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Kraków od trzech lat zamienia się w maju w stolicę mody. Wszystko za sprawą Cracow Fashion Square,

podczas którego projektanci polskiej i światowej sceny mody prezentują swoje nowe kolekcje. Dlaczego

Galeria Krakowska postanowiła propagować wydarzenia kulturalne? Czy Ewa Minge chętnie zdecydowała

się zamienić Paryż na Kraków? Między innymi na te pytania odpowiedział nam dyrektor Galerii

Krakowskiej, Jarosław Szymczak.

Cracow Fashion Square wpisało się w kalendarz najważniejszych krakowskich wydarzeń. Podczas

całodniowych pokazów mody czołowi projektanci polskiej i światowej sceny mody prezentują nowe

kolekcje i letnie trendy. Na placu przed Galerią Krakowską ustawiany jest przeszklony namiot, w którym

powstaje profesjonalny wybieg.

W tym roku gwiazdą wydarzenia była Ewa Minge, która zaprezentowała uczestnikom Cracow Fashion

Square swoją premierą kolekcję. Na widowni można było za to zobaczyć całą plejadę gwiazd. Pokazy

mody oglądali między innymi Katarzyna Glinka, Ewa Gawryluk, Karolina Szostak, Daria Widawska, Edyta

Herbuś, Ewa Pacuła, Marta Kuligowska, Paulina Drażba, Paulina Smaszcz-Kurzajewska, Rozalia Mancewicz

i Agata Załęcka.

Polecamy: Plejada gwiazd na Cracow Fashion Square. Jak się prezentowały?

Dlaczego Galeria Krakowska postanowiła zainwestować w sztukę? Cracow Fashion Square to tylko jedna

z imprez kulturalnych, jakie odbywają się w ciągu roku na terenie waszego centrum handlowego.

Chcemy podkreślić, że centrum handlowe to nie tylko handel, ale to także kształtowanie gustów

mieszkańców miasta, w którym jesteśmy, jak i pokazywanie w tym przypadku mieszkańcom Krakowa

wielkiej mody, której gdzieś indziej nie mogą zobaczyć. Dedykowane kolekcje Ewy Minge można rzadko

obejrzeć na pokazach mody, a już na pewno nie w Krakowie. Dlatego mamy aspiracje do tego, aby

przybliżać mieszkańcom, którzy nie latają do Warszawy czy do innych stolic mody w Europie, tę modę,

której być może nie będą mieli okazji zobaczyć na żywo poza naszym Cracow Fashion Square.

Ewa Minge bardzo rzadko organizuje pokazy mody w Polsce. Zdecydowanie częściej jej nowe kolekcje

można zobaczyć chociażby w Paryżu. Łatwo było ją namówić do tego, aby zaprezentowała swoją zupełnie

premierową kolekcję w Krakowie?

Łatwo nie było. Dzięki temu, że była to już trzecia edycja wydarzenia, zyskujemy coraz większe uznanie i

rozpoznawalność w branży. Niestety, ilość pokazów mody z roku na rok maleje, a jest wypierana przez

różnego rodzaju wydarzenia, które dzieją się w Internecie. Modowe wydarzenia z udziałem rzeczywistych

modelek oglądanych na żywo są coraz rzadsze. Modowe marki ograniczają się do prezentacji nowych
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kolekcji online, dlatego stąd też nasz pomysł, aby pokazać, że rzeczywiste pokazy mody mają swoje zalety.

To też wpłynęło na to, że udało nam się pozyskać Ewę Minge. Co więcej, podkreślamy nasze krakowskie

korzenie i co roku również promujemy i pokazujemy kolekcje krakowskich projektantów, czyli na przykład

Werleriji Tokarzewskiej.

Czy aspirujecie do tego, aby Kraków stał się polską, a może i nawet europejską stolicą mody?

Fajnie by było, ale nasze aspiracje nie sięgają tak daleko, bo wiemy, jaki rozmach musiałoby mieć to

wydarzenie. Oczywiście, jeżeli uda nam się pozyskać do szerszej współpracy władze miasta Krakowa,

województwa, to bardzo chętnie moglibyśmy podjąć się takiego wyzwania. Póki co kierujemy się bardziej

praktycznymi aspektami i krok po kroku nadajemy Cracow Fashion Square większą rangę.

To chyba też przekonuje gwiazdy do udziału w waszym evencie?

Coraz więcej znanych twarzy firmuje nasze pokazy mody. W tym przypadku udało nam się pozyskać

gwiazdy poprzez kolekcję Natalii Jaroszewskiej. Znane osoby wzięły udział w pokazie mody w roli

modelek. A to wszystko w szczytnym celu. Z Natalią Jaroszewską współpracujemy od dłuższego czasu.

Mimo jej działalności poza granicami Polski, Dorota Wróblewska, producentka wydarzenia, namówiła ją

do udziału w naszym przedsięwzięciu.

W przypadku Cracow Fashion Square moda łączy się z zakupami. Zauważa Pan zależność, że centrum

handlowe stają się dla ludzi miejscem, w którym nie tylko mogą odświeżyć swoją garderobę, ale także

zjeść, wziąć udział w koncercie czy pokazie mody, a ostatnio nawet pójść na mszę? Jak to ma się do tego,

że obecnie możemy mieć wszystko bez wychodzenia z domu, korzystając zaledwie z telefonu czy

komputera?

Najbardziej widocznym trendem jest kreacja przeżyć przy okazji zakupów. Tak naprawdę, siedząc w domu

i zamawiając ubrania, wydaje mi się, że przeżycie jest nijakie. Chyba że ktoś się ekscytuje tym, że może

sobie ponaciskać klawisze. Ja nie. Dla mnie jest istotne to, że mogę coś zobaczyć, dotknąć, poczuć i

multiplikować przez to wrażenia estetyczne. Stąd właśnie kreacja różnego rodzaju wydarzeń, które są

możliwe tylko w realnym świecie i przełożenie siły ciężkości z wydarzeń komercyjnych na wydarzenia

kreujące poczucie estetyki.

W jaki jeszcze sposób robi to zatem Galeria Krakowska?

Przede wszystkim skupiamy się na różnego rodzaju akcjach charytatywnych organizowanymi przy

współpracy z fundacjami. Przy okazji Cracow Fashion Square działaliśmy z Fundacją Spełnionych marzeń,

ale na swoim koncie mamy też kooperacje z Caritasem czy fundacją Anny Dymnej. Dzięki temu zwracamy

uwagę naszych klientów na elementy odpowiedzialności społecznej. Organizujemy również wydarzenia

sportowe. Był u nas trening z Ewą Chodakowską. W czerwcu robimy mistrzostwa sportów plażowych, czyli

siatkówki, piłki ręcznej i nożnej. Organizujemy kino letnie. Jest to szereg wydarzeń, które dzieją się tylko u

nas.

Gdy rozpoczynaliście "Drzwi do stylu" z Dorotą Wróblewską, mówił Pan, że taka akcja mogła odbyć się

tylko w Galerii Handlowej. Dlaczego tylko w tym miejscu?

Po pierwsze dlatego, że mamy takie pomysły. Po drugie, dlatego że mamy takie miejsce, bo dysponujemy

wielkim placem w centrum miasta. Stąd też mamy potrzebę kreowania tego placu jako miejsca różnego

rodzaju wydarzeń sportowych, kulturalnych i modowych. Staramy się kreować ten wizerunek, a z drugiej

strony pomagać ludziom w odnalezieniu swojego stylu. "Drzwi do stylu" to autorski program Doroty

Wróblewskiej, w którym pomaga Polkom stworzyć swój styl. My jesteśmy tutaj "przy okazji" jako

współkreator tego stylu.

Czy te akcje przekładają się na zwiększenie zysku galerii?

Bardzo ciężko jest to oszacować. Wiadomo, że w dniach, kiedy mamy tego typu wydarzenia rośnie nam

frekwencja. Czy tylko to się przekłada bezpośrednio na zakupy? Pewnie też, ale to nie jest głównym

powodem kierunku, który obraliśmy. Nam po prostu zależy na tym, żeby wykreować pozytywny wizerunek

Galerii Krakowskiej wśród mieszkańców Małopolski czy też turystów jako części składowej Krakowa.

Co zatem przed wami? Czy 4. edycja Cracow Fashion Square już w przygotowaniu?

Pracujemy nad tym. Nie ukrywam, że trzy tygodnie po wydarzeniu zbieramy opinie - te pozytywne, i te

negatywne. Choć muszę przyznać, że negatywnych jest bardzo mało, jeśli chodzi o formę, organizację i

zakres tego wydarzenia. Nie chciałbym zdradzać zbyt daleko idących szczegółów, ale będziemy chcieli

uatrakcyjniać jeszcze formułę pokazów.

Zobacz również:

Jarosław Szymczak - kim jest?
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Skomentuj artykuł:

Jarosław Szymczak posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zarządzaniu centrami handlowymi. Pracę w

ECE rozpoczął w 1998 roku, początkowo w Niemczech, a od 2000 r. w Polsce, gdzie przygotowywał otwarcia

i zarządzał kolejnymi obiektami: Galerią Dominikańską we Wrocławiu, Galerią Łódzką oraz Galerią

Krakowską. W latach 2007-2015 najpierw był Head of Department Działu Zarządzania Centrami

Handlowymi w Polsce, a następnie Dyrektorem Regionalnym Działu Zarządzania Centrami Handlowymi,

odpowiedzialnym poza Polską m.in. za Rosję, Litwę, Czechy i Słowację. Wcześniej pracował w firmach z

branży odzieżowej. Jest łodzianinem i absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Uniwersytetu

Łódzkiego. Obecnie Dyrektor Galerii Krakowskiej.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z życiem gwiazd,

zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
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Komentujcie na Facebooku i Twitterze. Wasze zdanie jest dla nas bardzo ważne, dlatego czekamy
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