
 

AUTUMN WINTER 2020 WOMEN’S 

“CULTURED GLAMOUR” 

 

For Autumn/Winter 2020, Jimmy Choo celebrates the universality of beauty in the twenty-first 

century with a collection that seamlessly melds together global influences in a bold voyage through 

style. It is a collection inspired by the notion of bringing cultures together, not pushing them apart.  

 

“Glamour must be cultured - fed by art and aesthetics and in turn reflecting them. It is something 

universally prized, almost magically created - like a pearl. This season, I was thinking about 

preciousness, about refinement and elevation, about paying attention to details. Creating something 

beautiful, artful and considered. Something designed to last.” Sandra Choi  

  

The collection’s twin muses are Talitha Getty and Tina Chow, both of whom crossed cultures 

fearlessly, ever-curious, they drew inspirations from different backgrounds weaving them together. 

They share the spirit of the modern Jimmy Choo heroine, whose appetite for life inspires through 

style, celebrating and championing opposing cultural spheres, reflective of a modern society, a 

blending of ideas without any creative boundaries.  

  

Accordingly stylistic references roam, with references borrowed from the notion of travelling; 

through cultures and times. The result is an eclectic collection of shoes and accessories that fuse 

different approaches and aesthetics.   

  

Patchwork is an artisanal reflection of cultural fusion: here, it is explored in graphic contrasts of 

embossed snake and calf leather in the MARCELA pump, MARCEL mule, MARCELIN and 

MABYN boots. The sharp, asymmetric square toe - a new silhouette that dominates - is a visual 

echo of the facets of the Jimmy Choo jewel, and each is balanced on the new wardrobe of sculptural 

heels - the ‘Kick’, the ‘Scoop’, and the ‘V’ heel which are introduced for Autumn/Winter 2020.  

  

These reflect a strong, bold glamour - a different facet of femininity for today, with silhouettes and 

striking heels as graphic as Chinese calligraphy. The BETHA blurs the line between shoes and 

jewellery, with a delicate chain strap that adorns the ankle. Embellishment is taken further: the 

MELE ankle-boot features a Western heel seemingly carved from mother-of-pearl juxtaposing the  

precious and the practical, allowing every step to feel special.  

  



 

Symbolic of purity, loyalty and wisdom pearls are a powerful leitmotif of the collection, used as 

studding, embroideries and embellishment. Pearls of wisdom, cultured pearls: they epitomise the 

creative approach. They are literally present on streamlined, sports-influenced shapes - pearls and 

jewels are embroidered on the evening KENDRIX ankle boot, jewel embroideries of motifs drawn 

from the “Toile de Choo” pattern also emblazon the SABER sock-boot balanced atop a mother of 

pearl kick heel.  They are also translated to three-dimensional brooch like embroideries on the 

delicate lace on the LORRE evening ankle boot and the LUCELE sandal.   

  

The collections hero print, “Toile de Choo” draws inspiration from the illustrative stories of 

Japanese Emakimono scrolls and French Toile de Jouy. The signature pattern fuses different 

cultural and artistic elements including the JC logo, printed on technical silk and woven into 

jacquard. Inspired by the Silk Route that exchanged riches between East and West in antiquity, the 

“Toile de Choo” is presented in a delicate porcelain blue fabric.  

  

Throughout, there is an elegant tone - a notion of dressing up, not down. That translates from 

evening styles to sports, from high-octane to casual ease, from occasion to everyday. The ESHE 

FLAT utility boot is newly-offered in snake-embossed leather; a wave of mini studs decorate the 

MAVA flat ankle-boot, making the tough newly delicate and ornate. The DIAMONDX sneaker 

reflects the theme of refinement, in platinum-hued mirror leather and nappa. The soft KATO trainer 

is proposed in a high-top version in nylon, suede and satin, in black and white.    

  

Always synonymous with gems, Jimmy Choo accessories are equally covetable. The BON BON - 

the house jewel - is a canvas for decorative exploration, a new modern evening proposal. Like its 

name, it is sweet and deliciously irresistible, in chandelier fringe, floral laces of theatre velvet and 

myriad colourways. The CALLIE is also remixed in multiple materials and colours, embellished 

with pearl tassels and embroideries. The VARENNE family expands again: mini-bowling bags are 

like objets d’art - exquisite, tiny playthings with an irreverent scale contrasting their classic 

silhouette. .. The MADELEINE is now offered as a satchel, its emphatic, faceted-C in polished 

silver or studded with pearls.  

  

Every silhouette and surface speaks of refinement and every detail elevates. 

 

 

  



 

2020أزياء النساء لخريف وشتاء   

 "جاذبية متألقة" 

 

بعالمية الجمال في القرن الحادي والعشرين  2020يحتفل جيمي تشو في مجموعته لخريف وشتاء   

 بتشكيلة تمزج التأثيرات العالمية برحلة خالل األسلوب. المجموعة مستوحاة من فكرة تقريب الثقافات، وليس التفريق بينها

 –ذلك بالمقابل. فهي ذات قيمة عالمية، وكأنها معدة بشكل ساحر  تُغذى بالفن واألصالة وتعكس –"يجب أن تُعَزز األناقة بالثقافة 

مثل اللؤلؤ. في هذا الموسم، كنت أفكر بالنقاء، االرتقاء، ولفت االنتباه للتفاصيل؛ لصنع شيء جميل، فنّي ومدروس؛ ليدوم." ساندرا 

 تشوي 

بجرأة وحب االستطالع، وصنعوا إلهاًما من مختلف الثقافات  توأما إلهام المجموعة، تاليثا غيتي وتينا تشاو، كلتاهما قطعتا الثقافات

معًا. يتشاركان روح بطلة جيمي تشو العصرية، التي تلهمك شهيتها للحياة من خالل تصاميمها، احتفااًل وتتويًجا ألبعاد الثقافات 

ومزيج من األفكار غير المقيدة إبداعيًا. تي تعكس مجتمعًا عصريًا، المختلفة، ال  

المراجع األسلوبية ِوفقًا لذلك، بالمراجع المستعارة من فكرة التنقل خالل الثقافات والعصور. والنتيجة هي مجموعة من تتغير 

 األحذية واالكسسوارات المنتقاة التي تدمج أساليب وجماليات مختلفة 

المنقوش في حذاء مارسيال، حذاء  رافييكية من جلد الثعبان والعجلجهو انعكاس ِحرفي للدمج الثقافي: يظهر هنا في تباينات 

هي الصدى   –مارسيل، وأحذية البوت مارسلين ومابين. مقدمة الحذاء المربعة الحادة وغير المتماثلة، تُقدم صورة ظليه جديدة تسود 

وڤي؛  حذاء الكعب كيك، سكوب، –المرئي لواجهات جوهرة جيمي تشو، ويُعرض كل منهم على الخزانة الجديدة لألحذية المنحوتة 

  2020المعروضين لخريف وشتاء 

جانبًا مختلفًا من األنوثة ليومنا هذا، بصور ظليه وأحذية مذهلة مثل الحروف الصينية  -تعكس هذه األحذية بريقًا قويًا وجريئًا 

الزخرفة بشكل أكبر؛  المرسومة. حذاء بيثا هو الخط الفاصل بين حذاء ومجوهرات، بحزام سلسلة رقيق يزين الكاحل. يتم أخذ 

 فيجمع حذاء البوت ميل كعب غربي منحوت من عرق اللؤلؤ الثمين والعملي، مما يجعل كل خطوة تخطيها بهذا الحذاء مميزة

رمًزا للنقاء، الوالء وآللئ الحكمة هي من األشكال القوية للمجموعة، والتي تستخدم كدبابيس، تطريزات، وزينة. آللئ الحكمة، آللئ 

يتم تطريز الآللئ والمجوهرات على  -هي تجسد النهج اإلبداعي. إنها موجودة حرفيًا على أشكال رياضية مبسطة ومؤثرة محسنة، ف

حذاء البوت المسائي كيندريكس، مستوحاة أشكال المجوهرات المطرزة من شكل "توال دو تشو"، أيًضا حذاء البوت سابر 

مون أيًضا إلى بروش ثالثي األبعاد مثل الزخارف على الدانتيل الرقيق في  المزخرف مثبت فوق حذاء كعب مذر اوف بيرل. يترج

 حذاء البوت لوري وصندل لوسيل. 

تستحضر مجموعة، "توال دو تشو" إلهامها من القصص المصورة إلماكيمونو اليابانية وتوال دو جوي الفرنسية. ويعبر نمط 

جاي سي، المطبوع على حرير ومنسوج في الجاكوار. مستوحاة من الحرير التوقيع عن نقاط ثقافية وفنية مختلفة، متضمنًا شعار 

 الذي تبادل الثروات بين الشرق والغرب في العصور القديمة، يُعرض الـ "توال دو تشو" على قماش بورسلين أزرق رقيق 



 

األوكتان المترف للمريح، من  فكرة التألق. يتغير ذلك من التصاميم المسائية للرياضية، من –في كل جزء، هنالك درجة أنيقة  

المناسبات لليومي. يُقدم حذاء البوت إيشي بجلد األفعى الجديد، وتزين الدبابيس الصغيرة حذاء البوت مافا، مما يجعل التصميم 

حذاء كاتو  الجديد الجريء رقيق وُمزين. ويعكس حذاء دايمونديكس الرياضي األناقة بتدرجات بالتينيوم الجلد العاكس والنابا. ويُقدم

  الرياضي الجديد بتصميمه من النايلون، والساتان باللونين األسود واألبيض. 

جوهرة عالمة جيمي تشو  –دائًما ما تشابه األحجار الكريمة، فإن اكسسوارات جيمي تشو مرغوبة بشكل مماثل. حقيبة البون بون 

جميلة وال يمكن مقاومتها، في الثُريا، في أربطة األزهار  هي لوحة لالكتشافات اإلبداعية، عرض مساء عصري. من اسمها؛ هي –

المخملية والمسرحية واأللوان. وأيًضا قُدمت حقيبة كالي بأدوات وألوان متعددة، مزينة بشرائط اللؤلؤ والتطريزات. بينما عائلة 

ا الرائع ظلها الكالسيكي. أما حقيبة هجمفاريني تتوسع مجددًا؛ بحقائب البولينج الصغيرة التي تمثل الفرادة والجمال، حيث يعكس ح

 مادلين توجد اآلن بشكل جديد، مطلية بالفضة ومرصعة باأللماس. 

 تتحدث جميع الظالل واألشكال عن التألق وجميع التفاصيل عن الرقي.  

  



 

 

 

 


