SHOPPING
23 Must have sezonu

Najmodniejsze akcesoria – khaki
i biało-czarne, kwiaty wszędzie,
srebrny total look, denim story,
te spódnice się nosi oraz modowe
wybory Zuzy Bijoch i Bogny
Sworowskiej.

MOODBOARD
69 Wydarzenia

Projekt „Women in Chanel”,
retrospektywna wystawa „Barbie”
w paryskim Musée des Arts
Décoratifs.

72 Moda

Kim jest Magda Antoniuk, która
projektuje dla Furli, japoński street
style i kultowa torebka z kolekcji
Gucci – GG Bloomis.

78 Sztuka

Gisele”, Taschen i inne piękne albumy, mariaż dla sztuki dwojga słynnych fotografów: Tomasza Gudzowatego i Nan Goldin, Picasso na
sprzedaż, Helmuta Newtona wizje
mody.

FELIETONY
88 Warszawa

Jola Czaja, redaktor kreatywna
VIVY!, tropi nowe trendy w social
mediach.

90 Paryż

Patrycja Matysiak, paryżanka, stylistka, zdradza, na czym polega
życie w rytmie métro–boulot–dodo.

92 Londyn

Wojciech Warzecha, dziennikarz,
wyjaśnia, czym jest ﬁlozoﬁa drobiu
według Toma Forda.

ANJA RUBIK
„Moda? Jest dla mnie sposobem na życie”. Zdjęcie z projektu
„Women in Chanel”.

Anna Bloda, fotografka, trendsetterka przygotowuje się do imprezy
i przegląda garderobę.

MODA & LUDZIE
60 Kulisy pokazów
haute couture
Relacja Agnieszki Ścibior z największego modowego show
na Paris Fashion Week 2016
– pokazu Chanel.

PETER FARAGO&INGELA KLEMENTZ FARAGO

96

94 Nowy Jork

72
MOODBOARD
Torebka z kolekcji Gucci
– GG Bloomis w modny
florystyczny wzór.

96 Anja Rubik

Choć jest gwiazdą światowego
modelingu, mówi: „To ciągle jestem ja.
Ale tak naprawdę nie wiedziałam, czym
jest prawdziwy świat mody”.

108 Wojtek Mazolewski

Jego sposób na życie? Być w trasie,
wyrażać siebie przez muzykę, strój i…
tatuaże.

128 Zjawisko: supermodelki

Crawford, Schiﬀer, Campbell, Evangelista… W latach 90. miały świat
u stóp, potem zniknęły, by dziś wrócić
w wielkim stylu.

138 Szafa Sary Boruc

Jedna z najlepiej ubranych Polek miksuje rzeczy od najlepszych projektantów z tymi z sieciówek. Kocha ramoneski i torebki od Chanel i ma
imponującą kolekcję Louis Vuitton.

STYL ŻYCIA
154 Człowiek z wnętrzem

Projektantka Lidia Kalita pokazuje
nam swój dom nad rzeką – pozornie
minimalistyczny, ale pozory mylą.

234 Modowe podróże

Anna Jagodzińska, Mary Komasa,
Hanna Lis, Joanna Przetakiewicz
i Dorota Soszyńska zabierają nas do
swoich ulubionych butików i miejsc
w stolicach mody.

MODA
114 Moda & Show

Pruderia w modzie? Czy to możliwe?
Baczyńska, Minge, Paprocki
& Brzozowski, Przetakiewicz,
Maciejak… Polscy projektanci
zrzucają przed nami ubrania i mówią,
czym jest dla nich nagość.

146 Ikona stylu: Carolyn
Bessette-Kennedy
Żona Johnny'ego F. Kennedy'ego Jr.
była fanką minimalizmu, kochała klasykę w najczystszej postaci i wiedziała, czego chce w modzie i w życiu.
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166 Inspirujące sesje

Kolorowy lub czarno-biały total look
w paski oraz feeria kolorów, przepych
biżuterii w miejskich klimatach
Brazylii.

193 Trendy – raport
z wybiegu

Pokazy, kolekcje, dodatki. Ulubieni
designerzy, szalone pomysły. Ale to ty
zdecydujesz, co nosić w tym sezonie!

URODA
216 10 lat w 10 dni

Najnowsze zabiegi odmładzające i modelujące sylwetkę – gdzie, za ile.

224 Trendy w makijażu
i pielęgnacji
Kolory sezonu: błękit, róż, złoto i biel,
koreańskie rytuały pielęgnacyjne oraz
zabiegi dotleniające skórę.

