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FIRENZE:
MODEHOOFDSTAD
Milaan heb je natuurlijk al jaren op je moderadar staan,
maar Firenze kent een stijlvolle comeback die we - zeg
maar - sinds de renaissance niet meer hebben gezien.
Talrijke modehuizen namen een hoge vlucht en de
luxehotels & restaurants zijn volledig uitgerust in
designerthema: Firenze ha proprio tutto!
Tekst Elspeth Jenkins

Firenze is al sinds de 15 de eeuw een culturele
hotspot, maar de modebuzz wordt met de jaren
luider. Wij hebben de Antwerpse Zes, maar
Firenze heeft de Florentine Four: Salvatore
Ferragamo, Gucci, Pucci en Roberto Cavalli, en
dat wordt ook vandaag weerspiegeld in het
straatbeeld. Van indrukwekkende modemusea,
prachtige boetieks en luxehotels met suites in
designerthema: fashionista’s komen hier in de
bakermat van de renaissance ogen te kort. En er
is ook een echte link met Belgische mode. Vorig
jaar werd bekendgemaakt dat de Belgische ontwerpster An Vandevorst het afdelingshoofd
modeontwerp bij de prestigieuze modeacademie
Polimoda werd. Daarnaast komen we Kris Van
Assche (ex-Dior Homme en Berluti) in de wandelgangen tegen als mentor van de masteropleiding creative direction. Zelf ontdekken? Je moest
al weg zijn.

THE MALL

Shop till... je bankkaart nee zegt

Het centrum van de stad herbergt natuurlijk een
oase aan high end boetieks, maar wie zijn budget
toch nog iets in de gaten wenst te houden, moet een
taxi nemen naar The Mall - op 20 minuten van
Firenze. Het eerste wat je ziet wanneer je de snelweg verlaat, zijn de gigantische Prada-letters op de
gevel van de boetiek en daarmee kan je jouw ontdekkingsreis langs het Italiaanse mode-erfgoed pas
goed afsluiten. Verwacht je aan een dorp vol grote
namen en dito kortingen. Gucci, Fendi, Valentino
en Bottega Veneta: ze hebben hier allemaal een
prachtige boetiek met designerkoopjes.
www.firenze.themall.it

GUCCI OSTERIA DA MASSIMO BOTTURA

Rond de wereld op je bord

Sterrenchef Massimo Bottura opende dit restaurant in het Florentijnse
paleis aan de Piazza della Signoria, waar tevens het Gucci Gardenmuseum en de museumboetiek gevestigd zijn. De keuken wordt gerund
door de vrouwelijke chef Karime Lopez en heeft Toscaanse en Italiaanse
producten als basis. Wij kunnen het tasting menu ‘The World Through our
Eyes’ meer dan aanbevelen, het is een culinaire reis rond de wereld met
onder andere een overheerlijke Taka Bun met pork belly en het signaturegerecht Tortellini met Parmigiano Reggiano Cream. Door deze Massimo
Bottura-klassieker is het restaurant vaak maanden op voorhand uitverkocht, dus op tijd reserveren is de boodschap. Maar deze ‘experience’ is
het wachten zeker waard. Van het exuberante en vooral ook inspirationele
Gucci-interieur tot de stijlvolle bediening - want ja, ook het personeel
draagt Gucci - deze foodietempel moet je bezocht hebben.
Voor het The World Through Our Eyes 6-gangenmenu met 7 glazen wijn
moet je op € 240 per persoon rekenen. www.gucciosteria.com

GUCCI GARDEN
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De geek-chic wereld van Alessandro Michele

Creatief directeur Alessandro Michele zorgde eigenhandig voor een ware Gucci-renaissance toen hij begin 2015 aan
het hoofd van deze Italiaanse klassieker kwam. Fans kunnen zich volledig onderdompelen in de Gucci-leefwereld in
de Gucci Garden. Achter de gevels van het historische Palazzo della Mercanzia ligt de Gucci Garden Galleriatentoonstelling die gecureerd werd door criticus Maria Luisa Frisa, een boetiek met one of a kind items, en de Gucci
Osteria. Een droombestemming voor iedereen die zin heeft in een portie ironie, stijl & drama. De ganse ervaring
heeft een stevig tongue-in-cheek-gehalte, maar we zouden niet anders verwachten uit het geniale brein van Michele.
www.gucci.com
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MUSEO SALVATORE FERRAGAMO

Schoenen voor sterren

www.ferragamo.com/museo

HOTEL LUNGARNO

Een nachtje Ferragamo

Schuin tegenover het Museo Salvatore Ferragamo, aan de overkant van
de Arno-rivier, ligt het hotel Lungarno. Dit klassiek ingerichte luxehotel,
dat sinds 1995 eigendom is van de familie Ferragamo, ligt pal naast de
Ponte Vecchio, een historische brug die jaarlijks duizenden toeristen
naar de Italiaanse stad lokt. Doorheen het hotel vind je overal referenties
en schetsen van de grootmeester zelf en kan je ontspannen na een dag
vol modegeschiedenis. Wie ‘s avonds grote honger heeft, mag restaurant Borgo San Jacopo niet overslaan. Dit restaurant mag zichzelf de
trotse bezitter van een Michelin-ster noemen. Chef Claudio Mengoni laat
de kleuren en vormen van de regio en het seizoen samensmelten tot fantastische gerechten die je thuis onmogelijk kan nabootsen (sorry).
www.lungarnocollection.com

DE BOTTEGA VENETA-SUITE IN HET ST. REGIS

Designer Dreams

Wie maar niet genoeg kan krijgen van een nacht in een designerhotel,
kan zijn koffer richting het St. Regis-hotel rollen, tevens in de buurt van
de Ponte Vecchio, met uitzicht over de rivier. Hier tref je de Bottega
Veneta-suite. Het merk staat meer dan ooit in de kijker sinds de aanstelling van de in La Cambre opgeleide Matthieu Blazy als artistiek directeur.
Waar anders kan je een huis volledig in je opnemen dan ‘s nachts in je
dromen? De nude gesofisticeerde tonen zijn een verwijzing naar de
Bottega Veneta-huisstijl en de meubels komen uit de home collection.
In de living met hoge plafonds en eetkamergedeelte kan je zelfs entertainen. De twee badkamers, slaapkamer en luxueus uitgevoerde dressing
zorgen voor de nodige rust en comfort tijdens je trip. De suite komt met
een eigen butler, handig wanneer je zin hebt in een midnight snack, lees:
Campari spritz.
www.marriott.com
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Salvatore Ferragamo is zonder discussie één van de
grootste namen uit de footwear geschiedenis. Hij is
de man die verantwoordelijk was voor de rode met
kristallen bezette schoenen van Dorothy, in de film
The Wizard of Oz. En hij was de favoriete ontwerper
van actrices Marilyn Monroe, Sophia Loren en
Audrey Hepburn. Wie deze minder bekende, maar
des te boeiendere geschiedenis met eigen ogen wil
zien, moet zeker een bezoek brengen aan het Salvatore Ferragamo-museum. Naast tijdelijke tentoonstellingen, kan je er steeds de originele houten mallen die toebehoren aan de voeten van voorgenoemde
actrices bewonderen en natuurlijk ook zijn wereld
beroemde ontwerpen die teruggaan tot de jaren 20.
Het zal je zeker niet ontgaan dat deze modellen van
honderd jaar oud nog steeds actueel zijn. In de winkel boven het museum kan je daarna gaan passen,
want hier verkopen ze de iconische klassiekers die
permanent in de collectie zitten.

