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Gucci ºi Florentine Pucci s-au numãrat printre primele mãrci italieneºti de prestigiu internaþional. Producþia pieselor Gucci a cunoscut o creºtere impresionantã odatã cu deschiderea unei fabrici
imense la periferia Florenþei. La începutul anilor ‘90, designerii s-au
hotãrât sã reevalueze valorile familiei Gucci, ºi anume artizanatul
din piele. Pentru a depãºi criza, ei au redus numãrul pieselor comercializate de la 20.000 la 5.000, concentrându-se numai asupra celor
mai bine vândute. Au micºorat chiar ºi numãrul distribuitorilor, la
acestã orã existând numai 180 de magazine Gucci în întreaga lume.

Tom Ford face din Gucci
un “trend setter”

În ‘93 a fost angajat un tânãr designer american - Tom Ford, iar
aceastã miºcare urma sã salveze brandul ºi sã-l aducã pe cele mai
înalte culmi ale succesului. Anul urmãtor, Ford a fost numit Creative
Director, iar Gucci a început sã producã haine ºi accesorii de lux ce
emanau senzualitate, feminitate ºi stil, susþinute de campanii publicitare foarte îndrãzneþe ºi futuriste. În tot ceea ce a creat, Tom Ford a
mizat pe sex, ºi nu a greºit deoarece noua alurã a adus Casei de
modã un câºtig uriaº. Astãzi, Casa Gucci este mai mult decât un
magazin, un brand sau o casã de modã. Este un “trend setter” internaþional, plagiat de miliarde de contrabandiºti, ºi vârful de lance al
prezentãrilor de modã. Nici vedetele nu sunt insensibile la simbolul
luxului. De la Grace Kelly, Brigitte Bardot pânã la Christina
Aguilera ºi Nicole Kidman, starurile au vrut sã-ºi asocieze numele
cu Gucci. De altfel, Angelina Jolie va juca rolul unei femei fatale în
“Gucci”, într-un film regizat de Ridley Scott, despre crimele ºi
decadenþa care au marcat familia Gucci, creatoarea unei adevãrate
dinastii în lumea modei.

Charlotte Casiraghi,
imaginea casei Gucci

Fiica prinþesei Caroline de Monaco, Charlotte Casiraghi, este noua
imagine a casei de modã italiene. În vârstã de 25 de ani, Charlotte
provine dintr-o familie în care atât bunica, prinþesa Grace de
Monaco, cât ºi mama, prinþesa Caroline de Monaco, au apãrut de
multe ori pe copertele revistelor de modã ºi nu de puþine ori au ales
þinute Gucci. În aceastã posturã de imagine a celebrei case de hautecouture, fiica prinþesei Caroline de Monaco urmeazã altor nume
cunoscute din industria de divertisment, precum actriþa Evan Rachel
Wood sau fotomodelul Natasha Poly.
A patra în ordinea succesiunii la tronul monegasc, fiica prinþesei
Caroline de Monaco ºi a omului de afaceri italian Stefano Casiraghi,
decedat în 1990, în timpul unei competiþii nautice, Charlotte
Casiraghi, ale cãrei trãsãturi fizice seamãnã perfect cu cele ale
mamei sale, nu posedã titlul de prinþesã.
Lucia Ivãnescu
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