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GRETCHEN

◗ Podejmujàc temat damskich akcesoriów na przysz∏à zim´
◗ powinniÊmy konsekwentnie zrezygnowaç z okreÊlenia „dodatki”.
LAURELL

TCN

n´∏y. Nadesz∏a pora na hybrydy – Êredniej wielkoÊci miksy rozmaitych kszta∏tów, które pasujà praktycznie do wszystkiego. Taki produkt – mo˝na by go nazwaç „torcakiem” lub „worbà” – ∏àczy
w sobie cechy sportowe i eleganckie,
rzuca si´ w oczy niecodziennà stylizacjà
przy jednoczesnej funkcjonalnoÊci. To
prawdziwy multitalent, który daje si´ stosowaç uniwersalnie, bez ∏amania stylistycznych konwencji, przyciàgajàc dodatkowo wzrok niecodziennà mieszankà
materia∏ów: skóry zamszowej z g∏adkà,

t∏oczonej z czesanà, matowej kraty z powierzchniami lakierowanymi czy wreszcie dzianiny z futrem. Wa˝nym elementem tego trendu b´dà inspiracje grunge’owe i folklorystyczno-etniczne, jak
np. w przepi´knych, eklektycznych torebkach po∏udniowoafrykaƒskiej firmy
Durchzug, wykonanych z kolorowych
skór i imponujàcych futer.
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MINX BY EVA LUTZ

Damskie torebki, r´kawiczki czy nakrycia g∏owy z ca∏à pewnoÊcià nie b´dà suplementem ubioru, lecz jego integralnà cz´Êcià, wyrafinowanym sk∏adnikiem. Nadchodzàca zima lubuje si´ w kontrastach i ekstrawaganckich fuzjach form, struktur i materia∏ów. Futro zawojuje Êwiat akcesoriów.

GRA
WIELOZNACZNOÂCI
Lepiej byç nie mo˝e: czasy, kiedy
kobiety musia∏y wybraç mi´dzy kopertówkà, shopperem czy workiem, ju˝ mi-

MARC O’POLO
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PICARD

MODA DAMSKA MARZEC-SIERPIE¡ 2012

MODNY MINIMALIZM
W przeciwieƒstwie do powy˝szych
nonszalanckich, wielkoformatowych

PICARD

i wielofunkcyjnych „wytworów wyobraêni” nadchodzàcy sezon
zimowy wykreuje równie˝ przejrzysty i doÊç rygorystyczny
trend, zainspirowany architekturà i technologià. Zawieszone
mi´dzy kontemplacyjnym wyciszeniem a urbanistycznà dynamikà wyroby to geometryczne cacka o czystej formie, bez
ozdóbek i nieczytelnoÊci.
Nowe b´dà wypieszczone a˝ do bólu detale, mocne kolory, cz´sto w kontrastujàcych zestawieniach oraz interesujàce
tekstury skór, poddawane technicznie zaawansowanej obróbce. Nie sposób wy∏oniç jednej dominujàcej w minimalistycznym rankingu formy torebek, bo trend ten obejmie zarówno
plecaki, aktówki i walizki, jak i torby na laptopa czy eleganckie
worki oraz wieczorowe kopertówki. Lekkà przewag´ nad konkurencjà wywalczà sobie najprawdopodobniej pod∏u˝ne workowate kszta∏ty z elementami akordeonowo sk∏adanej skóry
oraz torby na rami´ w formacie XL. Specem od minimalizmu
i architektonicznych konstrukcji jest mi´dzy innymi niemiecka
marka torebek Gretchen i r´kawiczek Roeckl.

Zapraszamy
na kontraktacje
Next Season,
hala 5,
stoisko 41

KLIMATY DRAMATYCZNE
W sam raz dla artystek i romantyczek oka˝à sie akcesoria
zainspirowane Êrodowiskiem teatralnym, glamourem lat 70.
i swingujàcymi latami 60. W Otto Kessler wymagajàce klientki
znajdà na przyk∏ad pe∏ne przepychu skórzane r´kawiczki, wykoƒczone delikatnym futerkiem lub zdobione misternie t∏oczonym kwiatowym wzorem. Nawet z regu∏y powÊciàgliwy Picard
pozwoli sobie na odwa˝ne eksperymenty z ∏aƒcuszkami, dekoracyjnymi ornamentami i metalizowanà skórà „krokodylà”.
Elementy z∏ote zaw∏adnà torebkowà scenà, dodajàc jej
dramaturgii i luksusu.
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KOLORY
Po pstrokatym lecie zima b´dzie – jak zawsze – bardziej
stonowana, ale nie poskàpi wra˝eƒ: g∏ebokie i mocne kolory,
cz´sto w zestawieniach zdecydowanie kontrastowych – zabarwià szare ulice. Ciep∏e, naturalne tony ziemi – oliwkowa zieleƒ,
rudoÊci, czerwienie i najrozmaitsze ˝ó∏cie – rywalizujà z fioletem, b∏´kitem i ca∏à paletà szaroÊci o wzgl´dy klientek. Kawiorowa czerƒ wda si´ w kolorystycznà przepychank´ z ostrà
czerwienià, Ênie˝nà bielà i cyntrynowà ˝ó∏cià lub jaskrawym
pomaraƒczem – a wszystko dla kontrastu.
Kinga Rybiƒska

wy∏àczny dystrybutor marek:
MAC BY MARC JACOBS

MAC BY MARC JACOBS
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