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POKAZ KOLEKCJI MARIUSZA PRZYBYLSKIEGO  

 

Hasłem przewodnim najnowszej kolekcji Mariusza Przybylskiego na sezon AW17 było 

„Fire Walk With Me". Pokaz odbył się 22 listopada w ATM Studio. Uzupełnieniem 

stylizacji na wybiegu były buty marki ECCO, jednego z głównych partnerów 

wydarzenia.   

Na pokazie polskiego projektanta pojawiły się m.in. Anna Dereszowska, Agnieszka 

Woźniak-Starak, Joanna Horodyńska, Katarzyna Warnke czy Katarzyna Figura. Wśród 

zaproszonych gości nie zabrakło także czołowych dziennikarzy, stylistów oraz 

blogerów ściśle związanych z branżą mody.  

Do niedawna znany z zamiłowania do projektowania przede wszystkim męskich 

kolekcji, Mariusz Przybylski zachwycił prezentując w większości kobiece sylwetki. Do 

każdej z nich dobrano odpowiedni model butów ECCO, między innymi z najnowszej, 

zaawansowanej technologicznie kolekcji ECCO SHAPE i rewolucyjnej ECCO COOL. 

Zwiewne sukienki komponowały się idealnie z klasycznymi czarnymi szpilkami, do 

dopasowanych spódnic z charakterystycznymi dla projektanta zdobieniami 

pasowały botki na obcasie, natomiast eleganckie męskie buty zyskały zupełnie 

nowy charakter poprzez akcent w postaci kolorowych skarpet. 

Inspiracją projektanta do stworzenia nowej kolekcji było połączenie dwóch 

skrajności:  kultury Indian oraz  wiktoriańskiej Anglii. Paletę barw otworzyła klasyczna 

biel przechodząca płynnie w głębokie odcienie kobaltu oraz wszechobecną czerń, 

którą przełamywała wyrazista czerwień. 

Po pokazie zaproszeni goście, sukces projektanta świętowali w specjalnie 

przygotowanej na tę okazję przestrzeni.  Każdy uczestnik pokazu miał okazję m.in. 

z bliska przyjrzeć się wybranym modelom obuwia z kolekcji ECCO SHAPE 

w wyjątkowo zaaranżowanej strefie marki.  

 

 

 

 

 

 



O marce ECCO 

ECCO jest światowym liderem wśród marek obuwniczych łączącym styl i komfort. Firma 

zbudowała swój sukces na designie, skórze wysokiej jakości oraz innowacyjnej technologii. 

Założona w 1963 roku marka ECCO jest jednym z największych producentów obuwia  

na świecie, który czuwa i zarządza każdym etapem produkcji skóry, butów czy sprzedaży 

detalicznej. ECCO należy także do największych producentów wysokiej jakości skóry – 

zdaniem klientów jest wiodącą marką luksusową na skalę światową. Dzisiaj buty i akcesoria 

ECCO są sprzedawane w 88 krajach w 3 060 sklepach oraz 14 000 punktów sprzedaży  

na całym świecie. Firma prowadzona przez rodzinę zatrudnia obecnie 19 800 pracowników 

na świecie. pl.ecco.com 
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