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JUBILEJA

ATIS ARTEMJEVS SS 2011

15
30
220

GADI
SEZONAS
ZĪMOLI

VAIRĀK NEKĀ

80
20

LATVIJAS PĀRSTĀVJU

DALĪBNIEKI NO

567

SKATES

VAIRĀK NEKĀ

NÓLÓ AW 2017/2018
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PASAULES VALSTĪM

220

PASĀKUMU

INCH2 SS 2016

KATYA KATYA
SHEHURINA
SS 2009

MARIA VLASOVA
AW 2008/2009

ANNA LED AW 2009/2010

AMORALLE SS 2014

AMORALLE SS 2014

BE CAROUSELL SS 2013

MAREUNROL’S SS 2013

M-COUTURE SS 2014

KATYA KATYA SHEHURINA SS 2009

ARTIS ŠTAMGŪTS SS 2009

SOCKBOX SS 2012

www.lofficielbaltics.com
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NÓLÓ AW 2013/2014

NÓLÓ AW 2014/2015

AMORALLE SS 2017

NÓLÓ
SS 2017

M-COUTURE SS 2017

4
TALENTED AW 2018/2019

M-COUTURE AW 2014/2015

NARCISS AW 2018/2019

NARCISS AW 2017/2018

PICANOVA AW 2018/2019

DACE BAHMANN SS 2018

L’OFFICIEL RFW

LAZY FRANCIS SS 2017

NÓLÓ SS 2019

ARISTOCRAT KIDS SS 2017

NÓLÓ SS 2018

PUBLIC MAKES IMAGE
SS 2019

INCH2 SS 2016

ART JAM SS 2016

NÓLÓ SS 2017

AMORALLE AW 2017/2018

NÓLÓ AW 2018/2019

www.lofficielbaltics.com
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OKSANA TANDIT
AW 2007/2008

POHJANHEIMO AW 2013/2014

D.EFECT SS 2012

ALDO JÄRVSOO & TANEL VEENRE AW 2006/2007

NIKOLINE LIV ANDERSEN SS 2008

AGNE KUZMICKAITE AW 2007/2008

SANDRA STRAUKAITE
AW 2009/2010

LIISI EESMAA SS 2008

AGNE KUZMICKAITE SS 2007

RAMUNE PIEKAUTAITE
SS 2006

OKSANA TANDIT SS 2005

L’OFFICIEL RFW

RIGA FASHION WEEK 30 SEZONĀS SAVAS KOLEKCIJAS IR PARĀDĪJUŠI
17 ZĪMOLI UN DIZAINERI NO IGAUNIJAS UN 15 – NO LIETUVAS.

www.lofficielbaltics.com

POHJANHEIMO AW 2017/2018

D.EFECT AW 2011/2012
GIEDRIUS ŠARKAUSKAS SS 2011

D.EFECT AW 2014/2015

DIANA ARNO SS 2018
NIKOLINE LIV ANDERSEN
SS 2008

OKSANA TANDIT
AW 2008/2009

KRISTEL KUSLAPUU SS 2019

2018. gada rudenī programmas Nordic Look ietvaros savas 2019. gada pavasara/vasaras kolekcijas
demonstrēja 34 zīmoli un dizaineri no Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas, Somijas, Islandes un Latvijas.
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MASHA TSIGAL SS 2007

BIRYUKOV AW 2006/2007

ANDREW MACKENZIE SS 2007

GASPARD YURKIEVICH SS 2006

JITROIS SS 2005

RAMDANE TOUHAMI AW 2006/2007

PAOLO CRISTANTE AW 2006/2007

FROL ROMANOFF
AW 2006/2007

CACHAREL SS 2005

ALENA AKHMADULLINA SS 2006

ALEXANDER ARNGOLDT SS 2008

DENIS SIMACHEV SS 2005

L’OFFICIEL RFW

SAVAS KOLEKCIJAS RIGA FASHION WEEK IR DEMONSTRĒJUŠI DIZAINERI UN ZĪMOLI
NO FRANCIJAS, ITĀLIJAS, SPĀNIJAS, LIELBRITĀNIJAS, VĀCIJAS, BEĻĢIJAS, KRIEVIJAS,

JITROIS SS 2008

FYODOR GOLAN
SS 2012

VICTORIA GRES
AW 2011/2012

ROBERTO VERINO SS 2010

GAIA CLERICI SS 2009

ANDREJ SUBAREW SS 2013

LYUBOV AW 2008/2009

FYODOR GOLAN SS 2012

UNGARO SS 2009

TOM REBL AW 2011/2012

VERONIKA JEANVIE AW 2008/2009

BIRYUKOV AW 2009/2010

www.lofficielbaltics.com

UKRAINAS, BALTKRIEVIJAS, GRUZIJAS, ZVIEDRIJAS, DĀNIJAS, NORVĒĢIJAS, SOMIJAS,
UZBEKISTĀNAS, ISLANDES, MAĶEDONIJAS UN BALTIJAS VALSTĪM.
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LENA TSOKALENKO AW 2013/2014

DDAD & DENIS DURAND COUTURE SS 2014

VICTORIA GRES SS 2013

LEITMOTIV AW 2012/2013

ANTONINO SALEMI GARIGLIANO
AW 2014/2015

ASG SS 2015

VICTORIA GRES SS 2015

MAXIM RAPOPORT SS 2013

KASEEE SS 2013

C.NEEON SS 2013

SKÖRL SS 2013
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PAOLA BALZANO
AW 2014/2015

DALOOD AW 2017/2018

MARIAM GVASALIA AW 2017/2018

NAIRA KHACHATRYAN AW 2017/2018

ZULFIYA SULTON SS 2016

MORFOSIS AW 2018/2019

BIRYUKOV SS 2016

NAIRA KHACHATRYAN SS 2016
ANNA K AW 2018/2019

LENA LUMELSKY SS 2018

LENA LUMELSKY SS 2016

GOLETS SS 2016

www.lofficielbaltics.com
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DIOR
AR BRITU
AKCENTU
Kristiāns Diors vienmēr
atklāti jūsmojis par britu
tradīcijām, pieklājību,
arhitektūru un pat
kulināriju, un briti
vienmēr ir atbildējuši
ar to pašu – februārī
Londonā tika atklāta
vērienīga izstāde
Christian Dior: Designer
of Dreams («Kristiāns
Diors: sapņu dizainers»).

Kristiāna
Diora skice
1950. gada
rudens–
ziemas
augstās
modes
kolekcijai.

1954. gada
rudens–
ziemas
augstās
modes
kolekcijas
vakarkleita.

Teksts JEĻENA GANKEVIČA

Kristiāns Diors ar modeli Lakiju, 1955.

Ko var paveikt piecpadsmit gados? Kristiāns Diors
paveicis ļoti daudz. 1942. gadā viņš nodibināja parfi
mērijas laboratoriju, kas vēlāk pārtapa par uzņēmumu
Christian Dior Perfume, pēc četriem gadiem atklāja
modes namu Christian Dior, bet vēl pēc gada izlai
da kolekciju New Look. Būdams homoseksuāls, viņš
iemiesoja tās tēlos savu priekšstatu par sievišķības
ideālu un trāpīja desmitniekā, iekarojot visas pasau
les sieviešu sirdi un maciņus. Pēc sešiem gadiem viņš
pārvilināja pie sevis franču labāko apavu meistaru
Rožē Vivjē un aizsāka Dior apavu līniju. Paralēli ku
turjē radīja kostīmus teātra iestudējumiem un Alfrē
da Hičkoka filmām, kā arī tādiem publikas elkiem kā
Edīte Piafa, Ava Gārdnere un Marlēne Dītriha. Viņš
paguva atgriezt Francijai pasaules modes galvaspilsē
tas statusu, saņemt Goda leģiona ordeni un izlaist di
vas haute couture kolekcijas gadā, nodrošinot ar darbu
900 modes nama darbinieku, neskaitot modeles.
Diemžēl dižajam modes novatoram nebija lemts ilgs
mūžs – viņš šķīrās no dzīves 1957. gadā tikai 52 gadu
vecumā, tomēr pat šajā īsajā radošās darbības periodā
spēja uz visiem laikiem mainīt modes pasauli.
Izstāde «Kristiāns Diors: sapņu dizainers» aptver
vienpadsmit tematus. The New Look ir veltījums slave
najam Diora kostīmam ar kupliem svārkiem un žaketi
bar ar akcentētu vidukli. Savukārt The Dior Line stāsta
par desmit nozīmīgākajiem tēliem, kas tapuši no 1947.
līdz 1957. gadam. Īpaša uzmanība veltīta kuturjē klien
tēm no britu aristokrātijas vidus – izstādē aplūkojama
arī princeses Mārgaretas slavenā kleita, kurā viņa no
svinēja savu dzimšanas dienu. Izstādes kuratori iepa
zīstina arī ar labākajiem tērpiem, kurus radījuši Diora
pēcteči – modes nama radošie direktori Īvs Senlorāns,
Marks Boans, Džanfranko Ferrē, Džons Galjāno, Rafs
Simonss un pašreizējā modes nama vadītāja un pirmā
sieviete šajā amatā Marija Grācija Kjuri.
Nо 2. februāra līdz 14. jūlijam.
Viktorijas un Alberta muzejs Londonā
www.vam.ac.uk
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«SIEVIETES INTUITĪVI
NOJAUTA, KA VĒLOS
VIŅAS PADARĪT
NE TIKAI SKAISTAS,
BET ARĪ LAIMĪGAS.»

Kristiāns Diors

1955. gada
rudens–ziemas
augstās modes
kolekcijas
vakarkleita.

Kristiāns Diors ar modeli Silviju, 1948.

FOTO: © CHRISTIAN DIOR, © LAZIZ HAMANI, © POPPERFOTO / GETTY IMAGES

Princese Mārgareta un hercogiene
Mārlboro pasniedz Kristiānam Dioram
dokumentu, kas apstiprina viņa tiesības
līdz mūža galam būt par Lielbritānijas
Sarkanā Krusta goda locekli, 1954.
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Mondriāns
un ķermeņa
daļas

Līdz 31. decembrim,
Musée Yves Saint Laurent Parīzē
www.museeyslparis.com
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Augšējā attēlā:
priekšplānā – kolekcijas
Mondrian kleitas.
Lejā pa kreisi:
tērps no kolekcijas,
kas tapusi sadarbībā
ar Klodu Lalanu.
Lejā pa labi:
kāzu kleita Babushka
no 1965. gada
rudens/ziemas
augstās modes
kolekcijas.

© YVES SAINT LAURENT, FOTO: THIERRY OLLIVIER

Ī

va Senlorāna muzejā Parīzē
atklāta jauna ekspozīcija –
50 haute couture kleitas no
dizainera slavenās kolekcijas
Mondrian (1965) un kolekci
jas, kas tapa sadarbībā ar māksli
nieci Klodu Lalanu (1969). Radot
kleitas Mondrian, kas kļuva par mo
des nama YSL simbolu, Senlorāns
iedvesmojās no nīderlandiešu māk
slinieka Pīta Mondriana gleznas
«Kompozīcija ar sarkanu, dzeltenu,
zilu un melnu» (1921). Savukārt
Klodas ideja bija zelta korsetes, kas
tika darinātas pēc ģipša nospiedu
miem un precīzi atkārtoja modeļu
auguma aprises. Izstādē var aplūkot
arī 2002. gada kāzu kleitu Babushka
tamborēta kokona formā, kostīmu
Le Smoking, trenčus, kombinezonus
un citus ievērojamus dizainera dar
bus. Tērpus un aksesuārus papildi
na metra uzmetumi un fotogrāfijas,
kuru autors Klauss Oms fotografēja
Senlorāna skates.

www.lofficielbaltics.com

Augstā erotika

V

ērienīgā
fotoizstāde
Women on View pie
dāvā interesentu uz
manībai vairāk nekā
30 labāko modes un
skaistuma sfēras fotogrāfu darbu –
leģendārus plakātus un uzņēmu
mus, kuru autori ir Helmūts Ņū
tons, Ellena fon Unverta, Gijs Bur
dēns, Herbs Ritss, Franko Rubar
telli u.c. Izstādes temats ir sievietes
ķermeņa erotizācijas vēsture reklā
mas materiālos. Salīdzinot 40. gadu
sākuma atturīgos uzņēmumus,
90. gadu fotohimnas erotikai un
moderno pieeju uniseksa stilā, ap
meklētāji paši sapratīs, vai viņiem
tuvāks ir provokatīvs vai klasisks
sievietes skaistuma atainojums.

Līdz 27. aprīlim,
galerija Chaussee 36 Berlīnē
www.galerie36berlin.com

Kristofs Žilbērs.
No Levi’s reklāmas
kampaņas, 2004.
Lejā pa kreisi:
Ūve Ommers.
Foto Pirelli
kalendāram,
1984.

FOTO: NO AUTORU UN GALERIJAS CHAUSSEE 36 ARHĪVIEM

Lejā pa labi:
Mišels Peress. Foto
apakšveļas zīmolam
Aubade, 2007.
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Ja vēl pavisam nesen uz vegāniem raudzījās kā uz dīvaiņiem, tad patlaban atteikšanās no dzīvnieku izcelsmes
produktiem ir kļuvusi ļoti populāra. Veikalu plauktos
aizvien biežāk parādās jaunumi, kurus labprāt izvēlas
visi tie, kas novērtē veselīgu pārtiku. Viens no pasaules
vadošajiem kafijas uzņēmumiem Paulig ir izstrādājis
speciālu Paulig Frezza dzērienu līniju vegāniem, kuras
produkcija kļuvusi pieprasīta arī Latvijā.

Interesanti, ka prestižie izdevumi The Economist un Forbes, izpētot vegānā dzīvesveida
ietekmi uz mūsdienu sabiedrības paradumiem un dzīvesveidu, nonākuši pie secinājuma,
kas tuvākajā nākotne tas var
būtiski ietekmēt ekonomikas
tendences. Vēl vairāk, šie mediji 2019. gadu ir pasludinājuši
par vegānu gadu. Izrādās, ka
vislielākie entuziasti šajā ziņā
ir X un Millenium paaudzes
16

pārstāvji. Un runa nav tikai
par ēdienu, tas savijas kopā ar
rūpēm par vides aizsardzību
un arī modes industrijas virzieniem. Par minēto tendenci
un jaunajiem produktiem
stāsta Paulig valdes locekle
Margarita Aļabjeva Vaišļa,
kurai šajā ziņā ir arī sava personīgā pieredze. Videi draudzīgs uzturs un aktivitātes ir
nozīmīga Margaritas ikdienas
sastāvdaļa.
«Patērētāji meklē jaunas alternatīvas – jaunus kafijas pagatavošanas veidus un receptes,
jaunākie dati liecina, ka ievērojami pieaug tieši aukstās kafijas patēriņš. Tāpat cilvēkiem
mūsdienās kļūst aizvien svarīgāk, lai dzērienos izmantotās
sastāvdaļas ir kvalitatīvas un

VEGĀNISKIE DZĒRIENI
GARŠO VISIEM
Paulig ir novērojis, ka pieaug
pieprasījums pēc vegāniem
piemērotiem produktiem.
Aizvien biežāk tirdzniecības
vietās tiek veidoti atsevišķi
plaukti, kuros izvietoti produkti vegāniem un veģetāriešiem. Interesanti, ka laiku pa
laikam šos produktus uztura
dažādošanai un nogaršošanai
izvēlas arī tie iedzīvotāji, kuru
iepirkumu groziņos atrodami
gaļas ēdieni. Turklāt cilvēki
kļūst zinošāki par šo tēmu un
tātad aizvien tolerantāki, pro-

tams, jāatzīst, ka informācija
par vegānismu ir kļuvusi pieejamāka. Latvijā izveidojusies
Vegānu kustība, ar kuru Paulig
uztur ciešas saites. Jāteic, ka
arī es pati veselības problēmu
dēļ esmu daļēji pievērsusies
šim dzīvesveidam, un pēc savas pieredzes varu apstiprināt
pozitīvās izjūtas.
PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA
Izveidojot Paulig Frezza vegāniem, bija svarīgi radīt arī atbilstošu dzērienu iepakojumu,
kas iegūts no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem. (Starp
citu, vegāno dzērienu iepakojuma dizaina foto Instagram
ļoti veiksmīgi papildina kompānijas tēlu.) Paulig ir svarīgi
radīt produktus ar pievienoto
vērtību, proti, tādus, kas nerada «papildus slodzi videi».
Šobrīd ļoti daudz tiek runāt
par zero waste (bezatkritumu
atkritumiem), arī mēs no savas
puses vēlamies aicināt cilvēkus
aizdomāties par šo tēmu.
Tāpat, mums bija svarīgi
dzērienu izejvielām izmantot tikai produktus ar UTZ
sertifikātu. Paulig ir ģimenes
uzņēmums, kam ir svarīga
ilgtspējīga domāšana biznesā
un sadzīvē. Piemēram, ikvienā birojā tiek šķiroti atkritumi un darbinieki tiek izglītoti
par zaļajiem risinājumiem
ikdienas dzīvē.»

FОТО: PUBLICITĀTES MATERIĀLI

Vegānisma
modes trends

dabīgas, piemēram, lai tajos
nav mākslīgo saldinātāju.
Nevienu vairs nepārsteidz, ka
patērētājiem rūp, lai izvēlētā
zīmola produkti tiktu ražoti,
īstenojot videi draudzīgus risinājumus. Jaunākie patērētāju
paradumi liecina, ka cilvēki
ir gatavi maksāt lielāku cenu,
lai atbalstītu godīgu tirdzniecību. Sertifikāti kā Fair Trade
(godīga tirdzniecība) UTZ ir
kļuvuši par atpazīstamības
zīmi produktiem, kas apliecina produkta ražotāja atbildību
par ražošanā iesaistītajiem
resursiem. Jāuzsver, ka Latvijā
ir tikai dažas kafijas kompānijas, kas var piedāvāt sertificētu
produkciju. Viena no tām ir
Paulig, kuras kafija ir 100 %
sertificēta.

FОТО: BROOKE LARK / UNSPLASH

L`OFFICIEL BALTIC GOURMAND GUIDE AWARDS 2019
Balvas labākajiem Baltijas restorānu ēdieniem!
Pieteikumi dalībai: gourmandguide@lofficielbaltics.com
Informācija un reklāmas iespējas: +371 26045859
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ALEXANDER MCQUEEN
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VERSACE

BALMAIN

ALEXANDER
MCQUEEN

BALMAIN

JIMMY CHOO

APERLAI

CHRISTIAN DIOR

GIANCARLO
PETRIGLIA

FOTO: ANDRE BENZ ON UNSPLASH, MARCIO MADEIRA, PUBLICITĀTES MATERIĀLI

BALMAIN

ALEXANDER WANG

Veidojot tēlus pavarara svētku pasākumiem,
smelsimies iedvesmu pasaules modes
galvaspilsētās un citās interesantās vietās,
kuras plānojam vai vienkārši vēlamies
apmeklēt. Ņujorka piedāvā izaicinošu
seksīgu mini, ar mūsdienīgām formām
papildinātu 90. gadu estētiku un impozantus
aksesuārus. Vēl minūte, un jūs jau esat
modeļu ballītē debesskrāpja 54. stāvā, kur
solījis iegriezties arī Leonardo di Kaprio.

ALEXANDER
WANG

ŅUJORKA

www.lofficielbaltics.com

TOKIJA

FOTO: ERIK EASTMAN ON UNSPLASH, MARCIO MADEIRA, PUBLICITĀTES MATERIĀLI

GUCCI

BALMAIN

CHANEL

MAISON MARGIELA

BALMAIN

MAISON MARGIELA

BALMAIN

BALMAIN

MARY
KATRANTZOU

BURBERRY

Šī ir viena no modes jomā drosmīgākajām
pilsētām, kur stila alfabētu apgūst jau no
skolas sola. Pārgalvīgi miksējam neona krāsu
toņus, mākslinieciskas apdrukas un fliterus.
Šķipsniņa vinila, ekstravaganta klačsoma un
vistrakākie apavi, kādus vien var iedomāties, –
tas ir drosmīgs kokteilis. Bet, kā zināms,
tieši drosmīgajiem pieder pasaule.

GEDEBE

APERLAI

APERLAI

BALMAIN

ALBERTA
FERRETTI
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PARĪZE

GEDEBE

CHANEL

APERLAI

BALMAIN

GEDEBE

CHANEL

KATE SPADE
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FOTO: PAUL WALLEZ ON UNSPLASH, MARCIO MADEIRA, PUBLICITĀTES MATERIĀLI

APERLAI

CHANEL

VALENTINO

VALENTINO

BORA AKSU

CHANEL

VALENTINO

Aizmirstiet mazo melno kleitiņu – šosezon
Parīzē viss ir gaišs un viegls. Mūžīgās
romantikas pilsēta piedāvā rišas un visas
rozā nokrāsas. Atgriežas arī pērles un mazliet
tvīda – šoreiz aksesuāros.

www.lofficielbaltics.com

LONDONA

FOTO: LUKE STACKPOOLE ON UNSPLASH, MARCIO MADEIRA, PUBLICITĀTES MATERIĀLI

MARNI

MIU MIU

MAISON
BOINET

MIU MIU

JIMMY CHOO

BOTTEGA VENETA

CHRISTIAN DIOR

GIANCARLO
PETRIGLIA

ASHLEY WILLIAMS

MARNI

DOLCE & GABBANA

VIVIENNE WESTWOOD

MATTY BOVAN

Britu galvaspilsēta inspirē pašām neformālākajām
ballītēm – panku un postpanku stils, 80. gadu
neprātīgais košums, krāsotas kažokādas un apavi,
kas runā paši par sevi. Labākais iedvesmas avots
īstajai gaisotnei – Vivienne Westwood skates.
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MASKAVA

CHANEL

GEDEBE

ALBERTA FERRETTI

ALBERTA FERRETTI

FREYWILLE

LONGCHAMP
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FOTO: NIKOLAY VOROBYEV ON UNSPLASH, MARCIO MADEIRA, PUBLICITĀTES MATERIĀLI

FREYWILLE

VALENTINO

PETER PILOTTO
ALBERTA FERRETTI

MOTHER OF PEARL

DOLCE & GABBANA

ALEXANDER MCQUEEN

VALENTINO

Maskavas ballītes karaliene neapšaubāmi
ir sarkanā krāsa – pat ja pasākums nenotiek
Sarkanajā laukumā. Kombinējam to ar ziedu
rakstu un dekoru, samtu un mozaīku Vasilija
Svētlaimīgā katedrāles kupolu toņos.

DOLCE & GABBANA

MARY KATRANTZOU
FOTO: FERNANDO MELONI ON UNSPLASH, MARCIO MADEIRA, PUBLICITĀTES MATERIĀLI

MARY KATRANTZOU

MARY KATRANTZOU

DOLCE & GABBANA

MILĀNA
Milāna ir ne tikai Eiropas iepirkšanās meka,
bet arī filigrānas arhitektūras, senu baziliku un
satriecošu fresku pilsēta. Smeļamies iedvesmu
no da Vinči eņģeļiem, itāļu gobelēnaudumiem
un La Scala greznā zelta interjera.

POLLINI

JIMMY CHOO

ALEXANDER MCQUEEN

CHANEL

BOTTEGA VENETA

JIMMY CHOO

CHRISTIAN DIOR

GEDEBE
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PASAULES PILSONIS
VĒRDŽILS ABLO
2018. gadā amerikāņu dizainers Vērdžils Ablo pēc žurnāla Time versijas
ir iekļauts 100 pasaules ietekmīgāko cilvēku topā, bet viņa zīmols Off-White
nosaukts par populārāko pasaulē. Martā Vērdžils kļuva par Eiropas luksusa
giganta Louis Vuitton vīriešu apģērba līnijas radošo direktoru. Ir pienācis
laiks tuvāk iepazīties ar 38 gadus veco Ganas emigrantu dēlu, kurš izdarījis
apvērsumu modes pasaulē.
Теksts EMMANUELLE BOSC
Fоtо ERICK FAULKNER

D

izainera vārdabrālis Senās Romas
dzejnieks Vergilijs savulaik šķērsoja
Grieķiju un Mazāziju, lai uzrakstītu savu
episko poēmu «Eneīda». Arī Vērdžila
Ablo dzīve ir nerimtīgs ceļojums – viņš
ik nedēļu šķērso vairākas laika joslas, pavadot gaisā
gandrīz tikpat daudz laika kā uz zemes. Viņa darbi vēsta
par gadsimtu mijas jeb milēniuma paaudzes – mūsdienu
luksusa galvenās mērķauditorijas – jaunās impērijas
tapšanas vēsturi.
Pagājušajā gadā Google, izmantojot uz luksusa tirgu
orientētu meklēšanas sistēmu Lyst (ko atbalsta luksusa
koncerns LVMH), veica pētījumu, kura noslēgumā Ablo
zīmols tika nosaukts par populārāko pasaulē. Saskaņā
ar oktobra beigās publicētajiem pētījuma rezultātiem
Off-White, kas pastāv tikai piecus gadus, kļuvis par
pieprasītāko zīmolu 2018. gada trešajā ceturksnī,
apsteidzot otrās vietas ieguvēju Gucci, kā arī Balenciaga,
Nike un Prada. Kā tas varēja notikt? Louis Vuitton
izpilddirektors Maikls Bērks uzskata, ka Ablo ir īpašs
talants «celt tiltus starp klasiku un laika garu».
DĪDŽEJS AR NOSLIECI UZ DIZAINU
Uz interviju Vērdžils ierodas melnās Off-White drēbēs:
džinsos, T kreklā un sadarbībā ar Nike tapušās sporta
kurpēs Air Presto. Viņš ir tikko atgriezies no Londonas,
kur kādā pop-up veikalā ar «Oza zemes burvja»
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inspirētām dekorācijām demonstrējis savu pirmo
kolekciju zīmolam Louis Vuitton. To pašu, kas 2018. gada
jūnijā tika sveikta ar aplausiem Le Palais Royal –
vispirms uz podija LGBT karogu krāsās iznāca vīrieši
baltā, pēc tam visās varavīksnes krāsās, bet noslēgumā –
melnā. Jau pēc dažām stundām Ablo dosies dīdžejot uz
Maiami un Bruklinu (vinils ir vēl viena viņa kaislība).
Ablo dzīve ir maksimāli piesātināta ar aktivitātēm.
Pirmkārt, viņam ļoti patīk iesaistīties dažādos
kopprojektos. Vērdžila pūrā ir grīdsegas IKEA (patlaban
izpārdotas), caurspīdīgs čemodāns zīmolam Rimowa
un filmēšanās tā reklāmā savā lomā, kā arī neskaitāmas
kopkolekcijas ar Nike, kuras tiek izķertas jau pirmajā
pārdošanas dienā (patlaban top jauna kolekcija, kuras
prototips ir Serēnas Viljamsas kuplā melnā kleitiņa US
Open atklāšanā). No pēdējiem projektiem var minēt
limitēta laidiena Moët & Chandon x Virgil Abloh
šampanieša pudeļu noformējumu.
Taču kopprojekti ir tikai daļa no Ablo aktivitātēm.
Nesen tika atvērts pirmais Off-White butiks Dubaijā
Apvienotajos Arābu Emirātos (kopumā zīmolam
ir 27 veikali un vairāk nekā 300 tirdzniecības vietu
prestižākajos multibrendu veikalos), kuram dizainers
pats veidojis reklāmas tīzeri. Vēl Ablo pagūst vadīt savu
audionoskaņojumu kolāžu Televised Radio, kas apvieno
mūziku un sarunas ar radošiem cilvēkiem no Apple
Music radiostacijas Beats 1, kā arī diennakti spēlēt plates
divos kontinentos (maršruts Ivisa–Lasvegasa). Šķiet,
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«MANUPRĀT, MĒS DZĪVOJAM KĀRTĒJĀS
RENESANSES PRIEKŠVAKARĀ. INTERNETA
UN PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻU IESPAIDĀ
MAINĀS MŪSU PAGĀTNES REDZĒJUMS,
DZĪVES UZSKATI VEIDOJAS CITĀDI, UN
KATRAM IR IESPĒJA IEVIRZĪT SAVU LIKTENI
JAUNĀ GULTNĒ.»

Vērdžils negrib laist garām nevienu mūsdienu dzīves
iespēju.
«Dizaineram vai māksliniekam ir ļoti svarīgs laikmets,
kurā viņš dzīvo un attīstās,» stāsta Ablo. «Manuprāt, tieši
tas nosaka, cik aktuāli ir viņa darbi. Šķiet, mēs dzīvojam
kārtējās renesanses priekšvakarā. Interneta un mūsdienu
plašsaziņas līdzekļu iespaidā mainās pagātnes redzējums,
dzīves uzskati veidojas citādi, un katram ir iespēja
ievirzīt savu likteni jaunā gultnē.»
Ablo par savu misiju uzskata tiltu celšanu starp dažādām
jomām un paaudzēm. Nav brīnums, ka pirms nodošanās
dizainam viņš saņēmis pilsoņtiesību speciālista, bet pēc
tam – arhitekta diplomu. Louis Vuitton galvenais birojs
atrodas Di Pont Neuf jeb Jaunā tilta ielā, un Vērdžils
teic (uz mirkli atrāvies no viedtālruņa, kurā skatās
gandrīz visu sarunas laiku): «Esmu optimists, un šīs ielas
nosaukums rezonē ar manu domāšanas veidu, tāpēc šķiet
labi pazīstams.»
TIKŠANĀS AR VESTA PLANĒTU
Vērdžila Ablo ceļš uz panākumiem bijis diezgan
līkumots. Ceļā no vēju pilsētas Čikāgas, kur viņš uzauga,
uz gaismu pilsētu Parīzi, kur dzīvo tagad, Ablo ir pabijis
gan Āzijā, kur vēlāk atvēra pirmos Off-White veikalus,
gan vecāku dzimtajā Ganā. Bet vispirms interese par
modi viņu atveda uz Romu. Puisis ar arhitekta diplomu,
basketbola un skeitborda fans, dīdžejs kopš 17 gadu
vecuma, kurš aizrāvās ar T kreklu apdruku, 2009. gadā
kļuva par stažieri modes namā Fendi. Tolaik tur stažējās
arī reperis Kanje Vests, kuru interesēja apģērba dizains.
Tā bija veiksmīga tikšanās – jau dažus mēnešus pēc
iepazīšanās Vērdžils viesojās Parīzes Modes nedēļā, bet
pēc gada kļuva par Vesta radošās aģentūras DONDA
direktoru.
Jaunais amats bija labs pamats Ablo turpmākajiem
panākumiem. Viņa pārziņā nonāca liela daļa Vesta
planētas: merčendaizinga turnejas, skatuves dekorāciju
dizains. Vērdžils uzņēmās atbildību arī par repera
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Jay-Z albuma Watch the Throne dizainu, pasūtot vāka
noformējumu Rikardo Tiši, kurš tolaik bija Givenchy
radošais direktors, un atvēra konceptveikalu RSVP
Gallery, kas kļuva par vienu no Čikāgas
kulta vietām.
STREETWEAR IS EVERYWHERE
(IELAS APĢĒRBS IR VISUR)
2012. gadā Ņujorkā darbību sāka Ablo pirmais modes
zīmols Pyrex Vision, kura mērķis bija apvienot ielas
modi un luksusu. Dizainers tūlīt guva komerciālus
panākumus, ar kosmisku peļņu pārdodot partiju Ralph
Lauren vintāžas kreklu ar sava zīmola logotipu un
numuru 23 (par godu jaunības elkam basketbolistam
Maiklam Džordanam). Krekli un līdzīgi formatizēts
svīteris Champion tika izpirkti, kolīdz parādījās
Instagram. Bet Parīzes kulta konceptveikalā Colette
Ablo apģērbi bija izlikti vienā vitrīnā ar Saint Laurent
produkciju.
Panākumu iedvesmots, Vērdžils nodibināja OffWhite ar galveno biroju Milānā. Tas notika 2013. gada
decembrī, bet 2015. gada pavasara–vasaras sezonā
debitēja zīmola pirmā sieviešu kolekcija ar nosaukumu
I only smoke, when I drink («Es smēķēju tikai tad, kad
iedzeru»). Baikas svīteri ar banānu lapām un uzrakstu
Nebraska tūlīt sāka valkāt Bejonse un topmodele Džidži
Hadīda, bet galvenais ir tas, ka jau pirmajā kolekcijā
parādījās zīmolam raksturīgā asimetrija un komplicētie
drapējumi. Neaizmirsīsim, ka Vērdžila mamma bija
šuvēja.
Kas visiem tā patīk Off-White? Visticamāk, spilgtā
individualitāte un ideju bagātība. Angļu valodā zīmola
nosaukums apzīmē baltu krāsu ar tikko manāmu pelēku
notoni, kuru Vērdžils dēvē par «zonu starp balto un
melno». Viens no zīmolam raksturīgajiem elementiem –
platas diagonālas svītras, kas jau pa gabalu piesaista
skatienu, – arī ir aicinājums «lasīt starp rindām». «Man
patīk metaforas,» teic Ablo. «Bet, lai kāda būtu mūsu
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Augšējā attēlā pa kreisi:
Off-White rudens–
ziemas 2018/2019 skates
aizkulises.
Augšējā attēlā pa labi:
Off-White 2019. gada
pavasara–vasaras skates
fragments.
Apakšēj attēlā pa
kreisi: pirmās zīmolam
Louis Vuitton veidotās
kolekcijas skates
fragments.
Apakšējā attēlā pa labi:
Vērdžils Ablo ar Kimu
Kardašjanu un Kanji
Vestu pirmās Louis
Vuitton kolekcijas skatē
Parīzē, 2018. gada jūnijs.
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krāsa, mēs visi esam cēlušies no viena visu pasaules
krāsu avota.»
Gana daiļrunīgs ir arī fakts, ka Vērdžils ir viens no
nedaudzajiem tumšādainajiem dizaineriem luksusa
modes nama radošā direktora amatā. Grūti atsaukt
atmiņā vēl kādu, izņemot Balmain vadošo dizaineru
Olivjē Rustenu un Osvaldu Botengu, kurš pirms desmit
gadiem strādāja Givenchy.
Taču ādas krāsa nav galvenais, jo Vērdžils Ablo ir
īsts pasaules pilsonis. To apliecina arī zīmola logotips
ar četrām bultiņām, kas simbolizē kustību dažādos
virzienos, un skates laika garā, kas atspoguļo mūsdienu
problemātiku: bēgļi, biodaudzveidība, ekoloģija.
Nākamvasar Laikmetīgās mākslas muzejā Čikāgā
notiks vienam no veiksmīgākajiem modes pasaules
revolucionāriem veltīta izstāde. Kas būs tālāk? Pilnīgi
nešaubīgi var prognozēt tikai vienu – ar Vērdžilu Ablo
nekad nebūs garlaicīgi.
28

FОТО: BFA, FABIEN MONTIQUE

«KRĀSA OFF-WHITE IR
ZONA STARP BALTO UN
MELNO. MAN PATĪK
METAFORAS. BET, LAI
KĀDA BŪTU MŪSU
KRĀSA, MĒS VISI ESAM
CĒLUŠIES NO VIENA
VISU PASAULES KRĀSU
AVOTA.»

www.lofficielbaltics.com

Augšējā attēlā: Vērdžils Ablo ar
Sindijas Krofordes meitu modeli
Kaju Gerberu Off-White 2018.
gada pavasara–vasaras skatē.
Apakšējā attēlā pa kreisi:
topmodeles Kendela Dženere
un Bella Hadīda Off-White
2019. gada pavasara–vasaras
skates aizkulisēs.
Apakšējā attēlā pa kreisi un
lappusē pa kreisi: Off-White
2019. gada pavasara–vasaras
defilē fragmenti.
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Jauni nišas aromāti
Antonio Kroče vārds ir plaši
pazīstams modes pasaulē
jau kopš 2009. gada. Viņa
darbības virziens ir elegants
apģērbs, apavi un aksesuāri
sievietēm. Dizainera radītie
tērpi allaž izceļas ar unikālu,
sievišķīgu piegriezumu,
harmoniskām formām un to,
cik ideāli tas pieguļ sievietes

augumam. Pirms sava zīmola
izveidošanas modes dizainers
Antonio Kroče strādājis tādos
slavenos modes namos kā
Alberta Ferretti, Burberry,
Coach, Proenza Shouler.
2017. gadā zīmols iepazīstināja
ar savu nišas smaržu
kolekciju, kas veltīta sieviešu
personības dažādajiem

aspektiem, aromātu kolekciju
radījis pasaulē labi zināmais
parfimērs Paolo Terenci.
Krāsainie flakoni līdzinās
prizmām, bet korķītis veidots
kā apzeltīta lode ar asiem
trijstūriem (trijstūris ir modes
nama Antonio Croce simbols
un viens no galvenajiem
siluetiem apģērba kolekcijās).

Smaržu līnijā ir septiņi
aromāti: Ardente – ugunīgā;
Incantevole – burvīgā;
Meraviglia – pārsteidzošā;
Perfetta – ideālā; Sofisticata –
izsmalcinātā; Straordinaria –
neordinārā; Unica – unikālā.
www.antoniocroce.com
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Decleor Paris mālu pūdera
sejas attīrīšanas līdzeklis
Aroma Cleanse Clay Powder
Cleanser ir izstrādāts jaukta
tipa ādai. Iebērts mitrās
plaukstās un uzputots, tas ne
tikai attīra ādu, bet arī vizuāli
samazina poras, uzlabo ādas
tekstūru un novērš pārmērīgu
spīdēšanu. Produkts satur
neroli un zaļās raudenes
ēterisko eļļu un kaolīnu,
tam piemīt pretiekaisuma
iedarbība.

ROŽU SPĒKS

www.decleor.com

www.dior.com

Dior Prestige ekskluzīvā sejas ādas kopšanas līnija
papildināta ar jaunu serumu–koncetrātu La Micro-Huile de
Rose. Šis ir zīmola pirmais sejas ādu atjaunojošs un barojošs
mikroelementu koncentrāts, kas bāzēts uz rožu eļļām.
Sastāvā iekļauti vitamīni, taukvielas, minerāli, fosfora un
mangāna elementi, fitobarojoši elementi un aminoskābes.

FОТО: PUBLICITĀTES MATERIĀLI

ATTĪROŠS
PŪDERIS

www.lofficielbaltics.com

EFEKTĪVAIS AIZSARGS

ATZĪTS ZĪMOLS
Mūsdienās, novērtējot Parīzes slavenā modes nama Balmain mantojumu, daudzi starptautiski pazīstami dizaineri savos modes šovos un foto sesijās strādā ar
Balmain Hair Couture zīmola produkciju. Starptautiski orientētā kompānija
ieņem vadošo vietu pilnīgas matu pieaudzēšanas un pagarināšanas līnijas produktu izstrādē un piegādē, un tai ir vairāk nekā 40 gadu pieredze. Zīmols piedāvā plašu augstas kvalitātes matu kopšanas kosmētikas klāstu un līnijas: produktus matu veidošanai, matu aksesuārus, sukas, ķemmes, Balmain kosmētikas
somiņas, kas tiek pieskaņotas sezonas modes skatēm, matu veidošanas ierīces,
profesionālos frizieru piederumus, dāvanu komplektus, kā arī matu krāsas.

Collistar jaunais sejas krēms Intense Moisturizing Antipollution Balm tonizē un izlīdzina ādu, pasargā to no piesārņojuma un
ultravioleto staru iedarbības, atjauno un
mitrina līdz pat 72 stundām. Produkta sastāvā iekļauts Idro-Attiva® komplekss, Itālijas
peonijas, kā arī kakao ekstrakts, kas aizsargā
ādu no digitālo ierīču zilo staru radītajiem
bojājumiem. Krēms piemērots visu tipu ādai,
tajā skaitā jutīgai ādai.
www.collistar.com

www.balmainhair.com
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PIEDZĪVOJUMU GARS
Aromāts Montblanc Explorer aicina doties izziņas ceļojumā, lai atklātu visaugstvērtīgākās un izsmalcinātākās smaržas.
Tā augšējās notīs krāšņi atveras Itālijas
bergamots, kas rada vēlmi aizceļot uz
dienvidiem. Savukārt sirds notis vedina
doties uz attālu Haiti nostūri, kur saskaņā ar organiskās lauksaimniecības un
ētikas principiem tiek iegūtas visaugstvērtīgākās vetiverijas. Pēdējā pietura ir
Indonēzijā, Borneo austrumos, pašā lietusmežu sirdī, kur īpaši Montblanc parfīmu vajadzībām tiek audzēta nepārspējamas kvalitātes pačūlija. Aromāta izskaņā
ar pieaugošu siltumu uzplaukst ambrai
līdzīgā ekskluzīvā Ambrofix™ molekula,
bet inovatīvās pamata notis mūs aiznes
uz ļoti juteklisku pasauli, kur gaisā virmo
jau nākamie piedzīvojumi.
www.montblanc.com

PARĪZIETES
DZĪVESPRIEKS
Jaunais izsmalcinātais Eisenberg aromāts
Back to Paris iemieso parīzietes būtību un
viņas dzīvesprieku jeb, kā saka paši franči, –
Joie de Vivre. Tas dzirkstī ar patīkami svaigām
rabarbera un mandarīna virsnotīm un dabiski apbur ar maigo ziedu aromātu sirdsnotīs.
Rozes un jasmīna smaržu buķetes cildināta,
elegantā vijolītes nots atklājas uz pačūlijas un
vaniļas jutekliskajām pamatnotīm.
www.eisenberg.com
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PAVASARI GAIDOT
Lancôme Laboratories piedāvā divus
jaunus produktus ādas izskata uzlabošanai. Koriģējošais koncentrāts ar
C vitamīnu Visionnaire Skin Solutions 15% Vitamin C Correcting Concentrate palīdzēs mazināt ādas blāvumu pēc garās ziemas un padarīs ādu
svaigāku un starojošāku, turklāt, regulāri lietojot, arī tvirtāku. Savukārt
nakts koncentrāts Visionnaire Skin
Solutions 0,2 Retinol Correcting Night
Concentrate, kas satur jasmonātu
atvasinājumu ar retinolu, izlīdzinās
ādu, padarīs to gludāku un novērsīs
grumbiņas.
www.lancome.com

NAKTS VARĀ
Pievilcīga, valdzinoša un noslēpumaina – Black Opium Eau de Parfum Intense sieviete izdzīvo nakti spēcīgāk, drosmīgāk un tumšāk.
Vienmēr alkstot pēc kā vairāk, viņa izslēgs gaismu un pati kļūs par
nakti. Jaunajā aromātā sajaucas absinta, ogu, jasmīna, apelsīna,
kafijas, sandala, lakricas un vaniļas notis, jaušas kas mistisks, atkarību izraisošs un elektrizējošs. Reizē ar aromātu klajā nāk arī YSL
limitētas kolekcijas acu ēnu palete Couture Palette Black Opium Edp
Intense, kuras tapšanu iedvesmojis gaismas mirdzums naksnīgās
debesīs. www.yslbeauty.com

NEIROZINĀTNES
IEDVESMOTS
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PĀRSTEIDZOŠAS INOVĀCIJAS
Iedvesmojoties no dermatoloģijas prodecūrās izmantotajām metodēm, franču zīmola Carita laboratorijās izstrādāts pirmais transepidermālais spilventiņš, kas nodrošina pastavīgu hialuronskābes izdalīšanos un palīdz
izlīdzināt jebkāda veida grumbas un smalkas krunciņas.
Spilventiņus paredzēts lietot kursa veidā – 7 dienas, paturot uz sejas četras stundas, un tie iedarbojas gan pret
tā dēvētajām vārnu kājiņām, gan pieres grumbām, gan
nazolabiālajām rievām. www.carita.com
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Shiseido ādas kopšanas līnija Benefiance ar ReNeura Technology+™ apvieno jaunākos zinātnes pētījumus ādas
fizioloģijā ar zīmola paša radītajām
inovācijām neirozinātnē. Līnijā, kas
sola gludāku, izlīdzinātu un acīmredzami jaunāku ādu jau pēc pirmajām 2 lietošanas nedēļām, pieejami
trīs produkti: krunciņas izlīdzinošs
krēms Wrinkle Smoothing Cream normālai un kombinētai ādai, ko
var lietot gan dienā, gan uz nakti, šis pats produkts ar krēmīgāku
formulu sausai ādai Enriched Wrinkle Smoothing Cream un dienas
krēms Day Cream ar SPF 25, kas pasargā no UV starojuma un veido
barjeru pret piesārņojumu. www.shiseido.com
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SKAISTUMA MIEGS

Oda elegancei
Ziedu un koksnes kategorijas aromāts Mademoiselle Rochas Couture ir
parfimēres Žiljetas Karaguezoglu jaunais meistardarbs. Tas simbolizē Parīzi
naktī: elegantu, vibrējoši dzīvīgu un mūžīgu. Šis parfimērijas ūdens ir
intensīvāks un jutekliskāks nekā iepriekšējie Mademoiselle sērijas aromāti un
iemieso spontānas un neparasti valdzinošas jaunas sievietes eleganto dabu.
Aromāts atveras ar pikantu nošu kombināciju ar rozā pipariem, bumbieri un
bergamotu. Buķetes sirdī uzplaukst maigums ar apelsīnu ziediem, maijpuķīti
un heliotropu, bet noslēgumā ar juteklisku intensitāti uzzied reibinoši baltie
ziedi ar muskusa, tonkas pupiņu un sandalkoka akcentiem.

Zīmols Laboratoires Filorga izstrādājis efektīvu koriģējošu gelveida masku naktij NCEF
Night Mask. Tā satur daudzpusīgi atjaunojošu vitamīnu, aminoskābju, minerālvielu,
koenzīmu un antioksidantu kompleksu ar
50 sastāvdaļām tādā koncentrācijā, kas līdzvērtīga mezoterapijas injekcijās lietotam aktīvo vielu daudzumam. Maska iedarbojas,
kamēr guļam: atslābina saspringušos sejas
muskuļus, novērš šūnu oksidatīvo stresu un
stimulē ādu, padarot to tvirtāku un dāvājot
tai starojošu izskatu pēc pamošanās.
www.filorga.com

www.rochas.com

PERFEKTA ATTĪRĪŠANA

FОТО: PUBLICITĀTES MATERIĀLI

MATU STIPRĪBAI
Zīmols Alterna izstrādājis matu kopšanas līniju Bond Repair, kas piemērota
visu tipu matiem, arī bojātiem. Tajā ietilpst šampūns, kondicionieris, maska,
nakts maska, serums, putas, proteīnu krēms un karstuma aizsardzības sprejs.
Produktu sastāvā esošās vielas pārklāj bojātās matu šķiedras, padarot matus
spēcīgākus, izturīgākus un uzlabojot to stāvokli.

Guinot izstrādājis jaunus produktus nobriedušai ādai. Krēms Clean Logic Cleansing Care
Cream paredzēts kosmētikas noņemšanai, un
tā sastāvā ietilpst hidrocītu komplekss ar hialuronskābi. Šis līdzeklis ne tikai attīra ādu
no netīrumiem un dekoratīvās kosmētikas,
bet arī mitrina to un padara vizuāli jaunāku. Savukārt attīrošais losjons Clean Logic
Revitalising Care Lotion, kas satur papaīnu,
mikroelementus un hohobas eļļu, padara ādu
maigu un veicina sekojošo produktu – seruma un krēma – uzsūkšanos. uk.guinot.com

www. alternahaircare.myshopify.com
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AIZRAUTĪGĀ
PROFESIONĀLE
Dita Grauda, Lancôme oficiālā meikapa māksliniece Baltijas valstīs, ir
strādājusi ar Latvijā labākajiem stilistiem, fotogrāfiem, žurnāliem, modes
un radošo industriju pārstāvjiem. Šķiet, kurš gan cits, ja ne viņa varētu
zināt perfekto skaistuma recepti. Sarunā ar L’Officiel Baltic Dita atklāja
savus uzskatus, sapņus un iecienītākos skaistumkopšanas līdzekļus.
Teksts ULLA VAITE. Foto NATĀLIJA BEREZINA
Stils DACE KRIEVIŅA-BAHMANE

PRĀTS UN JŪTĪGUMS
Manuprāt, pats galvenais ir pieņemt un mīlēt sevi tādu, kāda esi.
Tad to sajutīs visi – mīlestība ap tevi staros. Protams, arī man ir
sliktās dienas, kad šķiet – galvu ieskauj melns mākonis, taču pat
šādās reizēs cenšos saskatīt pozitīvo. Ja jūtu, ka man mēģina piezagties skumjas, apzināti pārslēdzu uzmanību uz ko citu – atceros, kas šajā vai iepriekšējā dienā bijis labs. Es ticu, ka domas materializējas, līdz ar to nepieciešams tās kontrolēt un neielaist sevī
sliktas emocijas. Tad arī dzīve šķitīs skaistāka un saulaināka.
Jāteic, ka sevis iepazīšana ir nebeidzams process. Ik rītu mostoties man ir interesanti – kāda būšu šodien. Es izbaudu to, ka
esmu sieviete un varu dzīvot skaistuma pasaulē, rotāties, būt dažāda. Manuprāt, ir svarīgi, lai dzīvot būtu interesanti.
Iespējams, dažiem šķiet, ka esmu naiva sapņotāja, taču pēdējo
gadu laikā aizvien vairāk vēlos izprast notikumu un lietu cēloņus – lasu psiholoģiska un ezoteriska satura grāmatas par šo
tēmu, apmeklēju Latvijā pazīstamā bērnu ārsta, reanimatologa
Pētera Kļavas lekcijas. Viņš man tās rozā brilles ir noņēmis.
Mani interesē cilvēku savstarpējās attiecības, pozitīvās domāšanas aspekti. Lasot lekcijās ieteikto literatūru, bieži nākas prātot
par dzīves jēgu, to, kāpēc esam šeit. Brīžiem pat pārņem satraukums – kāds labums no tā, ko daru, strādājot savā jomā, ko
spēju dot cilvēkiem. Varbūt jāsāk nodarboties ar ko citu? Taču
tad saprotu, ka patiesībā jau cilvēkiem palīdzu. Es cenšos darīt
lietas jēgpilni – nevis tāpēc, ka vajag, bet, izprotot, ko tas varētu
mainīt. No vienas puses, iedziļināšanās lietu būtībā visu sarežģī,
taču kopumā ieguvums ir lielāks – tas palīdz saprast sevi un citus, pieņemt cilvēkus tādus, kādi viņi ir.
Savā ziņā ticu liktenim – mēs nonākam tur, kur jānonāk, un viss
notiek tā, kā tam jānotiek. Kad man jautā, kāpēc sāku mācīties
par vizāžisti, man uz šo jautājumu nav atbildes. Bērnībā nekrāsoju lelles, nebiju pārņemta ar kosmētiku, šis ceļš mani atrada
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pats. Un tā notiek vienmēr, vajag tikai ieklausīties sevī, paskatīties uz sevi no malas, paanalizēt.
SIEVIŠĶĪGĀS KAISLĪBAS
Es nevarētu iziet no mājām, nemaz neuzkrāsojusies. Pilnībā
apģērbusies jūtos tikai ar meikapu un ne tāpēc, ka man būtu
iebildumi pret savu izskatu. Es sev patīku arī bez grima, taču
kaut ko sejā paspilgtināt, kaut ko notušēt man ir gluži kā ikrīta rituāls. Arī, veidojot meikapu klientēm, cenšos izcelt viņās
skaisto un ļaut sajusties sievišķīgi. Košas krāsas un tēla maiņa
lai paliek fotosesijām, ikdienā mani vairāk uzrunā vidēji izteiksmīgs grims, nude meikaps, kas piestāv visām, kā arī smokey eyes un krāsainas lūpas. Ar to visu var spēlēties atkarībā no
situācijas, un, manuprāt, uz meikapu nevajag raudzīties pārāk
nopietni. Mūsdienās ir tik daudz dažādu lūpukrāsu, ka reizēs,
kad gribas ko spilgtāku, ir visas iespējas izpausties. Kad sievietes man jautā padomu lūpukrāsas izvēlē, es stāstu, ka tā ir kā
aksesuārs, ko var pieskaņot savam tēlam. Savukārt, izvēloties
tonālo krēmu, iespējams kļūdīties – ja tas būs tumšāks nekā
seja, āda izskatīsies netīra, nedzīva, nedabīga. Pati savulaik
esmu šādi kļūdījusies.
Ar matiem neesmu daudz eksperimentējusi, tie nav bijuši ne
zaļi, ne rozā un pat ne blondi. Mainīt frizūru gan man gribas
bieži. Reizēm vēlos garus un melnus matus, reizēm sērfotājas
cirtas ar pabalējušiem galiem. Šobrīd man ir īsāki mati, jo ieraudzīju tādus kādā fotogrāfijā un sapratu, ka man arī vajag
un tūlīt! Parasti, līdzko matus nogriežu, tā pēc neilga laika jau
atkal gribu garus un otrādi. Tā arī šobrīd – garāki mati šķiet
sievišķīgāki. Lai nu kā, galvenais, lai tie ir kopti, spīdīgi, veselīgi, bet ne ar sarežģītu griezumu – tādi prasa biežu ieveidošanu
un arī māku iznest attiecīgo tēlu. Klasisks griezums vienmēr
izskatās elegantāks un sakoptāks. Tiesa, attiecībā uz frizūras

www.lofficielbaltics.com

Mētelis,
DMITRYKYDRYAVTSEV.
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izvēli labprāt ieklausos arī viedoklī no malas. Paši sevi mēs redzam citādi, tāpēc ir labi, ja frizieris palīdz izvēlēties. Vienmēr
cenšos izbaudīt procesu, man nav nekādu aizspriedumu un tabu
attiecībā uz izskatu. Bija gan reize, kad frizūras izvēlē kļūdījos.
Vienubrīd biju iecienījusi boyfriend stila bikses un kreklblūzi un
nogriezu ļoti īsus matus, vienā sānā izskujot. Koptēls izveidojās
pārāk vīrišķīgs. Pēc tās reizes sapratu, ka puicisks stils prasa sievišķīgākus matus un otrādi.

Mani iecienītākie
skaistumkopšanas
līdzekļi

SPONTĀNIE PIRKUMI
Apģērba izvēlē kļūdos visbiežāk – man ir bijuši neplānoti pirkumi, pēc tam esmu nesusi lietas atpakaļ uz veikalu. Reizēm ir
bijis pat tik traki, ka spontāni nopirkto lietu gribas atdot jau pēc
pāris soļiem ārpus veikala. Tad uz sevi dusmojos, ka esmu iztērējusi naudu un laiku, piedevām saražojusi liekus atkritumus.
Protams, dzīšanās pēc modes padara traku, tāpēc nereti mani
pārņem vēlme izmest no skapja visas mazlietotās drēbes un atstāt tikai tās, kas ļoti patīk un piestāv pēc krāsas un silueta. Droši
vien tās būtu vieglāk savstarpēji kombinēt. Taču pagaidām tas ir
tikai sapnis – iepazīt sevi tik labi, ka spēju saprast, kas man īsti
der. Es pārāk ātri aizraujos ar kaut ko jaunu – ieraugot fotogrāfijās vai kino kādu interesantu tēlu, tūlīt vēlos to izmēģināt.
AROMĀTU MEKLĒJOT
Man ir grūti atrast piemērotas smaržas. Gandrīz visas šķiet par
saldu, par rūgtu, par svaigu vai kā citādi nepiemērotas, tāpēc tās
gandrīz nemaz nelietoju. Ļoti bieži aromāti man pat traucē – uzpūšu, un rodas nepatīkama sajūta. Ja garām paiet kāds izteikti
iesmaržojies cilvēks, šķiet, ka viņa aromāts gluži vai iesūcas
manī, es nevaru no tā atbrīvoties. Smaržas vienmēr pauž arī
emocijas un noskaņu, un atrast kaut ko pieņemamu izdodas reti.
Šobrīd lietoju Lancôme smaržas La Vie Est Belle, bet pavisam
nedaudz, lai pati tik tikko sajustu. Pieļauju, ka savu īsto varētu
atklāt starp nišas aromātiem. Taču vislabāk man patīk, kā smaržo tīra āda pēc dušas.
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Lancôme serums Génifique Advanced Serum – izcili viegls un lieliski
mitrina ādu.
■ Ļoti priecē Lancôme jaunais birstošais pūderis Long Time No Shine
Setting Powder – caurspīdīgs un novērš ādas nepilnības. Matē, bet
nesausina.
■ Grimā man šobrīd ļoti patīk brūnie miesaskrāsas toņi. Izmantoju Urban
Decay multifunkcionālo paleti Naked Skin Shapeshifter Palette, kurā ir gan
krēmveida, gan pūderveida toņi, un lietoju to sejas krāsas uzlabošanai un
izgaismošanai, arī plakstiņiem un vaigiem.
■ Matiem pēdējā laikā esmu iecienījusi frizieres ieteikto Label M zīmola
Texturising Volume Spray – labi piepaceļ matus pie saknēm.
■ Patīk matu laka Loréal Professionnel Tecni Art Air Fix – tai ir mierīgs,
neuzkrītošs aromāts.
■
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VISU AR MĒRU
Lai gan visiem stāstu, ka sevi vajag pieņemt tādu, kāds esi, vienmēr gribas būt labākā formā. Kustības, pastaigas, arī treniņi,
taču ne pārspīlēti – tas viss nāk par labu. Bērnībā biju ļoti aktīva,
mēs ar ģimeni daudz sērfojām, slēpojām, skraidījām ar suņiem
pa dārzu. Tagad ir citādi – esmu emociju un sajūtu cilvēks, un
vēlme vairāk kustēties man rodas spontāni, parasti pavasarī
vai rudenī. Ja redzu rezultātu – zūd kāds kilograms svara vai
muskuļi kļūst stingrāki, ir arī prieks par paveikto. Pēc laika
gan entuziasms noplok, taču reiz ļoti sasparojos un apmeklēju
fitnesa klubu no septembra līdz pat martam. Fiziskās aktivitātes
variēju – reizēm skrienu, reizēm pildu jogas vingrojumus, man
nepatīk vienveidība. Ja vēl ir laba kompānija, pozitīvās sajūtas
tikai vairojas. Gribētu izmēģināt arī dejošanas nodarbības, tikai
pagaidām neesmu izdomājusi, kādas man būtu piemērotākas.
Savulaik mēģināju neēst pēc sešiem vakarā un ievērot atslodzes
dienas, taču tam vajag ļoti stipru raksturu. Cenšos ēst veselīgi un
regulāri, tomēr ne vienmēr izdodas. Brokastīs man ir salāti vai
auzu pārslu putra, pusdienās – zivs vai gaļa. Parasti ļoti ieklausos sevī, lai saprastu, ko attiecīgajā brīdī vēlos. Ja gribēsies apēst
šokolādi, apēdīšu, bet, ja negribēsies, neņemšu, pat ja piedāvās.
Šokolāde man sagādā prieku vien īsu brīdi, pēc tam drīz vien
enerģijas līmenis strauji krītas, tāpēc labāk izvēlos smūtijus.

www.lofficielbaltics.com

IEDARBĪGS
SASTĀVS

Ādas labsajūtai
Franču zīmola Anna Semonin ledus kubiņi Express Radiance Ice Cube radīti ādas tvirtuma
un mirdzuma uzlabošanai. To sastāvā iekļauts avota ūdens, kas sniedz ādai nepieciešamo
mitrumu un revitalizē to; sarkanās aļģes un naktssveces eļļa, kas uzlabo ādas elastību;
savvaļas indigo, kam piemīt stresu mazinoša un nomierinoša iedarbība; azelaīnskābe,
kas palīdz mazināt pigmentplankumus un absorbē lieko sebumu; lizīns sīku krunciņu
un grumbiņu izlīdzināšanai. Savukārt īpaši acu zonai izstrādāti ledus kubiņi Eye Express
Radiance. Tie satur hialuronskābi, bioflavonoīdus un divdaivu ginku un paredzēti ādas
atsvaidzināšanai, tumšo loku, pietūkuma un krunciņu mazināšanai.

Lai palīdzētu saglabāt
skaistu ādu un cīnītos
ar tās hronoloģiskajām
novecošanas pazīmēm
(grumbām, sīkajām
krunciņām un ādas
atslābumu), kā arī straujā
un intensīvā dzīvesveida
izraisītām sekām (blāvs,
nevienmērīgs sejas tonis,
saguris izskats), VICHY
Laboratoires piedāvā trīs
jaunus produktus: dienas
krēmu Liftactiv Collagen
Specialist, kas sekmē ādas
spēju pretoties novecošanas
procesiem, naktskrēmu–
masku Liftactiv Hyalu Mask
ar 1% hialuronskābi un
aktīvo vielu koncentrātu
Liftactiv Vitamin C Fresh
Shot ar 15% tīra C vitamīna
un hialuronskābi.
www.vichy.com

www.annesemonin.com
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MAIGUMA
AURA
Chanel laidis klajā jaunu
Chance Eau Tendre
versiju – šoreiz kā parfīmu
Eau de Parfum. Sadarbībā
ar zīmola aromātu
laboratoriju parfimērs
Olivjē Polžs ziedu–augļu
kompozīciju padarījis
izteiksmīgāku, piešķirot
tai sievišķīgu auru. Maiga
un reizē poētiska, jaunā
kompozīcija atgādina
sievieti, kuras prieks un
iekšējais spožums padara
viņu neticami šarmantu.
www.chanel.com
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WARM
UP
Sportiskais šiks
apvienojumā ar
eleganci un nelielu
romantikas piedevu
ir pareizais enerģijas
kokteilis ceļā uz
panākumiem.
Atturīga krāsu
gamma, neuzkrītošs
meikaps un
skulpturāli silueti
izceļ atlētiskās
auguma aprises.

Modele KATE
Foto ALENA NIKIFOROVA
Producents NIKOLAJ GUROV
Stils VALENTINA GUROVA
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KRUĪZA KONTROLE
Sākotnēji kruīza jeb kūrortu (cruise/resort) kolekcijas, kuras demonstrēja maijā
vai jūnijā, bet sāka pārdot rudenī, bija paredzētas bagātiem ceļotājiem, kuri negribēja doties ziemas kruīzos ar pagājušās vasaras garderobi. Tagad tās ne tikai iepazīstina ar nākamās siltās sezonas tendencēm, bet arī piedāvā skatītājiem grandiozus šovus, kas ļauj dizaineriem izvērsties, daudz brīvāk izmantojot savu radošo
potenciālu. Ne mazāk svarīgi ir tas, ka kruīza kolekcijas ir daudz pieprasītākas
par parastajām un ienes luksusa zīmoliem lielu peļņu. Šie argumenti ir pietiekams iemesls iepazīties ar Resort 2019 kolekcijām.
Teksts: SOPHIE ABRIAT, KARINA EVANS

2019. gada kruīza šovi notika ne tikai neparastās vietās, bet arī
eksotiskos laikapstākļos. Pagājušā gada pavasara beigās Franciju
piemeklēja ilgstošas lietavas. Modes nams Louis Vuitton bija
izvēlējies skatei ideālu vietu – Laikmetīgās mākslas fonda dārzu
Senpoldevansā, pašā Provansas sirdī (šis fonds ir XX gadsimta
pazīstamo kolekcionāru Emē Magta un viņa sievas Margeritas
lolojums). Josepa Luisa Serta projektētā fonda ēka ir īsts šedevrs,
bet Vidusjūra rosina asociācijas ar kruīziem – šķiet, ko gan
vairāk var vēlēties!? Taču debesīs brieda tumši mākoņi, tāpēc
600 lūgto viesu sāka meklēt patvērumu zem kokiem. Tomēr
notika brīnums – līdz ar pirmās modeles iznācienu lietus
beidzās.
Runā, ka modes nams vērsies pie indiāņu šamaņa, kurš esot
izkliedējis lietusmākoņus pirms Louis Vuitton 2017. gada kruīza
skates Riodežaneiro, kā arī prinča Harija un Meganas Mārklas
kāzu dienā.
Pats šovs hipnotizēja viesus ne mazāk kā negaidītā lietusgāze,
vēlreiz apliecinot, ka Louis Vuitton ne velti pagarināja līgumu ar
radošo direktoru Nikolā Gekjē.
Šova galvenie temati bija ekscentriskums un retrofutūrisms.
Kolekcija bija ieturēta 80. gadu stilā: apjomīgas žaketes ar
akcentētu plecu līniju un fliteriem, sporta kurpju un botfortu
krustojums ar zeltītu zoli. Atmiņā iespiedās arī kaķu apdrukas,
veidotas amerikāņu Vogue bijušās radošās direktores Greisas
Kodingtones somu kolekcijai, un liesmas, kuras vizāžiste Peta
Makgrāta bija uzzīmējusi kādai modelei uz pieres.
VIŅPASAULES MODE
Divas dienas pēc Louis Vuitton skates savu kruīza kolekciju
prezentēja Gucci. Modes nama vadītājs Alesandro Mikēle bija
nolēmis sagādāt viesiem īpašu pārsteigumu un uzaicināja tos uz
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senu romiešu kapsētu Francijas pilsētā Arlā, kur savulaik auglīgi
strādāja, bet pēc tam neprāta lēkmē sev auss ļipiņu nogrieza
Vinsents van Gogs. Pasākuma gaisotne pilnībā atbilda videi:
šovā figurēja peoniju buķetes un krusti apdruku vai rotu veidā,
skeleti, pāvesta mitrai līdzīgas galvassegas, bizantiešu rožukroņi,
savdabīgs viktoriānisma un panku stila sajaukums. Fonā
skanēja fragmenti no Frānsisa Forda Kopolas filmas «Drakula»
saundtreka un poļu komponista Zbigņeva Preisnera «Rekviēma
manam draugam». Skates noslēgumā uzstājās Eltons Džons.
«Gribēju parādīt viņpasaules skaistumu,» mazliet patētiski
savu kolekciju komentēja Mikēle. Tomēr ir skaidri redzams, ka
dizaineru drīzāk iedvesmojis neizsmeļamais modes un reliģijas
attiecību temats, kas tika atspoguļots arī pagājušā gada Kostīmu
institūta ballē un ar to saistītajā izstādē.
TAS IR DĀRGI, BET ATMAKSĀJAS
Kopumā 2019. gada kruīza kolekcijas konkurēja gan radošuma,
gan izšķērdības ziņā. Šķiet, to devīze bija – nekādu ierobežojumu
dizaineriem un milzīgi izdevumi, nodrošinot all inclusive
svarīgākajiem preses pārstāvjiem un iepircējiem. Un tās ir tikai
starpsezonu kolekcijas, kas ilgu laiku bija vienkārši komerciāls
pielikums pamatkolekcijām un neizraisīja īpašu interesi.
«Kruīza skates ir izvērtušās par fantastiskām izrādēm,» teic
Dior radošā direktore Marija Grācija Kjuri. «Kurš gan gribēs
pirkt parastu kleitu, ja var iegādāties daļu no leģendāra šova!?
XXI gadsimta sākumā, kad mode ir pārtapusi par biznesu pat
savās radošākajās izpausmēs, ir pilnīgi skaidrs, ka veiksmīgas
kruīza kolekcijas gaida spoži panākumi.»
Tomēr izdot naudu kruīza skatēm var atļauties tikai modes
pasaules lielākie spēlētāji: Chanel, Louis Vuitton, Dior, Gucci,
Prada.
Kopš 2002. gada notiek arī starpsezonu skates Chanel Métiers
d’Art, kas veltītas modes nama vēsturei un saiknei ar dažādām
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ŠOVS LIETUS LAIKĀ

Chanel 2019. gada
kruīza kolekcijas
skate Grand Palais
Parīzē.
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Gucci kruīza
skate sengrieķu
nekropolē Arlā.

Louis Vuitton kruīza
kolekcijas skate
Fondation Maeght parkā
Senpoldevansā.

«KRUĪZA SKATES IR IZVĒRTUŠĀS
PAR FANTASTISKĀM
IZRĀDĒM. KURŠ GAN GRIBĒS
PIRKT PARASTU KLEITU,
JA VAR IEGĀDĀTIES DAĻU
NO LEĢENDĀRA ŠOVA!?
XXI GADSIMTA SĀKUMĀ,
KAD MODE IR PĀRTAPUSI
PAR BIZNESU PAT SAVĀS
RADOŠĀKAJĀS IZPAUSMĒS,
IR SKAIDRS, KA VEIKSMĪGAS
KRUĪZA KOLEKCIJAS GAIDA
SPOŽI PANĀKUMI.»
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pasaules vietām, sākot ar Singapūru un beidzot ar Havanu. Karls
Lāgerfelds prot ieintriģēt skatītājus, un šķiet, ka kārtējās skates
norises vieta ir ne mazāk svarīgs faktors kā tas, ko ieraudzīs
pirmajā rindā sēdošie VIP viesi.
2005. gada maijā Dior uzaicināja 200 iepircējus un VIP klientus
uz skati Ņujorkā, luksusa koncerna LVMH tornī Manhetenā.
2014. gadā ar princeses Šarlēnas svētību skate notika Monako,
bet pēc gada kruīza kolekcija atkal tika prezentēta Ņujorkā.
Pirmajās rindās sēdēja dziedātāja Rianna, franču kinozvaigzne
Mariona Kotijāra un supermodele Helēna Kristensena, bet
preču iepircēju un žurnālistu skaits bija pieaudzis līdz 950. Uz
pasākuma norises vietu viesi brauca ar pasažieru prāmjiem, kas
bija rotāti ar Dior logotipiem.
Itāliešu modes nams Prada kruīzu klubam pievienojās tikai
2017. gadā. Tas, protams, notika Milānā, Fondazione Prada
observatorijā. Mjučia bija izvēlējusies indiāņu tematiku: sapinusi
modelēm bizes un saspraudusi matos spalvas, bet gaisīgās
šifona kleitas papildinājusi ar pusgarām zeķītēm un sudrabaini
zeltītām kurpēm.
Prada 2019. gada kruīza kolekcija tika demonstrēta Ņujorkā,
bijušās klavieru fabrikas ēkā ar skatu uz Hudzonu, un
industriālā vide lieliski saskanēja ar 90. gadu stilā ieturēto
kolekciju. Prada radošā direktore ar smaidu atskatījās uz šo
dekādi, piedāvājot skatītāju uzmanībai ekstravagantus kārtainos
ansambļus, milzīgas ausaines, rišām rotātus minisvārciņus,
daudzkrāsainus apavus komplektā ar dažādas formas zeķītēm

FОТО: CLAUDE PARIS/AP/SCANPIX/LETA, YANNIS VLAMOS /PIXELFORM/SIPA/SCANPIX/LETA; YANNIS VLAMOS /PIXELFORM/SIPA/
SCANPIX/LETA; JACOPO RAULE/GETTY IMAGES, ESTELLE HANANIA

www.lofficielbaltics.com

un ugly apdruku kokteili. Tomēr tas viss izskatījās valkājams –
kā jau parasti Prada sniegumā.

veidojot, dizaineri rūpīgi analizē klientu gaumi, vēlmes un
vajadzības.»

VISTA, KAS DĒJ ZELTA OLAS

GALVENAIS TRUMPIS – EMOCIJAS

Kruīza kolekcijas tiek tirgotas butikos astoņus mēnešus, krietni
ilgāk nekā klasiskās, un dažiem modes namiem ienes 40–50%
gada apgrozījuma. «Chanel ik gadu izlaiž astoņas kolekcijas, un
pārdošanas ziņā kruīza kolekcija ir pirmajā vai otrajā vietā,»
Guardian žurnālistam atzinās zīmola modes aktivitāšu daļas
prezidents Bruno Pavlovskis.
Kruīza kolekcijas ir arī tiešsaistes tirgus hits. «Šīs kolekcijās ilgāk
dzīvo bez atlaidēm, jo mēs jau tā pārdodam aptuveni 800 kruīza
apģērbu nedēļā», stāsta Net-a-Porter globālo iepirkumu
menedžere Elizabete fon der Golca. Šīs kolekcijas ir ideāli
piemērotas arī Tuvo Austrumu un Latīņamerikas valstu tirgiem,
kur nav aktuāla rudens un ziemas mode.
«Tā dēvēto klasisko kolekciju skates ir straujš uzbrukums
masu patērētājam – spēka demonstrācija ar īsiem, reizēm
vienkāršotiem vēstījumiem no pirmā līdz pēdējam siluetam,
bet kruīza kolekcijas ir vairāk orientētas uz modes namu
pastāvīgajiem klientiem, nevis sabiedrības viedokli,» uzskata
trendu biroja Carlin Creative stila eksperts Tomass Zilbermans.
«No vienas puses, tās kļūst aizvien radošākas, no otras –
ekoloģiski atbildīgākas, jo paredzētas ilgākai valkāšanai. Tās

Viens no kruīza kolekciju galvenajiem trumpjiem ir iespaids
un emocijas, tāpēc modes nami neskopojas un izdod par šoviem
vairākus miljonus eiro. 2018. gadā Chanel pulcināja savus
960 viesus zem Grand Palais stikla jumta Parīzē, lai pārsteigtu
ar 100 metru garu kruīza kuģi La Pausа (tā sauca Koko Šaneles
villu Francijas dienvidos), kuru būvēja aptuveni divsimt cilvēku.
Visiem aizrāvās elpa, kad, skanot Pet Shop Boys dziesmai Go
West, uz kapteiņa tiltiņa parādījās Karls Lāgerfelds un modeles
vieglās kleitiņās ar vēja rožu un glābšanas riņķu rakstu. Voilà!
Vēlamais (un pārdodamais) iespaids bija radīts.
Neatpalika arī modes nams Dior, izvēlējies skatei
XVIII gadsimtā celtās Šantijī muižas iespaidīgos staļļus. Šovu
atklāja septiņas meksikāņu jātnieces baltos zirgos, kurām
ir tiesības piedalīties korridā; tieši viņas iedvesmoja Mariju
Grāciju Kjuri šīs kolekcijas radīšanai. Sekoja defilē: puķaini
maksisvārki un baltas blūzītes ar Šantijī mežģīnēm, salmu
cepures un robusti kaučuka šņorzābaki. Kolekcijas galveno –
spēka un trausluma kontrastu – akcentēja spēcīga lietusgāze.
Varbūt modes nams bija vērsies pie tā paša šamaņa, kurš
izkliedēja mākoņus zīmolam Louis Vuitton?

Meksikāņu amazones Dior kruīza skatē
Šantijī muižas staļļos.
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Latvijas rotu dizainers Aleksandrs
Vens savā daiļradē izmanto metālu
sakausējumus, balto un dzelteno zeltu un
dabiskus akmeņus: briljantus, topāzus
u.c. Jaunā meistara veidotās rotas ir roku
darbs, līdz ar to klients pats var piedalīties
to dizaina veidošanā.
Meistara darbu vidū ir gan klasiska
stila gredzeni, auskari un kuloni, kuros
apspēlētas ģeometriskas formas un
līnijas, gan oriģinālas rotas. Šajā pavasarī
Aleksandrs piedāvā jaunu rotu līniju
ar pērlēm, kuras sievišķīgie kuloni
un auskari lieliski papildinās sezonas
romantiskos tērpus.
www.aleksandrven.com
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