
 

   

 
 

Q&A — TOMMY HILFIGER 

 

1. Dlaczego chciałeś współpracować z Richardem Quinnem? 

Zawsze interesowała mnie współpraca z ludźmi, którzy łamią schematy i kształtują popkulturę – 

Richard nie jest tu wyjątkiem. Estetyka jego marki jest tak unikalna i różna od naszej, że od razu byłem 

podekscytowany tym, jak możemy zderzyć nasze światy. Richard wydaje się nie mieć żadnych 

twórczych ograniczeń. Inspiruje mnie to, jak przesuwa granice w projektowaniu. 

 

2. Jak wasze dwa światy łączą się w tej kapsułowej kolekcji? 

Wspólne projekty łączą i nawzajem podkreślają charakterystyczne elementy naszych marek. 

Zainspirowaliśmy się paskami w stylu rugby, wzorem szkockiej kraty i – oczywiście – amerykańską 

flagą. Połączyliśmy je z nadrukami Richarda, które pokrywają projekty od stóp do głów, a także 

kontrastującymi fakturami i wszechobecną wyobraźnią. W rezultacie powstała kolekcja, która jest 

czymś w rodzaju przerysowanego świata fantazji. Uwielbiam to. 

 

3. Czy możesz nam powiedzieć o monogramie w tej kolekcji? 

W sezonie jesień 22 wprowadzamy nowy firmowy wzór – reinterpretację klasycznego monogramu z 

literami TH. Dla tej kapsułowej kolekcji Richard zremiksował go ze swoim autorskim motywem 

stokrotek. To ekscytujące, ponieważ nowy logowany monogram otwiera kolejną erę naszej marki. 

Jednocześnie, interpretacja Richarda jest silnym wyrazem kreatywności i wyrażania siebie. 

 

4. Jak udało się wam pogodzić różne style?   

Chcieliśmy odkryć nowe podejście do stylu preppy i zachować połączenie czerwieni, bieli i granatu 

Tommy'ego ze spektakularnymi wzorami Richarda. To odważne, zabawne i pełne kontrastów. Oboje 

jesteśmy też przywiązani do rzemiosła, które stało się ważnym elementem naszej kolekcji. 

 

5. Jakie są Twoje ulubione projekty z kolekcji? 

Oversize'owa puchówka z monogramem. Zaczęliśmy od długiego płaszcza parki projektu Richarda. 

Przerobiliśmy ją za pomocą nowych detali i połączonych wzorów. 

 

6. Jak opisałbyś kolekcję i kampanię w trzech słowach? 

Zabawa. Przemiana. Zaskoczenie. 

 

Q&A — RICHARD QUINN 

 

1. Jakie pierwsze wrażenie zrobił na tobie Tommy? Co myślałeś o tej współpracy? 

Jestem wieloletnim fanem Tommy'ego i niesamowitego dziedzictwa, które zbudował jako projektant 

mody. Spoglądając wstecz na historię współpracy jego marki z innymi twórcami, uwielbiam jego 

otwartość na świeże pomysły i nieprzewidywalne zestawienia. Podziwiam również jego determinację 

– jest żywym przykładem American Dream. Naturalnie, byłem bardzo podekscytowany! 

 



 

   

2. Co było Twoją inspiracją przy wspólnym projektowaniu?  

Nasza kolekcja wykorzystuje klasycznie amerykańskie elementy stylu Tommy'ego i przetwarza je przez 

mój artystyczny filtr. Zderzyliśmy efektowne DNA Hilfigera z moją estetyką „cracked couture”, 

aby uzyskać coś prowokacyjnego i wyznaczającego przyszłość mody. 

 

3. Jak połączyliście swoje światy? 

Dla równowagi, w całej kolekcji połączyliśmy elementy charakterystyczne obu naszych marek. Mamy 

wiele klasycznych produktów z metką TOMMY HILFIGER – takich jak płaszcz, dwurzędowa marynarka 

kurtka w stylu college. Połączyliśmy je z moimi znakami rozpoznawczymi: drukowanym welurem, 

ćwiekowaną skórą i haftami. Uwielbiam to, że kolekcja odzwierciedla charakterystyczne style obu 

marek, jednocześnie przekraczając ich granice. 

 

4. Co było Twoją ulubioną częścią projektowania? 

Byłem niesamowicie podekscytowany pracą z nowym monogramem Tommy'ego. To legendarne logo, 

a nowa wersja markowego wzoru jest naprawdę wyrazista. Postanowiłem zderzyć go z moim 

autorskim wzorem stokrotki – wygląda niepowtarzalnie, ale wciąż zgodnie z oryginałem. Następnie 

zmieniliśmy go w powtarzający się nadruk i umieściliśmy na żakardzie, dżinsie, aksamicie i nylonie. 

 

5. Jak opisałbyś kolekcję i kampanię w trzech słowach? 

Przełom. Wibracje. Optymizm. 

 


