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WPROWADZENIE
Kiedy myślę o komunikacji wizualnej, przed oczami mam
książkę Marcina Wichy „Jak przestałem kochać design”,
w której przegląda się estetyczne oblicze Polski ostatnich czterech dekad. Pstrokacizna, „za małe logoski” i poliestrowe garnitury z połyskiem – ta posystemowa czkawka to część historii
polskiej estetyki.
A jak z tą estetyką jest dziś? O tym rozmawiam z dziennikarką
mody i stylistką Iną Lekiewicz. Ina ma teorię, że przez to, że
tyle lat w Polsce nie było budżetów i specjalistów, istnieje finansowy strach przed delegowaniem obowiązków. W efekcie
klient nie ufa specjalistom, bo sam czuje się odpowiedzialny
za efekt końcowy.
Inaczej jest na Zachodzie. Kiedy Alessandro Michele przychodzi do Gucci, w komunikacji wizualnej marki zaczyna się nowy
rozdział. Rewolucja. Mediowe peany na cześć Alessandro
przekładają się na prawie 30 proc. wzrost sprzedaży
w Europie i Japonii. Gucci wtóruje Valentino. Czytam na
Vogue.com, że marka w 2015 roku przyniosła ponad miliard
dolarów zysku. A przypomnijmy, że kampanię FW 2015/2016
fotografował nikomu nie znany Michal Pudelka – idealnie dobrany pod wizję marki, a następnie obdarzony zaufaniem.
W erze nowej estetyki zaufani specjaliści są na wagę złota.
Uczmy się tego zaufania i zmieniajmy oblicze polskiej mody.
Olka Kaźmierczak
Założycielka Fashion PR Talks
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Marka musi mówić jednym głosem!
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autor

Olka Kaźmierczak
założycielka fashion pr talks

rozmówca

Ina Lekiewicz
art director, stylistka, dziennikarz mody. po latach
pracy w polskich magazynach ( m .in. jako szefowa
działu mody „ elle" i redaktor prowadząca dział mody
„glamour") pracuje freelance w londynie dla takich
tytułów jak „vogue", „ harper's bazaar" i „ l'officiel".
autorka kampanii reklamowych topowych marek.
dokorantka w instytucie kultury polskiej uw.

Intuicja, jaką może się pochwalić Ina Lekiewicz, nie
zdarza się często. Nieplanowana przeprowadzka do
Londynu zaprowadziła tą polską dziennikarkę mody
i stylistkę najpierw do redakcji takich magazynów jak
„Vogue”, „L’Officiel” czy „Harper’s Bazaar”, a teraz
do najmodniejszego zawodu sezonu. O Art Direction
rozmawiamy jak o objawieniu i ratunku dla wielu marek z branży mody.
5
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O: W naszym ostatnim e-booku Fashion
PR Talks powiedziałaś, że Art Director to
słowo, które będzie modne w 2016 roku.
I: Art Direction ma coraz większe
znaczenie, ponieważ zmienia się wiodąca
estetyka w modzie. Kilka lat temu na
sesjach zdjęciowych liczyła się mocna
i spektakularna stylizacja, moda była
wystudiowana i sztuczna, czasem plastikowa, po mocnym retuszu. Teraz branża
idzie w stronę reportażu, naturalności,
storytellingu, dlatego tak bardzo liczy się,
kto w tej opowieści występuje i co myśli,
co chcemy powiedzieć, czego dotyczy
historia. I okazuje się, że aby marka
mówiła jednym głosem, potrzebny jest
ktoś, kto o to zadba.
O: Czym tak naprawdę zajmuje się
Art Director?
I: Dba o to, by kreowany obraz był
spójny wizualnie, niezależnie od tego, czy
jest to sesja zdjęciowa, kampania, czy film
reklamowy. Art Director wymyśla, jak coś
ma wyglądać: chodzi tu o miejsce, scenografię, włosy, makijaż. Przygotowuje
moodboard i koncepcję wizualną, a także
dobiera zespół pod efekt i styl, który chce
uzyskać. Rozmawia z klientem o marce,
o tym, co marka chce powiedzieć i kim
chce być, a później proponuje mu coś
nowego. Na końcu Art Director przechodzi
do pracy na konkretach. Przy okazji projektu każdy chce pokazać swoje umiejętności: makijażysta mejkap, fryzjer włosy,
scenograf pomysły, które kwitną mu
w głowie. Często są to dobre propozycje,
ale najważniejsza jest spójność przekazu.
Art Director jest jak dyrygent, który dla
dobra kompozycji dba o to, by czasem
ktoś zagrał głośniej, a kto inny ciszej.
O: Jakie umiejętności powinien mieć ktoś,
kto marzy o pracy w Twoim zawodzie?
I: Grace Coddington w „September
Issue” powiedziała, że nawet jak jedzie

samochodem, to nie może spać, bo cały
czas się rozgląda za inspiracjami.
Podpisuję się pod tym. Ja nawet na wakacjach robię zdjęcia lokacji. Art Director
musi wyrabiać w sobie poczucie, że
wszystko może być inspiracją. Ważny jest
też dobry networking i znajomość ludzi
z branży, bieżące orientowanie się w tym,
co robią. Nie wyobrażam sobie swojej
pracy bez socjotechnik – czasem musisz
dać komuś przekonanie, że to on wpadł
na Twój pomysł. No i nie brać wszystkiego
personalnie.
O: Art Direction to bardzo odpowiedzialna
praca. Zła komunikacja wizualna może
doprowadzić markę do bankructwa.
I: Zgadzam się. W Polsce tej odpowiedzialności jest mniej, bo na końcu klient
zawsze wie lepiej i to on podejmuje ostateczną decyzję. Jeśli w briefie jest napisane, że model ma wystąpić w niebieskiej
koszuli, to na spotkanie przynosisz 20
koszul zielonych, 5 białych w niebieskie
paski, 2 czerwone i t-shirt w razie, gdyby
w międzyczasie zmieniła się koncepcja.
Pamiętam, że tak przygotowana przyszłam
na ppm, czyli pre production meeting w
Londynie. Art Director zapytał mnie, dlaczego mam ze sobą tyle rzeczy niezwiązanych z briefem i że przecież w briefie jest
dokładnie napisane, czego potrzebują.
Gdy przyszedł klient, Art Director powiedział: „Sądzę, że powinniśmy wybrać
koszulę numer 2”. Klient natychmiast się
zgodził, a ja pomyślałam, że trafiła mi się
łatwa sztuka i że to na pewno jednorazowa sytuacja. Ale nie. Okazało się, że
jeśli w Londynie ktoś komuś za coś płaci
to dlatego, że ufa, że to co robi jest dobre
i nie będą sto razy zmieniać ustalonej
wcześniej koncepcji.
O: Jak myślisz, z czego może wynikać ten
brak zaufania?
I: Mam teorię, że to przez to, że przez
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tyle lat nie było budżetów i specjalistów,
więc przyzwyczailiśmy się robić wszystko
i znać się na wszystkim. To jest finansowy
strach przed delegowaniem obowiązków
i poczucie odpowiedzialności za efekt
końcowy.
O: A co się dzieje, kiedy ktoś zaufa Ci
w stu procentach?
I: Wtedy człowiek czuje, że musi się
postarać jeszcze bardziej. Tak się dzieje
przy produkcji reklam Allegro, przy których
mam okazję pracować. „Pies” to jest
majstersztyk Art Direction. Światło, kostiumy, scenografia, gra aktorów –
wszystko jest bardzo spójne. To efekt
doskonałej współpracy Huberta
Stadnickiego, dyrektora kreatywnego
agencji „Bardzo” i Eryka Van Wyka,
reżysera reklamy. Hubert z pełnym zaufaniem przekazuje swój wcześniej dopracowany projekt reżyserowi. A ten realizuje
w stanowczy sposób swoją wizję. Wiedzą,
że to co robią jest dobre, dlatego biorą na
swoje barki dużą odpowiedzialność – nawet jeśli jest to wbrew obawom klienta.
Przy kostiumach do reklamy Allegro
„Święta” pierwszy raz miałam okazję robić
pierwszą przymiarkę sama, a następnie
przejrzeć przez jeden dzień zdjęcia
i pomyśleć, czy mi się to podoba czy nie.
Później znowu na planie mogłam zobaczyć
światło i usiąść z operatorem i zastanowić
się, czy kształty i kolorystyka do siebie
pasują. To nie jest niestety normalna
sytuacja. Dlatego efektem była zachwycona nie tylko branża reklamowa, ale też
ludzie ze świata mody.
O: Jak Ci się pracuje w Londynie?
I: Jestem tu już rok i myślę sobie, że
całkiem nieźle. Tu wszyscy wiedzą, co
robią. Poza tym tu poruszam się w estetyce, która mi się podoba. Jest mnóstwo
rzeczy, przez które się wściekam. Przede
wszystkim Londyn jest strasznie drogi. Dziś

rano jechałam na spotkanie z klientem
i zapłaciłam za podróż metrem i autobusem 12 funtów. Tutaj, choć zarabiam
całkiem nieźle, czasem muszę żyć jak
student. Ale później wychodzę z metra
i widzę rzeczy, które mnie inspirują.
Czuję, że po coś tu jestem.
O: A po co?
T: Mieszkam w Wielkiej Brytanii bo
w pewnym momencie w Polsce miałam
wrażenie, że już nic się nie nauczę.
Brakowało mi wyzwań. Chciałam się
sprawdzić w nowym środowisku. A przede
wszystkim od zawsze marzyłam, żeby
pracować dla „Vogue’a” i robię te sesje
dla „Vogue’a”.
O: Doświadczenie z Polski bardziej Ci
pomaga, czy przeszkadza?
I: Na pewno mi pomaga. Olbrzymi
wpływ miał na mnie staż w Teatrze
Rozmaitości, a szczególnie projekt „Teren
Warszawa”. To było estetycznie świeże.
Praca w polskich gazetach pozwoliła mi
poznać ludzi z showroomów dużych
marek. Pomocne jest także doświadczenie
w pracy w redakcji przez tyle lat. Teraz
z większą pewnością mogę robić własny
magazyn. Stylista-freelancer nie zawsze
myśli potrzebami redakcji i edytorialowo.
A ja przez to, że pracowałam na etat
myślę „Jak to się złoży w layoucie?”,
„Czego od mojego klienta będzie potrzebować prasa?”. Przydało mi się również
doświadczenie reklamowe. Polscy klienci
mnie tak przeorali, że tutaj czuję się jak
w raju. Niemniej jednak mam wrażenie,
że tu w rok nauczyłam się więcej niż
w Polsce przez dziesięć lat. To, co u nas
jest offowe, tu jest komercyjne. Takie
podejście otwiera ogromne pole
możliwości.
O: W najbliższym czasie wydajesz własny
magazyn „Unpolished”. Opowiedz o tej
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inicjatywie.
I: Chciałabym, żeby był on bardzo
współczesny i niewymuszony, jak reporterska opowieść. To jest w stu procentach
moja estetyka, historia, którą chcę opowiedzieć. Aby dobrać ekipę do magazynu,
kupiłam milion gazet. Przejrzałam wszystkie sesje i teksty, spisałam sobie wszystkie
nazwiska, które mi się podobają, a następnie wysłałam im maile z prezentacją.
Byłam w szoku, ile osób odpowiedziało
na nią pozytywnie.
O: Jesteś znana z umiejętności head
hunterskich. Wyłapałaś Olę Rudnicką,
z Zuzą Bijoch robiłaś pierwsze testy.
I: Zależy mi na pracy z ludźmi, którzy
mają świeże podejście do mody. Talentem,
który przyjęłam na staż jest Ewelina
Gralak. W tym samym czasie w redakcji
„ELLE” pojawiła się Kara Becker. Olę
Rudnicką rzeczywiście wysłałam do agencji modelek, a z Zuzą Bijoch robiłam
pierwsze testy. Kiedyś ktoś dał mi szansę,
czuję, że ja powinnam dać szansę innym.
Tak spłacam karmę.
O: Jakieś nowości, odkrycia z ostatnich
miesięcy?
I: Widzę w Polsce masę utalentowanych
ludzi, którzy robią dużo lepsze rzeczy, niż
ci pracujący w komercyjnych magazynach.
Zaskoczyła mnie nowa kampania Wojtka
Haratyka. Zdjęcia zrobił Adam Pluciński,
ale stylizował Piotr Kędzierski – pierwszy
raz o nim usłyszałam! Lub sesje z magazynu „SEZON” – widać, że młodzi rozumieją, o co chodzi w budowaniu narracji,

ale w tym momencie nie mają wstępu
do mediów komercyjnych.
O: A Ty jakie narracje kupujesz? Ponoć
na studiach potrafiłaś przez kilka miesięcy
zbierać na Chanelkę.
I: Mój styl się mocno zmienił. Jak miałam 19 lat moja koleżanka przezywała
mnie Vampire Weekend, bo byłam blada
i nosiłam wiktoriańskie sukienki. Potrafiłam
przyjść na zajęcia w Instytucie Kultury
Polskiej w tiulowej spódnicy z All Saints
z pomalowanymi na czarno paznokciami.
Będąc nastolatką ubierałam się jak
z katalogu Gucci. Teraz taki styl by się
nie sprawdził, bo po 30 trzeba uważać,
by w ubraniach tego typu nie wyglądać
jak ciotka. Kolekcjonuje skórzane kurtki,
mam ich chyba z piętnaście. Intensywnie
myślę też o torebce z aplikacjami od
Gucci. I wydałabym pieniądze, żeby ją
mieć, choć wiem, że nie jest tego warta.
Teraz na imprezę premierową mojego
magazynu szyję sobie sukienkę u Gosi
Baczyńskiej. Zawsze o tym marzyłam.
Jedno, to to, że Gośka robi świetne rzeczy,
a drugie, że ma spójną komunikację.
Kupuję to. Poza tym zawsze daję się
wciągnąć Givenchy i Valentino. A jak
widzę hashtag #Chloegirl to bardzo chcę
nią być.
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O wizualnej metamorfozie Gucci
w dziewięciu punktach

analizy

autor

Kaja Dobrzańska
art director

Era glamouru, prowokacyjnych sukienek i erotycznego
kiczu Toma Forda i Fridy Giannini w Gucci
odeszła w niepamięć. Alessandro Michele dokonał
w estetyce Gucci prawdziwej rewolucji. I zajęło mu
to niecały rok. Jak do tego doprowadził?
11
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c i e r p l i wo ś ć

Alessandro zdążył poznać markę od podszewki. Najpierw pracował pod okiem Toma Forda
w Londynie, później pełnił stanowisko dyrektora
kreatywnego działu akcesoriów. Następnie
został mianowany asystentem Fridy Giannini,
głównej projektantki brandu. Przez ponad
dekadę poznawał Gucci od środka, jego
strukturę, strategię, znaczenie, tożsamość,
transformacje, archiwa. Pełne zrozumienie
marki i cierpliwość to mocne fundamenty
sukcesu.
r a dy k a l i z m

Michele obrócił seksualność brandu w sensualność, bezpruderyjność w bezpretensjonalność,
a wrzące pożądanie w marce w pożądanie
marki. Zostawił przy tym niepowtarzalną
włoską atmosferę, szczególnie odczuwalną
w zestawianiu i miksowaniu wzorów.
dz i e dz i c t wo

Nowy rozdział Gucci nie rujnuje tożsamości
włoskiego domu mody. Korzysta z jego dziedzictwa nadając nowy wizualny kierunek, który
jest zwyczajnie cool. Kto nie chciałby żyć
w świecie wykreowanym przez Wesa
Andersona i choć przez chwilę wyglądać jak
Margot Tenenbaum? Michele doskonale wyłapuje najlepsze smaczki popukultury i wtłacza
je w nową estetykę Gucci. W kolekcjach
odnajdujemy charakterystyczne motywy
włoskiego domu mody: mokasyny, spleciony
sygnet podwójnego „G”, bambusowe detale
czy czerwone paski. Wszystkie elementy są
na swoim miejscu, przepuszczone „tylko” przez
pryzmat retro-świeżości. Występują w towarzystwie kwiatowych wzorów vintage, androgenicznych garniturów, babcinych beretów
i geek’owych okularów. Dodatkowo echo lat
70. powraca także w drugiej damskiej kolekcji
zaprojektowanej przez Włocha. Nie jest to
jednorazowy występ, ani chwilowa inspiracja.

k r e at y w n o ś ć

Alessandro otworzył Gucci dla szerszej
publiczności. Kreatywność ubrał w komercję,
w najlepszym tego słowa znaczeniu.
Klasyczne torebki Gucci stworzone kilka dekad
temu, teraz ozdobiono komiksowymi motywami. Redaktorki mody, stylistki i blogerki dumnie
paradują z modelem Dionysus � it bag jesienno-zimowego sezonu.
h i s to r i a

Zdjęcia wizerunkowe, tak jak charakter marki,
muszą grać w jednym tonie. Berlin lat 70.,
stonowane kolory, spontaniczni bohaterowie
oraz paw w objęciach jednego z modeli
funkcjonują jako element zaskoczenia.
Klimatyczne ujęcia bardziej przypominają
kadry z filmów, niż usilnie wyreżyserowany
spot reklamowy. Za obiektywem stanął Glen
Luchford, a przed nim debiutanci, m.in.
Alexandra Elisabeth i Julia Hafstrom. Kadry
te okazują się być przełomowe dla nowego
wizerunku marki, wzmacniają jej nowy estetyczny przekaz. Dzięki temu działania są
spójne, a wszystkie kanały mówią jednym
językiem. W efekcie powstaje najgłośniejsza
i najbardziej zapamiętywalna kampania
sezonu.
dys ta n s

Nie zawsze wszystko musi być podyktowane
chłodnym racjonalizmem. Puszczenie oka do
publiczności jest wskazane. Ciężko odmówić
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Michele talentu, jak również zamiłowania
do dziwacznych akcesoriów, które w moment
trzęsą światem mody. Wypełnione futrem
klapki, różowo-czerwony płaszcz w przeskalowany wzór jodełki to tylko niektóre z nich.
Moda to biznes, ale nie powinna bać się
humoru.
cz as

Przejęcie kreatywnych sterów wymagało od
Alessandro szybkiego działania. Michele miał
zaledwie pięć dni na stworzenie swojej pierwszej kolekcji i zaprezentowanie jej na wybiegu.
Intensywna praca dała świetne rezultaty, proces
kreatywny został skondensowany do maksimum,
a czas wyciśnięty jak cytryna.
z es p ó ł

Michele działał szybko i sprawnie dzięki
swojemu talentowi, intuicji, wiedzy i kreatywności, ale cały czas miał wsparcie świetnego
zorganizowanego zespołu. Razem doprowadzili do szczęśliwego rozpoczęcia nowego rozdziału w historii Gucci. W tym wypadku
korporacyjna, sprawnie działająca machina
brandu okazała się zbawienna.
b o h at e r h i s to r i i

Nowa odsłona marki potrzebuje nowego
ucieleśnienia. Muzą Alessandro i twarzą
akcesoriów Gucci została Florence Welch.
Nikt nie odnalazłby się w tej roli lepiej.
Tych dwoje po prostu mówi jednym językiem,
łączy ich uwielbienie do bogato zdobionych
pierścieni, mrocznych motywów świata fauny
i flory, umiłowanie renesansu i stylu vintage. Ten
krok utwierdza w przekonaniu, że po Michele
możemy spodziewać się tylko najlepszego.
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Nagość – wstyd kulturowy czy demokratyzacja pożądania?

analizy

autor

Natalia Roś
dziennikarka i socjolożka ze słabością
do nowych technologii w branży mody

Niesłychany dynamizm odróżnia epokę nowoczesną
od wszystkich poprzedzających ją okresów.
„Nowoczesny świat <<ucieka>>, nie tylko tempo zmian
jest nieporównywalnie szybsze niż w przypadku jakiegokolwiek wcześniejszego systemu, ale niespotykany
jest także ich zasięg i radykalny wpływ, jaki wywierają na zastane praktyki i zachowania społeczne” –
wyjaśnia brytyjski socjolog, Anthony Giddens. Istotnym
przemianom zostaje poddana seksualność, a także
związana z nią intymność, jak i sama nagość. Z jednej
strony, wśród medialnego ekshibicjonizmu (reality
shows, reklamy, pornografia w sieci) można mówić
o komercjalizacji nagości i demokratyzacji zarówno
pożądania jak i intymności. Z drugiej strony, społeczny
konstrukt ciała w mediach ulega modyfikacji, a samo
podejście do kobiecego ciała się zmienia. To tylko
chwyt reklamowy?
15
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k a l e n da r z p i r e l l i

Kalendarz Pirelli, włoskiej firmy produkującej
opony jest pewnego rodzaju barometrem
trendów w fotografii mody. Od samego
początku swojego istnienia, czyli od roku
1964, słynny kalendarz był znany z pokazywania najlepszych modelek na świecie,
najczęściej nagich lub półnagich, fotografowanych przez topowych fotografów. Zatrudniał
topowe twarze (Kate Moss, Naomi Campbell,
Cindy Crawford) i sławnych fotografów
(Richard Avedon, Peter Lindbergh, Mario
Testino, Patrick Demarchelier). Stał się obiektem kolekcjonerskim i jest prezentem dla
klientów premium i VIP-ów.
43. edycja kalendarza, która zadebiutowała
niedawno w Londynie, znacznie różni się
konwencją od poprzednich lat. Tym razem
zamiast Gigi Hadid, Joan Smalls i Adrianny
Limy ubranych w lateksową bieliznę przed
obiektywem stanął zupełnie niestandardowy
miks kobiecości: pisarki, reżyserki, artystki
oraz kobiety zajmujące się biznesem i filantropią. Annie Leibovitz dano zupełnie wolną rękę
w doborze twarzy 12 miesięcy. Pojawiły się
Tavi Gevinson, Serena Williams, Amy
Schumer, Yoko Ono, Fran Lebowitz, Patti
Smith, Natalia Vodianova, Kathleen Kennedy,
Yao Chen, Mellody Hobson, Ava DuVernay,
Agnes Gund wraz z Sadie Rain Hope-Gund
i Shirin Neshat zaskakując w większości
przypadków pełną garderobą i zrywając
z sesjami rozbieranymi. Jaką to wywołało
reakcję? „Kobieta w ubraniu to podmiot,
kobieta rozebrana to bardzo często kulturowy
przedmiot. Fajnie więc zobaczyć kalendarz
z kobietami, a nie przedmiotami czyjejś
fantazji” – manifestuje ilustratorka
Olka Osadzińska. Jednym z najbardziej
wyjątkowych zdjęć (zapewne w całej historii
kalendarza Pirelli) stało się zdjęcie na grudzień 2016. Amy Schumer, amerykańska
aktorka komediowa, pozuje prawie nago
(mając na sobie jedynie majtki oraz buty
na obcasie), popija kawę. Samoświadomość?
Schumer w brawurowy sposób odcina się
od wszelkich negatywnych komentarzy:
„Żartujesz? Kocham swoje ciało”.
Podobnych sygnałów przemian społecznych
w postrzeganiu ciała jest więcej. Na wybiegach pojawiają się modelki i modele 50+,
do sesji bielizny czy kostiumów kąpielowych

angażowane są starsze kobiety, do kampanii
odzieży sportowej zaprasza się modelki plus
size czy niepełnosprawne. Zapewne wiele
osób wzdrygnie się na słowo Kardashian,
ale czy to się wielu podoba, czy nie, Kim
mniej lub bardziej świadomie wprowadziła
do kultury popularnej nowy, bo inny kanon
piękna – z zaokrąglonymi biodrami i pełną
pupą – powodem do dumy, a nie mankamentami do ukrycia.
Do głównego nurtu współczesnej kultury
przedostały się narracje wcześniej niesłuchane. Postmodernizm z pewnością wywrócił
wiele wcześniejszych konwencji do góry
nogami. Na ile jednak jest to zmiana
motywowana społecznie, a na ile sprytny
chwyt marketingowy? Wszak coraz więcej
potencjalnych konsumentów nie odnajduje
siebie w wizerunkach z reklam. „A jeśli nawet
jest to chwyt reklamowy, to tym lepiej. Nie ma
większego billboardu i motoru zmian społecznych niż komercyjne przedsięwzięcia. Na
tym polega siła kultury popularnej” – wyjaśnia
Osadzińska.
p l ay b oy

Czasy zmieniły się i dla Playboy’a. Od tego
roku, magazyn znany z prezentowania
kobiecego ciała zrezygnował z pokazywania
nagich modelek. Na decyzję miał wpływ
wszechobecny dostęp do pornografii, nagości
i seksu w internecie, w dodatku za darmo,
oraz fakt, że więcej negliżu można spotkać
w kobiecych magazynach (np. okładka
francuskiej edycji „Vogue” z Gigi Hadid
ubraną jedynie w szpilki i biżuterię).
Z jednej strony, nagość jest więc w pełni
zdemokratyzowana. Pojawia się w magazynach kobiecych, mediach cyfrowych, a
wisienką na torcie są statystyki, świadczące,
iż 1/3 osób odwiedzających strony z pornografią stanową kobiety. Z drugiej strony zaś,
_
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Facebook nie podchodzi liberalnie do nagości, Instagram każe zakrywać sutki, a wiele
osób gorszy obraz karmiącej matki czy
oblewa rumieniec wstydu w saunie, do której
wejdzie ktoś tylko w ręczniku (lub bez).
Skąd ta sprzeczność? „Ludzie przez wieki
bardzo różnie podchodzili do ciała i do
nagości. Wystarczy przejść się po galerii
europejskiego malarstwa od XIV do XX
wieku żeby zobaczyć jak znacząco różniły
się między sobą pewne okresy. Można też
spojrzeć na modę od lat 20. do teraz. Na
zmianę nagość i zakrycie. Ludzie próbują
sobie jakoś radzić z ciałem jako tematem,
z podziałem na sferę prywatną i publiczną.
To zawsze związane jest z szerszym kontekstem kulturowym – od wielu lat w magazynach
modowych jest więcej nagości niż
w Playboy’u. Jesteśmy ciekawi ubrań, ale
jeszcze ciekawsi ciała. Lubimy mieć zasady
i lubimy je łamać. Do tego wszystkiego mamy
w sobie chęć podglądania – od zawsze.
Więc te pozorne sprzeczności są według
mnie raczej odbiciami naszej rzeczywistości”
– punktuje ilustratorka.
Czy fizyczne, ale również emocjonalne
obnażanie, które prezentują media – zarówno
pokazywanie nagości jak i skrajny ekshibicjonizm – ma ciągle coś wspólnego z wstrząsem
kulturowym czy raczej bliżej mu do rzeczywiści hiperspełnienia, którą analizuje francuski
socjolog Jean Baudrillard? Idąc dalej, co to
znaczy, że cechą kultury nowoczesnej jest
powszechna fascynacja seksem? „Seksualność
generuje przyjemność, a w każdym razie
obietnice przyjemności” – odpowiada
Giddens. Seksualność jest w nowoczesnym
świecie dźwignią marketingu dóbr konsumpcyjnych, stąd wszechobecna w chwytach
reklamowych jest wyobraźnia seksualna.
Olka Osadzińska wspomina, że „w magazynach modowych jest więcej nagich ciał niż
w Playboyu, ale próba znalezienia tam

roześmianej i <<chętnej>> nagości, jaką przez
lata pokazywał Playboy, skończy się fiaskiem.
Tam kobiety są nagie, ale często aseksualne
– jak marmurowe posągi, piękne, ale niedostępne. Naga pierś jest traktowana podobnie
jak torebka Prady – to wszystko akcesoria
pewnej wizji świata. Seks ma znaczenie,
podobnie jako nagość, bo przyciąga uwagę,
czy sprzedaje i co, to zależy od kontekstu”.
Giddens przedstawia nowoczesne, obsesyjne
pożądanie seksualne, jako skutek, po pierwsze, pomniejszenia i zanegowania wrażliwości
seksualnej kobiet oraz po drugie, przyjęcia
męskiej seksualności za ogólnie obowiązujący
standard. To właśnie na kobiety spadł ciężar
przemiany sfery intymnej w dobie nowoczesności. Kobietom zależało na uczynnieniu
miłości na powrót narzędziem komunikacji
i samorozwoju. Domaganie się praw do
satysfakcji seksualnej stało się podstawą
odnowy intymności, wyzwoleniem równie
ważnym co emancypacja w sferze publicznej.
Zamiast znosić nieznośną wieloznaczność
ponowoczesnej kultury, rewolucja seksualna
i jej kontrrewolucja, sprzeczne kanony piękna,
potęgują rozdarcie tożsamości. Jak zatem
potoczą się w naszej kulturze losy nagości,
erotyzmu, pożądania i intymności?
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Moda ma kota na punkcie kota

analizy
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Pamiętacie baśń o Kocie w butach? Sprytne zwierzę
najpierw zażyczyło sobie dość oryginalnego ubioru,
a potem zupełnie odmieniło życie swojego pana.
Podobnie jest z kampaniami modowymi. Kot w towarzystwie ubrań? Sukces gwarantowany.
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analizy

Koty rządzą światem nie od dziś.
W Starożytnym Egipcie otaczano je szczególnym kultem. Ruda Orangey, która grała u boku
Audrey Hepburn w „Śniadaniu u Tiffany'ego",
dostała za tę rolę PATSY Award, czyli Oscara
dla zwierząt i miała rzeszę fanów oraz całkiem
niezły dorobek filmowy. Socks, ulubieniec Billa
Clintona, nazywany Pierwszym Kotem Ameryki,
dorobił się własnego komiksu i serii znaczków
pocztowych. Wieść niesie też, że Ernest
Hemingway z myślą o swoich dachowcach
kupił krowę, by te piły każdego ranka świeże
mleko. Wraz z rozwojem internetu nastąpiło
apogeum miłości do kotów. Wykształcili się
koci celebryci, którzy co chwilę pojawiają
się w filmikach, memach czy instagramowych
zdjęciach. Na pewno znasz zdecydowaną
większość z nich. Lil Bub z wiecznie wystawionym językiem, Venus o dwóch twarzach,
Shironeko, co cieszy się, jak śpi, i oczywiście
Grumpy Cat to tylko skromna reprezentacja
kociej armii.
z kota m i j es t j a k z dz i e ć m i

Zdaje się, że na punkcie psów czy ptaków
świat nie ma aż takiego kota. Skąd więc
wielkie zainteresowanie konkretnie dachowcami? Badania naukowe wyjaśniają, że to kwestia
instynktu opiekuńczego, który odczuwamy
wobec tych wyniosłych zwierząt. Dzieje się tak
dlatego, że podświadomie przypominają nam
niemowlaki: koty mają w końcu mały, wklęsły
nos, wielkie oczy i są niewielkiego rozmiaru.
Miłość do nich jest więc wrodzona. Na pewno
nie bez znaczenia jest też sierść – badacze
podkreślają, że skoro sami mamy włosy, to
podobają się nam zwierzęta podobne do nas

w tej kwestii. Koty są również niesamowicie
ekspresyjne, dzięki czemu łatwo ulegają
antropomorfizacji, czyli spokojnie można
im przypisywać ludzkie cechy i zachowania.
Dlatego nas bawi kot w garniturze, który czyta
do kawy poranną gazetę. Inna teoria mówi, że
koty głównie kupują introwertycy i przy okazji
to właśnie oni najczęściej korzystają z internetu.
Poza tym przyciągają też kocie cechy, takie
jak niezależność, tajemniczość i inteligencja.
A także to, że są po prostu ładne. Zestaw
cech i bodźców idealnych, czemu więc
miałoby zabraknąć kotów w modzie?
c at - wa l ks i c at - s h i o n i s ta s

Okazuje się, że kot to naprawdę modny
dodatek. Instagramy mruczą i się łaszą, Miu
Miu momentami zamienia się w Miau Miau,
Grace Coddington rysuje dla „Vogue'a” koty
w punkowych ubraniach, Karl Lagerfeld ma
swoją Choupette, a Jessica Mercedes Karla.
Nie wspominając już o ubraniach z kocim
motywem, od których aż roi się w sklepach.
To jednak wciąż za mało. Prawie trzy lata
temu redakcja portalu Fashionista.com
primaaprilisowo żartowała, że planuje
otworzyć nowy serwis, w całości poświęcony
kotom w modzie – Cat-shionista. Związana z
portalem Leah Chetnikoff zapewniała, że
znajdą się tam między innymi kocie wywiady
i sesje. Redakcja zresztą kilkukrotnie tworzyła
kolaże, w których do najciekawszych kampanii modowych dołączała zestaw kotów.
Mulberry, Kenzo, Alexander Wang czy Stella
McCartney –
zwierzaki były wszędzie. Beż żartów już
w 2014 roku powstał w Londynie magazyn
_
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poświęcony na poważnie modzie i kotom:
„Puss Puss Magazine”. Skoro koty okazały
się wdzięcznymi modelami, zaczęły pojawiać
się w edytorialach. Swoją łapkę odcisnęły
m.in. w „Vogue Paris”, „Numero” czy „Dazed
and Confused”. „Elle Taiwan” poświęciło
nawet jedną z okładek Hello Kitty, która
pozowała w różowej sukience, zalotnie
wysyłając całusa wszystkim czytelnikom.
Z kotami do obiektywu fotografa uśmiechały
się najważniejsze modelki i najpiękniejsze
kobiety, od Vivien Leigh, poprzez Claudię
Schiffer, aż po Sashę Pivovarovą i Carę
Delevingne. Był też cat-walk z prawdziwego
zdarzenia. W 2013 r. na pokazie Tracy Reese
jedna z modelek niosła na rękach Lily, kotka
na smyczy. Widownia była zachwycona,
a projektantka przyznała potem, że do
stworzenia kolekcji zainspirowało ją wszystko,
co ją otacza. Nawet zwierzęta. Bez kota
pokaz byłby więc niekompletny.
n i e t y l ko d o r e k l a my ko c i e j k a r my

Niesłabnącą sławą cieszy się wciąż wyglądająca na wiecznie niezadowoloną Grumpy
Cat. Kotka wystąpiła swego czasu w sesji
magazynu „Time”, gdzie pozowała na
cukierkowym tle ze zwierzęcymi okładkami
pisma. Zabawne zdjęcia szybko obiegły
internet, a jedno z nich zostało przerobione
na reklamę Prady. Okazało się, że nadawałaby się do niej świetnie i szkoda, że taka
współpraca nie wydarzyła się naprawdę.
Za to już specjalnie dla portalu Refinery29.
com kotka wystąpiła w filmiku ubrana od
łapek do głów w kolekcję United Bamboo.

Prawdziwą karierę w modzie robi Choupette,
ulubienica Karla Lagerfelda, i grzechem
byłoby o niej nie wspomnieć. W przerwie
od jadania krewetek ze srebrnych półmisków
pozuje z Kendall Jenner albo Laetitią Castą,
zalicza okładkę „Vouge Brazil” z Gisele
Bundchen i występuje w kampanii kosmetyków „Shupette" Shu Uemura stworzonych
we współpracy z jej „tatą”. Ale nie tylko ona
sprzedaje w branży mody. Duet czarnych
kotów pojawił się w kampanii Lanvin na
jesień-zimę 2009. Ostatnio koty wzięły udział
się w wiosenno-letniej kampanii Sandro.
Na jednym z czarno-białych zdjęć Mica
Arganaraz, pozuje w parku trzymając
w rękach kociaka, a redaktorzy rozpływają
się w zachwytach. Co ciekawe, mimo deklarowanej zewsząd miłości do kotów, zdaje
się, że w kampaniach to jeszcze nie do końca
wykorzystany potencjał. Często pojawiają się
za to... psy. Longchamp, Louis Vuitton,
Mulberry, Jimmy Choo, Dior, Tommy Hillfiger
to tylko jedne z marek, które zatrudniły do
sesji czworonogi. Ale u niektórych jest też
cała Arka Noego. U Ralph Lauren wielbłądy,
u Kenzo ryby, z Mulberry sowa. Bvlgari
szczyci się lwem, modelki Stelli McCartney
pozują w otoczeniu jelonków i lisów. Skoro
jednak moda ma kota na punkcie kota, może
warto wpuścić nieco więcej dachowców na
modowy statek? Pamiętajcie, że kot w towarzystwie ubrań to sukces gwarantowany.
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O FASHION PR TALKS
Fashion PR Talks to specjalistyczne warsztaty kształcące w dziedzinie biznesu mody. W programie Fashion PR Talks znalazły się m.in.
tworzenie strategii marki modowej, język PR-u mody, Art Direction
czy prognozowanie trendów.
Mentorami Fashion PR Talks zostali m.in. Ina Lekiewicz, Art Director
współpracująca z takimi magazynami jak „Vogue”, „L’Officiel” czy
„Harper’s Bazaar”; Ania Wiącek, dyrektor ds. PR w Pringle of
Scotland, a wcześniej Head of Press marki Vivienne Westwood
czy Sue Seel, brytyjska strateżka mająca w portfolio Lily Allen
i marki z portfela Arcadia Group (Agent Provocateur, Chopard
i Jean Paul Gaultier).
Spotkania pod szyldem Fashion PR Talks skierowane są do przedsiębiorców, PR-owców oraz studentów kierunków związanych z komunikacją.
Ambicją Fashion PR Talks jest nie tylko kształcenie profesjonalistów
spełniających międzynarodowe standardy, ale też traktowanie edukacji w modzie jako misji społecznej.
Fashion PR Talks. Specjaliści branży mody.

www.fashionprtalks.pl
info@fashionprtalks.pl
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