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VIKTOR&ROLF WYDŁUŻAJĄ CYKL ŻYCIA
ODZIEŻY. WYŁĄCZNIE W ZALANDO

BERLIN, 11 STYCZNIA 2018 // Uznany duet awangardowych projektantów łączy siły z Zalando,
prezentując kolekcję na sezon wiosna/lato 2018 zatytułowaną RE:CYCLE. Kolekcja obejmująca 17
sztuk odzieży damskiej uszytych z tkanin pochodzących z recyklingu dostępna będzie wyłącznie w
Zalando od 1 lutego 2018, a w sesji promującej kolekcję wystąpiła belgijska modelka Hanne Gaby
Odiele.

© Marijke Aerden
Limitowana kolekcja Viktor&Rolf dla Zalando – RE:CYCLE, którą stworzono z myślą o środowisku
naturalnym, stanowi kontynuację ostatnich kolekcji haute couture autorstwa duetu Viktor&Rolf.
Do stworzenia jej projektanci wykorzystali niesprzedaną odzież z magazynów Zalando – każdy
model wchodzący w jej skład ozdobiono aplikacjami wykonanymi z materiałów z recyklingu.
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Pochodzący z Holandii Viktor&Rolf w ramach kolekcji stworzyli 17 sztuk odzieży, od T-shirtów
przez spódnice aż po sukienki, robiąc to z typowym dla swoich projektów zamysłem
artystycznym. Ceny ubrań wchodzących w skład kolekcji będą niższe niż standardowe ceny
projektów spod igły tego słynnego duetu, wahając się od 50 do 250 euro.
Na potrzeby kampanii nagrano również krótki film, który z przymrużeniem oka pokazuje
kreatywne sposoby recyklingu zastosowane w kolekcji, a proces przemiany został ukazany
symbolicznie na takich przykładach jak cięcie papieru przez niszczarkę czy robienie popcornu.
Tkaniny są strzępione, cięte i prute, aby na koniec przeobrazić się w konfetti i przybrać kształt
motywów kluczowych dla kolekcji: kół, kokard, diamentów i materiałowych skrawków. Motywy te
w artystyczny sposób zostają wykorzystane do stworzenia wchodzących w skład kolekcji sztuk
odzieży.
Zapytani o projekt, Viktor&Rolf wyjaśniają: „Moda haute couture od zawsze oznaczała dla nas
przestrzeń do eksperymentów. W ramach naszych ostatnich kolekcji odkryliśmy kreatywne
metody recyklingu – artystyczne sposoby ponownego użycia poszczególnych elementów i
tworzenia z nich czegoś nowego. Przykładowo przeszyliśmy tkaniny z naszego archiwum z
ostatnich 20 lat i stworzyliśmy z nich patchworki, a fragmenty sukienek koktajlowych i eleganckiej
odzieży z XX wieku w surrealistyczny sposób połączyliśmy ze sobą, uzyskując zupełnie nowe,
zaskakujące projekty. Najnowsza współpraca z Zalando będzie kolejną okazją do tego, aby
tchnąć życie w zapomniane materiały, tworząc coś brawurowego w duchu mody ekologicznej”.
Współpraca Zalando z duetem projektantów to pierwsza kolekcja, w centrum której znajduje się
dbałość o środowisko naturalne. „Wraz z duetem Viktor&Rolf proponujemy klientom świadomą
modę. To niesamowite, jak Viktor&Rolf przerabiają zapomnianą odzież w coś nowego i pięknego.
W ten sposób wydłużamy cykl życia odzieży, a ich kreacje wykraczają poza ramy haute couture,
przez co wpisują się w naszą misję, czyli stworzenie nowej definicji mody, na której skorzystamy
wszyscy”, komentuje Jolanda Smit, Director of Group Brand Relations Marketing.
Dążąc do stworzenia nowej definicji mody, na której skorzystamy wszyscy, Zalando
zachęca pracowników, klientów i partnerów do poszukiwania odpowiedzialnych sposobów
produkcji i konsumpcji produktów, a także rozwoju firmy. W 2016 roku Zalando zwiększyło
asortyment odzieży ekologicznej oraz uzupełniło informacje na stronie informacje na jej temat.
Zalando podejmuje wiele inicjatyw, które mają na celu zmniejszanie negatywnego wpływu na
środowisko naturalne, a także nie prowadzi sprzedaży skór zwierząt egzotycznych
ani naturalnego futra.
Kolekcja Viktor&Rolf dla Zalando – RE:CYCLE dostępna będzie od 1 lutego 2018 wyłącznie w
Zalando. Na specjalnej stronie obejrzeć będzie można także towarzyszący kampanii krótki filmik.

I NFO RM ACJ A PRASOWA / / VI KTO R&RO L F DL A ZAL ANDO

#viktorandrolfxzalando
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Viktor&Rolf to awangardowy dom mody założony w 1993 roku przez modowych artystów Viktora Horstinga oraz Rolfa
Snoerena tuż po ukończeniu Arnhem Academy of Art and Design. Znani są oni z prowokacyjnych i konceptualnych
projektów haute couture oraz nietypowego podejścia do mody skupionego na wydobywaniu z projektów ich piękna oraz
elegancji. Od ponad 20 lat podczas Paryskich Tygodni Mody – nieprzerwanie od pierwszej kolekcji haute couture w
1998 roku – projekty Viktor&Rolf cechuje duch prowokacji połączony z surrealnymi kontrastami. Viktor&Rolf Mariage to
kolekcja ślubna czerpiąca z najbardziej klasycznych elementów typowych dla mody ślubnej. Do produktów luksusowych
Viktor&Rolf należy także linia eyelinerów Viktor&Rolf Vision oraz cieszące się ogromną popularnością perfumy
Flowerbomb, Spicebomb, Bonbon oraz Magic.

O ZAL ANDO
Zalando (https://corporate.zalando.com) jest wiodącą platformą modową w Europie. Firma z siedzibą w Berlinie oferuje
swoim klientom szeroki wybór odzieży, obuwia i akcesoriów dla kobiet, mężczyzn i dzieci z darmową dostawą i
zwrotem. W asortymencie znajdują się zarówno marki znane na całym świecie, jak i produkty lokalnych projektantów, a
także marki własne. Zalando dostosowuje swoją ofertę indywidualnie do specyfiki każdego z 15 obsługiwanych krajów
europejskich: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Niemiec , Norwegii, Polski,
Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Sieć logistyczna obejmująca trzy centra logistyczne w Niemczech i
magazyn w Północnych Włoszech pozwala na efektywną obsługę naszych klientów w całej Europie. Jesteśmy
przekonani, że dzięki umiejętnemu połączeniu trzech komponentów, jakimi są moda, technologia i logistyka, jesteśmy w
stanie zaoferować zarówno klientom, jak i partnerom produkt najwyższej jakości.
Nasze adresy internetowe każdego miesiąca generują około 200 milionów odsłon, a w drugim kwartale 2017 roku 70%
pochodziło z urządzeń mobilnych, co daje prawie 21,2 miliona aktywnych klientów na koniec kwartału.
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