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Új perspektívák

A COS Új perspektívák címmel mu-
tatja be a legutóbbi kampányát, 
melyben a legújabb, 2020-as őszi-té-
li darabokat láthatjuk. A kampány 
a kreatív közösség néhány fő alak-
jára, illetve az ő üzenetükre fóku-
szál. A Londonban élő Jack Davison 
ikonikus stílusú fotói tizenöt külön-
féle hátterű alkotót mutatnak be – 
köztük például az innovatív stylis-
tot, Ibrahim Kamarát, Lara Stone és 
Sora Choi modelleket, a költő Greta 
Bellamacinát, a diverzitásaktivista 
Amanda Parkert, és a művész Rhea 
Dillont, valamint Isaac Hernández 
balett táncost. Friss ötleteik és az ál-
taluk képviselt értékek egyesülésé-
vel a stáb együtt ünnepli a kortárs 
kultúra iránti elkötelezettséget és a 
COS vízióját egy jobb jövőről.

Az újragondolt klasszikusokból és 
az időtlen stílusú, tartós darabokból 
álló 2020-as őszi-téli kollekciót ha-
gyományos és modern eszközökkel 
alkották meg, amely a természetes és 
az ember alkotta környezetünk kö-
zötti kontrasztra hívja fel a figyelmet.

A kollekció megalkotásakor fe-
lelős forrásból származó textileket 
használtak, emellett a tervezők külö-
nös figyelmet fordítottak az újrahasz-
nosítás különböző formáira. Az óce-
ánokból nyert műanyagok új életre 
kelnek: a műanyag üvegek és halász-
hálók finom fonalként, nyers lennel 
és organikus papírszálakkal kever-
ve tágítják a textilgyártás határait. 
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The season’s palette presents an in-
triguing mix of muted neutral colours. 
Cream, beige and tonal shades of grey 
build the foundation for the collection, 
contrasted with electric blue, warm or-
ange, faded primrose and pine green.

For womenswear, the season’s in-
spirations translate into tailored flu-
idity, epitomised by classic suiting, 
juxtaposed with organically draped 
skirts. Necklines and shoulders are 
given asymmetric twists, creating new 
unexpected forms in rich and varied 
textures. Innovation is realized in a 
temperature-sensitive fabric which 
transforms into abstract patterns in 
cold weather.

Architecture and perspective  
inspires the clean, modernist lines in 
menswear, where traditional and con-
temporary values are applied to the 
classic white shirt. The oversized coat 
made from up cycled wool creates 
enlarged proportions whilst draw-
strings add a new athletic element to 
cord trousers.

The core collection is complement-
ed by a range of eclectic and unex-
pected accessories. Zero waste fold-
ing techniques are applied to versatile 
leather bags whilst other leather acces-
sories introduce padding and protec-
tive qualities. Recycled nylon is used to 
create lightweight pouches, clean and 
minimal in design. Recycled silver and 
quartz form a collection of classic jew-
ellery, reinvented in soft yet bold styles. 
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COS is pleased to present its latest 
campaign, New Perspectives, featur-
ing the Autumn-Winter 2020 collec-
tion shot by acclaimed London-based 
photographer Jack Davison. The cam-
paign shines a light on key members of 
the creative community and celebrates 
what they stand for. From visionary 
stylist Ibrahim Kamara, to models Lara 
Stone and Sora Choi, poet Greta Bel-
lamacina, diversity activist Amanda 
Parker and artist Rhea Dillon to bal-
let dancer Isaac Hernández – the cam-
paign features a diverse mix of fifteen 
creative individuals captured in a series 
of portraits in Davison’s iconic style. 
United by their strong values and ide-
as, the cast reflect COS’ celebration of 
contemporary culture and vision for a 
better future.

In the COS Autumn-Winter 2020 
collection, innovative properties and 
traditional techniques merge to form 
a collection of redefined classics, de-
voted to lasting style and longevity. The 
collection explores our environment, 
both natural and human-made.

Rethinking the origin of materials, 
the season presents an exploration of 
responsibly sourced fabrics, paying 
special attention to reusing, repur-
posing and recycling. Plastic from our 
oceans is given a second life, bottles 
and fishing nets are spun into a smooth 
yarn and fused with raw linens and 
organic paper fibres, exceeding the 
boundaries of fabrication.

A szezon színpalettáját a tompa, neut-
rális tónusok nem mindennapi variáci-
ói alkotják. A darabok alaphangulatát 
a krém, a bézs és a szürke különbö-
ző árnyalatai határozzák meg, melyet 
a vibráló kék, lángoló narancs, fakó 
rózsaszín és a fenyőzöld ellensúlyoz. 

A női kollekció mögött rejlő inspirá-
ciót határozottan szabott, mégis könnyed 
esésű darabok nyelvére fordították le – a 
kollekciót klasszikus öltönyök és orga-
nikusan ráncolt szoknyák fogják össze. 
A nyakvonalak és a vállak aszimmetri-
kus csavart kaptak, melyek így gazdag 
és változatos textúrájú új, váratlan for-
mákat hoznak létre. Egy innovatív, hő-
mérsékletre érzékeny anyagon a hideg 
hatására absztrakt minták jelennek meg. 
A férfikollekció tiszta, modernista vo-
nalait az építészet és a perspektíva ih-
lette, a tradicionális és a kortárs érté-
kek még az egyszerű, klasszikus fehér 
pólókban is megjelennek. Az újrahasz-
nosított gyapjúból készült kabát over-
sized vonalai felnagyítják az arányo-
kat, a gumírozott kordnadrág pedig a 
sportosabb hatást erősíti.

Az alapkollekciót eklektikus és 
váratlan részletekkel párosított kie-
gészítők kísérik. A változatos formá-
jú bőrtáskákat zero waste hajtogatási 
technikákkal tervezték, a könnyű, egy-
szerű vonalú, minimalista kézitáskák 
újrahasznosított nejlonból készültek.  
A klasszikus ékszerkollekciót újrahasz-
nosított ezüstből és kvarcból, elna gyolt, 
de finom vonalakkal alkották meg. 


