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Пригответе ми пижамата за партито Това лято, както изглежда
, вечерта обещава
да бъде доста пижамена, но не само в спалните. ''Пижама'' стилът ще се облича по
частните (но не и на официалните) партита и фамозните дискотеки. Като се
замислиш, този дълго крит в спалнята артикул наистина е толкова съблазнителен,
чувствен и секси, че нямаше как да остане безкрайно време незабелязан. Панталон,
дълъг до връхчетата на краката, леко носещ се по протежението на крака, като
бриз, едва докосващ глезена или съвсем къс, съчетан с блузи с копчета (отпред),
спускащи се до талията, или леко подпъхнати в нея, без никаква превзетост и
свободни, леко загръщащи се сака - това е една от няколкото вечерните теми,
които предложиха световните дизайнери за лятната вечер на 2012-а. С една дума ''парти'' видът ще е плавен, с минимум бижута, чист и спокоен, подсказващ
прохлада, аристократична възвишеност и елегантно вдъхновение. Тук обаче, за да
приглуши прозявката, идват принтовете - искряща лудост от цветове и шарки,
миксирани, преплетени и завихрени, и то от главата до връхчетата на краката,
маниашки разсипани по цялото протежение на дрехата. Мотото за вечерта това
лято е - не се притеснявайте да принтирате дрехите си от горе до долу с флорални
мотиви, животински петна и ивици, геометрични главоблъсканици и вземащи дъха
ярки цветове. И на всичкото отгоре съвсем не е задължително да съчетаете тази
лудост. Просто вземете шейкъра, напълнете, раздусайте и облечете!

Дали ще предпочетете нежно разцъфналата палитра на Ердем, типично
спокойно редяща се синя щампа на Стела Маккартни или диво избликналата
разюзданост от живописни цветове на Долче и Габана, правилото е едно – микс и
пак микс.
Само не забравяйте – за вечерта събуйте плажните чехли и сложете високите
токчетa.

Милена Марева
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Копирането на материали без съгласието на редактора е забранено.
Позоваването е задължително.
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