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Nincs olyan iparág, amely ne 
sínylette volna meg – és síny-
lené is jelen időben – a 2020-as 
évet, ez alól pedig a divatipar 
sem kivétel. Törölt divatbemu-
tatók, bennragadt kollekciók 
és eladatlan termékek Mount 
Everest-i hegyvonulatai baráz-
dálják a divatvilág képviselői-
nek homlokát. Azonban minden 
katasztrófából lehet és kell is 
tanulni, a legjobbak pedig már 
most elkezdték levonni a jövő-
re vonatkozó tanulságokat. És 
nem is vagyunk meglepve, hány 
különböző nézőpontból vizs-
gálható a divatvilág jelenlegi 
helyzete: amennyire a legjobb 
divatházak által készített, va-
rázslatos termékek is külön-
bözőek, úgy a csodálatos ruhák 
mögött álló alkotók gondolatai 
is elképesztően változatosak. 
Körülnéztünk, hogyan látják 
most a divatvilág jövőjét a vi-
lág leghíresebb divattervezői.

There is literally no industry 
which didn't suffer – or isn't 
still suffering – in the year 
2020, and the fashion indus-
try is no exception. Cancelled 
fashion shows, stuck collec-
tions and mountains of unsold 
pieces make fashion represent-
atives furrow their eyebrows. 
However, as we can and should 
all learn from every disaster, 
the best are already drawing 
conclusions for the future. And 
we are not even surprised how 
many angles there are to ex-
amine fashion's current situa-
tion from: as much as the fasci-
nating pieces made by the best 
fashion houses are different, 
so are the thoughts of the cre-
ators behind the marvelous 
garments amazingly versa-
tile. We looked around to check 
how the world's most famous 
designers see the future of the 
fashion industry.



022 | FSM

fashion street magazine

Pierpaolo Piccioli, 
Valentino

A couture az álmok világa, a pozitiviz-
mus és szépség birodalma – erre most 
nagyon nagy szükségünk van. A divat-
világ rendszere biztosan meg fog vál-
tozni. Szerintem olyan dolgokat fogunk 
vásárolni, amikre igazán vágyunk, nem 
pedig olyasmiket, amelyek csak a pilla-
natban elégítenek ki. Olyan darabokat, 
amelyek nagyon divatosak, de mégis 
hosszú ideig kitartanak.

Szerintem most nem dolgokra van 
szükségünk, hanem emberekre. Nem 
cuccok kellenek, hanem érzések: öle-
lés és megértés. A divatban jelenleg azt 
keressük, ami mélyen meg tud minket 
érinteni. Érzelmesebb, álmodozósabb 
darabokkal reflektálhatunk a mos-
tani helyzetre. Nem érzem azt, hogy 
konkrétan kéne leképeznünk ezt az 
időszakot, szerintem szépséggel kell 
reagálnunk a pillanatra: látványos, fan-
tasztikus, költői darabokkal. Nehéz fel-
adat reményt, jó energiákat és poziti-
vizmust közvetíteni, de dizájnerekként 
meg kell próbálnunk, felelősségünk 
van ebben. Hangunk van, és tudnunk 
kell reményt adni, tudnunk kell köny-
nyíteni, és hinnünk kell az álmokban.

Természetesen mindenki tudja, 
mennyire katasztrofális a gazdasági 
helyzet – de az, hogy tisztában vagyunk 
a realitásokkal, nem jelenti azt, hogy a 
munkánkban érzékeltetnünk kell, mi-
lyen nehéz ez a helyzet most.  A közép-
kor után jött a humanizmus, majd a re-
neszánsz. Ez egy sötét időszak, amelyben 
nagyon sok mindent újra mérlegre kell 
tennünk – emberséget, értékrendet és 
sok egyebet. A munkám origójában, úgy 
gondolom, hogy mindig is az emberség 
állt – és most minden korábbinál fon-
tosabb ezekhez az emberi értékekhez 
visszatalálnunk, ezeket tenni a tervezői 
folyamat középpontjába. Ebből szület-
het egy reneszánsz: ez a szépség pedig 
a lehetőségek és az öröm gyermeke lesz.

Virginie Viard, 
Chanel

A mindennapjaim tempóját csakúgy, mint 
a Chanel-házét is mindig a különböző 
kollekciók készítése és bemutatása adta. 
És annak ellenére, hogy szerettem ezeken 
a változatos és kreatív kifejezésmódo-
kon dolgozni, mégis hálás vagyok, hogy 
most másképp kell csinálnunk a dolgo-
kat. A válság miatt lehetőségem nyílt ki-
sebb kollekciókat tervezni, és sokkal in-
timebb bemutatókat tartani – mindezek 
érzelmileg sokkal közelebb állnak hoz-
zám. A Karllal közös Chanel-bemutatók 
varázslatosak voltak, és beírták magu-
kat a divattörténelembe: minden pilla-
nata örök emlék marad. Viszont én sze-
mély szerint nem éreztem volna túl jól 
magam ebben a beállításban, hogy óri-
ási betűkkel ki van írva a nevem. Az én 
hozzáállásom inkább letisztult és prag-
matikus, valamint soha nem járt ennyi-
re kéz a kézben a munkám a valósággal, 
mint most. Tudom, hogy ez most más lesz 
– de abban is biztos vagyok, hogy jó lesz. 

Jonathan Anderson,
JW Anderson and Loewe

A divatvilágban most mindenki azt 
kérdezi, mi lesz a jövő? Én viszont nem 
igazán akarom tudni, mi lesz a jövő. 
Inkább átélem a pillanatot. Minden-
ki iszonyatosan újra fel akarja talál-
ni az egész gépezetet, de a divat igazi 
lényege mégiscsak az egyediség. Szó-
val csináld azt, ami neked most jó – ne 
azt, ami az iparnak jó. Ha zéró divat-
bemutatót akarsz tartani, akkor tarts 
nullát. Ha négyszázat, akkor rendezz 
négyszázat. Azok a brandek, amelyek 
folyton utánoznak valamit, és nem 
elég erős az identitásuk, nagy bajban 
lesznek. Fura módon az ilyen idősza-
kokban kicsit tisztábban lehet gondol-
kozni. Szerintem ez most az a pillanat, 
amikor tökéletesíthetjük azt, amiben 
a legjobbak vagyunk – és még jobbá 
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Pierpaolo Piccioli,  
Valentino

Couture is the world of dreams, of 
positivity, of beauty – thing we re-
ally need right now. The system will 
change for sure. I think you’re going 
to buy what is really desirable, and 
not something that is just for the mo-
ment. Something that is very “fashion” 
but also long-lasting. In this moment, 
I think that we don’t need things, we 
just need people. We need embraces, 
we need emotions.

From fashion, you’re maybe going 
to need something that really touches 
you enormously—more emotional, more 
“dreaming” pieces, a reaction to this mo-
ment. I don’t feel that we have to reflect 
the moment, we have to react to this mo-
ment with beauty, and with something 
that is more spectacular, fantastic, poet-
ic. It’s difficult to deliver hope, positivity, 
and good energy, but we need that light. 
We have a responsibility as designers—
we have a voice, we have to give hope, 
we have to give lightness, and we have 
to believe in dreams. 

I’m always positive: I always feel like 
there will be light. And, of course, it’s go-
ing to be tough; on the economic side it’s 
going to be a disaster for a lot of people.

In this moment I feel, of course, the 
responsibility of the families of the com-
pany. But even if we are aware of the re-
ality, we don’t have to feel the weight of 
the reality. I feel the only way we have 
to react is by giving hope and positivity.

After the Middle Ages, there was 
humanism and the Renaissance. This 
is a dark moment and we have to re-
balance a lot of things and values. I al-
ways thought that humanity was at the 
center of my work—backstage and on-
stage—and probably now we have to 
go back to those values with humans 
at the center of the process. This can 
produce a Renaissance, and the beau-
ty that comes from joy and possibility.

Virginie Viard, 
Chanel

My daily life and the life of the com-
pany are paced by the various collec-
tions we create each year, and while 
I’ve valued the opportunity to work 
on these different creative expres-
sions, I am also glad to face a mo-
ment where we do things different-
ly. The crisis was an opportunity for 
me to do smaller collections and en-
visage more intimate shows, which is 
something more in sync with my sen-
sibility. The Chanel shows with Karl 
were magical, and they have contrib-
uted to fashion history—I treasure 
the memory of every moment. How-
ever, I would not have felt comforta-
ble in such settings, with my name in 
big letters up there. My approach to 
work has always been rather simple 
and pragmatic, but more than ever, I 
feel my designs must resonate with 
realness—and even though I know it 
will be different, I am confident it will 
still be good.

Jonathan Anderson,
JW Anderson and Loewe

Fashion is all about, What is the future? 
I don’t really want to know what the 
future is. I kind of relish the moment. 
There’s a huge drive to reinvent the en-
tire wheel, but the whole point of fash-
ion is individualism. So do what is right 
for you, right now—not what is right 
for the industry. If you want to do zero 
shows, do zero shows. If you want to do 
400 shows, do 400 shows. Brands that 
don’t have a strong enough identity of 
their own, that are kind of mimicking 
something—they’re going to struggle. 
In a weird way, times like this sharpen 
the mind a bit. I feel like it’s a moment 
to perfect what you do best—and get it 
better. We also have the responsibility  
of where our garments come from, 
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tehetjük. Abban is nagy a felelőssé-
günk, hogy honnan jönnek a ruháink, 
a táskáink. Az egész a történetmesé-
lésről szól – és ha nem tudod elmon-
dani a teljes történetet, akkor bizo-
nyára titkolsz valamit. Tudomásul kell 
vennünk, hogy nem az internet fogja 
megmondani, milyen gyorsan men-
nek a dolgok. Nem tudjuk egyik nap-
ról a másikra megváltoztatni a világot. 
Először szét kell szedni, és utána újra-
építeni. És szerintem most itt az ideje, 
hogy a divat kicsit csendesebb és int-
rovertáltabb legyen – nagyon sok más 
hang van most a világban, amelyek-
nek talán hangosabban kell szólniuk.

Donatella Versace, 
Versace

Ha körülnézek a világban – beleértve 
a saját, személyes tapasztalataimat –, 
azt látom, hogy az embereknek elegük 
van a bullshitből, bocsánat a szóért. A 
végeláthatatlan magyarázások korá-
nak vége: most már cselekednünk kell. 
Nem elég, hogy azt mondod, támoga-
tod az LGBTQ+ jogokat vagy hashta-
geket használsz marketingcéllal. Az 
emberek tényeket akarnak látni: azt, 
hogy konkrétan mivel támogatjuk a 
mozgalmakat vagy épp milyen ügyek-
kel vállalunk sorsközösséget. A divat-
nak meghatározó szerepe van mind-
ezekben, de csak akkor, ha autentikus 
és átlátható mindaz, amit teszünk, és 
nem csupán arra használjuk fel eze-
ket a kezdeményezéseket, hogy még 
több profitot termeljünk.

Wes Gordon, 
Carolina Herrera

A Carolina Herrera legrosszabb dönté-
se lenne, ha most elkezdenénk kasmír 
mackónadrágokat, pulcsikat, edzőcuc-
cokat és pizsamákat gyártani egysze-
rűen csak azért, mert azt hisszük, a vi-
lágjárvány után az emberek ezt akarják 

megvenni. Szerintem most hűnek kell 
maradnunk a gyökereinkhez és ahhoz, 
amik vagyunk: a Herrera egy csodála-
tos amerikai márka, ahová azért megy 
egy nő, hogy valamilyen különleges al-
kalomra vásároljon magának ruhát. 
Pontosan ezt kell folytatnunk a jövő-
ben, valamint továbbra is olyan darabo-
kat kell terveznünk, amelyek bármilyen 
pillanatot különlegessé varázsolnak.

Demna Gvasalia, 
Balenciaga

A divat annyira mindenütt jelenlévővé 
és bárhol elérhetővé vált, hogy vala-
hol az út során olcsósította magát. Egy 
prekollekció itt, egy kollekció amott, 
divatbemutatók mindenütt, kapszu-
lakollekciók, limitált kiadások, satöb-
bi: valahogy az egészet kannibálként 
felfalta a saját kiterjedtsége. Ez a le-
lassulás arra kényszerít minket, hogy 
kétszer is meggondoljuk, vajon piacra 
dobunk-e valamit, amit senki nem akar 
megvenni, majd leárazásokon sínylő-
dik, miközben szennyezi a környezetet. 
Nem egy konferenciára kell elmenni, 
és a fenntarthatóságról magyarázni – 
hanem konkrétan cselekednünk kell. 
Nincs más lehetőség. Lehet, hogy egyes 
dolgokat nem kell mindenhol mindenki 
számára elérhetővé tenni: esetleg loká-
lisabbak lehetnénk, és kevésbé globáli-
san folytathatnánk a tevékenységünket. 
A termékeink egyedisége és változatos-
sága szintén kulcsfontosságú. A legtöbb 
brand ma rányomja a logóját egy ka-
pucnis pulcsira, és kész, ennyi volt. Már 
kicsit kinőttünk ebből. Annyira 2015.  
A divat nem alapulhat ezen – annyival 
többet tehetünk ennél.

Ralph Lauren,
Ralph Lauren

Most az emberek kevésbé gondolnak 
a divatra, inkább az foglalkoztatja 
őket, hogyan élnek. Sok időt töltenek 

az otthonaikban, akárhol és akár-
kikkel – egyedül vagy a családjuk-
kal – legyenek. Ebben az időszakban, 
amikor szükségszerűen lelassult az 
életünk, azt szeretnénk megtalál-
ni, hogyan tudnánk egyszerűbben 
és kényelmesebben élni. Olyan ter-
mékeket keresünk, amelyek színt, 
kényelmet és egyediséget visznek a 
mindennapjainkba. Örömünket lel-
jük a főzésben, és hogy megteríthe-
tünk a szeretteinknek, több időt szá-
nunk a mélyebb beszélgetésekre, az 
érzéseink megosztására – történ-
jen az személyesen vagy virtuálisan.

Mindig olyan dolgokra vágyunk, 
amelyek gyönyörködtetnek és jó ér-
zéssel töltenek el. Néha ez egy virág 
a kertünkben, máskor pedig egy me-
sés, kézzel kötött pulóver. Szerin-
tem most olyan dolgokat kell alkot-
nunk, amelyek történeteket mesélnek 
és mélyebben meg tudják érinte-
ni az embereket. A divat fontos, de 
az, hogy hogyan is fontos, az idővel 
változik. A divat az idők hangja. El-
mondja, min megyünk keresztül vagy 
épp mi történik ebben a pillanatban. 
Reflektál arra, miként élünk és mire 
van szükségünk. Egy világjárvány 
kellős közepén a világ nem frivol, 
nem könnyelmű. Éppen ezért a di-
vatnak is meg kell találnia azt, hogy 
hogyan lehet sokkal mélyebb jelen-
téstartalma és több célsága úgy, hogy 
mindeközben kényelmet és szépsé-
get hoz az életünkbe.

Domenico Dolce  
& Stefano Gabbana,
Dolce & Gabbana

A közösségi élet most nem a váro-
si mulatozásról szól, hanem az ott-
honunkba szervezett dolgokról. Ég 
és föld a különbség aközött, aho-
gyan otthonra öltözöl, és ahogyan 
magadnak felöltöznél. Az embe-
rek még mindig álmokat akarnak, 
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where bags come from. It’s about sto-
rytelling—and if you can’t tell the sto-
ry, you might have something to hide. 
What we need to realize, though, is that 
the internet is not going to dictate how 
fast things go. We cannot change the 
world overnight. You have to dismantle 
it and then rebuild it. This is also a mo-
ment, I think, for fashion to be slightly 
quiet, slightly more introvert—there’s a 
lot of other voices out there that prob-
ably need to be made louder.

Donatella Versace, 
Versace

What I feel—looking at the news and 
the images from all over the world, 
but also from my own personal ex-
perience—is that people are tired of 
bullshit, excuse my language. The time 
of endless talking is finished; now we 
must all walk the walk. It is not enough 
to say that I support LGBTQ+ rights, or 
to use a hashtag as a marketing tool. 
People want to see the facts; they ask 
us what we are doing concretely to 
support the movements or causes we 
associate ourselves with. Fashion can 
play a strong role in that, but it must 
come with an authentic and transpar-
ent approach and not simply use these 
initiatives to sell goods.

Wes Gordon, 
Carolina Herrera

The worst thing we could do at Caroli-
na Herrera would be to pivot to cash-
mere jumpsuits and sweatsuits and ath-
leisure and pajamas simply because 
we think that’s what people are going 
to want to buy after COVID. I think 
this is a time to be true to our roots—
and what we have been, historically, 
is a beautiful American brand that a 
woman goes to for a piece of cloth-
ing to mark a special occasion. What 
I think we should be in the future is 

just that—as well as a brand that de-
signs clothing that makes any moment 
a special occasion.

Demna Gvasalia, 
Balenciaga

Fashion has become so omnipresent, 
so all-available, that somehow it has 
become cheap. A pre-collection here, 
a collection there, shows everywhere, 
capsules, drops: it’s somehow become 
cannibalized by its own extensions. This 
slowdown forces us to start thinking 
twice before we make things that no-
body wants to buy that go on sale and 
pollute the planet. It’s not about going 
to a conference and talking about sus-
tainability—it’s about actually practic-
ing it. There’s no other way. Maybe cer-
tain things don’t have to be so available 
for everybody everywhere; maybe we 
localize things and are less global with 
what we do. Having diversity in the prod-
uct as well—that’s important. With most 
brands today, you print a logo on a hood-
ie, and there you go. We kind of got over 
it. It’s so 2015. Fashion can’t be based on 
that—there is so much more we can do.

Ralph Lauren, 
Ralph Lauren

Right now, people are thinking less 
about fashion and more about the way 
they live. They have been spending a lot 
of time in their homes—wherever they 
are—whether alone or with their fam-
ilies. And during this time—a time that 
has out of necessity slowed the pace of 
their lives—they’re seeking ways to live 
more simply and comfortably. They’re 
looking for products that do that—that 
add color, comfort, and individuality 
to their daily lives. They’re appreci-
ating cooking and setting a table for 
their families, and taking more time to 
share stories and feelings, whether in 
person or virtually.

Domenico Dolce 
& Stefano Gabbana, 
DOLCE & GABBANA

Social life now is not about going 
out, it’s about organizing something 
at home—and dressing for your 
home, and for yourself, is totally dif-
ferent. People still want a dream, but 
in a different way—caftans or kimo-
nos, something very special. Com-
fortable is not the right word, but 
easier, lighter. For us, the most im-
portant thing is the fashion show. We 
value the sense of hand-craft in our 
work; we are really close to the ar-
tisans. And when you see a fashion 
show in real life—when you hear the 
music and watch the models—you 
feel something; you sense the story. 
In a video, that’s a little bit differ-
ent, but we need to work with this 
too. Technology is just another way 
to help to convey the image and the 
message.

Silvia Fendi,
Fendi

We need to reconsider the value 
of things. I’m thinking of products 
made by people who are not paid 
enough: When you buy a T-shirt for 
$10, you have to ask yourself a few 
questions because there’s something 
that is not correct. So what is con-
sidered “luxury”—which is to me 
a stupid word—is probably, today, 
going to be reevaluated. What was 
a “luxury” item—maybe today we 
can call it a “quality” item and may-
be we can ask why it costs so much 
and how many people had to work 
to make it what it is. I look at how 
committed the younger generation 
is to protest for change—they’re go-
ing into the streets and fighting for 
things they love. They seem to be re-
designing life.
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de máshogy – például kaftánokat, 
kimonókat, valami igazán külön-
legeset. A komfortos nem jó szó rá 
– inkább egyszerűbb, könnyedebb 
darabokról van szó. Számunkra a 
legfontosabb dolog a divatbemu-
tató. Nagyra becsüljük a kézimun-
kát a szakmánkban: szinte már kéz-
művesek vagyunk. És mikor élőben 
látsz egy divatbemutatót – és hallod 
a zenét, nézed a modelleket –, ér-
zel valamit: érzed a történetet. Egy 
videóban ez kicsit más, de ezzel is 
dolgoznunk kell. A technológia csak 
egy másik közvetítő, amellyel át tud-
juk adni azt a vizuális és tartalmi 
üzenetet, amit képviselünk.

Silvia Fendi, 
Fendi

Újra kell gondolnunk, hogy mi meny-
nyit ér. És most kifejezetten azok-
ra a termékekre gondolok, amiket 
alulfizetett emberek készítenek. Mi-
kor veszel egy tízdolláros pólót, fel 
kell tenned magadnak pár kérdést, 
mert valami biztosan nem stimmel. 
Szóval az, amit luxusnak nevezünk – 
ami szerintem egy ostoba szó –, most 
átértékelődik. Amit eddig luxuster-
méknek hívtunk, ma talán inkább 
hívhatnánk minőségi darabnak – és 
esetleg megkérdezhetnénk, miért ke-
rül ilyen sokba, és hány ember dolgo-
zott azon, hogy ilyen legyen. Látom, 
hogy a fiatalabb generáció mennyire 
elkötelezett a változások iránt – az 
utcákra mennek és harcolnak azért, 
amit szeretnek. Úgy tűnik, hogy új-
ratervezik az életet.

Giorgio Armani, 
Armani

Habár nagyon pragmatikus vagyok, 
mindig is úgy gondoltam, hogy a va-
lóság a képzelet terméke. Rengeteg 
áldozatos munkát, kitartást és ma-

kacsságot kíván, hogy a képzeletből 
valóságot teremtsünk – és ebben a 
félelemmel teli bizonytalanságban, 
amikor a jelenlegi formájában ismert 
világ a szemünk előtt hullik darab-
jaira, a rendszer összedől, kötelező-
en alkalmazkodnunk és fejlődnünk 
kell, és újra kell értékelnünk a divat 
értékrendszerét: az anyagot része-
sítsük előnyben, és ne a látszatot, a 
terméket, és ne a kommunikációt. 
Az óvatos és átgondolt lelassulás az 
egyetlen biztos és hatékony módszer 
a haladásban. Mindannyian kicsit 
szegényebbek leszünk? Valószínű, 
de jó célért. A kapzsiság az egyik 
legszörnyűbb emberi tulajdonság, 
és itt az idő félretenni.

Újra meg kell találnunk azt az 
értéket a munkánkban, amit igazán 
képviselünk, méghozzá mindazok 
iránti tiszteletből, akik benne van-
nak: irántam, a tervezőcsapat iránt, 
a műhelyek iránt és a gyárak iránt, 
akik mindezt életre hívják. Mindig is 
hittem az időtlen eleganciában, ami 
nem csupán egy pontos esztétikai 
szempontrendszer; sokkal inkább 
tervezői hozzáállás olyan ruhákat 
tervezni, amelyeket azért akarunk 
megvenni, mert sokáig kitartanak. 
Mostantól elképesztő intenzitással 
fogom hangsúlyozni ezt. Újrater-
vezem a bemutatókat, a kollekció-
kat, az értékesítési szabályzatot és a 
kommunikációs stratégiákat is, hogy 
ez az időtlenség legyen a kirakat-
ban. Kevesebb kollekciót fogok be-
mutatni, és garantálom, hogy ezek 
elengedő ideig elérhetőek lesznek 
a boltokban, valamint a ruhák meg 
fognak egyezni azzal az évszakkal, 
amikor kínáljuk őket.

Ha tanulunk a hibáinkból, egy 
jobb rendszert építhetünk, és új 
szintre vihetjük az összetartozást. 
De ehhez együtt kell működnünk 
és az alapjaitól kell újraterveznünk 
az egész rendszert. Én készen állok.
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Giorgio Armani, 
Armani

I am very pragmatic, but I’ve always 
thought that reality is a product of 
the imagination. It takes a lot of hard 
work, stamina, and stubbornness for 
that imagination to turn into reality—
and in this moment of fearful inse-
curity, when the world as we knew 
it crumbles and the system collaps-
es, I think it is mandatory to adjust, 
improve, and reshape the values of 
fashion, favoring substance over spec-
tacle and product over communica-
tion. A careful and intelligent slow-
down is the only safe and effective 
way forward. Will we all become a 
little poorer? Probably, but for a good 
cause. Greed is one of the worst hu-
man qualities, and it is time to put 
it aside.

We have to give back to our work 
the value it truly has, as a sign of re-
spect for everyone involved: me, my 
design team, the ateliers, and the fac-
tories that bring it all to life. I have 
always believed in an idea of time-
less elegance, which is not only a pre-
cise aesthetic code but also an ap-
proach to the design and making of 
garments that suggests a way of buy-
ing them: to make them last. What I 
am doing from now on is stressing 
this with renewed intensity. I am re-
designing shows, collections, selling 
policies, and communication strate-
gies so that this timelessness comes 
to the fore. I will show fewer collec-
tions. I will make sure these collec-
tions stay for a congruous amount of 
time in the boutiques, matching the 
selling season with the actual season.

If we learn from our mistakes, we 
can build a better system, with a new 
sense of togetherness. But we have 
to operate in unison, and we have to 
reshape the system from the founda-
tion up. I am ready.

A couture az álmok világa, 
a pozitivizmus és szépség 
birodalma – erre most 
nagyon nagy szükségünk van.

Couture is the world  of dreams, 
of positivity, of beauty – thing 
we really need right now.

Pierpaolo Piccioli,  
Valentino


