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LIFEBOOK
K11 Monaco
Un concept-store din 
Monte-Carlo unde m-am 
simțit ca-n peștera 
comorilor, printre 
caiete semnate 
Christian Lacroix, 
citate din Hemingway 
înrămate și o 
selecție inspirată 
de creatori de nișă, 
obiecte handmade 
și branduri cool și 
cvasi necunoscute de 
design interior.

Luminile orașului
Trei dintre orașele mele preferate, imortalizate 
noaptea, în alb-negru, de către fotograful Jean-Michel 
Berts. Cât de diferit arată Londra, Paris și New York, 
surprinse între întuneric și lumină?

septembrie
2014

Vise pe hârtie
Pentru mine, cea mai simplă și 

frumoasă amintire din perioada de 
planificare a unei nunți este un set 

tematic de papetărie de la Smythson.

Brățară cu mantra
„Find yourself and be that”... sau 

orice alt mesaj pe care îți 
dorești să-l porți 

la încheietura mâinii 
poate fi realizat, 
manual, de către 

designerul 
Maria Filipescu.
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La început de toamnă, aceasta este lista de dorințe, inspirații și obiecte cărora 

le-aș face loc în casa și în viața mea.

de Diana-Florina Cosmin

Miss Lanvin
Alber Elbaz de la Lanvin 
iubește să-și transforme 
hainele în porțelanuri 
fine. Cea de-a 44-a piesă 
din seria sa tematică a 
fost editată în doar 800 
de exemplare, fiecare cu 
propriul certificat de 
autenticitate.

Toasts&Tributes
Legată în piele, cu pagini aurite pe margini, cartea cu acest 

nume a lui John Bridges și Bryan Curtis este dovada că orice 
gest simbolic din viață trebuie și poate să fie făcut cu clasă. 

Mai ales un toast.

Haute Balmain
Combinația alb-negru este cel mai bun punct de 

plecare pentru o colecție în care migala este ridicată 
la rang de artă, iar detaliile prețioase și elegante sunt 
demne de haute-couture. Dragoste la prima vedere!

Le 
Chantecler
Restaurantul 
celebrului hotel 
„Le Negresco“ din 
Nisa are două 
stele Michelin și 
preparate gătite 
cu ingrediente din 
propriile grădini 
„bio“. Pentru mine, 
va rămâne locul 
în care am primit 
inelul de logodnă.


