krönika

Acqua di Parma www.acquadiparma.com
Alfred Dunhill www.dunhill.com
Attolini/Gabucci www.cesareattolini.com/08-678 07 30
Baron www.baron.se
Borsalino www.borsalino.com
Boss Black www.hugoboss.com
Bottega Veneta www.bottegaveneta.com
Breitling www.breitling.com
Burberry www.burberry.com
Canali www.canali.it
Caruso/Gabucci www.carusomenswear.com
/08-678 07 30
Chopardwww.chopard.com
Church’s www.church-footwear.com
Corneliani www.corneliani.com
Dolce & Gabbana www.dolcegabbana.com
Emporio Armani www.armani.com
Ermenegildo Zegna www.zegna.com
Eton www.etonshirts.com
Gajola Napoli www.gajola.it
Gallo www.gallospa.it
Glanshirt www.slowear.com
Gucci www.gucci.com
Henderson www.hendersonshoes.it
Hope www.hope-sthlm.com
Jaeger-LeCoultre www.jaeger-lecoultre.com
Jil Sander www.jilsander.com
La Chemise www.lachemise.se
Longines www.longines.com
Louis Vuitton www.louisvuitton.com
Mabro/Hans Allde www.mabro.it/08-20 71 91
Montblanc www.montblanc.com
Omega www.omegawatches.com
Orlebar Brown www.orlebarbrown.com
Oscar Jacobson www.oscarjacobson.com
Palmgrens www.palmgrens.se
Paul Smith www.paulsmith.co.uk
Petronius 1926 www.petronius1926.it
Polo Ralph Lauren www.ralphlauren.com
Ports 1961 www.ports1961.com
Prada www.prada.com
Rose & Born www.roseborn.com
Salvatore Ferragamo www.ferragamo.com
Samsonite www.samsonite.se
Sergio Rossi www.sergiorossi.com
Tiger of Sweden www.tigerofsweden.com
Tom Ford www.tomford.com
Truzzi www.truzzimilano.it
Vacheron Constantin www.vacheron-constantin.com
Valentino www.valentino.com
Versace www.versace.com
Viktor & Rolf Monsieur www.viktor-rolf.com
Z Zegna www.zegna.com

Inget konstigt alls!
av john

Werich

Foto Sara Mac Key
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John Werich bor i Florens sedan
2006 och jobbar som designer och
inredare, dessutom äger han stans
äldsta engelska bokhandel.

Jag bor i Florens, den
stad som mest formats av
modet i Italien, möjligen
med undantag för Milano.
De anrika modehusen ligger
vägg i vägg med trendiga upp
stickare, stil och trend har fri
passage genom renässans
fasaderna och är en del av
luften vi andas.
I min bekantskapskrets
arbetar många inom mode
industrin, och jag blir inte
längre förvånad om jag stöter
på Roberto Cavalli, Frida
Giannini eller någon ur famil
jen Ferragamo på gatan. Men
det som slår mig efter många
år i modets närhet är hur på
många sätt hysterisk och ut
opisk den här världen är, att
handlingar som människor i
andra situationer och i andra
branscher aldrig ens skulle
komma på tanken att göra, hela
tiden görs i modebranschen.
Precis runt hörnet från
min våning ligger Via de’
Pucci som till största delen tas
upp av det imposanta Palazzo
Pucci; modehuset Puccis
huvudkontor men också
markiserna Puccis bostad.
Där inne sitter norrmannen
Peter Dundas, chefsdesigner
sedan några år. När han till
trädde pratade han stort om
stadens skönhet och att det
var den vackraste och mest
inspirerande plats han kunde
tänka sig. Men nu verkar han
ha ändrat sig. Nu väljer han
nämligen hellre att dags
pendla med flyg från Paris
där han skaffat en lägenhet.

”Inget konstigt alls”, säger
flera av mina vänner som
arbetar inom modeindustrin.
”Det är ju i Paris han finner
sin inspiration.”
För mig låter det som
galenskap i sin renaste form
att frivilligt sätta sig på ett
flyg fram och tillbaka mellan
Paris och Florens varje arbets
dag. Men som jag börjat
förstå, gör man det i jakt på
modeinspiration så är inget
konstigt, allt är normalt.
För det här är inte första
gången Florens modeelit
chockerar. Historierna är
många. Som när Aldo Gucci
lät bygga ett nytt stort tjusigt
huvudkontor för Gucci utanför
Florens på 1970-talet. Byggna
den var höjden av modernitet
i marmor och rökfärgat glas.
Tjocka heltäckningsmattor och
dyra träarbeten. Men det mest
uppseendeväckande var de
hundratals glasdörrar som alla
öppnades och stängdes ljud
löst med hjälp av tryckluft och
fotoceller, bara för att Aldo led
av fruktansvärd bacillskräck,
inget fick vidröras. Huvud

Gucci Museum på
Piazza Della Signorina.

kontoret finns kvar än i dag,
om än med vanliga dörrar.
Familjen hade även ota
liga villor och hus i Italien,
USA och England. Men mer
eller mindre allt gick i stöpet
när hans sonson Maurizio
Gucci försökte rädda före
taget och helt sonika sålde det
krisdrabbade Gucci till inves
terare i mitten av 1990-talet.
Han fick inte njuta av friheten
länge eftersom hans exfru,
Patrizia Gucci, anlitade en
lönnmördare som sköt honom
till döds i entrén till kontoret
på Via Venezia i Milano ett par
månader senare. Hon ham
nade sedermera i fängelse där
hon sitter ännu 15 år senare.
När Tom Ford senare tog över
som designchef för Gucci
flyttade han hela design
kontoret med högar av
anställda till London, för han
tyckte helt enkelt om staden
bättre – även om det betydde
otaliga resor fram och tillbaka
till fabrikerna i Florens för de
anställda.
Efter Tom Fords fram
gångssaga på Gucci tog en
ung väskdesigner från Rom
vid, Frida Giannini, och hon
flyttade tillbaka kontoret till
Florens. Hon gjorde uttalande
på uttalande om hur viktigt
det var att arbeta i staden
där Gucci grundades. Stans
dyraste palats, vägg i vägg
med stadshuset, Palazzo Vec
chio, köptes och allt var frid
och fröjd. I hela tre år. För
Frida Giannini började längta

hem till mamma i Rom. Och
vad gör man som modeguru
då? Flyttar lilla mamma
till Florens eller flyttar hela
designkontoret med 70
anställda?
”Rom stimulerar oss mer”,
lät det nu, och tre månader
senare stod det enorma
renässanspalatset på Piazza
Signoria tomt, så nu åker de
anställda återigen skyttel
trafik mellan städerna.
Men inget ont som inte
har något gott med sig, ett år
senare öppnade man Gucci
Museum där man på fyra
våningar i palatset hyllar
modeundret från Florens.
Och Tom Ford, ja han nämns
inte med ett enda ord.
Men vad är det egentligen

med Florens som gör mode
folket så excentriskt? Är det
staden i sig? Historien sak
nar inte direkt exempel på
män och kvinnor från Florens
med storhetsvansinne – hela
staden, dess kultur och arki
tektur baseras på makt och
maktfullkomlighet.
Själv tror jag att svaret är
mycket enklare än så. Jag är
övertygad om att en så verk
lighetsfrånvänd värld som
modeeliten lever i föder
galenskap. Det är klart att
inget är konstigt eller fel om
man bara omger sig med jasägare. Den stora frågan är
snarare varför ingen av oss
kunder och åskådare ens
verkar höja på ögonbrynen
över hela spektaklet ...
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