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elancong yang
modis selalu
menjadi
inspirasi rumah
mode Gucci
semenjak didirikan pada
1921 sehingga tema ini
kembali diwujudkan
dalam Cruise Collection
2011.
Dengan inspirasi
tersebut, Direktur Kreatif
Frida Giannini
mewujudkannya
lewat serangkaian
pakaian
kontemporer,
sentuhan kasual
antara gaya
potongan urban
yang tajam dan
kemewahan.
Melalui pilihan
bahannya, Giannini
tetap mempertahankan warnawarna cerah dan tajam dengan
bahan yang natural dan klasik
mulai dari linen, katun dan sutra
hingga bahan kulit yang
memberikan kesan tegas.
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Tema kali ini juga membawa angin
sejuk nan lembut yang menekankan
pada gabungan nuansa cerah dan
energi yang besar. Kombinasi gaya
perkotaan glamor yang rapi, sehingga
kedua elemen tersebut berhasil
menghasilkan karya indah.
Koleksi bergaya perkotaan nan
modern tampil dengan warna yang
cerah, terang dan kuat seperti warna
coklat tanah, hijau mileter dan warnawarni bunga. Di sisi lain, gambar
ikonik, animal print, dan aksen luntur
menangkap daya tarik yang selama
ini selalu dijunjung rumah mode
Gucci.
Koleksi gaya perkotaan ini
diwujudkan dalam siluet baru
bergaris militer yang tegas dipadu
oleh pola modern romantis era tujuh
puluhan. Struktur koleksinya
cenderung lembut, berpotongan rapi
dan bersih.
Koleksi kali ini juga menekankan
pada jahitan minimalis yang
membentuk siluet pas badan dengan
volume elegan dan garis yang tegas.
Giannini memilih potongan rapi dan
pas badan dalam rancangannya
dengan mempertemukan gaya militer

dengan gaya seragam anak sekolahan
melalui potongan pinggul yang
rendah, crop jacket dan padding yang
dibubuhi atribut bergaya militer.
Dalam koleksi kali ini, Giannini
menampilkan celana panjang bergaya
sporty dengan aksen lilit klasik dan
elastis, sementara sabuk cantik
dengan model rangkap atau gesper
bambu yang dipasang di pergelangan
kaki.
Trench coat tampil dalam potongan
yang pas badan, blazer juga tampak
dikombinasikan dengan kardigan.
Baju rajutan dan jaket longgar
digantikan oleh celana pendek, jaket
biker beraksen kantong dan kerah
kecil. Adapun, gaun dan blus
memperlihatkan siluet yang
kesemuanya ditampilkan melalui
bahan sutra bermotif dengan gaya
skuadron udara.
Pita, kancing kecil, dan dalaman
kulit menambah detail koleksi dengan
berbordir payet dan kristal yang
dibubuhi pada gaun koktail. Tuxedo,
seperti juga motif macan tutul dan
kadal, dihiasi oleh payet-payet
berwarna metalik, transparan, dan
silver. (T03) (rahayuningsih@bisnis.co.id)

