SHOPPING
18 Must have sezonu

Czyli lateks w zmysłowej
czerwieni, naszywki na niebieskim
dżinsie i kolor żółty w wydaniu
retro. Najmodniejsze kostiumy
kąpielowe i akcesoria. A także
styl Romy Gąsiorowskiej i Mariety
Żukowskiej.

MOODBOARD
58 Moda

W Polsce będzie można kupić Manolos – buty, które noszą gwiazdy,
Jessica Mercedes debiutuje jako
projektantka mody, „Art of the In-Between” – wystawa najoryginalniejszej projektantki wszech czasów Rei Kawakubo.

62 Książki, ﬁlm, muzyka
Inspirująca lektura: Hatje Cantz
„The Cleaner. Marina Abramović”.
Relaksujące kino: „Królowa
Hiszpanii” Fernando Trueby.
Muzyczna uczta: współczesna Édith
Piaf, czyli Patricia Kaas w Polsce!

66 Sztuka

Przekrojowa wystawa genialnego
fotografa portrecisty Irvinga
Penna „Irving Penn: Centennial”
w Metropolitan Museum of Art.
MYSIA 63 „ONE ” – wernisaż
ilustracji modowej Agnieszki
Stopyry.

FELIETONY
68 Warszawa

Jola Czaja, redaktor kreatywna
VIVY!, o rewolucji w gustach Polaków, jej animatorach i nobilitacji
klapek.

69 Londyn

72
JULIA BANAŚ
„Miłość w świecie mody?
Dlaczego nie!”.

70 Nowy Jork

Anna Bloda, fotografka,
trendsetterka, wskazuje prostą
drogę do sławy z perspektywy Big
Apple.

71

Paryż

Patrycja Matysiak, stylistka, robi
przegląd paryskich butików, zachwyca się Paris-Plages, „przymierza” kostiumy kąpielowe i stroje
sportowe.
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Wojtek Warzecha, dziennikarz,
pisze o sztuce i modzie z perspektywy gender.

18
SHOPPING
Biżuteria na lato – duże kamienie i ostentacja vide
propozycje od CH Carolina
Herrera.

MODA
120 Inspiracje na lato

W zgodzie z naturą: biel, koronka,
ażury i akcesoria z raﬁi. Lub: pink
& rock? To możliwe! Albo: wariacje
na temat amerykańskiej ﬂagi.

MODA & LUDZIE
50 Haute couture
od kulis

Karl Lagerfeld w kosmicznej modowej
podróży. Relacja Agnieszki Ścibior z
Paryża.

72 Julia Banaś

Kiedy w wieku 17 lat podpisała umowę
z agencją modelek, wydawało jej się, że jej
życie wiele się nie zmieni. Czy miała rację?

84 Szczepan Twardoch

Jeden z najpopularniejszych polskich
pisarzy odpoczywa na Spitsbergenie…
ze strzelbą w ręku. Kim jest
naprawdę?

90 Szafa Margaret

Piosenkarka? Szafiarka? Dresiara?
Styl Margaret wzbudza kontrowersje.

98 Ikony mody: księżna
Diana

Jej styl naśladowały kobiety na całym
świecie, przyjaźniła się z największymi
projektantami, specjalnie dla niej dom
mody Dior zaprojektował kultową już
torebkę Lady Dior.

104 Zjawisko:
moda vs sztuka

143 Trendy – prosto
z wybiegów

186 Mój sekret:
Izabela Łapińska

URODA
166 Pielęgnacja i nowości

STYL ŻYCIA
110 Człowiek z wnętrzem

176 Trendy w makijażu

Czy sukienka może być takim
samym dziełem sztuki jak obraz?
Elsa Schiaparelli, Gabrielle Chanel
czy współcześni artyści graﬃti
udowodnili, że tak.

Gdy zobaczyła w Indonezji dwie duże
lalki ubrane w stroje uszyte z batiku,
wiedziała, że bez nich nie wraca…

Twórca modowego imperium
Tommy Hilﬁger zaprojektował swój
dom w amerykańsko-europejskim
stylu, w którym gotyk, architektura normandzka i angielska walczą
o lepsze ze współczesnością.

180 Podróże

Kreta, Rodos, Hydra, Cyklady… Magiczne wyspy greckie kuszą ﬁlmowców, gwiazdy i rzesze poszukiwaczy
niezwykłych wakacji.

8

Ostra żółć u Emilio Pucci, braletki
u Alexandra Wanga, płaszcze à la
szlafroki u Lacoste, seksowne szorty
by Oscar de la Renta, falbany prawie
wszędzie u Emanuela Ungaro.

Plan działania „naprawy” ciała
w czterech krokach: peeling, masaż
złuszczający na sucho i mokro,
odżywianie i ujędrnianie plus
profesjonalne zabiegi.

Wet look w nowym wydaniu plus rozświetlona twarz – na plażę i w miejskiej
dżungli oraz klasyczny róż kontra
żółty, nawet na powiekach.
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