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Azzedine Alaïa – projektant mody doceniany 
za wyjątkowe walory konstrukcyjne swoich  
projektów. Jego dorobek był i nadal jest prezen-
towany w muzeach i galeriach na całym świecie. 
Często zestawiany z arcydziełami największych 
artystów w historii sztuki (Raphael, Caravaggio, 
Tycjan, Bernini, Canova), a także najbardziej znanych 
artystów XX wieku (Basquiat, Pablo Picasso, Julian 
Schnabel i Andy Warhol). Jego kreacje gloryfikowały 
kobiecą sylwetkę. Był nazywany królem obcisłości 
(„the King of Cling”), w które ubierał: Grace Jones, 
Lady Gagę, Michelle Obamę i armię wielbicielek 
na całym świecie. Na potrzeby swoich konstrukcji 
stworzył własny materiał – legendarny jersey, 
którego używał do końca życia.Urodził się w 1935 
roku w Tunezji, skończył Wydział Rzeźby w Akademii 
Sztuki w Tunisie. W 1987 roku w Paryżu z rąk ministra 
kultury otrzymał nagrodę dla najlepszego projek-
tanta roku. Na początku kariery pracował dla Guy 
Laroche’a, Thierry’ego Muglera i Charlesa Jourdana, 
ale później konsekwentnie odmawiał pracy w dużych 
domach mody. Działał niezależnie, nie organizował 
pokazów w harmonogramie wyznaczanym przez 
paryski Fashion Week. Przygotowywał kolekcje 
w swoim rytmie. Zmarł w 2017 roku.

j Azzedine Alaïa z modelką, która ma na sobie  
skórzany gorset i taftową spódnicę z jego  
kolekcji haute couture, 2002 

 Zdjęcie: Patrick Demarchelier

44

Nr 1/2019 Moda



Gdy dziennikarze pytali go, czy jest artystą, czy projektantem,  
Azzedine Alaïa odpowiadał: „Je suis couturier” („Jestem krawcem”).  
Ja nazwałabym go rzeźbiarzem. Na wystawie w Rzymie w 2015 roku  
jego dorobek z trzech dekad zestawiono z dziełami Raphaela, Caravaggia 
i Tycjana. Kreacje mistrza nie ucierpiały na tym porównaniu.

Alaïa zmarł 18 listopada 2017 roku, miał 82 lata 
i cieszył się ogromnym autorytetem branży mody. 
Po jego nagłej śmierci na atak serca posypały się 

kondolencje z całego świata. Viktoria Beckham napisała, 
że Alaïa był jej ukochanym  projektantem, mistrzem i źró-
dłem inspiracji. Kylie Minogue określiła go dwoma sło-
wami: „dżentelmen” i „geniusz”. Na wernisażu wystawy 
zorganizowanej w pracowni projektanta dwa miesiące 
po jego śmierci zebrali się przyjaciele, rodzina i cała branża 
mody. Wśród widzów widać było wzruszenie na granicy 
łez, gdy skonfrontowali się z nieobecnością artysty 
w miejscu, gdzie od czterdziestu lat mieszkał i pracował. 
Na otwarcie wystawy przybyli: aktorka Charlotte Rampling, 
stylistka Carlyne Cerf de Dudzeele, sława wzornictwa 
przemysłowego Marc Newson (fotele jego projektu sta-
nowiły wystrój butiku) z żoną stylistką Charlotte Stockdale, 
fotograf Paolo Roversi. Oczywiście nie mogło zabraknąć 
ulubionej top modelki Naomi Campbell, która nazywała 
projektanta swoim przybranym tatą. Alaïa zaopiekował się 
nią, kiedy jako 16-latka zaczynała karierę w Paryżu.

Kurator, od lat związany z projektantem, Olivier Sail-
lard wybrał na wystawę czterdzieści jeden sukienek, każda 
z nich została wyeksponowana na białym tle i pokazana 
na prostym manekinie tak, żeby nic nie odwracało uwagi 
od krawieckiego kunsztu ubrań. Olivier Saillard, kura-
tor wystawy w Paryżu, zapewniał, że pokazane zbiory 
to tylko wierzchołek góry lodowej i przed nim archiwa, 

których projektant przez 60 lat pracy zebrał ogromne 
ilości. Alaïa kolekcjonował nie tylko swoje projekty, ale 
też archiwalne kreacje Vionneta, Grèsa, Balenciagi. Był 
jednym z najważniejszych prywatnych kolekcjonerów, 
a jego zbiory należą do największych we Francji. Cała 
spuścizna projektanta stała się własnością Fundacji Azze-
dine Alaïa, założonej przez Alaïę, Carlę Sozzani i Christo-
pha Von Weyhe (partnera Alaï) w 2007 roku. W styczniu 
2019 roku fundacja otworzyła także księgarnię w siedzibie 
projektanta. Przyjaciółka i współtwórczyni Fundacji Carla 
Sozzani o wystawie powiedziała: „To ponadczasowe pro-
jekty, które zostaną w historii mody na zawsze”. Wystawę 
otwierają trzy krótkie sukienki z początku lat 80. Wśród 
wybranych kreacji była też długa suknia noszona przez 
Naomi Campbell na ostatnim pokazie w lipcu 2017 roku. 

Agnieszka Ścibior
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego  
w Łodzi. Pracowała jako projektant mody z Jerzym Antkowiakiem  
dla Mody Polskiej. Współpracuje jako stylistka z magazynami „Vogue”, 
„L’Officiel”, „Vanity Fair”, „Nylon”. Jest dyrektorem kreatywnym  
magazynu „Viva!Moda”. Współpracuje z Wydawnictwem Literackim, 
gdzie konsultuje książki o tematyce modowej.

Rzeźbiarz mody
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Projektant używał tkaniny  
jak „drugiej skóry”, zaś skóry  
jakby była miękką satyną,  
formując ją w kształty klepsydry. 
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Sozzani z rozbawieniem wypatrzyła na ekspozycji suknię, 
przez którą straciła posadę redaktor naczelnej. Długa 
kreacja z głębokim dekoltem, którą w 1987 roku pokazała 
na okładce włoskiej edycji „ELLE”, przyczyniła się do jej 
zwolnienia z pracy. By ją pocieszyć, Azzedine nazwał 
sukienkę jej imieniem – „Carla”. Czarne, białe i czerwone 
kreacje, wszystkie gloryfikowały kobiecą sylwetkę. Pro-
jektant używał tkaniny jak „drugiej skóry”, zaś skóry jakby 
była miękką satyną, formując ją w kształty klepsydry. 
Jego dzianinowe sukienki miały siłę i seksualny urok. Bez 
uprzedzeń używał gorsetów, tworząc eleganckie kreacje 
i dodając seksapilu garniturom. Ubierał kobiety w body 
i legginsy. Szył do tego mocno wcięte płaszcze i kurtki 
z krokodyla. Był królem obcisłości („the King of Cling”), 
w które ubierał: Grace Jones, Lady Gagę, Michelle Obamę 
i armię wielbicielek na całym świecie. Kobiety go kochały, 
a on im się odwzajemniał iluzją wciętej talii, którą osiągały 
po nałożeniu jego kreacji. 

Perfekcjonista
Napisano wiele o niezależności Alaï, ale w rzeczywi-

stości kreator był niewolnikiem swojej pracy i kobiet, które 
podziwiał. Wyznawał: „mój zespół pracuje od dziesiątej 
rano do siódmej wieczorem, ale ja jestem często zajęty 
nawet do trzeciej czy czwartej nad ranem”. Pracując 
nocami, słuchał śpiewaczki Oum Kulthum, egipskiej odpo-
wiedzi na Marię Callas. O dziewiątej rano był już z powro-
tem w pracowni i trzymał się tego harmonogramu przez 
całe życie. Chyba jako jedyny współczesny projektant, 
podobnie jak kiedyś Cristóbal Balenciaga (zmarł w 1972 
roku), potrafił od początku do końca skroić i uszyć suknię.

Upinał je bezpośrednio na sylwetce. Nigdy nie robił 
szkiców. Wizja ubrań Alaï przez dziesięciolecia była rady-
kalnie odmienna od tego, co się działo w branży. Mistrz 
deklarował: „…lubię, gdy ubrania są piękne i ponadczasowe, 
nie mają zbędnych szczegółów, ozdób i kolorów, które 
przedwcześnie się starzeją i szybko wychodzą z mody”. 
Najprostsze jest najtrudniejsze do stworzenia.

Pracownia Mistrza
Często odwiedzałam kultowy budynek, gdy Alaïa jesz-

cze żył. Tutaj mieścił się jedyny firmowy butik projektanta, 
showroom i galeria. Marka działała bardzo niekonwencjo-
nalnie, nie rozsyłała zdjęć w formie elektronicznej. Dwa 

razy do roku drukowała staromodny papierowy lookbook, 
elegancko spinany czarnym skórzanym paskiem. Żeby 
wybrać rzeczy do sesji, najlepiej było odwiedzić osobiście 
Oliviera, który od lat prowadził showroom marki. Prawie 
zawsze można było tam spotkać projektanta. Zaglądał 
do showroomu, pracowni krawieckiej, która mieściła się 
tuż za przeszklonymi, rozsuwanymi drzwiami. Projektant 
schodził też w ciągu dnia na dół do butiku zaprojekto-
wanego przez Marca Newsona lub na miary z klientami. 
Piękne przymierzalnie były udekorowane aksamitnymi 
zasłonami i ogromnymi portretami projektanta namalo-
wanymi przez jego amerykańskiego przyjaciela i malarza 
Juliana Schnabela. Alaïa zawsze wyglądał dokładnie tak, 
jak na tym krwistoczerwonym portrecie, ubrany w chiński 
mundurek składający się z żakietu z wysoką stójką i sze-
rokich spodni. Podobno zmieniał go cztery razy dziennie, 
może dlatego, że zawsze był otoczony psami. Maleńkie 
maltańczyki były prezentem od Naomi, yorki dostał od 
Shakiry, a miał też ogromnego bernardyna. Psy miały 
wielkie legowisko na schodach prowadzących do kuchni 
i części prywatnej – może po to, by nie dało się tamtędy 
przejść wścibskim gościom niepostrzeżenie. 
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Ą Był królem obcisłości („the King of Cling”),  
w które ubierał: Grace Jones, Lady Gagę,  
Michelle Obamę i armię wielbicielek  
na całym świecie.

h Azzedine Alaïa w pracowni, która mieści się przy ulicy de Moussy w Paryżu
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Wbrew konwencjom
Alaïa miał ogromne poczucie humoru i dystans do sie-

bie. Kiedy w 1987 roku odbierał nagrodę dla najlepszego 
projektanta roku, poprosił Grace Jones, by ta na scenę 
wniosła go na rękach. Tak się stało – piosenkarka w obci-
słej jersejowej sukni z kapturem wniosła Alaïę w ramio-
nach niczym najcenniejszy skarb. Projektant lubił łamać 
konwencje. Od dwudziestu lat sprzeciwiał się regułom 
obowiązującym w świecie mody. Nie organizował poka-
zów w harmonogramie wyznaczanym przez Fashion 
Week. Przygotowywał kolekcje w swoim rytmie i pokazy-
wał je wtedy, kiedy był gotowy. Powtarzał: „Wolę małe pre-
zentacje dla kupców i prasy niż duże show. Gdyby nie było 
zamówień, to zmieniłbym system”. Jego ostatni pokaz 
miał miejsce w lipcu 2017 roku w czasie haute couture 
i był pierwszym po pięcioletniej przerwie. Naomi Campbell 
otworzyła show w czarno-białym płaszczu, a cała kolekcja 
była kwintesencją stylu projektanta. Alaïę nigdy nie pocią-
gały takie trendy jak grunge czy dekonstruktywizm. Sta-
wiał na wyrafinowaną elegancję i wyjątkowe konstrukcje. 

Droga na szczyt
Pracując, opierał się na klasycznym akademickim 

wykształceniu, skończył Wydział Rzeźby w Akademii 
Sztuki w Tunisie. Urodził się w 1935 roku w rolniczej 
rodzinie, ale jego gust ukształtował dom babki i jej sióstr 
w Tunisie, gdzie się wychowywał. U nich czytał magazyny 
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#AZZEDINE ALAÏA    #FASHION WEEK    #NAOMI CAMPBELL    #GRACE JONES    #ELLE    #TUNEZJA

Rzeźbiarz mody

o modzie i francuskie katalogi mody. Szyć nauczył się, 
podpatrując lekcje, jakie pobierała jego siostra bliźniaczka 
Hafida. Na studiach zaczął dorabiać u lokalnego krawca, 
tam jego talent i wrażliwość zauważyła zamożna klientka. 
Namówiła go na wyjazd do Paryża i obiecała załatwić 
pracę u Diora. Było to w 1957 roku i niemal się udało, 
niestety tylko na dwa dni. Przyjęcie i natychmiastowe 
zwolnienie Alaï zbiegło się z przejęciem kontroli nad firmą 
przez Yves Saint Laurenta po nagłej śmierci Christiana 
Diora. Podobno Alaïa miał o to zwolnienie żal do Laurenta. 
Możliwe jednak, że został zwolniony z powodu pochodze-
nia, bo w tym czasie przybysze z krajów arabskich nie byli 
mile widziani w Paryżu, a w 1957 roku Tunezja wsparła 
Algierię w konflikcie z Francją. Z opresji uratowała go hra-
bina Nicole de Blégiers, która zaoferowała maleńki pokoik 
na poddaszu (tzw. chambre de bonne) w zamian za opiekę 
nad jej dziećmi i szycie ubrań. Po jakimś czasie było go już 
stać na maleńką pracownię na Saint Germain, gdzie szył 
suknie dla Grety Garbo, aktorki Arletty (czarna suknia 
z suwakiem, który oplatał sylwetkę jak wąż) i rodziny Roth-
schildów. Pod koniec lat 70. dorabiał, tworząc kostiumy 
dla tancerek z kabaretu Crazy Horse. To wtedy udosko-
nalił swoją technikę szycia ubrań, które dopasowują się 
do kształtu ciała jak druga skóra, ale też modelują figurę. 
Mówiono o nim, że nie projektuje, lecz rzeźbi sylwetki, 
a jego ubrania są jak architektoniczne dzieła sztuki. 
W tym czasie pracował dla Guy Laroche’a, Thierry’ego 
Muglera. Jego talent rozkwitał w kreacjach haute couture. 
Kiedy tworzył na indywidualne zamówienia klientek, szu-
kał nowych tkanin bezpośrednio w fabrykach lub nama-
wiał ich właścicieli na tworzenie tkanin specjalnie na jego 
potrzeby. Tak powstał jego legendarny jersey. 

k Wnętrze butiku w Paryżu, nad którym znajduje się   
showroom i pracownia projektanta
Zdjęcie: Andrea Aversa
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W 1979 roku pokazał swoją pierwszą kolekcję prêt-
-à-porter stworzoną dla Charlesa Jourdana. Seksowne, 
a nawet przywołujące na myśl klimaty sadomasochi-
styczne, ubrania Jourdan uznał jednak za zbyt odważne 
i nie wprowadził ich do sklepów. Poznała się na nich redak-
torka francuskiego „ELLE”, Nicole Crassat, która nie tylko 
pokazała je na łamach magazynu, lecz także zaczęła 
je sama nosić. Jego styl zyskał popularność. W latach 80. 
cały świat zakochał się w jego bandażowych sukienkach, 
wiązanych w talii płaszczach z lakierowanej skóry czy 
żakietach z poduchami XXL. Posypały się ogromne zamó-
wienia. Zaprojektował kostiumy dla Grace Jones do filmu 
„Zabójczy widok”, w którym ta zagrała dziewczynę Bonda. 
Był też autorem niezapomnianej czerwonej mini Alicii 
Silverstone z filmu „Słodkie zmartwienia”. Konsekwentnie 
odmawiał pracy w domach mody. Nawet gdy w 2010 roku 
zaproponowano mu objęcie stanowiska dyrektora kre-
atywnego Diora, po tym jak nagle zwolniono w atmosferze 
skandalu Johna Galliano, bez zastanawiania się odrzucił 
propozycję. Współczesnym projektantom zarzucał, że ich 
kolekcje nie są odkrywcze: „…ale nic dziwnego, skoro nie 
mają nawet chwili, aby wymyślić coś nowego. Moda toczy 
się dziś w zawrotnym tempie i zabija kreatywność. Two-
rzenie ośmiu czy dziesięciu kolekcji rocznie nie ma sensu. 
Ja robię cztery i to jest maksimum. Sukcesem jest, jeśli 
wpadnie się na dwa, trzy dobre pomysły rocznie”.

Na miarę muzeum
W 2015 roku twórczość Alaï była przedmiotem retro-

spektywy w Willi Borghese w Rzymie, zatytułowanej 
„Couture/Sculpture”. Na wystawie pokazano  65 strojów 
umieszczonych jak dzieła sztuki pomiędzy obrazami 
i rzeźbami takich artystów jak: Bernini, Canova czy Cara-
vaggio. Wczesne projekty Alaïa uszył ponownie, dodając 
im długości tak, by lepiej wpasowały się w wysoką prze-
strzeń galerii. Kurator Mark Wilson poświęcił trzy miesiące 
na wybranie ubrań z trzech dekad dorobku projektanta 
i zestawienie ich ze sztuką najbardziej cenionych artystów. 
Mark Wilson, który często pracował nad wystawami Alaï, 
a na stałe jest kuratorem Muzeum Groninger w Holandii, 
wyjaśnił, w jaki sposób poszukiwał wizualnych powiązań 
między historycznymi elementami muzealnymi a dzie-
łem projektanta. Koncepcja polegała na umieszczeniu 
ubrania w harmonii chromatycznej z dziełami sztuki. 
Biała sukienka została zaprezentowana pomiędzy mar-
murowymi posągami, a sznurowana aksamitna sukienka 
w kolorze czerwonego burgunda na tle obrazu Caravaggia.

Sukienkę z rafii zestawił z gęstą fakturą pokoju, 
w którym centralną rzeźbą jest posąg Berniniego „Apollo 
i Daphne”, podczas gdy sukienka z bandażami, przypo-
minająca zmumifikowane ciało, została zaprezentowana 
w pokoju egipskim. Na wernisażu Mark Wilson komple-

h Wystawa „Couture/Sculpture”, Villa Borghese, Rzym 2015
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Wystawy

1985 

• Pierwsza wystawa, na której został pokazany 3-letni dorobek  
projektanta, wystawę zaaranżował Jean Paul Goude Palladium, 
Nowy Jork, USA

• Wystawa „A day with Azzedine Alaïa. Fashion 1980-1985” CAPC 
Museum of Contemporary Art, Bordeaux, Francja

1996 

• Retrospektywa twórczości (kurator Carla Sozzani)  
Palazzo Corsini, Florencja, Włochy

1997 

• Wystawa dorobku Alaï wraz z malarstwem Basquiata,  
Pabla Picassa, Juliana Schnabela i Andy’ego Warhola  
(kurator Marc Wilson) Groninger Museum, Groningen, Holandia

2000

• Indywidualna wystawa Muzeum Guggenheim, Nowy Jork, USA

2011 

• Indywidualna wystawa „Azzadine Alaïa in XXI century”  
Groninger Museum, Groningen, Holandia (wystawa podróżująca) 

2013 

• „Azzedine Alaϊa in the 21st century” (kurator Marc Wilson)  
The NRW-Forum Düsseldorf, Niemcy 

• Retrospektywa (kurator Olivier Saillard) Le Palaise Galliera  
Muzeum, Paryż, Francja 

2015 

• „Couture/Sculpture” (kurator Marc Wilson) Villa Borghese,  
Rzym, Włochy 

2018  

• Wystawa „Azzedine Alaïa: Je Suis Couturier” (kurator Olivier  
Saillard) Galerie Azzedine Alaïa, Paryż, Francja 

• Tribute to Azzedine Alaïa 10 Corso Como, Seul, Korea Południowa

• Azzedine Alaïa: The Couturier (kurator Marc Wilson)  
The Design Museum, Londyn, Wielka Brytania

• „L'alchimie secrete d'une collection” (kurator Olivier Saillard)  
Galerie Azzedine Alaïa, Paryż, Francja 

• „Couture/Sculpture” (kurator Olivier Saillard) Palazzo Clerici,  
Mediolan, Włochy 

2019

• Azzedine Alaïa Collector. Adrian and Alaïa. The Art of Tailoring 
Galerie Azzedine Alaïa, Paryż, Francja 
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fashion sculPtor

Azzedine Alaïa, a fashion designer appreciated  

for the exceptional construction qualities  

of his designs. His achievements have been  

presented in museums and galleries around  

the world. He was often juxtaposed with  

the masterpieces of the greatest artists in  

the history of art (Raphael, Caravaggio, Titian, 

Bernini, Canova) as well as the most famous artists 

of the 20th century (Basquiat, Pablo Picasso, Julian 

Schnabel and Andy Warhol). His creations glorified 

the female figure. He was called the King of Cling, 

he designed outfits for: Grace Jones, Lady Gaga, 

Michelle Obama and an army of devotees all over 

the world. For the needs of his constructions  

he created his own material – the legendary  

jersey which he used till the end of his life.  

He was born in Tunisia in 1935 and graduated from 

the Department of Sculpture at the Academy of 

Arts in Tunis. In 1987 in Paris he received the prize 

of the Minister of Culture for the best designer of 

the year. At the beginning of his career he worked 

for Guy Laroche, Thierry Mugler and Charles 

Jourdan, but later he consistently refused to work 

for big fashion houses. He acted independently,  

did not organize shows in the schedule set by  

the Paris Fashion Week. He prepared collections in 

his own rhythm. He died in 2017.
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Rzeźbiarz mody

mentował Alaïę: „On jest klasykiem – żadna z tych rze-
czy nie wygląda na przestarzałą". Anna Coliva, dyrektorka 
Galerii Borghese, powiedziała, że tytuł roboczy wystawy 
brzmiał „Soft Sculptures” i że nigdy nie zamierzała skupiać 
się tylko na modzie. „Chodzi jej o zestawienie współcze-
snego mistrza z arcydziełami bardzo starych mistrzów”.

#AZZEDINE ALAÏA    #FASHION WEEK    #NAOMI CAMPBELL    #GRACE JONES    #ELLE    #TUNEZJA

Zdjęcia dzięki uprzejmości Azzedine Alaïa SAS.
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