
Prima edi]ie a Romanian
Fashion Philosophy,
desf`[urat`, recent, la
Palatul Bragadiru, din
Bucure[ti, a adus în
lumina reflectoarelor
peste 25 de designeri [i
branduri din România,
Italia, Germania, Rusia [i
Grecia. Modelele prezen-
tate – [i recomandate
pentru 2017 – au fost
inspirate de femeia
modern`, care urmeaz`
tendin]ele modei, dar
f`r` a-[i sacrifica
libertatea [i confortul. Se
poart`, a[adar, exact
]inutele în care ne sim]im
bine, cu accente roman-
tice, sofisticate sau rafi-
nate, func]ie de eveni-
ment [i starea de spirit a
momentului. {i oferta de
culori este generoas`, de
la pasteluri pân` la
albastru-ardezie, verde-
avocado sau galben-
mu[tar, eventual cu
inser]ii metalice, cât s`
spargem monotonia [i
cenu[iul vie]ii de zi cu zi.
Constrângerile nu se
simt nici m`car la nivel
de ]es`tur`. Dimpotriv`,
sunt încurajate combi-
na]ii dintre cele mai
ciudate, gen stof` [i
m`tase, catifea [i in,
piele [i dantel`.
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La capitolul mod`, prima veste bun` este c` [i
în 2017 vom umbla... îmbr`ca]i. Nu râde]i, au
existat câteva tentative „din contr`”, pe
Magheru, ziua în amiaza mare, dar au fost
re]inute de Poli]ie. A doua veste bun` este c`
30,66% din popula]ia României (conform unui
sondaj „ziare.com”) se îmbrac` de la Paris,
Londra sau New York. Din p`cate, îns`, dup`
moda din 1900 toamna, bine reprezentat` în
puzderia de magazine second-hand.

text Liliana Petru[
foto Dan Atanasiu

{i, în fine, a treia veste bun`! Avem [i noi, în sfâr[it,
o filosofie a modei, expus`, recent, printr-un festival.

Romanian
Fashion
Philosophy
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Institutul de mod` Salomeia Tru]` ne propune o
nou` genera]ie de designeri [i, evident, o
viziune proasp`t` asupra hainelor pe care le
purt`m. În colec]iile semnate Diana Stan,
C`t`lina Negara sau Raluca Olaru, femeia anului
2017 î[i permite
aproape orice: s` fie
îndr`gostit` de
lucrurile simple, s`
adopte un stil angelic
sau s` rup` uni-
formizarea social`, prin
culori [i printuri vii.

Nu [ti]i ce-o s`
îmbr`ca]i la masa
tradi]ional` de
Cr`ciun sau în
noaptea de
Revelion?
Romanian Fashion
Philosophy v`
propune o ]inut` cu
volum. Fustele [i
rochiile supradi-
mensionate în
partea de jos, dez-
golind umerii sau
accentuând bustul,
pentru un plus de
feminitate, sunt
alegerea ideal`.
Paleta de culori
este condus` de
familia albastru,
urmat` de tonuri de
p`mânt [i accente
vibrante (pân` la
auriu sau roz-
zmeur`, de pild`).
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Bun sau r`u,
vesel ori trist,
fiecare an î[i are
miresele lui. Cele
din 2017 vor fi „tip
prin]es`“, cel
pu]in dac` aleg
brandul italian
Creazioni CM.
Celebru pentru c`
ofer`, de fiecare
dat`, nu doar o
rochie de
mireas`, ci o
întreag` poveste.
{i ce ne-am putea
dori mai mult?
Eventual - zic [i
eu, nu dau cu
parul! – ca
designerii s`
propun` variante
la fel de glamour
[i pentru „rochia
de divor]“.


