
58 59FASHION STREET MAGAZINE SPRING & SUMMER · 2019

fashion

2018 ŐSZÉN NYÍLT MEG A FASHION STREETEN A LONDONI SZÉKHELYŰ, MINIMALISTA DIVATMÁRKA, A COS MÁSODIK HAZAI ÜZLETE. A HÍR 
APROPÓJÁN MUTATJUK BE MOST AZ ITTHON MÉG KEVÉSBÉ ISMERT MÁRKA HITVALLÁSÁT, KÜLÖNLEGES DIZÁJNMÓDSZEREIT, ILLETVE 

IZGALMAS MŰVÉSZETI PROJEKTJEIT.

THE MINIMALIST, LONDON-BASED FASHION BRAND COS HAS OPENED THEIR SECOND BUDAPEST STORE AT FASHION STREET IN THE AUTUMN OF 2018. 
THIS NEW CHAPTER CREATES A GREAT OPPORTUNITY TO INTRODUCE YOU THE BRAND’S IDEAS, SPECIAL DESIGN-PROCESSES AND THEIR EXCITING 

ARTISTIC PROJECTS.

INTRODUCING COS

Bemutatkozik a COS 

Időtlen művészet  

KÉZMŰVESSÉG ÉS INNOVÁCIÓ

A  COS  számára  elsődleges  cél,  hogy  egyre  frissebb  és  egyre  jobb  
módszereket találjon a kollekciói, üzletei és installációi, projektje-
inek elkészítésére, gyártására.

Ehhez fontosnak tartják azt, hogy időt és energiát fektessenek a tra-
dicionális és innovatív megoldások keresésére a tervezési és gyártási 
folyamatokban,  hogy  egy  olyan  időtlen  esztétikát  hozzanak  létre,  
amely  a  legjobb  elérhető  minőséggel  párosul.  Amikor  több  mint  
tíz évvel ezelőtt létrejött a márka, azt az ideát tűzték ki célul, hogy  
a ruhadarabok minél tartósabbak legyenek – az időtlen, funkcioná-
lis és átgondolt tervezésen alapszik a márka egész hitvallása. 

Mindemellett a COS a fenntarthatóságra is odafigyel minden mun-
kafolyamatban. A tervezéstől a gyártásig egy-egy ruhadarab életre 
keltésére körülbelül  18 hónapot szánnak, mert olyan technológiá-
kat  keresnek,  amelyek a  legjobb eredményt  hozzák a  vásárlóik  és   
a közösségünk számára is. „Hiszünk benne, hogy időt kell szánnunk 
arra,  hogy  a  dolgokat  jól  és  helyesen  csináljuk”  –  a  márka  sokkal  
fontosabbnak tartja azt, hogy tervezéskor, illetve az új ötletek, me-
tódusok implementációja helyesen, mintsem kapkodva történjen.

A márka stúdiója a COS londoni székhelyén kapott helyet, itt dol-
gozik a modellezők és a tervezők csapata, akik szorosan együttmű-
ködve készítik el a darabok prototípusait, optimalizálva az anyagok 
minél teljesebb körű felhasználását. A modellezők minden szabás-
vonalat  egy-egy nagyobb formából hoznak létre,  és  rafinált  össze-
állítási  technikákkal  kísérleteznek,  hogy  minél  kevesebb  anyag-
veszteséggel  járjon egy-egy darab elkészítése.  Emellett  modern és  
tradicionális szabászati metódusokat is alkalmaznak, amelyek min-
den kollekció számára időtlen, klasszikus vizualitást kölcsönöznek.

Minden COS-kollekció organikus és BCI pamutból,  újrahasznosí-
tott poliészterből és tencelből készül – ezt az anyagot például cellu-
lózmasszából  készített,  teljesen lebomló és  komposztálható  textil- 
szálakból  hozzák  létre.  Mindemellett  a  márka  figyel  arra  is,  hogy  

CRAFT AND INNOVATION

As  a  fashion  company,  COS’s  primary  focus  is  crafting  new  and  
better ways of making and producing – from the collections to store 
environments and installations. 

The brand’s approach is to invest time and resources into traditional 
and  innovative  solutions  for  designing  and  making,  to  produce   
a timeless aesthetic of the highest possible quality. The longevity of 
garments has been an integral part of the COS design ethos since the 
brand launched over a decade ago – it was founded on the principles 
of timeless, functional and considered design.

COS  pays  attention  for  sustainability  in  everything  they  do.  From  
design to creation there is  18 months for  each COS piece to come 
alive, because they test and investigate to achieve the best outcome 
for  the  customers  and  the  community.  „We  believe  in  taking  our  
time  to  do  things  right”  –  when  designing  their  collections,  when  
producing and implementing new methodologies they find it more 
important to do it well, than to rush any activities. 

The in-house atelier at the COS head-office in London houses a team 
of pattern cutters and designers who work collaboratively to create 

and  fit  prototypes  of  garments,  optimizing  
the  amount  of  material  use  of  sample  
creation.  The  pattern  teams  develop  each  
garment from a block and experiment with 
clever construction techniques to maximize 
the  use  of  fabric  while  minimizing  the  
excess. The pattern team also combine both 
modern and traditional tailoring techniques 
that  gives  each  piece  a  timeless,  classic  
visuality.

In  all  collections  COS  currently  uses  
Organic  and BCI  cotton,  recycled polyester  
and  Tencel,  a  material  made  from  fully  
biodegradable  and  compostable  fibres  
created  from  cellulose  pulp.  Beside  that  

every garment is manufactured using an environmentally responsible 
production process.

THE WHITE SHIRT PROJECT

COS  is  constantly  working  on  new,  innovative  ideas  of  product  
development,  the  White  Shirt  Poject  in  2019  for  instance  reversed  
the traditional design process. The collection aimed to reinvent the 
staple  white  shirt  with  a  new approach.  Details  of  the  white  shirt;  
cuffs and collars were developed first whilst building the shirt piece 
by piece onto the silhouette.  The ateiler  and design teams started 
with the shirt and deconstructed it before altering the small details 
and putting it back together to reinvent this process.
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a környezetünkért felelősséget vállaló gyártási folyamatokat alkal-
mazzon.

 WHITE SHIRT PROJECT

Mivel a márka folyamatosan új és innovatív ötletekkel áll elő, nem 
volt meglepetés, hogy 2019 tavaszára egy izgalmas, új kapszulakol-
lekcióval készült, amely a The White Shirt nevet kapta. A kollekció 
létrehozásakor megfordították a hagyományos tervezési  ffolyama-
tot – a célja az volt, hogy a klasszikus fehér ingeket alkossák újra, 
odafigyelve  az  olyan finom részletekre,  mint  a  gallérok és  a  man-
dzsetták. Először ezeket az apró elemeket tervezték meg, majd ezek 
köré épült az ingek sziluettje. A tervező és modellező csapat először 
darabjaira bontotta a tradicionális fehér ingeket, majd egy-egy apró 
részletet  megváltoztatva  állították  őket  össze  újra,  így  álmodva  új  
és karakteres, mégis klasszikus hatású darabokat a gardróbunkba. 

MŰVÉSZET ÉS DESIGN TÁMOGATÓJA

A COS 2012 óta mutat be izgalmas, egyedi és előremutató instal-
lációkat művészekkel,  dizájnerekkel és építészekkel együttműköd-
ve a milánói Salone del  Mobile dizájnhéten.  A rendezvényen való  
részvétel egy pop-up store ötletéből fejlődött az évek során egy ma-
gával ragadó és változatos installációkat bemutató projektté, mely-
nek kapcsán minden évben újabb és újabb kreatív alkotókkal mű-
ködnek együtt.  A korábbi kollaborációk mögött  olyan nemzetközi  
nevek állnak,  mint  a  Nendo,  a  Snarkitecture,  Sou Fujimoto,  vagy  
a Studio Swine – melynek New Spring című installációjával a COS
2017-ben megnyerte a Milano Design Award „Most Engaging Ex-
hibition” díját, illetve melyet azóta 2019-ben Miamiban és Sanghaj-

ban  is  bemutattak.  Az  installáció  egy  lenyűgöző  „virágzó”  szobrot  
formált, amelyet az évszakok váltakozása ihletett, és az volt a célja, 
hogy  a  látogatók  közösen  élhessenek  át  egy  emlékezetes  élményt   
a múlandóság szépségével kapcsolatban.

A tavalyi évben a COS az amerikai művész, Phillip K Smith III. stú-
diójával működött együtt, akkor egy félkör ívű, nagy volumenű, me-
ditatív installációt állítottak Open Sky névvel, amely a Milánó feletti 
eget,  és a körülötte levő, historikus Palazzo Isimbardi környezetét  
reflektálta.

Idén  áprilisban  Salone  del  Mobile  rendezvényén  a  márka   
Conifera címmel mutatott be egy hatalmas, 3D nyomtatással, meg-
újulú  anyagokból  készült  építészeti  installációt  a  Londonban  élő,  
francia Arthur Mamou-Manival és stúdiójával együttműködve.

A Conifera, amelyet digitálisan terveztek és hoztak létre innovatív 
nyomtatási  metódusokat  felhasználva,  összesen  700  darab  mo-
dulárisan  egymáshoz  kapcsolódó  biotéglából  áll.  A  fából  és  bio  
műanyagból  készült  kompozit  háló  egyfajta  szobrászati  útvonalat  
jelöl ki a reneszánsz Palazzo Isimbardi centrális udvarából a kert-
be vezetve. Ahogy a látogatók keresztül sétálnak az installáción, az 
alkotás struktúrája megváltozik – az udvarban megjelenő fa és bio 
műanyag keveréke a kertbe érve fehér, kissé áttetsző bio műanyaggá 
változik, ezzel digitális hidat képezve az ember alkotta és a termé-
szet világa között.

A  Conifera  moduláris  formája  biztosíték  arra,  hogy  az  installáció  
tovább tud élni  a kiállítás után más környezetben is  – a modulok 
segítségével  alternatív  módokon  és  új  kontextusba  helyezve  is  fel  
lehet majd építeni.

„Mamou-Mani munkája bepillantást engedett a jövőbe, megmutat-
ta, hogy mi minden lehetséges, ha a megújuló anyagokat a természet 
által inspirált,  legmodernebb technológiával párosítjuk” – mesélte 
Karin Gustafsson, a COS kreatív igazgatója. „Csodálatos volt látni 
az elkészült installációt a helyszínen a Palazzo Isimbardi udvarán, 
látni azt a víziót életre kelni, amely a közös munkánk, valamint az 
innovációban és a kézimunkában való közös hitünk által jött létre. 
Reméljük, hogy a látogatóinkra is olyan inspiráló hatással volt, mint 
ránk, és az installáció, valamint annak munkafolyamatai segítik majd 
informálni és inspirálni a jövő dizájnereit és építészeit. 

SUPPORTING ART AND ARTISTS

Since  2012,  COS  has  collaborated  with  artists  and  designers  to  
present  projects,  activations  and  installations  during  Salone  del  
Mobile in Milan. Originally conceived as a pop-up store prior to the 
brand launch in Italy, the concept has developed over the years into 
an immersive and ever changing installation with new partners from 
different creative disciplines each year.

These  unique  and  innovative  collaborations  included  working  with  
international  artists  and  studios  like  Nendo,  Snarkitecture,  Sou  
Fujimoto  and  Studio  Swine,  whose  COS  installation,  called  New 
Spring won the Milano Design Award for Most Engaging Exhibition 
in  2017  and  has  since  been  exhibited  during  Design  Miami  and  in  
Sanghai in 2018. The multi-disciplinary studio created an immersive 
blossoming sculpture, inspired by the changing of the seasons with 
the intention of giving people a shared memorable experience of the 
ephemeral and fleeting. 

Last year, COS teamed up with an American artist, Phillip K. Smith III. 
to create a large scale installation Open Sky, which transformed the 
overhead square of sky of Milan’s Palazzo Isimbardi courtyard into  
a grounded, physical ring of the reflected atmosphere.

This April at Salone del Mobile in Milan the brand unveiled Conifera,  
a  large-scale  3D  printed  architectural  installation  made  from  
renewable  resources  by  London-based  French  architect  Arthur  
Mamou-Mani and his eponymous studio.

Digitally  designed  and  fabricated  using  innovative  3D  printing  
methods,  Conifera  is  comprised  of  seven  hundred  interlocking  
modular  bio-bricks,  creating  a  sculptural  pathway  of  wood  and  
bioplastic  composite  lattices,  woven  together  to  create  a  journey  
from the central courtyard of the renaissance Palazzo Isimbardi to its 
garden. As visitors journey through the installation, the architecture 
of  the  installation  shifts  from  a  wood  and  bioplastic  composite  in  
the  courtyard  to  a  translucent  and  white  bioplastic  found  within  
the  palazzo’s  garden,  communicating  a  digitally  fabricated  bridge  
between the manmade and the natural world. 

Conifera’s modular form offers a legacy for the installation, with the 
piece able to be reformed in alternate configurations and in response 
to new contexts.

“Mamou-Mani’s  work  is  a  glimpse  of  the  future;  showing  what  
is  possible  when  renewable  materials  are  coupled  with  modern  

technological  advances  that  
draw  inspiration  from  nature”  
noted  Karin  Gustafsson,  Creative  
Director  of  COS.  „Seeing  the  
installation  in  situ  at  the  palazzo  
is  a  realization  of  a  vision  that  
has  evolved  through  our  work  
together,  a  combination  of  our  
shared  interest  in  craft  and  
innovation.  We  hope  visitors  
found it as inspirational as we did, 
and that the work processes serve 
to inform the future of design and 
architecture.” 
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COS x Mamou-Mani 

COS x Studio Swine_Salone del 

Mobile, 2017.
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COS x Mamou-Mani - Karin Gustafsson, COS Creative Director & Arthur Mamou-Mani


