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Chipsuri nu! Modă.

Sport cu stil

Am o slăbiciune pentru Anya
Hindmarch încă din vremurile mele
londoneze, iar direcția creativă
din ultimele sezoane este total
surprinzătoare. De la tonuri pastelate
și forme clasice, englezoaica a virat
spre imprimeuri cu personajele de pe
cutiile cu cereale Kellog’s și Tony the
Tiger, plus aceste originale clutch-uri
sub formă de pungă de chipsuri, pe
care chiar le-aș purta cu mândrie la un
party. anyahindmarch.com

Fendi - da, acel
Fendi, al cărui
director artistic este
Karl Lagerfeld și care
a scris istorie în
moda italiană – tocmai
a lansat o colecție
de ținute sport,
de la echipament
de ski la colanți.
Recunosc, nu m-aș
vedea alergând întrun tricou cu un imens
logo inscripționat
pe piept, dar faptul
că diviziile sport
ale marilor branduri
devin mainstream mi
se pare un semnal
extraordinar că noul
trend #healthie va
rămâne încă multă
vreme alături de noi.
net-a-porter.com

Hotel Epoque
Una dintre revelațiile mele de început de an: e grozav
să fii, din când în când, turist în propriul oraș. Un
weekend petrecut într-un hotel-boutique din centrul
Bucureștiului mi-a dat sentimentul că sunt în vacanță,
în mijlocul unei perioade aglomerate din an. O idee
inedită, mai ales când simți nevoia să iei o pauză de la
viața de zi cu zi. hotelepoque.ro

Travel For Senses
Descoperirea începutului de an în materie
de site-uri care te fac să visezi cu
ochii deschiși. Într-o singură dimineață,
am vizitat un templu din Uzbekistan, am
parcurs cu ochii minții piscina Infinity
a unui hotel din Oman și m-am delectat cu
cel mai faimos spa din Thailanda. Fiecare
vizită pe site mă face să vreau să-mi fac
bagajele. Acum! travelforsenses.com
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Anul acesta mi-am propus să trăiesc mai intens și să separ radical lucrurile care îmi plac de
cele care nu merită sub nicio formă atenția mea. Iată ce mi-a plăcut și ce m-a inspirat cu
adevărat în primele două luni din 2015.
de Diana-Florina Cosmin

Concierge for Love
Nuanța inimitabilă de verde, povestea, magia, strălucirea
pietrelor... Nu știu ce-mi pace cel mai mult la Tiffany&co,
dar cu siguranță este un lovebrand. Pentru Valentine’s
Day, campania americanilor pornește de la conceptul
#conciergeforlove și este declinată prin câteva vizaluri
adorabile. Dragoste la prima vedere!

Creații Rejina Pyo
Adevărata magie a unui designer de modă constă în
găsirea unui detaliu de efect care să transforme o
piesă vestimentară simplă și clasică într-un obiect al
dorinței noastre imediate. Și ce poate fi mai șic decât
un element contrastant, dispus deștept într-o ținută
monocromă? Aceasta este semnătura coreenei Rejina
Pyo, care creează la Londra, fiecare „dungă” colorată
fiind pictată manual. Disponibile pe net-a-porter.com

Puredistance
Am descoperit prima dată gama acum trei ani și m-am
reîndrăgostit de Puredistance Antonia la început de
2015. Sunt singurele fragranțe din lume realizate
exclusiv cu extract de parfum pur, ceea ce le face
intense și de neuitat. Pe elyseeconcept.ro

Cartea plimbărilor
Iubesc să merg pe jos. Iarnă-vară,
e cel mai bun mod de mă reconecta
cu lumea, ca să nu mai spun că în
plimbări îmi vin cele mai bune
idei. Nu sunt singura: realizatorul
britanic de radio Duncan Minshull
a scris o antologie denumită
„While Wandering”, unde analizează
plimbarea prin prisma personajelor
din cărți celebre, începând cu
escapadele romantice pe pajiști ale
lui Elizabeth Bennet, în „Mândrie
și prejudecată”.
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