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Bonaveri, 
a fan 
of Pucci
Spotkanie dwóch historycznych 
włoskich marek zaowocowało 
unikatowym spektaklem 
wizualnym, zaprezentowanym 
w Palazzo Pucci we Florencji 
w czerwcu 2018 roku.
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Modowy fenomen lat 50.
Urodzony w 1914 roku w jednej z najstarszych florenckich rodzin Emilio 
Pucci, markiz Barsento, stał się modowym fenomenem połowy ubiegłe-
go wieku. Mimo swych artystokratycznych korzeni i wynikających z tego 
możliwości lekkiego i wygodnego życia zdecydował się na ciężką pracę 
nad własną marką. Trud przyniósł mu tytuł „księcia printów”, nadany 
przez międzynarodową prasę modową. Nowe wzornictwo i zdecydowa-
ne, ostre barwy radykalizowały podejście do mody Pucciego, świadcząc 
o jego odwadze i wizjonerstwie. Już w latach 50. wyznaczał trendy, 
a jego wpływ na rozwój modowych tendencji jest nie do przecenienia 
także współcześnie. W czasie, kiedy rodził się styl „made in Italy”, on 
właśnie stawiał kolejne kroki milowe w promowaniu nowej koncepcji 
odzieży sportowej.

Ready-to-wear w wersji chic
Karierę rozpoczął w 1947 roku od projektu stroju narciarskiego, który 
swym nowoczesnym wzorem zawojował szwajcarskie stoki i szybko 
trafił na łamy Harper’s Bazaar jako hit sezonu.
Resorty wypoczynkowe dla zamożnych wielbicieli sportu okazały się 
wymarzonym tłem dla pierwszych projektów dla aktywnych. Obcisłe, 
kolorowe spodnie „Capri”, jedwabne zakładane spódnice i pasiaste 
dżersejowe topy korespondowały z naturalnym pięknem wyspy Capri 
i jej soczystymi kolorami – tam też powstał pierwszy firmowy butik 
Pucci.
Nowa koncepcja odzieży ready-to-wear była swoistym hitem dla wy-
rafinowanej klienteli wypoczywającej na wyspie. Dotychczas uwięzieni 

w eleganckich strojach mogli wreszcie bez uszczerbku na stylu wyzwo-
lić swe ciała w wygodnych, sportowych krojach.
Zainspirowany egzotycznymi kulturami i naturalnym krajobrazem base-
nu Morza Śródziemnego Pucci sięgnął do soczyste, jasne barwy. Łączył 
cytrynowy żółty z różem kwiatu bugenwilli, błękitem nieba i morza czy 
zielenią migdałów – te barwy stały się znakiem rozpoznawczym stylu 
projektanta. Radosny efekt wielobarwnych wzorów znakomicie wpisał 
się w nowe nastroje modowe. I choć krój pozostawał stosunkowo pro-
sty, zyskiwał energetyzujące wzmocnienie ze strony koloru i printów.

Manekin – nieodłączy nośnik mody
Firma Bonaveri powstała w 1950 roku w Renazzo di Cento. Dziś jej 
nazwa tożsama jest z określeniem „manekiny najwyższej jakości”. 
Gdziekolwiek na świecie pojawia się moda premium – w sklepie, na 
sesji zdjęciowej czy w muzeum – można być pewnym, że towarzyszą jej 
manekiny Bonaveri.
Zdolność łączenia produkcyjnej doskonałości z wizjonerskimi badania-
mi nad formą i kształtem pozwoliły marce odcisnąć piętno na rozwoju 
całej branży modowej.

Sztuka wizualna w wydaniu Pucci
Emilio Pucci i pionier w produkcji manekinów – firma Bonaveri – 
stworzyli spektakularny pokaz kreatywności i krawieckiego rzemiosła 
podczas Pitti Immagine Uomo. Świętowanie historii i zarazem inno-
wacyjności stało się pretekstem do zaproszenia szerokiej publiczności 
do artystycznego świata Pucci – marki słynącej z wibrujących kolorem 

Pucci - „książe printów”,  od 
ponad połowy wieku zaprasza 
kobiety do wyrafinowanej gry 
materii i wzoru.



falistych wzorów.
Nośnikiem do prezentacji świata Pucci i zna-
czącej roli marki w rozwoju sztuk wizualnych 
stały się słynne manekiny Bonaveri. Dyrektor 
kreatywna Chameleon Visual – Emma David-
ge – połączyła estetyki obu marek w cyklu 
intrygujących instalacji, oszałamiających skalą 
i siłą wizualnego rażenia. 

Pałacowa opowieść
Projektowe pryncypia Pucci zostały wpisa-
ne w kontekst renesansowej architektury 
florenckiego Palazzo. Odbiór skali obiektów 
wystawy zmienia się w zależności od miej-
sca ich prezentacji. Gigantyczne manekiny 
Schläppi „urbane” w ikoniczny print Vivara 
zdobiły wewnętrzny dziedziniec jak wielcy ko-
lorowi intruzi zmuszający mózgi odbiorców do 
połączenia tych dwóch odmiennych estetyk. 
Kontynuując podróż do świata Pucci, docie-
ramy na drugie piętro zabytkowego pałacu, 
w którym obleczone w aksamit równe rzędy 
siedzących manekinów imitują przewodnik 
po kolorach włoskiego brandu. Gdzieniegdzie 
pojawiają się akcesoria, wydobyte z cennych 
firmowych archiwów. 
Opowieść jest kontynuowana poprzez zabaw-

ną instalację złożoną z czarno-białych prin-
tów, która umożliwia zwiedzającym doświad-
czyć swobody ruchu delikatnej materii.
Legendarna Sala Bianca, niegdyś miejsce wy-
stawnych balów, jeszcze kilka miesięcy temu 
mieściła ironiczną instalację odzwierciedlają-
cą pięć materialnych elementów zaadaptowa-
nych przez twórcę Pucci podczas trwania jego 
kariery w branży fashion.
Dawne atelier Emilia Pucciego sławi dziś 
jakość rzemiosła Bonaveri, pozwalając z bliska 
dostrzec kunszt, z jakim oblekane są maneki-
ny wprawnymi rękami kreatywnego zespołu. 
Ta część wystawy została podzielona na trzy 
części: krojniczą, szwalnię i miniaturową 
pracownię, w których „ożywają” manekiny 
w barwnych tkaninach Pucci.
Podróż do krainy Pucci kończy się wizytą 
w studio markiza Emilia Pucciego, w którym 
wystawiono osobiste memorabilia. Na nie 
nieśmiało spoglądają dziecięce manekiny, 
dopełniające toczącego się w całym pałacu 
spektaklu.

Status „made in Italy”
Projekt wystawy jest efektem połączenia kre-
atywnych założeń Laudomii Pucci – obecnie 

Renesansowy palazzo 
prawdopodobnie nigdy 
wcześniej nie gościł 
tak kolorowych postaci. 
Zderzenie tych skrajnych 
estetyk potęguje wrażenia 
intensywności i finezji 
barw, które z taką 
swobodą komponuje 
marka Pucci.
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zarządzającej domem mody – i artystycznej wizji 
Emmy Davidge. Stworzenie na wskroś współcze-
snej, innowacyjnej formy wystawy było nie tylko 
celem, ale także narzędziem do znalezienia 
wspólnego języka dla bogatej historii i savoir-
-faire obu Maison.
Florencja i Pitti zadziwiają kreatywnym po-
dejściem do celebrowania kolejnych ważnych 
wydarzeń w historii włoskiej branży modowej. 
Mariaż historii i innowacyjności jest wyczuwalny 
we florenckiej kulturze, która zachęca do zaska-
kujących aktów odważnego designu, zarówno 
w modzie, jak i w formach opowieści o niej.
Wystawa „Bonaveri, a fan of Pucci” była sposob-
nością do rzucenia jasnego światła na talent 
i eksperckość rzemieślniczą, nierozłącznie 
kojarzone z międzynarodowym statusem znaku 
„made in Italy”. To także podkreślenie ludzkiej 
zdolności do tworzenia piękna i poszukiwania 
go w wielu wymiarach codziennego życia 




