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Como’da ipek endüstrisi denince akla ilk gelen 
isim Pierangelo Masciadri. 

Masciadri, göz alıcı ipek kravat ve eşarp 
tasarımlarıyla sanatı dar bir uzmanlar çevresinin 
hâkimiyetinden çıkartıp herkesin erişebileceği, 
günlük hayatın bir parçası haline getiriyor. Her 
bir parça, ünlü tablo, heykel, arkeolojik bulgu 
veya mimari detayın titizlikle seçilip, son derece 
kişisel ve özgün bir şekilde yorumlanmasından 
oluşuyor.  

Pierangelo Masciadri’nin bir stilist olarak 
dünya çapında ün kazanması, 1992 yılında Bill 
Clinton’un ilk kez Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı seçildiği gün taktığı kravatı tasarlamış 
olmasına dayanıyor. Masciadri o günden beri 
Bill Clinton, Bill Gates, Monako Prensi Albert 
gibi dünyanın en ünlü ve en güçlü erkekleri 
tarafından kabul görüyor.  

Masciadri’nin 30 yıllık son derece 
profesyonel bir kariyeri var; dünyanın en önemli 
markalarından bazılarında yaratıcı-stilist olarak 
görev almış. 1995 yılından itibaren deneyim ve 
yeteneğini kendi moda evine kanalize eden 
Masciadri, en kaliteli ipekten, geleneksel zanaat 
yöntemleriyle ve titizlikle üretilen ipekleri 
kullanıyor. Son zamanlarda kızları Laura ve 
Silvia da bu işte babalarına yardımcı oluyorlar.   

İpeği sanatla buluşturan adam

PIERANGELO MASCIADRI When talking about silk in Como, the 
first person that comes to mind is Pierangelo 
Masciadri. 

With amazing silk ties and scarfs, he makes 
culture accessible and to become part of the daily 
life of each person, instead of being relegated to a 
narrow circle of experts. Each creation proposes 
the motives of famous paintings, sculptures, 
archeological finds or architectural details, that 
he chooses with meticulous care and interprets 
in a personal and exclusive way. 

In 1992 Pierangelo Masciadri achieves fame as 
stylist after having drawn the tie that Bill Clinton 
wore when he was elected the first time President 
of the United States of America.

From that moment Masciadri has got 
important recognitions from the most powerful 
and famous men of the word like Bill Clinton, 
Bill Gates, Prince Albert the Monaco. 

 It is a very professional work that Masciadri 
does for nearly thirty years, at first as a stylist-
creative for the most important international 
brands, since 1995 for his maison using the best 
silk, scrupulously manufactured following artisan 
techniques, and now assisted by his daughters 
Laura and Silvia who help him in his work.. 
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