne atrakcje. 
Na przykład Saks, Bloomingda-
le’s i Berneys. I jeden z tych 
fantastycznych domów towaro-
wych, w którym można dostać 
sukienkę Prady za jedyne 10 do-
larów! A może 100… Właściwie 
co to za różnica! Zakupoholiczka 
z radością wyjeżdża za granicę 
– w końcu sklepów w Wielkiej 
Brytanii jest zbyt mało!

WYDAWNICTWO SONIA DRAGA

ZAKUPOHOLICZKA 
ZA GRANICĄ

Kinsella Sophie 

WYDAWNICTWO NOVAE RES

Zostawić to, co nie sprawia 
satysfakcji, porzucić życie, 
które nie daje zadowole-
nia, i wyruszyć do Paryża. 

Do miasta przepięknego, starego, ale też doświadczonego, jak artyści z Montmartre'u. 
Chodzić po starych bulwarach, słynnych muzeach, monumentalnych katedrach. Pić kawę 
w kawiarniach, w których niegdyś bywali van Gogh, Simone de Beauvier i inni. Chłonąć 
całą sobą Paryż, szukać odpowiedzi na wiele pytań…
Autorka jest absolwentką historii sztuki na KUL-u oraz studiów podyplomowych na 
ASP w Łodzi. Założycielka Code de femme – marki artystycznej freelancerki. Ma za 
sobą kilka publikacji książkowych oraz wystaw malarstwa w Polsce i za granicą. Od lat 
dzieli swoje życie pomiędzy Polskę a Francję, do której miłość odziedziczyła po babci, 
rodowitej paryżance. „Paryski świt” jest odzwierciedleniem fascynacji kulturą, historią 
i ludźmi tego kraju. 

Bezpośredni imorter:
Cedar Sp. z o.o. ul. Dzwonkowa 49, 02-290 Warszawa Tel.: 022 720-66-98, hurtownia@cedar-import.com.pl
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Chiny będą pierwszym ryn-
kiem Inditexu, który zosta-
nie wyposażony w nowy 
model eko wydajnych skle-
pów. Wszystkie 500 punk-
tów sprzedaży, które grupa 
odzieżowa ma w tym kraju, 
zostaną przekształcone we-
dług nowej formuły do końca 
2018 roku, czyli 2 lata wcze-
śniej niż pozostałe kraje. Indi-
tex zarządza takimi markami, 
jak Zara, Pull & Bear, Massimo 
Dutti, Bershka, Stradivarious, 
Oysho.

FRANCUSKIE SŁUŻBY PROWADZĄ 
ŚLEDZTWO W SPRAWIE PODATKÓW 
KARLA LAGERFELDA
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych projek-
tantów na świecie, Karl Lagerfeld, podejrzewany 
jest o przestępstwo podatkowe. Według wstęp-
nych informacji dzięki skomplikowanym trans-
akcjom pomiędzy różnymi firmami mógł ukryć 
przed urzędem skarbowym ponad 20 milionów 
euro. Gdyby okazało się, że to prawda, jako dy-
rektor artystyczny dwóch globalnych marek, 
Chanel oraz Fendi, miałby się czego wstydzić!

KTO WYGRA OSCARA ZA KOSTIUMY? 
Już 28 lutego zostaną rozdane najbardziej zna-
ne statuetki świata. Co prawda największe emo-
cje budzi Leonardo DiCaprio, który od lat stara 
się o nagrodę w kategorii najlepszy aktor pierw-
szoplanowy, ale dla nas kluczowe są kostiumy. 
Wśród nominowanych filmów w tej kategorii 
jest „Zjawa” z DiCaprio w roli głównej. Kto wie, 
być może spełnią się marzenia zarówno głów-
nego aktora, jak i kostiumografki Jacqueline 
West, która do tej pory, podobnie jak DiCaprio, 
była wielokrotnie nominowana, ale nigdy osta-
tecznie nie sięgnęła po Oscara. 

SEZON FASHION WEEKÓW 
W PEŁNI! 

W CHINACH INDITEX 
WYBIERA DROGĘ „GREEN” 

Za nami prezentacje kolekcji męskich, a już wkrótce na wybiegach pojawią 
się wyczekiwane kolekcje damskie! 11 lutego rozpoczyna się tydzień mody 
w Nowym Jorku, a po nim kolejno odbędą się imprezy w Londynie i Mediolanie. 
Całość zamknie Fashion Week w Paryżu, który zakończy się wraz z pierwszym 
tygodniem marca. Większość pokazów można obejrzeć na żywo w Internecie.
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DOLCE & GABBANA PREZENTUJĄ 
KOLEKCJĘ DLA MUZUŁMANEK!  
Włoscy projektanci niedawno opublikowali look-
book ze specjalną kolekcją dedykowaną kobietom, 
które na co dzień noszą tradycyjne abayę (długi 
strój zewnętrzny) lub hidżab (chusta zakrywająca 
włosy i szyję). Stroje odzwierciedlają trendy za-
prezentowane w wiosenno-letniej kolekcji D&G. 
Projektanci zastosowali charakterystyczną dla nich 
koronkę i satynę. Tu i tam pojawiły się sycylijska cy-
tryna, róże oraz stokrotki. To nie pierwsza tego typu 
sytuacja, gdy europejski przemysł modowy odpo-
wiada na potrzeby świata arabskiego. W zeszłym 
roku H&M również poświęcił mu kilka fasonów. 

Jedna z niemieckich fabryk, 
w której siłą roboczą są głównie 
roboty, wyprodukuje w 2016 roku 
pierwsze 500 par butów dla fir-
my Adidas. Marka zamierza w ten 
sposób zaoszczędzić na kosztach 
produkcji, a także skrócić czas 
dotarcia nowych modeli do świa-
domych trendów klientów. Firma podpisała także umowę 
z grupą Manz, zajmującą się skomplikowaną inżynierią. 
Ma ona opracować dla Adidasa w pełni zmechanizowany 
cyfrowo proces wytwarzania produktów. 

AMAZON STWORZY 
WŁASNY BRAND?
Już wkrótce gigant 
e-commerce może wy-
puścić na rynek ubrania 
z własną metką! O takich 
planach wspomniał na 
jednej z ostatnich kon-
ferencji wiceprezydent 
Amazon Fashion, Jeff 
Yurcisin. Czy mali przed-
siębiorcy powinni zacząć 
się obawiać? 

Organizatorzy 
targów stworzyli 
wirtualny kanał, 
dzięki któremu od 

22 stycznia przez 180 dni będzie można oglądać kolekcje 
wystawców bez wychodzenia z domu! Panorama Berlin to 
przegląd najważniejszych trendów w modzie nadchodzą-
cego sezonu. Wśród wystawców znajdują się projektanci 
odzieży damskiej i męskiej, jak również topowe marki butów 
oraz akcesoriów.

ROBOTY WYPRODUKUJĄ NOWĄ KOLEKCJĘ BUTÓW ADIDAS

SŁYNNA REŻYSER PO ZMIANIE PŁCI 
TWARZĄ NOWEJ KAMPANII MARC JACOBS!
Lana Wachowski (wcześniej Larry Wachowski), reży-
serka filmu „Matrix”, pojawi się w wiosennej kampanii 
marki Marc Jacobs. Projektant wyjaśnia swój wybór 
tym, iż chciał zaprezentować modę za pomocą indy-
widualności poszczególnych bohaterów kampanii. 
Wspólnie ucieleśniają i celebrują oni ducha i piękno nie-
zwykle istotnej dla Jacobsa wartości, jaką jest równość.

PANORAMA BERLIN W CYFROWYM  
WYDANIU
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Co dwa lata pasjonaci i profesjonaliści wybierają najlepsze zdjęcia świata 
zrobione przez zawodowych fotografów. Wybrane prace prezentowane są 
w dziesięciu kategoriach. W tym roku były to: Art, Landscape, Wedding, Portrait, 
Fashion, Products, Architecture, Wildlife, Project/21, Street. Wraz z nagrodą 
wszyscy zwycięscy rozpoczynają pracę nad albumem, który zaprezentuje 
twórców. W gronie zwycięzców znaleźli się m.in.: Roy Rossovich (Szwecja) 
– Najlepsze zdjęcie w kategorii Fashion, John Paul Evans (Wielka Brytania) 
– Wedding, Jake Reeder (Australia) – Project/21, Natalia Evelyn Bencicova 
(Słowacja) – Portrait oraz Katerina Belkina (Niemcy) – Art

KONKURS 
HASSELBLAD 
MASTERS 2016

OSCAR DE LA RENTA: THE RETROSPECTIVE

MODELKA NIE TYLKO 
W ROZMIARZE 34
Już w tamtym roku pokazy mody w Nowym Jorku zaskoczyły 
nas wyborem modelek. Nasze polskie marki, np. Bohoboco, rów-
nież odeszły od tradycyjnego kanonu. A teraz niespodzianka od 
marki Louboutin, która zaangażowała do najnowszej kampanii 
modelkę plus size.
– Zaproszenie do kampanii dziewczyny o pełniejszych kształtach 
przez tak wielką francuską markę to duży krok naprzód – powie-
działa w wywiadzie dla „Daily Mail” Clementine Desseaux. – 
Wszelkie standardy są podatne na zmiany, a oryginalność, która 
kiedyś była często uważana za wadę, teraz jest postrzegana jako coś 
dobrego. Bycie krągłą i piegowatą nie było łatwe, kiedy mieszkałam 
we Francji. Postrzeganie piękna zmienia się, przez co kobiety, któ-
rych uroda odbiega od wyglądu typowej modelki, coraz częściej są 
zatrudniane przez znane marki. Wcześniej modeling był zdomino-
wany przez kobiety o europejskim typie urody, którego ucieleśnie-
niem była biała, chuda blondynka. Mam nadzieję, że dzięki takim 
sytuacjom świat mody obierze inny, zdrowszy kierunek.

W Stanach Zjednoczonych, na zachodnim 
wybrzeżu, od 12 marca będzie można obej-
rzeć wystawę poświęconą jednemu z naj-
wybitniejszych projektantów – Oscarowi 
de la Renta. Fine Arts Museums w San Fran-
cisco wraz z rodziną niedawno zmarłego 
artysty oraz jego Domem Mody stworzyli 
dla widzów wędrówkę po historii. Całość 
podzielona na działy prezentuje początki 
działalności, inspiracje najsłynniejszych ko-
lekcji oraz wpływy przeróżnych kultur, któ-
re cenił projektant.

SERWIS | Moda w Polsce
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FAIRY TALE FASHION W THE MUSEUM AT FASHION 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Przepiękna wystawa. Baśniowa, magiczna, niezwykle modna. Cztery działy: 
las, pałac, morze i świat magii. Najpiękniejsze kreacje tworzone od XVIII wie-
ku do dziś. Inspiracje, książki, bajki, prace najwspanialszych projektantów. 
Wszystko do zobaczenia w Nowym Jorku do 16 kwietnia.

Artystka wszechstronna, profesjonalistka. Ukończyła 
malarstwo i fotografię. Przez 6 lat fotografowała kolekcje 

wielkich domów mody, m.in. Chanel, Christian Dior, Jean Paul Gaultier, Valentino, 
Elie Saab, Lacroix, tworząc projekt „Un rêve de mode”. Przez 7 lat tworzyła polaroidy 
haute couture, które zostały zaprezentowane w galerii Fahey Klein w 2014 r., 
a wcześniej opublikowało je wydawnictwo Prestel Publishing. Obecnie można te 
niesamowicie malarskie prace obejrzeć w nowojorskiej galerii Edwynn Houk.

           NOWE OBLICZE HAUTE COUTURE 
                        W OBIEKTYWIE    
           CATHLEEN NAUNDORF 

VOGUE.COM WYBRAŁ 
NAJLEPIEJ UBRANĄ KOBIETĘ 

Czytelniczki „Vogue” wybierały najlepiej ubraną kobietę minionego roku. 
Zwyciężczynią została Anja Rubik, pokonując między innymi Amal Clooney, 
Kate Middleton, Beatrice Borromeo czy Gisele Bündchen. Modelka, która 
działa już nie tylko w branży modelingu, została doceniona za niepowta-
rzalny styl. Możemy być z niej dumni!
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KOLEJNE ODEJŚCIE?
Co rusz dostajemy informacje o odejściach z wiel-
kich domów mody. Tym razem pogłoski dotyczą 
Céline. Phoebe Philo, która od 7 lat pełni funkcję 
dyrektora kreatywnego tej marki, ma zamiar 
przejść do konkurencji. Gdzie? Póki co nie wiado-
mo, ale na pewno strata tak genialnej i zdolnej 
osoby może źle odbić się na kondycji francuskiej 
firmy. A trzeba pamiętać, że to dzięki niej ubrania 
i dodatki z metką Céline zyskały uznanie oraz pre-
stiż i pożądanie na całym świecie. No cóż, pozo-
staje nam wyczekiwać wielkiego powitania Philo 
na nowym gruncie…

Polska artystka swą karierę fotografa rozpoczęła w 1993 w Nowym Jorku. Zafascynowana ko-
biecym ciałem, jego pięknem i sensualnością, uczyniła z niego pierwszoplanowego bohatera. 
Na jej pracach gościły m.in. Kate Winslet czy Anja Rubik. Wielokrotnie pokazywała swe zdję-
cia w amerykańskich i europejskich magazynach, m.in. „Elle”, „Vogue”, „Glamour”, „Playboy”, 
„Vibe”. W 2010 r. otrzymała nagrodę Grand Front za okładkę dla magazynu „VIVA!”. Jest również 
laureatką kilku nagród w USA z ramienia firm Polaroid i Mamiya. Warszawska Galeria w Lesie 
zorganizowała wystawę 14 prac artystki wykonanych metodą analogową. Wielkoformatowe 
prace zachwycają. Jak mówi Robby Cyron, współwłaściciel galerii: „Fotografie Marleny hip-
notyzują uważnością ukierunkowaną na człowieka pojawiającego się przed jej obiektywem. 
Zarówno akty, jak i portrety łączy asertywna zmysłowość, która powoduje, że jej zdjęcia są 
bardzo wyraziste”. Wystawę można oglądać do końca marca 2016 r.

MARLENA BIELIŃSKA − KOBIECOŚĆ 
FOTOGRAFII

Stylistka, która pracowała z Anną Wintour od 1988 r., postanowiła rozpo-
cząć nową ścieżkę życia. Nadal będzie działać dla periodyku, ale raczej 
jako współpracownik freelancer. Szacunek dla redaktor naczelnej, a tak-
że miłość do „Vogue’a” chyba nie pozwalają jej odejść na stałe. Pozostaje 
w świecie mody, która towarzyszy jej od najmłodszych lat. Wychowywana 
na małej angielskiej wyspie prenumerowała amerykańskiego „Vogue’a”. 
Karierę modelki zastąpiła na pracę fotoedytora w brytyjskiej wersji swo-
jego ulubionego magazynu. Gdy angielska ziemia okazała się dla niej za 
mała, wyjechała za ocean. Objęła posadę u boku Anny Wintour. W 2012 r. 
wydała książkę „Grace” będącą jej wspomnieniami. A jak widać, zbiera już 
chyba materiały na nowy bestseller. 

OPACTWO JAKO WYBIEG?
Już w czerwcu włoski dom mody Gucci zaprezentuje najnowszą kolekcję 
w niezwykłym miejscu – Opactwie Westminster w Londynie. Katedra, która 
liczy prawie 1000 lat, jest jedną z najpiękniejszych i najpotężniejszych świątyń 
angielskich. Pamięta czasy największych władców. Była świadkiem wydarzeń, 
które śledziliśmy na kartach historii. Wystarczy wspomnieć, że właśnie tu od-
była się msza pogrzebowa księżnej Diany. Co przekonało duchownych do tak 
zaskakującej decyzji? To pozostaje tajemnicą. Ci, którzy będą mogli obejrzeć 

pokaz na żywo, na 
pewno zapamięta-
ją to wydarzenie na 
całe życie.

GRACE CODDINGTON ŻEGNA SIĘ 
                           Z AMERYKAŃSKIM „VOGUE”
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