SHOPPING
18 Must have sezonu

Zimą nosimy puchówki XXL. Kolor?
Złoty. Do tego złota minimalistyczna
biżuteria – ale w dużej ilości
– i lśniące buty.

MOODBOARD
62 Moda

Świąteczne prezenty od Caroliny
Herrery. Marlu – polskie marki są
cool. Dziennikarka „Vogue’a” Lynn
Yaeger o swoim wizerunku, współpracy
z największymi projektantami
i przyszłości pokazów mody.

70 Książki, ﬁlm, muzyka

Do czytania: unikatowe wydawnictwo:
Claudia Schiﬀer w obiektywie
największych fotografów. Do obejrzenia:
„Król rozrywki” potwierdza teorię
amerykańskiego snu. Do słuchania:
koreański wirtuoz Seong-Jin Cho gra
Chopina – fenomenalnie.

74 Sztuka

Teraz Londyn! Jeśli chcecie zobaczyć
to miasto oczami francuskich
impresjonistów, odwiedźcie galerię Tate
Britain. W The O2 gitary, kostiumy,
buty, okulary Prince’a. Mistrz graﬃti
Jean-Michel Basquiat i jego obrazy
w londyńskiej Barbican Art Gallery.

FELIETONY
76 Warszawa

Jola Czaja, redaktor kreatywna VIVY!,
typuje Tokio na jedną ze stolic mody,
zachęca do wizyty w warszawskiej
Zachęcie oraz wspomina o ważnych
jubileuszach – także swoim.

PATRYCJA GARDYGAJŁO
„Miałam 15 lat. Były wakacje, nudziłam się
w domu, a ponieważ zawsze słyszałam,
że mogłabym być modelką, bo jestem
wysoka i szczupła, stwierdziłam, że wyślę
swoje zdjęcia do agencji…”.

Wojtek Warzecha, dziennikarz,
o Suzy Menkes, związkach mody z...
McDonald’sem i pocztówkach
od Mr Bingo.

78 Nowy Jork

Anna Bloda, fotografka, trendsetterka,
o świątecznej gorączce i przeróżnych,
dziwnych celebracjach, które
uwielbiają Amerykanie.

79 Paryż

Patrycja Matysiak, stylistka, pisze
o Polkach w Paryżu – dziewczynach
z branży modowej i nie tylko.
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80

77 Londyn
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SHOPPING
Najmodniejsza torebka – jak
ta od Caroliny Herrery – powinna być w złotym kolorze
z mnóstwem zdobień.

MODA & LUDZIE
54 Londyński Tydzień
Mody od kulis

Tommy Hilﬁger, twórca i symbol
amerykańskiego stylu, pokazał…
bardzo angielską kolekcję – pisze
Agnieszka Ścibior.

80 Jej historia:
Patrycja Gardygajło

Jej kariera w modelingu nabrała
rozpędu, dopiero gdy skończyła 20 lat.
Za pierwsze większe pieniądze kupiła…
torebkę od Chanel.

92 Męska sprawa:
Leszek Możdżer

O tym, co jest w stanie poświęcić
dla muzyki, i czy marzy o luksusowej
rezydencji, samochodzie.

98 Szafa Bogny
Sworowskiej

Klucz do stylu byłej modelki, dziś
bizneswoman, to luksus i wygoda.
Sprzeczność? Tylko pozornie.

106 Niezwykłe biograﬁe:
Peggy Guggenheim

Ekscentryczka, nimfomanka, zła
matka. Ale genialna znawczyni sztuki
współczesnej i kolekcjonerka.

112 Zjawisko:
Diamenty

Bez nich nie ma królewskich zaślubin
i Oscarów, są dziedziczone
i kradzione. Opowieść o nich
to historia ludzkich złudzeń.

STYL ŻYCIA
118 Człowiek z wnętrzem

Ania Kuczyńska, projektantka.
Jej warszawskie mieszkanie,
zainspirowane podróżami, to
subtelne połączenie nowoczesności
i klasyki.

188 Podróże

Nigdzie nie spędzicie tak
niezwykłych świąt jak w Nowym
Jorku – stolicy mody, loftów, żółtych
taksówek i różnorodności.

MODA
127 Inspiracje na zimę

Na karnawał złoty żakard połączony
ze zwiewnym szyfonem. Na co
dzień i na wieczór kontrastowe
zestawienia, na przykład czerń i biel
lub sama biel w luksusowym wydaniu.

151 Trendy
– prosto z wybiegu

Futrzane płaszcze, buty, torebki
u Prady, Saint Laurent proponuje
cekinowe buty, spodnie Aladyna

8

u Isabel Marant. Słodki róż u Elie
Saaba, Alberty Ferretti i Niny Ricci
vs welur w mocnym kolorze – Blugirl,
Jeremy Scott, Dolce & Gabbana.

URODA
172 W domowym spa

Aromatyczne świece, odurzające zapazapa
chy i sensualne konsystencje kosmetyków – zabiegi we własnej łazience odprężą, odżywią i nawilżą ciało.

180 Trendy w makijażu

Nowe smoky – czerń vs kolor. Srebro
wraca w wielkim stylu – na powiekach
i policzkach. Do wyboru: burgundowe
usta plus miedziane cienie na
powiekach albo ﬁoletowy look.

194 Jej sekret

Kamila Szczawińska kocha
i kolekcjonuje kolczyki. Skąd ta pasja?
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