Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΕΨΙΛΟΝ
Ημερομηνία: Κυριακή, 26-07-2009
Σελίδα: 69,70,72
(1 από 3)
Μέγεθος: 1640 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 172620
Επικοινωνία εντύπου: (210) 9296.001
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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Εκτός

απότην εμφανή προτίμηση
στα κομψά μαγιό, ολόσωμα ή
μπικίνι(με περισσότερούφασμα
απόο,τι στο παρελθόν), που καλύπτουν

τους γλουτούς και με
έντονα ρετρό στοιχεία, η «μόδα παραλίας»
φέρει ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό. Θα
λέγαμε ότι αντιμετωπίζει την εμφάνιση
μας στην πλαζ πιο ολοκληρωμένα: το ζητούμενο
πλέονδεν είναι απλώςένα ωραίο μαγιό,
αλλά ένα στυλ, και η δυνατότητα -με λίγες
παρεμβάσεις- να αποκτήσουμε ένα
αξιοπρεπές look για να πάμε κατευθείαν από
την παραλία για καφέ, για φαγητό ή ακόμη
και για μια βόλτα στην προκυμαία.
To κύριο γνώρισμα των μαγιό είναι σι ενδιαφέρουσες
φόρμες τους με ασύμμετρα κοψίματα,
κομμάτια υφάσματος που περιπλέκονται
μεταξύ τους σταυρωτά ή οε ακαθόριστα
σχήματα, συνδυασμοί δύο ή τριών διαφορετικών
υφασμάτων οε αναπάντεχες φόρμες,
παρουσία μιας τιράντας, συχνά λοξής, ή και
η απόλυτη απουσία αυτής. Μαγιό με αναφορές
στα 70s και 80s, που θυμίζουν περιπλεκόμενες
λωρίδες επιδέσμου (όπως αυτά που
παρουσίασεο οίκος HerveLegerby MaxAzria),
συγκαταλέγονται οε μερικές απότις πιοενδιαφέρουσες
προτάσεις της σεζόν, όπως και τα
μαγιό με ασύμμετρες πλέξεις σε ντεκολτέ και
λαιμό, πρόταση του Ζαν Πολ Γκοτιέ, που φέρουν
στο νου τις πτυχώσεις των αρχαιοελληνικών
αγαλμάτων. Στη συλλογή του Ζακ Ποσέν
έλαμψε μία ακόμη νέα ιδέα - αυτή του
«ζαρωμένου» υφάσματος, που χαρίζει στα
μαγιό (οε καραμελένιες και μπεζαποχρώσεις)
μια «εσάνς»από εσώρουχα.
Πολλά από τα ολόσωμα μαγιό που παρουσιάστηκαν
στις πασαρέλες και υιοθετήθηκαν
Μαγιόμε αναφορές οτο 70s και στα 80s,
τα οποίααποτελούνταιαπόυφασμάτινες
λωρίδεςπουθυμίζουν επιδέαμους,παρουσίασε
οτη φετινή καλοκαιρινήκολεξιόν
ο οίκος HerveLegerby MaxAzria.
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Διαβάστε
ΤρουμανΚαπότε,«ΠρόγευμαστοΤίφανις»,
ΦράνσιςΣκοτΦιτζέραλντ,«Τρυφερήείναι
n νύχτα»και «Ουπέροχος
Γκάτσμηι»
(όλαεκδόσειςΠατάκη)
Η σεζόνευνοεί κομψέςεμφανίσειςστηνπαραλία
με εξίσου«κομψά»και ταιριαστάμε την περίσταση
αναγνώσματα,
όπουn πλοκή-ενίοτεκαι
με βαθύφιλοσοφικόνόημα-συνδυάζεται
με περιγραφές
καλοντυμένωνανθρώπων
και αισθητικάάρτιωνοικιών.

απότην αγορά -αναφερόμαστε στις κολεξιόν
των Versace, Oscar de la Renta, Pucci-θυμίζουν
body: έχουν τόσο περιποιημένη γραμμή
και κοψίματα, είναι τόσο κομψά και καλοραμμένα,
που πράγματιμπορούννα φορεθούν
(ως body) μαζί με μια κομψή φούστα κλος ή
βερμούδα. Οσο για την επίκαιρη παλέτα, παρουσία
έχουν τα έντονα χρώματα, οι συνδυασμοί
κοντινών αποχρώσεων,αλλά και οι τόνοι
- πουεπίσηςέχουμε συνηθίσειστα «ντεσού»
napa στα μαγιό: απότα πολύτρυφερά ιβουάρ
έως τις διάφορες αποχρώσεις του μπεζ και
του λεγόμενου nude, δηλαδή της απόχρω-

Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΕΨΙΛΟΝ
Ημερομηνία: Κυριακή, 26-07-2009
Σελίδα: 69,70,72
(3 από 3)
Μέγεθος: 1640 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 172620
Επικοινωνία εντύπου: (210) 9296.001
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

DETAILS

FASHION

BEACHSTYLING

Αριστερά, μαγιό με έντονο κόψιμοστη μέση απθτον Ζαν ΠολΓκοτιέ.Δεξιά, πρότασηαπότον Εμίλιο
Πούτσι.Δίχρωμομαγιό με μία μόνοτιράντα,πουουνοδεύεταιαπόπολύχρωμαμεγάλα βραχιόλια.
Ναθυμάστεότι το φετινό beachstyling επιβάλλειτα αξεσουάρ- ακόμη και τις ζώνες!

σης της επιδερμίδας. Επίσης,οι μονοχρωμίες
προτιμώνται οε σχέση με τα πάτερν, κυρίως

αξεσουάρ από τα οποία μπορούν να συνοδεύονται.
κια τρουά κάρ. Φορέστε κι ένα ζευγάρι πλατφόρμες
και απομακρυνθείτε από την παραλία
Καιδεν εννοούμε μόνο τα καπέλα,
τα μαντίλια και τις σαγιονάρες.Η νέα φιλοσοφία
οε απόσταση μέχρι και 500 μέτρα, χωρίς
του beach styling επιτρέπει να συνοδεύουμε
κανέναν... στυλιστικό δισταγμό.
τα μαγιό μας -φυσικά, όχι την ώρα του

με έθνικ ή ρετρό αναφορές.
ΦΟΡΕΜΑ-ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙ
Οπωςείπαμε, οι σχεδιαστές ασχολήθηκαν όχι
μόνο με την εμφάνιση μας στην παραλία,
αλλά και με τη δυνατότητα να εμφανιστούμε
χωρίς να βγάλουμε το μαγιό οε καφετέρια,

μπάνιου, αλλά όταν κάνουμε ηλιοθεραπεία ή
ΤΣΑΝΤΑ
Μεγάλες και ευρύχωρες, από δίχτυ, αλλά κυρίως περιφερόμαστε στα γύρω μπαρκαι στις καφετέριεςμε λεπτές ζώνες (είδαμε αυτόν το συνδυασμό
οε ασορτί απόχρωση με το μαγιό, χαρίζουν
κομψό αέρα στην εμφάνιση στην παραλία.

ταβέρνα ή παραλιακόκλαμπ. Φαρδιά φορέματα-μπουρνούζια
Ποτέ δεν θα πέσετε έξω με μια μεγάλη
προορίζονται γι' αυτήν
τσάντα από καμβά ή από χρωματιστή ψάθα

στη συλλογή του Μάικλ Κορς). Με
τα μαγιό οε ρετρό ύφος ταιριάζουν ιδιαίτερα
σι ζώνες οε έντονα χρώματα, οε σχήμα φιόγκου,
ενώ ένα μαγιό οε mo μίνιμαλ ύφος μπορεί

τη μεταμόρφωση: ριχτά, απόαέρινα υφάσματα, -φυσικά, και πάλιασορτί με το μαγιό. Είπαμε:
με κουμπιά ή περίπλοκαδεσίματα στη μέση,

επιλέγονται ασορτί με το μαγιό ή, αντιθέτως, πριν από μερικές σεζόν τους θεωρούσαμε
οε κοντράσταπόχρωση- ή με πολύχρωμα
μοτίβα αν το μαγιό είναι μονόχρωμο.

να συνοδευτεί από μια ζώνη φτιαγμένη

φέτος επιβάλλονται οι συνδυασμοί που

από υλικό που θυμίζει καραβόσκοινο.

«παλιομοδίτικους»,αλλά που τόσο πολύαγαπούσαν
σι μαμάδες και οι γιαγιάδες μας.

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
Αν φοβάστε ότι μαζί με τη βουτιά θα αφήσετε

στη Βάλαααα τα οικογενειακά μπριγιάν,
ΤΖΑΚΕΤ t ΓΙΛΕΚΟ
ΖΩΝΗ
Ανείστε έτοιμη να τολμήσετε έναν πολύtrendy
Αφού οι σχεδιαστές αντιμετωπίζουν την εμφάνιση
συνδυάστε το μαγιό με μεγάλα μεταλλικά
συνδυασμό, αυτός είναι του ολόσωμου μαγιό
μας στην παραλία ως ολοκληρωμένο μπρασελέ και κολιέ από μακριές περιπλεγμένες
με κάζουαλ γιλέκο ή ένα τζάκετ με μανί¬
look, δεν υπάρχουνπλέον περιορισμοίστα
αλυσίδες.
m
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