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ura i makijaż na bal
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K
rok, Sylwe-
ster to czas
kiedykobiety
musząbłysz-
czeć i być ul-
trakobiece.

Mogą wtedy także pozwolić so-
bie na większe niż codzień sza-
leństwo.Mówisię,żekobietapo-
winnawyglądaćjakmiliondola-
rów. W tym roku powinna
wyglądać jak sztabka złota -
mówi stylista Filip Marek.

Najmocniejsze trendy w tym
roku to złoto, koronki i cekiny.
a Koronki nie są już jednak
słodkie. To drapieżne, gotyckie
wzory. Często tylko delikatnie
podszyte pod spodem. To
zaakcentowanie kobiecości
w tajemniczy sposób, nie bez-
pośrednio. Jeżeli zatem zdecy-
dujemy się na odkryte plecy, to
już bez dekoltu. Lub tylko
koronkowe rękawki, a reszta
sukienki w jednym kolorze.
a Złoto. Wszechobecne.
Na sukienkach, bluzkach,
spodniach. Dla odważnych

(również panów) proponujemy
do spodni złotą marynarkę.
a Cekiny. W różnych, aktual-
nie modnych kolorach. Czasa-
mi występują jako bogata zdo-
biona góra, czasami u dołu
sukni. Można również połą-
czyć złoto i cekiny – to bardzo
modne! Nawet na co dzień. Nie
tylko w sylwestra. Joanna
Klimas zaprojektowała więc
całą złotą sukienkę z cekinów.
Dzięki dodatkowi z czerwo-
nych kokardek kobieta wyglą-
da w niej jak świąteczny pre-
zent.
a Kolor czerwony. Zawsze
modny i sylwestrowy. Kobieta
w czerwonej sukience nie
przejdzie niezauważona. Cie-
kawostką jest, że wynika to
z budowy naszego oka
i postrzegania spectrum kolo-
rów. Czerwony kolor podnosi
ciśnienie krwi i przyspiesza
bicie serca.

DODATKI: wszystkie wymie-
nione trendy występują także
w dodatkach – w butach, toreb-

kach, biżuterii. Cekinowa, złota
torebka,czykoronkowebutyjak
najbardziej nadają się na sylwe-
strowy bal. Odbijają światło i są
niesamowicie strojne. Możne je
połączyć z nieśmiertelną “małą
czarną” i koronkowymi rajsto-
pami(byleniekabaretkami–te-
raz są passe!) i już mamy wyj-
ściową kreację.

Na sylwestra można także
wybrać się w spodniach - oczy-
wiście złotych. Panów również
zachęcamy do takiej stylizacji.
Złoty garnitur z cekinów zrobi
furorę na balu i w trakcie karna-
wału.

Jeżeli obawiamy się chłodu,
do wyboru mamy marynarki
ibolerkazcekinamialbofutrko.
W tym roku modne są futra po-
łączone z dzianinowi elemen-
tami: kapturem i obszytym ko-
ronką rękawem.

Wszystkie kreacje widoczne
nazdjęciach sądostępnewbu-
tiku JolliwGaleriiSkyTowerwe
Wrocławiu.
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a Pióra i woalki to bardziej
karnawałowe dodatki.
Ubierzmy je na imprezę
tematyczną lub przebieraną
aWartopamiętać,że sylwe-
strową kreację możemy
założyć nie tylko tego jedne-
go wieczoru. Doskonale
nada się np. jako kreacja
weselna lub studniówkowa.
aNajważniejsze, aby z tren-
dów wybrać to, co nam
samym najbardziej pasuje.
Dla odważnych - czerwona
suknia, dla stonowanych
legginsy i połyskująca góra.
a Wszystkie trendy, czyli
złoto, koronki i cekiny prze-
niosły się także na dodatki.
Jeżeli nie chcemy cekinowej
sukni, warto wybrać taką
torebkę. Pięknie odbija
światło i dodaje sylwestro-
wego szyku.
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tabka złota! O trendach w modzie sylwestrowej i karnawałowej piszeKinga Rękawiczna


