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Each season our PR department begs me for show notes. I don’t love doing them as I always find it 

dull to just create a laundry list of silhouettes, colors, fabrics and other details that make up a 

collection because although these things are important they are not the things that actually give a 

collection meaning. The important thing for me has always been the “attitude” of a season. The 

“mood" and the “character" of the man or woman that defines that moment in time. 

This season there was one photograph which was the first to make it onto my inspiration wall and 

unusually, it was also the last to remain and the image that I referred to as I was putting the final 

looks together for the show. The picture is one of my favorites and was taken by Bob Richardson in 

1966 for French Vogue and is of Baron Alexis De Waldner and Donna Mitchell. Alexis is holding a 

cigarette [or a joint] up to Donna’s mouth and her eyes are closed in a relaxed and sensual way. I 

love this image and it’s slightly louche mood. Chic, possibly slightly stoned, and very sensual. Bob 

lived in LA for part of this period of his life and while I am not sure where the image was actually 

taken, for me it conveys the mood of the season and a mood that for me is very LA. 

As a fashion designer, one is only able to present to the world one’s true and deepest ideals of 

beauty once. Only once. If you are lucky, the world responds. I did that in the mid 1990’s with my 

work at Gucci and since then I have been refining that ideal of beauty season after season and 

altering it for the times in which we live. Designers that are successful know themselves well on 

some level, whether consciously or subconsciously, and have a set of core beauty standards and 

values that are always present in their work. I have learned over the years that one cannot fake one's 

aesthetic simply to adapt to a current trend, but that one must bend their aesthetic towards the times. 

Authenticity and having a clear message about what one represents has never been more important 

than it is today. 

This can be hard to maintain as the decades pass but it is the key to remaining relevant, even if there 

are some seasons [or years] where the kind of clothes that one prefers are not in vogue. A designer's 

work must also reflect where they are in their own lives. Sometimes my work has been overtly 

sexual which I felt was right for the times. Sometimes it has been less so. Today I find my work to 

be more sensual than sexual, which is a reaction to the climate of our time and also perhaps a 

reaction to my age. While jacket shoulders widen and narrow, and heels vacillate from year to year 

between stilettos and platforms, the core ethos of my work has never wavered and that is to make 

both men and women the most beautiful versions of themselves possible. I have often been asked 

why I am always designing clothes that make people “sexy", the truth is that I don’t actually start 

out with that as my goal when designing, but I find the human body beautiful and I naturally and 



 

without thinking, tend to cut clothes that accentuate and enhance its form and thus my clothes are 

by nature sensual. And at times sexual. At least I hope that they are  

A designer’s sense of beauty is, I believe, heavily influenced by the time in which they came of age. 

There will always be a trace of the 1970’s in my work, as there is this season. Sometimes it is 

indeed just a trace and other years it is more of a full-blown homage. A kind of luxe and sensual 

minimalism. I think that all designers are impacted in this way whether they realize it or not. The 

moment when one first sees a man or woman that takes one’s breath away, or is stunned by a 

beautiful car or a spectacular room, forms the basis of our tastes and stays with us forever.  For me 

these moments happened in the 1970’s. For the designers a decade younger than I am, it was the 

80’s and for many of my design assistants today it was the 1990’s, which were of course very much 

about the 70’s, which were in turn very much about the 40’s. Things are constantly recycled but are 

seen in a fresh way through the eyes of the next generation, which makes them different and causes 

fashion to evolve. The designers that I grew up admiring had grown up in the 1940’s and hence the 

40’s style of that period became the basis for much of the aesthetics of the early 1970’s, as those 

designers reworked the period of time in which they were first impacted by beauty. As my friend 

Karl Lagerfeld so rightly said “fashion is like music in that the notes are always the same, but like 

music it is the arrangement that changes”.  

So, here are the fashion messages of the season. The “laundry list” of silhouettes so to speak. 

Extravagant pieces are treated in a more casual way, often paired with sweatshirts or tee shirts. 

Pants are wider and softer, heels are thicker and sculpted, and platforms look great even on men and 

help to create a longer and leaner silhouette. Jackets are smaller, and almost shrunken but coats are 

bigger and longer. Everything is a play in volume. Denim is distressed, cut apart and reassembled, 

and worn as fashion pieces and not just as “jeans”. Re-assembled military looks in khaki and loden 

as well as cut up traditional fabrics like Prince of Wales plaids, are used for tailored jackets, skirts 

and pants. Hemlines are longer but uneven. Track pants and trainers modernize classic men’s looks 

and are of course mainstays in the wardrobes of today. The look is chic but effortless. But the 

important thing is the attitude: a relaxed, sensual and somewhat louche kind of luxury that must be 

worn in a way that never, ever looks like you are trying too hard. 

Evening for me however remains classic and pure. I love designing evening clothes. I have more 

evening clothes in my own closet than day clothes. I am a classicist at heart and for me “Black Tie" 

means “Black Tie” not “Festive Black Tie” or “Creative Black Tie” or “Black Tie Optional” but 

proper “Black Tie”. No tricks but just beautiful evening clothes, and perhaps I am feeling 

particularly romantic this season as for the first time I am ending a show with a bride. Fresh and 

hopeful. And hope is something I think that we all need right now. 

- Tom Ford 
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لتوم فورد 2020خريف وشتاء   

أجده من الممل أن ادون  ألنني   ذلك. ال أحب القيام بعن العرض في كل موسم، يطالبني قسم العالقات العامة لدينا بتقديم مالحظات

إال أنها مهمة،  تفاصيلعلى الرغم من أن هذه ال، ومجموعةالوغيرها من التفاصيل التي تشكل  الئحة من الظالل، األلوان، واألقمشة

 المرأة"مزاج" و "شخصية" الرجل أو نفسه و  "موقف" الموسم دائًماكان ضفي للمجموعة معنى. ألن اهم شيء بالنسبة لي ت ال

ناالزمذلك في وتلك اللحظة في ذلك حدد يي الذ . 

وعلى غير المعتاد، كانت أيًضا  ، على حائط اإللهام الخاص بيالتي ُوضعت األولى هي  ،ك صورة واحدةلفي هذا الموسم، كانت هنا

 واحدة من كانتوالصورة التي أشرت إليها أثناء وضع النظرات النهائية معًا في المعرض.  على الحائط آخر الصور التي بقيتاحد 

فيل بارون أليكسيس دي فالدنر ودونا ، وهي لفوغ الفرنسيةل 1966والتقطها بوب ريتشاردسون في عام  الصور المفضلة لدي،

حسية و أنيقة، أحب هذه الصورة وهي مزاجية قلياًل  بطريقة مريحة وحسية. مغلقة دونا وعينيهالألكسيس سيجارة مل ميتشل. تح

للغاية. عاش بوب جزء من هذه الفترة من حياته في لوس أنجلوس، وبينما لست متأكدًا من المكان الذي تم التقاط الصورة فيه  

 .بالفعل، فإن هذا األمر بالنسبة لي هو مزاج الموسم والمزاج الذي أشعر به بالنسبة لي

، اكنت محظوظً  وإنمرة واحدة فقط.  ،ل الحقيقي واألعمق للجمال مرة واحدة في العالماستطيع سوى تقديم المثت كمصمم أزياء، ال

أعيد اكتشاف هذا المثل األعلى   وأنا لقد فعلت ذلك في منتصف التسعينيات بعملي في غوتشي ومنذ ذلك الحينويستجيب العالم. س

مدركين  اموسم وأغيره لألوقات التي نعيش فيها. يعرف المصممون الناجحون أنفسهم جيدًا على مستوى ما، سواءً كل للجمال بعد 

ن أنه ال ولديهم مجموعة من معايير وقيم الجمال األساسية الموجودة دائًما في عملهم. لقد تعلمت على مر السني أو غير مدركين ذلك،

وجود و صالة فاألمع الزمن.  معاييره الجمالية جدديولكن يجب على المرء أن  تزييف الجمال لمواكبة ماهو رائج،يمكن للمرء 

 .رسالة واضحة حول ما يمثله المرء لم يكن أكثر أهمية مما هو عليه اليوم

على الصلة بالموضوع، حتى لو كانت هناك بعض  ، ولكنه مفتاح الحفاظمن الصعب الحفاظ على ذلك مع مرور العقودقد يكون 

عمل المصمم أيًضا حياتهم  عكسالتي ال يكون فيها نوع المالبس التي يفضلها المرء رائًجا. يجب أن ي (أو السنوات)الفصول 

في بعض وفي ذلك الوقت. مناسبًا أنه كان بشعرت وبشكل صريح  مثيًرا. في بعض األحيان كان عملي في ذلك الوقت الخاصة

بينما تتسع . فسنيفعل على  ةعصرنا وربما رد تغيرفعل على  ةأكثر، وهو رد حسيًا ذلك. اليوم أصبح عمليلم يكن كاألحيان 

وهي جعل كل من  ؛لم تتزعزع الروح األساسية لعملي مطلقًا  ،الكعب من عام إلى آخر غير شكلأكتاف السترات، ويتوتضيق 

لمالبس التي تجعل الناس "مثيرين"، ي الدائم لجمل نسخ ممكنة من أنفسهم. لقد ُسئلت غالبًا عن سبب تصميمالرجال والنساء أ

ميل إلى قطع اوبدون تفكير،  بشكل طبيعياإلنسان جمياًل وأنا   أجدوالحقيقة هي أنني ال أبدأ فعالً بهذا كهدفي عند التصميم، لكني 

، على األقل  مثيرةوفي بعض األحيان  حسيةبطبيعتها  تصاميميوبالتالي تكون  لخارجيمظهر اإلنسان االمالبس التي تبرز وتعزز 

كذلك آمل أن تكون  

سبعينات في عملي، حيث لك دائًما أثر للأن إحساس المصمم بالجمال يتأثر بشدة بالوقت الذي بلغوا فيه العمر. سيكون هنابأعتقد 

 بساطة. وهناك نوع من المن ذلك هذا الموسم. في بعض األحيان يكون في الواقع مجرد أثر وسنوات أخرى هو أكثر في يوجد

الشخص  أدركوا ذلك أم ال. إن اللحظة التي يرى فيها  اوالفخامة. أعتقد أن جميع المصممين يتأثرون بهذه الطريقة سواءً  ةالحسي

 إلى األبد.الزمنا شكل أساس ذوقنا وتفتلك اللحظة ت  سيارة جميلة أو غرفة مذهلة، تعجب منيأو يخطفان األنظار  رجل أو امرأة

الثمانينات،  فكانت لحظتهم في، يصغرونني بعقدبالنسبة للمصممين الذين أما حدثت هذه اللحظات في السبعينات. فقد بالنسبة لي 

 كانت بدورهاأيًضا التي كانت بالطبع عن السبعينات، والتي واليوم كانت التسعينات،  في التصاميم وبالنسبة للكثيرين من مساعدي  

طور الجيل التالي، مما يجعلها مختلفة وتُ  قبلمن  مختلفةعن األربعينات. يتم إعادة تدوير األشياء باستمرار ولكن يتم رؤيتها بطريقة 



 

ألربعينيات في تلك الفترة أساًسا لكثير أصبح أسلوب ا ذلكعلى إعجابهم في األربعينات، وب تالموضة. نشأ المصممون الذين نشأ

كما قال صديقي وسبعينات، حيث قام هؤالء المصممون بإعادة صياغة الفترة الزمنية التي تأثروا فيها بالجمال. المن جماليات أوائل 

ترتيب تلك المقطوعات مايختلف في الموسيقى هو لكن و، قطوعات الصوتيةالموسيقى من حيث المك"الموضة  ، كارل الغرفيلد

  الصوتية."

الموضة لهذا الموسم. "قائمة الغسيل" من الصور الظلية إذا جاز التعبير. يتم التعامل مع القطع الفخمة بطريقة  مالحظات ملذا، إليك

تبدو األحذية أكثر سماكة، وو منحوت وأنعم، والكعب اوسع بنطالأو تي شيرت. ال تنسيقها مع قميصغير رسمية، وغالبًا ما يتم 

ظلية أطول وأكثر رشاقة. السترات أصغر حجًما وتقلصت تقريبًا ولكن  هيئةرائعة حتى على الرجال وتساعد على خلق  السميكة

اإلطالالت  جينز"."كـ تجميعه ولبسه كقطع أزياء وليس يعادويقطع  الحجم هو كل شيء. والدنيم )الجينز(المعاطف أكبر وأطول. 

العسكرية المعاد تجميعها من الكاكي وقماش الجوخ مثل األقمشة التقليدية مثل برينس اوف ويلز باليد، تستخدم في صنع السترات، 

التنانير، والبناطيل. وتكون األزياء طويلة من الخلف وغير متساوية. تجعل البناطيل الرياضية من إطاللة الرجل الكالسيكي 

ي بالطبع أساسية في خزانة كل رجل في عصرنا هذا. المظهر أنيق وسهل. ولكن المهم هو الموقف: نوع من الترف عصرية، وه

 المريح والحسي والرفيع لحٍد ما ويجب ارتداؤه بطريقة ال تبدو فيها بأنك تحاول جاهدًا.

من مالبس المساء في خزانة المالبس  ثيركالمساء بالنسبة لي ال يزال كالسيكي ونقي. أنا أحب تصميم مالبس المساء. لدي ال

"ربطة عنق سوداء" تعني "ربطة عنق سوداء" وليس "ربطة عنق  بالنسبة لي. أنا كالسيكي ونهارالخاصة بي أكثر من مالبس ال

 بسمالفقط " أو "ربطة عنق سوداء اختيارية" ولكن "ربطة عنق سوداء" مناسبة. إبداعيةسوداء احتفالية" أو "ربطة عنق سوداء 

، انتعاش وأمل .عروسا بأختتم فيها عرضً ا اول مرة ، وربما أشعر بروح رومانسية بشكل خاص هذا الموسم، ألنهمساء جميلة

اآلن.  جميعنا نحتاجهواعتقد بأن األمل هو اكثر شيء   

 توم فورد -


