PORTRET DE MODÃ

Franco Moschino,
În lumea modei, Moschino are un loc de top, iar istoria sa, consistenţa
creaţiilor vestimentare, dar şi continuitatea de care dă dovadă,
demonstrează că îşi merită poziţia privilegiată.

C

reaţiile care poartă semnătura
Moschino şi Moschino Cheap
and Chic se disting prin creativitate
rafinată şi prin mixul inedit dintre
ludic, excentricul frapant şi «eleganţa
imaculată». Casa de modă italiană, care
oferă haine şi accesorii de lux, a fost
fondată de Franco Moschino în 1983,
creator primit cu entuziasm datorită
desing-ului inovator şi colorat, deseori
excentric.

Franco, un italian
de lângă Milano

Acum 62 de ani, într-o zi de 27
februarie, la Abbiategrasso, lângă Milano,
venea pe lume
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Franco Moschino. Mai târziu,
încercând să umple golul lăsat de moartea
tatălui său, încă din copilărie Franco a
demonstrat un interes evident pentru artă
şi desen. În 1967 se înscria la Accademia
delle Belle Arti din Milano. Venind
dintr-o familie modestă, ca să câştige un
ban, Moschino făcea designuri pe care
le vindea caselor şi revistelor de modă.
Din fericire, schiţele sale au atras atenţia
lui Gianni Versace. Aşa că în 1971 lucra
deja pentru Versace, alături de care a
rămas încă vreo 11 ani, dar în 1976 a
preluat şi postul de designer al casei de
modă italiene “Cadette”. Deşi interesat
de fotografie şi de publicitate, surpriză,
Franco creează şi articole de marochinărie.
În 1983 l-a părăsit pe Gianni Versace şi
şi-a deschis propria companie şi un atelier,
“Moonshadow”, sub propria firmă –
“Moschino Couture”! Primul său show s-a
bucurat de un succes uriaş, la fel şi celelalte.
La început, a desenat ţinute casual şi jeanşi,
dar linia sa s-a extins la lenjerie, ţinute
de seară, pantofi, haine pentru bărbaţi
şi parfumuri. S-a spus că primele sale
colecţii au adus “suprarealismul în modă”:
imprimeuri cu fotografii, suprapuneri

de ţesături, genţi ornamentale cu logo-ul
metalic Moschino, toate pentru un public
dornic de nou şi de avangardă.
Starurile se îmbracă
la “Moschino”

Normele impuse de modă îi trezeau
ironiile, atât de gustate de auditoriu.De
altfel, mai întotdeauna şoca în editorialele
de modă, prin imagini inedite. Creaţia
lui Franco a reprezentat o combinaţie de
artă, suprarealism, farmec îndrăzneţ şi
inovaţie.
Excentricul
Franco
Moschino
obişnuia să spună adesea: «Este mai bine
să te îmbraci aşa cum îţi doreşti, decât
aşa cum ar trebui!» Probabil de aceea
creaţiile Casei de Modă Moschino au
fermecat fiind purtate de nenumărate
celebrităţi, printre care Fran Drescher
(în serialul de televiziune «Dădaca»),
Alicia Silverstone, Gwyneth Paltrow,
Jennifer Aniston, Beyonce, Nicole
Kidman, Jessica Alba sau Paris Hilton.În
2005, Moschino a semnat vestimentaţia
pentru turneul “Showgirl – The Greatest
Hits Tour”, susţinut de Kylie Minogue;
în 2006, brand-ul a creat garderoba

