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FASHION

S
lovensko je krajina s obrovským potenciálom. Čistotu, akú si naša príroda zachováva obdivujú 
ľudia z celého sveta. Nie je náhoda, že práve turistika patrí k naším najobľúbenejším koníčkom 
a tiež spôsobom oddychu a trávenia voľného času. K tejto krásnej záľube nepochybne patrí 
tiež perfektná výbava. Dobrá obuv, kvalitné oblečenie a poriadna desiata je základom každého 
turistu.  Vo väčšine prípadov však platí, že čo je funkčné, nemusí byť vždy aj pekné. V horách 
nepochybne účel predbieha dojem. Odvetvie vysokej módy našťastie myslí aj na milovníkov hôr.
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High FASHION  
na HORÁCH

Existuje množstvo módnych firiem, kde dokonale 
funguje dizajn v spojení s funkčnosťou a nás tak môže 
okrem úžasného pocitu na duši hriať tiež nápaditá 
zimná bunda.

EMILIO 
PUCCI

Pri téme „high 
fashion sportwear“ 
sa nedá hovoriť 
o nikom inom, než 
o dizajnérovi, ktorý 
do sveta módy vstú-
pil návrhom vlastnej 
lyžiarskej kombinézy. 
Narodil sa 20. no-
vembra 1914 a okrem 
toho, že bol módny 
návrhár tiež odohral 

dôležitú úlohu v talianskej politike počas druhej svetovej 
vojny. Vďačíme mu za takzvané kaliopky alebo inak 
povedané elastické šponovky uchytávajúce sa pod pätou, 
taktiež za capri nohavice či elastickú látku „emilioform“. 
V tomto návrhárskom príbehu sa spája inovácia, perfek-
cionizmus, premyslené vzorovanie, jedinečnosť a kvalita.

To, že ideme lyžovať, alebo sa chystáme na turistiku 
nutne neznamená, že nemôžeme vyzerať dobre a dotvoriť 
scenériu nádhernej prírody vlastnou výnimočnosťou aj 
vďaka voľbe odevu. 

Emilio zažil vojnu, bol pilotom a dostal niekoľko vyzname-
naní za vojenskú chrabrosť. Zažil tieto roky, kedy našu zem 
zahalili sivé odtiene hmly, dymu a prachu. Možno práve 
preto sa rozhodol vrátiť ľudským očiam možnosť vidieť 
opäť farby. Jeho koloristika a vzory miestami pripomínajú 
mozaiku, sklenené vitríny katedrál alebo kaleidoskopy. Nie 
sú však mätúce ani gýčové, ale harmonicky výstredné.

Vízia tejto značky siaha naozaj ďaleko dopredu, čo doka-
zuje napríklad fakt, že v roku 2009 uviedli na trh kolekciu 
chladných lesklých metalických búnd. Ak sa trochu 
orientujeme v súčasných trendoch, metalické prvky sú 
momentálne na úplnom vrchole. Okrem toho sa v tomto 
roku spoločnosť Emilio Pucci pustila aj do spolupráce s ly-
žiarskou značkou Rossignol, pre ktorú navrhla špeciálnu 
edíciu lyžiarskej výstroje posiatu Pucci vzormi.

Pucciho rukopis je veľmi neprehliadnuteľný, sme schopní 
v sekunde rozoznať jeho umeleckú identitu a stotožniť sa 
s ňou. Ponúka nám veľa možností ako v jeho modeloch 
nájsť samého seba. Môžeme kľudne patriť k zástancom 
minimalizmu, čiernych, sivých a bielych odtieňov, no 

v každom z nás sa skrýva kúsok potrebujúci občas farby 
a vzory. Zima je na to naozaj ideálne obdobie, keď odtiene 
zelenej, hnedej a okrovej prítomné v panenskej prírode 
zahalí biely sneh. 
Heslom firmy Pucci je sloboda!

Po Emiliovej smrti v roku 1992 módnu spoločnosť prevzala 
jeho dcéra Laudomia Pucci, neskôr v roku 2000 dostala 
autorské práva k logu francúzska skupina LVMH (Louis 
Vuitton), čo bolo pre značku veľmi prínosné, nakoľko roz-
šírila svoje pôsobisko do celého sveta. Súčasne kreatívnu 
sféru firmy vedie riaditeľ Peter Dundas. 

Niekedy je naozaj ťažké zladiť módu s komfortom, ale nie 
je to nemožné. Móda nás vie hriať, ale aj chladiť, no vie byť 
aj príjemná. Je pravdou, že zlúčenie všetkých požiadaviek 
vyžaduje hlbšie siahnutie do vrecka, ale na druhej strane 
investujeme do nadčasovosti a maximálnej spokojnosti.

Najnovšia kolekcia značky Pucci nám ponúka absolútne 
perfektné páperové bundy s heslom „Warm is wonder-
ful“. Geometrické, digitálne Pucci vzory vo verzii dlhých 
či krátkych búnd, kabátov a bomberiek, ktoré módna 
spoločnosť na svojom webe definuje ako zápas farieb vs. 
vzorov. Všetko je o detaile! Manžety a rafinovaná forma!
Samozrejme nechýba inšpirácia lyžiarskym výstrojom, 
ktorú môžeme vidieť nie len v oblečení, ale aj na topán-
kach v tvaroch pripomínajúcich lyžiarky. 
Zima dáva svetu Vianoce a snehobielu radosť, Emilio dal 
svetu vzory a farby! Využime možnosť byť ozdobou kraji-
ny a pritom nezamrznúť na tých najčarovnejších miestach 
zeme – v našich horách!


