
Colecția Primăvară/Vară 2012 propusă de Artioli, aduce 
o dată cu ea și un secol de tradiție în manufacturarea 
pantofilor de cea mai înaltă calitate.
În 1912, Severino Artioli își începea cariera într-un mic 
atelier din Ferrara, perioadă în care pantofarii lucrau cu 
puține ustensile, lucru care le permitea să obțină numai 
o anumită omogenitate la produsul finit. Severino devine 
repede eminent în ceea ce face, inventând și îmbunătățind 
unelte inovatoare și tehnici de manufacturare care au 
fost preluate și apoi puse în aplicare de ceilalți maeștri 
pantofari.
Apoi vine Vito Artioli, care în anii ‘50 inventeaza pantoful 
„slip on“, care alunecă ușor la încălțare datorită elasticului 
de sub limba, permițând fiting-ului să se adapteze 
diferitelor tipuri de picior, la fel că și șireturile din elastic 
care permit modelelor Oxford și Derby să se adapteze la 
fel de ușor ca și modelul „slip on“. El a creat de asemenea 

primele ornamente metalice pentru a înfrumuseța fețele 
și adesea tocurile sau tălpile pantofilor, revoluționând 
aspectul acestora și, totodată, grăbind startul producției 
artizanale de accesorii metalice pentru încălțăminte.
În 1990, Andrea Artioli (cea de-a 3-a generație), 
se alătura afacerii de familie, în acest an compania 
prezentând linia casual-confort numită „Andrea by 
Artioli“, pantofi care se vor potrivi aproape la fel de 
bine ca cei făcuți pe măsură, deoarece sunt cilindrici și 
asemenea unei mănuși, se vor adapta pe picior în timp ce 
vor fi purtați.
Pentru a completa ținuta, Andrea creează curele din 
acelasi material, cu prețioase catarame, pentru un farmec 
aparte, alături și de alte accesorii, toate inspirate din 
dorința modei de a vedea bărbatul modern îmbrăcat într-o 

manieră rafinată, elegantă și sofisticată.
Noua linie „Years 2010“ a fost lansată dezvăluind tehnici 
extrem de inovatoare bazate pe cercetare, studiu și 
experimentare, introducând două noi sisteme: „one 
shoe-two fittings“ și „dry foot every day“, chiar și în zilele 
foarte călduroase.
După un secol pe poziția de lider al meșterilor pantofari, 
Artioli a câștigat reputația de „barometru“ după care 
ceilalți meștesugari sunt clasificați.
Tradiția Artioli își are rădăcinile în secretele de familie 
transmise de fondatorul Severino descendentilor săi, Vito 
și Andrea. Această pasiune inepuizabilă a adus un succes 
important de-a lungul anilor și a permis pantofilor Artioli 
sa fie prezenți în toate marile orașe din lume, în cele mai 
prestigioase magazine cum ar fi: Jaques Loup, Tailor, 
Battaglia, Saks Fifth Avenue, Harrolds, C.G  
De Maurac, Carvil, Palazzo, Premier, Cristian Vunq, 

Dino Baldini, Antonio Bottier, Maus & Hoffman.
Andrea ne povestește cum confortul unui pantof se 
datorează părții din față, croită generos, a vârfului 
consolidat care dă formă și o rigiditate moderată, atent 
studiată în zona boltei și a călcâiului, menită să absoarbă 
șocurile și presiunea creată de greutatea corporală. Tot 
el ne mărturisește că este deja îndrăgostit de România, 
ca urmare a celor trei vizite efectuate anul trecut, când a 
participat la sesiuni „made to measure“ unde a câștigat 
nu numai încrederea, dar și simpatia clienților, luând cu 
această ocazie și primele comenzi.
Urmează o nouă vizită anul acesta, în octombrie, când 
va participa la trunk show-ul organizat de „Royal Man 
Boutique“, acest lucru putându-se de altfel repeta oricând 
există o cerere expresă din partea unui client.

„Esenta unui pantof este însăși forma sa…“ 
acesta este principiul care stă la baza creării fiecărui pantof Artioli!
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