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j  i Natasha Pavluchenko podczas pracy

Można stworzyć warunki,  
które pomogą projektantom  
się rozwinąć, można ich 
zainspirować, podzielić się 
doświadczeniem.
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Czy można stworzyć
polskiego McQueena?

Marlena Woolford
Dziennikarka, konsultant i wykładowca. Jest zarówno praktykiem,  
jak i teoretykiem w dziedzinie mody, trendów, kreatywności,  
zarządzania i biznesu. Mieszka w Londynie. Pracowała w londyńskim 
biurze WGSN – największej i jednej z najbardziej wpływowych firm  
na świecie zajmujących się prognozowaniem trendów w modzie  
i analizą światowych rynków mody.

Zeszłoroczny film zatytułowany „McQueen” przy-
pomniał mi rozmowę z jedną z polskich profeso-
rek, która powiedziała, że chciałaby „stworzyć 

polskiego McQueena”. Komentarz ten otwiera bardzo 
wiele ciekawych zagadnień do dyskusji i rozważań. Czy 
wybitnego projektanta można stworzyć? Stworzyć się nie 
da, ale można stworzyć warunki, które pomogą projektan-
tom się rozwinąć, można ich zainspirować, podzielić się 
doświadczeniem, być dla nich lustrem, pokazać ich silne 
strony i pomóc im znaleźć swój głos oraz sposób myśle-
nia i działania, które dają większe szanse na powodzenie. 
A może projektanta można odkryć? W filmie „McQueen” 
jest głos, który mówi: „Nikt nie odkrył McQueena, Mc-
Queen sam siebie odkrył”. Jak można siebie odkryć? 
W odkrywaniu siebie pomagają różnorodne doświadcze-
nia, pasja, własny punkt widzenia oraz podążanie za gło-
sem serca. Alexander posiadał wszystkie te atuty i dzięki 
temu stał się nietuzinkowym kreatorem oraz zmienił wiele 
w świecie mody. Wiele momentów w modzie, które stwo-
rzył, na zawsze przejdą do historii mody. Napisano o nim 
książki, nakręcono filmy, wystawiono sztuki teatralne, 
a jego projekty pokazano w najlepszych muzeach. Po jego 
śmierci „The Independent” napisał: „[Alexander McQueen] 
stał się jednym z brytyjskich najbardziej znanych i niepo-
wtarzalnych projektantów” [1].

Drogę do osiągnięcia tego tytułu McQueen rozpoczął 
od bardzo dobrego opanowania warsztatu oraz podstaw 
projektowania, pracując dla innych. Pierwsze doświadcze-
nia praktyczne McQueen zdobył, pracując na londyńskiej 
Savile Row dla firm zajmujących się szyciem eleganc-
kich garniturów na miarę. Tam nauczył się najlepszego 
krawiectwa. Z kolei pracując dla Koji Tatsuno, Alexander 
zobaczył, jak można szukać nietypowych rozwiązań 
w projektowaniu, zaczynając od możliwości tkanin, wy-
korzystania struktury oraz sylwetki ludzkiej. Praca dla 
marki streetowej Red or Dead nauczyła McQueena tego, 
jak tworzyć koncept oraz jak wykorzystać do stworzenia 
kolekcji tematy niezwiązane z modą. Jak widać, na kre-
atywność McQueena nie wpłynął jedynie wrodzony talent, 
ale połączenie różnych doświadczeń praktycznych w fir-
mach z chęcią do nauki i zdobywania wiedzy. Pomogła 
mu też pasja, zadawanie pytań, obserwacja tego, co się 
dzieje, profesjonalne podejście do pracy. Jak w filmie 
„McQueen” mówi John McKitterick, projektant marki Red 
or Dead: „[McQueen] nie miał focha, nigdy się nie spóźniał, 
zawsze wiedział co robi, zawsze wywiązywał się ze zobo-
wiązań”. McQueen potrafił zarówno pracować w zespole, 
jak i był osobą bardzo niezależną, wiedział, dokąd zmie-
rza, miał własny gust, własne zainteresowania, niezależne 
od otoczenia. John McKitterick wspomina, że McQueen 
na okrągło słuchał Sinead O’Connor, co było nietypowe, 
gdyż w tamtych czasach nikt jej nie słuchał. 

ED
UK

AC
JA

 A
 S

ZT
UK

A

Czy można stworzyć polskiego McQueena?

121



 Gdy mówimy o kreatywności, rzadko wspomina się 
o pieniądzach. Z jednej strony potrzeba zarabiania pie-
niędzy może być motywująca. W filmie „McQueen” wspo-
mniany wcześniej projektant John McKitterick mówi: 
„[McQueen] był słodkim chłopcem ze wschodniego Lon-
dynu, który starał się zarobić pieniądze”. Ta potrzeba 
zachęcała McQueena do rozwoju oraz poszukiwania swo-
jego miejsca. Z drugiej strony brak dostępu do pieniędzy 
może być barierą, szczególnie na pewnym etapie rozwoju 
projektanta. Pochodzenie z kraju zamożnego od poko-
leń powoduje, że istnieje większe prawdopodobieństwo, 
choć nie gwarancja, że znajdzie się ktoś w rodzinie, wśród 
znajomych lub ktoś, kto pokocha naszą działalność, kto 
może nas wesprzeć finansowo. McQueen mógł studiować 
na Central Saint Martins, gdyż ciocia postanowiła opłacić 
mu studia. McQueen uzyskał pierwsze pieniądze na roz-
wój własnej marki dzięki Isabelli Blow, redaktorce oraz 
odkrywczyni nowych talentów, która wykupiła całą jego 
kolekcję dyplomową. Pewna możliwość wolności finanso-
wej połączona z odpowiednim doświadczeniem, umiejęt-
nościami oraz celem daje projektantowi większą swobodę 

kreatywności, a brak konieczności walki o przetrwanie po-
zwala skupić się na tym, co jest dla niego oraz jego kolekcji 
najważniejsze. Z drugiej strony ważne jest, aby projektant, 
tak jak McQueen, rozumiał biznes. Praktyczne poznanie 
funkcjonowania firm pomogło Alexandrowi w sprawnym 
poruszaniu się nawet w warunkach dużych domów mody. 
W „The Business of Fashion” czytamy: „Jeśli nie nauczyłeś 
się choć trochę języka biznesowego i zaczniesz pracować 
jako dyrektor kreatywny marki, zarówno menadżerowie, 
jak i prezes firmy będą Ciebie traktowali mniej poważnie 
podczas spotkań”. [2]

McQueen bardzo dobrze wyczuwał i wpisywał się 
w ducha czasów. Spójrzmy więc, czym jest zeitgeist obec-
nie? Jeden z ważnych elementów to zaangażowanie w cel 
znajdujący się poza modą. Wydany pod koniec zeszłego 
roku brytyjski numer „Vogue” zatytułowany „The Future 
Issue” („Wydanie przyszłości”) poświęca wiele miejsca 
obecnym czasom oraz wymienia siedmiu projektantów, 
którzy „potrząsną przyszłością”. Prawie wszystkie marki 
wymienione w tym artykule są markami zaangażowany-
mi. Marka Vaquera próbuje kwestionować obecne normy 
w modzie, Mowalola stara się zmieniać percepcje Nigerii 
oraz sposób myślenia ludzi, Richard Malone skupia się 
na zrównoważonym rozwoju oraz na wykorzystaniu róż-
norodnych odpadów do przygotowania kolekcji, podczas 
gdy Matthew Adams Dolan, zainspirowany działalnością 
społeczno-polityczną Vivienne Westwood, próbuje łączyć 
podzielone społeczeństwo amerykańskie.
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#MODA    #POLSKA    #PROJEKTANT    #KREACJA    #INNOWACJE     #SUKCES    #ALEXANDER MCQUEEN

h  „Amphibio”
  Projekt: Jun Kamei
  Zdjęcie: Mikito Tateisi
  Modelka: Jessica Wang

Jun Kamei stworzył maskę  
dla ludzi która funkcjonuje 
jak skrzela.

Ciekawym przykładem zaangażowania ekologiczne-
go w modzie jest Jun Kamei, absolwent Royal College of 
Art, który stworzył maskę dla ludzi, która funkcjonuje jak 
skrzela. Według jego koncepcji, gdy lodowce stopnieją, 
a poziom oceanów znacznie się podniesie, ludzie będą 
mogli funkcjonować w wodzie, oddychając przez sztucz-
ne skrzela. Jest to bardzo ciekawy, pięknie przedstawiony, 
koncepcyjny oraz innowacyjny technologicznie pomysł.  

Obecny duch czasów to również większa tolerancja 
co do różnorodności, akceptacja inności, brak przyklejania 
etykietek, brak konieczności stosowania w strojach kon-
wenansów z przeszłości. Jednym ze sposobów wyrażenia 
tego jest moda neutralna co do płci. Tworzą ją zarówno 
duże domy mody, takie jak: Gucci czy Louis Vuitton, jak 
również sieciówki typu H&M czy Zara. Wśród młodych 
marek tendencja ta jest bardzo widoczna. Jung Ook Jun 
z Korei stworzył markę Juun.J skierowaną do obu płci. 
Dzięki swojej kreatywności znalazł się na liście BoF 500 
(najbardziej wpływowe osoby ze świata mody według 
„The Business of Fashion”). Również inne światowe kon-
kursy wygrywają marki uniseksowe, w tym Doublet, która 
zdobyła nagrodę LVMH Prize 2018, oraz Telfar, która wy-
grała w USA w 2017 roku konkurs CFDA/Vogue Fashion 
Fund dla młodych marek.

f  Futurystyczna wizja użycia 
„Amphibio"   
Rendering: Kathryn Strudwickg
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Za nowym podejściem idą też nowe sposoby pracy. 
Ludovic de Saint Sernin, inny finalista LVMH Prize 2018, 
projektuje kolekcje neutralne co do płci, przygotowując 
je najpierw na manekinie damskim i robiąc przymiarki 
na modelu męskim [3]. Ludovic de Saint Sernin w arty-
kule dla francuskiego „Vogue” bardzo ciekawie i trafnie 
podkreśla sedno zmiany w podejściu do płci i ubrań, któ-
re „celebrują to, kim jesteśmy jako ludzie, abyśmy czuli się 
wzmocnieni dzięki temu, co nosimy, a nie zdefiniowani” [4]. 
Inna zmiana w podejściu do projektowania związana jest 
z kuratorstwem. W obecnym czasie nadmiaru informacji, 
bodźców wizualnych oraz inspiracji w projektowaniu jesz-
cze bardziej istotna oraz trudna niż kiedyś jest umiejęt-
ność znajdowania, wybierania i organizowania pomysłów. 
Dyrektor Kreatywny Tourne de Transmission, londyńskiej 
marki w stylu street, mówi o sobie w wywiadzie dla „5ele-
ven Magazine" [5], że nie jest projektantem, lecz kuratorem, 
który spina pomysły razem, a od rozwiązań projektowych 
ma zespół.

Obecny duch czasów to również chęć do zabawy 
oraz zrozumienie mediów społecznościowych. Na żar-
ty w modzie pozwalają popularne w internecie memy. 
Na przykład historia popularnego w sieciówkach w 2018 
i 2019 roku koloru żółtego sięga nawet 2015 roku, Rihan-
ny oraz memów tzw. sukni-omlet, które wypromowały 
chińską projektantkę Guo Pei [6]. Mistrzem memów jest 
Freddie Smithson i jego instagramowe konto: „Freddie 
Made”, które wirtualnie promuje różne marki oraz styliza-
cje między innymi poprzez photoshop oraz zastąpienie 
głów celebrytów głową królowej Elżbiety II.

Inteligentnie modą bawi się, przynosząc wyniki finan-
sowe dla Gucci, Alessandro Michele, Dyrektor Kreatywny 
tego domu mody. Wprowadza on więcej koloru i radości 
w swoich projektach. Ma on również odwagę oraz duże 
wyczucie co do tego, kiedy nawiązywać do tradycji, a kie-
dy łamać zasady. Wraz z zespołem Gucci rozumie też, 
że modę trzeba robić z miłości, że kreatywność tworzy 
się poprzez zebranie razem osób i idei, które będą na sie-
bie oddziaływały. Białe fartuchy laboratoryjne nowego 
futurystycznego centrum rzemieślnictwa industrialnego 
oraz eksperymentowania Gucci mają napisane na plecach: 
„Maison de l’Amour” („Dom miłości”).

Obecne czasy, w których wiele jest wydarzeń niepoko-
jących i negatywnych, dają szansę osobom pozytywnym, 
które mogą nam wszystkim bardziej przychylnie patrzeć 
na świat i przyszłość. Młodziutka Angel Chen z Chin, jak 
podaje „www.1granary.com”, jest „w 100% pozytywna” [7]. 
Jej sukces nie polega tylko na stylu, ale na wielu ciekawych 
pomysłach, w tym promocji projektantów tkanin podczas 
jej pokazów oraz przygotowaniu kolekcji męskiej dla kobiet 
oraz kolekcji damskiej dla mężczyzn. Sama Chen mówi, 
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że popularność osiągnęła dzięki temu, że robi to, co ko-
cha. Dzięki temu podejściu Angel Chen trafiła zarówno 
na listę „BoF 500”, jak i na listę „Forbes 30 under 30”, czyli 
30 osób z dziedzin sztuki i stylu, które osiągnęły sukces 
przed trzydziestką.

Duch czasów widać również w działalności wielu pol-
skich projektantów. Natasha Pavluchenko przygotowuje 
wyśmienicie wykonane przepiękne kolekcje i zachęca 
klientów do przyjaznego dla środowiska kupowania wy-
sokiej jakości wspaniale uszytych płaszczy, które starczą 
na lata. Marynia Gąsiorowska tworzy ekologiczne ubrania 
marki NAGO. Marcin Giebułtowski, polski projektant biżu-
terii mieszkający w Londynie, stworzył przepiękną kolekcję 
z plastikowych butelek po mleku. Konrad Parol stworzył 
markę uniseksową Boys Left Girls Right. Wojciech Bednarz 
projektuje przepiękne kolekcje dla Vistuli. Beata Jarmołow-
ska promuje rękodzieło, przekazuje wiedzę oraz wspiera 
kobiety oraz skutecznie sprzedaje swoje projekty na Etsy. 

Ciekawych przykładów zdolnych polskich projek-
tantów jest wiele i można byłoby wymieniać ich długo. 
Pomimo tego nie przebili się oni na stałe do świadomości 
na świecie.

Niestety często, gdy rozmawiam z polskimi projek-
tantami, szczególnie tymi, którzy prowadzą własne fir-
my od wielu lat, słyszę frustrację związaną z trudnością 
utrzymania się na rynku, brakiem wsparcia i docenienia, 
trudnością w zarabianiu lub znalezieniu odbiorców na coś 
ciekawego i oryginalnego. Wielu interesujących projek-
tantów, których poznałam, albo zmieniło branżę, albo 
wyjechało z kraju, albo musi dorabiać wykładami, konsul-
tingiem itp.

Polska niestety jest rynkiem trudnym dla polskich pro-
jektantów. Kraj nasz nie ma tradycji związanej z modą, po-
dobnej do Francji czy Włoch. Nie jest krajem tak bogatym 
jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, w których jest 
duża mieszanka kulturowa, dostęp do sztuki i inspiracji 
najwyższej klasy. Nie jesteśmy też jak Chiny, kraj o najwięk-
szej liczbie ludności, który stał się potentatem produkcji 
dla największych marek na świecie, czerpiąc dzięki temu 
wiele wiedzy praktycznej ze wszystkich części świata 
mody. Nie jesteśmy krajem wysokiej mody, moda lepsza 
w Polsce to moda premium, a nie luksusowa. Słowiański 
sposób działania często oznacza odkładanie na ostat-
nią chwilę, co objawia się brakiem dobrego wykończenia 
oraz dbałości o szczegóły. Często brakuje też odwagi oraz 
czasu na dogłębne przemyślenie pomysłu. Czasem bra-
kuje wiary we własne siły i umiejętności, pojawia się też 

Duch czasów widać w działalności  
wielu polskich projektantów. 
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can we create a Polish 
alexander Mcqueen?

The purpose of this article is to contribute 

to debate which aims to help the advance-

ment of Polish fashion designers.  

The story of Alexander McQueen is taken 

as a pretext and an inspiration, providing 

arguments for further discussion. Moreo-

ver, we consider aspects of fashion that  

are part of the contemporary zeitgeist.  

To achieve it we are going to look at some 

less known, mostly younger designers 

coming from around the world that are 

interesting and appreciated on the fashion 

market. Combining what we can learn 

from Alexander McQueen's experience 

with the current zeitgeist and the reflec-

tion on the situation in Poland can give us 

some hints to find answers to questions 

regarding Polish designers of the future.
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problem zbytniego przejmowania się krytyką. Na szczę-
ście Polska rozwija się dynamicznie. Gdy wyjechałam 
z kraju ponad 15 lat temu, nasze trendy były około 2 lata 
bądź więcej do tyłu. Teraz jesteśmy praktycznie na czasie, 
a młode pokolenie zupełnie nie odbiega od tego, co dzieje 
się na świecie.

Kim miałby być polski McQueen? To projektant lub 
projektantka mody z Polski, który stanie się popularny 
na świecie, będzie otrzymywać prestiżowe nagrody, któ-
rego projekty będą pokazywane w najlepszych muzeach, 
o którym będzie pisało się książki oraz kręciło filmy.

Stworzenie polskiego McQueena to szaleństwo, 
ale możemy spróbować. Należałoby tutaj znaleźć coś, 
co byłoby siłą Polski. Może to być innowacyjność połą-
czona z miłością do gadżetów, miłość do natury, intelek-
tualne spojrzenie, dynamizm, centrum kreatywności dla 
Europy Wschodniej itp. Do tego potrzebne jest inspiracyjne 
centrum kreatywne, właściwe nowoczesne mechanizmy 
doboru wspieranych osób (zarówno poprzez ekspertów 
polskich i zagranicznych, jak i demokratycznie przez 
wszystkich uczestników mody, z naciskiem na młode 
osoby), dostęp do zasobów finansowych, mentoringu, 

PR-u oraz kontaktów, które otworzą drzwi do praktyk 
w najlepszych firmach polskich i światowych, ułatwią do-
stęp do najlepszych wydarzeń modowych, artystycznych 
i inspiracyjnych na całym świecie. Ważna jest też zmiana 
świadomości ze świadomości wyciągania tego, co najlep-
sze, z małego okrucha dla siebie, a zamiast tego próba 
stworzenia dużego wspólnego tortu do podziału. Warto 
byłoby oddać wybranym projektantom decyzję co do tego, 
jak się rozwijać, jak podążać za własnym sercem, dając 
im czas, kontakty, przestrzeń, narzędzia i pieniądze po-
trzebne do znalezienia innowacyjnych rozwiązań. Warto 
byłoby stworzyć w Polsce konsorcjum (może nawet mię-
dzynarodowe) lub nowoczesną organizację charytatywną, 
lub fundację wspierającą kreatywność i innowacyjność, 
finansowaną przez biznes, crowdfunding, darowizny itp. 
To choć częściowo wypełni lukę finansową stworzoną 
przez lata historii Polski i zapewni wsparcie dla projektan-
tów przez długi okres.

Można stworzyć lepsze warunki dla rozwoju wyśmie-
nitych projektantów w Polsce, a kto wie, może z tej możli-
wości skorzysta „polski McQueen” i sam lub sama odkryje 
siebie.
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