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ΜΙΑΚΟΛΑIA
ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΜΠΑΡΜΠΑ

Ύστερα από πολλά χρόνια ενασχόλησης
µε τη µόδα, αλλά και
έπειτα από πολλές συναντήσεις
µε ανθρώπους για συνεντεύξεις «αλλιώς», n Μία
Κάλλια σκέφτηκε ότι το επόµενο βήµα θα ήταν
ένας συνδυασµός των δύο. «Ηταν προφανές ότι
από το χώρο της µόδας στην Ελλάδα n Λούκια
θα ήταν το ιδανικό πρόσωπο για κάτι τέτοιο:
εξαιρετική και ευφάνταστη δηµιουργός, βαθιά
καλλιεργηµένος άνθρωπος, µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
και ξεχωριστή περσόνα, µε πολλά χρόνια
εµπειρίας στην πλάτη της. Μετά τις πρώτες µας
συζητήσεις και µε το σκελετό του διαµορφωµένο
στο νου µου εξαρχής, n ιδέα άρχισε να παίρνει
σάρκα και οστά».'Ετσι γεννήθηκε το λεύκωµα
Λουκία, που µέσα από τις σελίδες του ξετυλίγεται
n ιστορία ενός καλλιτέχνη, οι δυσκολίες που
αντιµετώπισε και οι λύσεις που βρήκε. «Είναι
οι πηγές και οι εκδηλώσεις του κάθε ταλέντου.
Είναι οι άνθρωποι που επηρεάζουν τις ζωές
µας µε τον έναν τρόπο ή τον άλλο. Είναι και
µια περιήγηση στην ελληνική µόδα µέσα από
τις σκέψεις κάποιων αξιόλογων αντιπροσώπων
της».Ένα εξαιρετικό βιβλίο, ενδιαφέρον για τον
οποιονδήποτε
αναγνώστη, είτε εκείνος ασχολείται
µε τον κόσµο της µόδας είτε όχι.
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