Módne fórum

Život je hra, Hrajte si!
Nová kolekce holandské značky GEISHA říká ANO módě i ženskosti. Je univerzální, nadčasová,
lehko kombinovatelná a plná nejstylovějších kousků, které budou v hledáčku módních trend-setterů
v následující sezóně jaro/léto 2017. Hra s trendy a kreativita jsou u dezignérů této značky na
prvním místě. Už několik sezón oslovuje Geisha stále větší okruh žen svým jedinečným přístupem
k módě. Geisha - to je jednoduše celá filosofie, která je transformována na unikátní a individuální
kousky, které podněcují k vzájemné kombinaci.
GEISHA má na sezónu jaro/léto 2017 pestrou nabídku
košilových šatů, halenek, kalhot, blejzrů, lehkých úpletů,
sukní i overalů. Barevně se posouvá do kombinací mnohých šedých odstínů ve všech barevných sytostech, své
místo mají pudrové odstíny, olivová, námořnicky modrá,
přírodní zemité odstíny,taupe, písková, věčná bílá a paletu
barev doplňují syté odstíny tyrkysové a korálové.
Pruhy a proužky, ať už horizontální, vertikální či šikmé
– všechny si našly cestu v nápaditých formách a střizích,
časté je jejich střídání s monochromatickými bloky v příbuzných barvách, přibyly vícebarevné vzory, abstraktní
geometrie, objeví se i špetka romantiky v podobě krajek a
výšivek. Košilové šaty dokáží vytvořit
outfit, ve kterém se žena cítí pohodlně a zároveň žensky. Jsou lehké, pohodlného střihu, neobepínají postavu a je z nich možné
vykouzlit i rafinovaný kousek.
Stačí si pohrát s knoflíky či
zvýraznit páskem. Stejně
skvěle vyniknou
i hlenky ko-

šilového střihu v maxi délkách doplněné jednobarevnými
džínami v neutrálních odstínech. V kolekci GEISHA jaro/
léto 2017 je halenek nabídka bohatá- jednobarevné, proužkované, s krátkým či dlouhým rukávem, stojáčkem či klasickým límcem – stačí si vybrat.
50-tá a 70-tá léta se vracejí v kolekci GEISHA v podobě džínové klasiky. Inspiraci je možné hledat i v legendě
těchto let Jane Birkin a jejím pověstném stylu, který byl
směsí hippie a nádechu romantiky. Zvonové džíny, k tomu
rozepnutá košile s límečkem, knoflíkovou légou, či oversize košile, pro chladnější večery doplněna o lehké úpletové
svetříky či volné blejzry – to je sázka na
ikonický look.
Klíčem k dokonalosti budou
viditelné a stylové detaily jako netradiční šněrování, ozdobné knoflíky, průsvity či lampasy tón v tónu
anebo barevně odlišené, a to na
kalhotách i šatech. Sezóna jaro/
léto 2017 se značkou Geisha
se bude nést ve znamení romantické

nálady a ženskosti. Decentní paleta barev v kombinaci
s texturou a průhlednými materiály, ikonickými vzory, nekonečnými možnostmi vrstvení a variability jednotlivých kousků, tvoří spolu jedinečný
módní zážitek. Geisha přímo vybízí k tvoření
vlastního stylu. Zkoušejte! Tvořte!! Hrajte si!!!
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