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În fața 
blocului
Tu de-a ce te jucai 
în fața blocului? De 
la această întrebare 
a pornit minunata 
colecție de 55 de 
jocuri optzeciste și 
nouăzeciste creată de 
Vlad Tomei și Mihai 
Gheorghe, care mizează 
cu succes pe nostalgiile 
noastre, din timpurile 
în care Țurca, Elasticul, 
„Rațele și Vânătorii“ sau 
„Țară, țară, vrem ostași!” 
ne țineau afară așa cum 
n-ar reuși în prezent 
nicio jucărie din lume.

Ingrid se întoarce
Vestea fashion a lunii: Ingrid Vlasov își 
pregătește revenirea. Grație creațiilor ei am 
reușit să surprind de-a lungul vremii multe 
franțuzoaice curioase, care m-au oprit pe 
Champs-Élysées să mă întrebe de unde am bluza 
albă cu perluțe aplicate ori paltonul din piele 
albă cu broderii negre. Momentul în care am 
răspuns „Un designer român” rămâne o amintire 
de neprețuit.
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Elysée Retreat
N-am niciodată timp să ajung în paradisuri spa ascunse 
prin colțuri de lume, așa că m-am bucurat să descopăr o 
oază de liniște în inima Bucureștiului, la J.W.Marriott. 
De câteva luni 
încoace, sâmbetele 
mele debutează 
într-o relaxare 
absolută, cu un 
masaj asiatic cu 
uleiuri aromatice, 
semnătura 
terapeutei Eliza.

Simplitate... 
cu un twist
Creatoarea finlandeză 
Minna Parikka a transformat 
atât de clasicii sneakers 
într-o declarație de stil și 
de personalitate. Un detaliu 
miniscul, cu efect instantaneu 
asupra oricărei ținute. Eu una 
i-aș vedea purtați cu orice, de 
la blue jeans la cei mai eleganți 
pantaloni negri, cu dungă. 
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Pentru mine, toamna aceasta s-a dovedit a fi o combinație interesantă de nostalgii revizitate 

și de mici descoperiri cu farmec, totul tronând eminamente sub semnul... răsfățului.

de Diana-Florina Cosmin

#netasporter
Când primul magazin online de lux al lumii, net-a-porter.
com, lansează o secțiune specială cu echipament sport de 
designer, accesorii de yoga, tenis, echitație, sailing sau golf și 
începe să susțină alimentația sănătoasă, e semn clar că trăim 
în epoca ,,health&fitness”. Și e absolut minunat!

Chipul Linei
Nu m-am dat niciodată  

în vânt după lumânările 
ambientale, dar 

iubesc să refolosesc 
recipientele din 

porțelan ale celor de 
la Fornasetti pentru a 
stoca mici mărunțișuri 
prețioase. Pe creațiile 
brandului italian apare 

de zeci de ani chipul 
Linei Cavalieri, o 

soprană din secolul 
XIX, pe care artistul 

Piero Fornasetti a 
descoperit-o în anii ‘30 

într-o revistă veche, 
transformând-o în muza 

creațiilor sale.

Sass&Bide
Colecția de toamnă-iarnă a brandului australian 

început ca ,,stand de duminică” în Portobello Market 
din Londra pare creată special pentru mine. După 

ce au zburat sub radarul meu câteva sezoane, m-au 
recâștigat de client prin combinațiile ingenioase de 

imprimeuri în alb și negru, cu tușe discrete de auriu și 
argintiu. Șic și purtabil în același timp.

Poeme pe ziduri
La fiecare început de octombrie, mi se face dor de studenție și de 
orășelul olandez în care mi-am petrecut o parte din ea – Leiden. 
Și, mai ales, mi-e dor de una dintre activitățile mele preferate: 
vânătoarea de... poeme. Pe zidurile a peste o sută de căsuțe 
tipic olandeze din oraș stau inscripționate poezii în olandeză, 
franceză, engleză, rusă, turcă, marocană, chineză, japoneză sau 
surinam. Material pentru visat cu ochii deschiși.


