
to kamienie milowe współczesnego 
wzornictwa (np. stolik kawowy  
w kształcie słonia dla marki Vitra). 
Lounge Chair, zaprojektowany 
przez nich w 1956 r. fotel z podnóż-
kiem w angielskim stylu, do dziś 
pokazywany jest w muzeach na ca-
łym świecie jako przykład nowator-
skiego wzornictwa. A Eames  
House, dom w Pacific Palisades  
w Kalifornii, uchodzi za mekkę ar-
chitektów, którzy pielgrzymują tam, 
by podejrzeć różne ciekawe rozwią-
zania (choć powstał w 1949 r.!).
Eamesowie eksperymentowali  
z materiałami. Robili fotele ze sklej-
ki, krzesła z plastiku i inne meble  
z metalu. Chcieli „ofiarować  
jak najwięcej najlepszych rzeczy 
jak największej liczbie ludzi za jak 
najmniejsze pieniądze”. Poza tym 
fotografowali, kręcili filmy, robili 
wystawy multimedialne, a nawet 
wymyślali zabawki dla dzieci.  
Wydany przez Taschen album  
dokumentuje cały ich dorobek. 
Warto mieć go na półce.

 zobaCz najbardziej nie-
zwykłą biżuterię tego  
sezonu. Consuelo Castiglioni, 
projektantka domu mody Marni, 
stworzyła minikolekcję naszyjni-
ków z drewna i metalu.  
Na pierwszy rzut oka wszystkie 
wyglądają futurystycznie, ale fa-
chowiec od razu rozpozna w nich 
elementy instrumentów muzycz-
nych, m.in. gryf gitary, uszczelki  
do waltorni, podbródek skrzypiec 
oraz kołek i tzw. żabki do smyczka.  
Castiglioni przyczepiła do nich zro-
bione z kryształów ważki lub kwia-
ty. Efekt? Totalnie nowatorski. Cze-
kam, aż zaczną je nosić fashionistki. 
Ciekawi mnie, z czym je połączą. 

 Co jest teraz bardziej 
CooL od jedzenia i mody? 
Absolutnie nic! kiedy oglądam 
zdjęcia moich znajomych na Face-
booku i instagramie, widzę, że po-
łowa z nich fascynuje się tym,  
co nosi, a druga połowa – tym,  
co je. Jeśli tak jak ja masz słabość  
i do jednego, i do drugiego, zajrzyj 
na blog TasteofRunway.com. Zało-
żyła go Anna Marconi, młoda  

włoska projektantka. – Mody uczy-
łam się w Istituto Marangoni w Me-
diolanie, a tajniki gotowania pozna-
wałam od dzieciństwa w kuchni 
mojej mamy. To najlepsza szkoła  
na świecie – mówi Anna.
Blog od początku do końca tworzy 
sama. Własnoręcznie przygotowu-
je wszystkie potrawy, potem je  
fotografuje i wrzuca zdjęcia do sie-
ci. Od czego zaczyna? – Najpierw 
analizuję kolekcje. Próbuję znaleźć 
looki, które przypominają jedzenie. 
Biorę pod uwagę kolor, teksturę, 
kształt, objętość stroju, a później 
przekładam te elementy na danie, 
które mogłoby być rozkoszą  
dla zmysłów. Czasem robię od-
wrotnie: patrzę na przepis, jakby 
był strojem, i szukam w kolekcji 
czegoś o podobnym „smaku”  
– zdradza tajniki swojej pracy. 
Na TasteofRunway.com jest ryż  
z curry zainspirowany miodową 
suknią McQueena, smoothie w ko-

lorze sukienki Chloé, sałatka z ko-
stek arbuza i fety ułożonych w taką 
szachownicę jak na kurtce Acne 
Studios. Wszystko nie tylko piękne, 
lecz także smaczne. Zresztą mo-
żesz spróbować sama, bo do każdej 
potrawy podany jest przepis.  
Po włosku lub po angielsku. No ale 
od czego jest Google Translate. 

 Cios dLa jessiki merCedes, 
maFFashion i kasi tusk.  
żadna z nich nie znalazła się na liś- 
cie najlepiej ubranych czytelników 
magazynu „Vanity Fair”! trafiła  
na nią za to kompletnie nieznana  
w mediach magdalena knitter, au-
torka bloga Passion4Fashion.com.pl. 
O Magdalenie wiadomo niewiele: 
mieszka w Leicester, zakupy lubi 
robić w londyńskim Harrodsie,  
kocha torebki Chanel i sukienki  
La Mania. Zaciekawiona weszłam 
na jej bloga i... od razu dodałam go 
do ulubionych. 

popkultury

alicja
alicja szewczyk,  
wielbicielka torebek, 
uzależniona od sushi, kawy 
i śmietanki (towarzyskiej)w krainien a

 t r o p i e  t r e n d ó w
www.glamour.pl www.glamour.pl

Marni zrobiło 
„muzyczną” kolekcję. 
ViVienne 
westwood namawia 
do bycia eko. nowa 
polska marka Filip 
von Polen wchodzi  
na rodzimy rynek,  
a światowa moda okazuje 
się... całkiem smaczna. 
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królowa jest 
tylko jedna?  
sorry, doda, 
teraz rządzi 
katy perry.

„muzyczną”  
biżuterię marni 

można kupić  
na marni.com. 

ceny, bagatela, 
od 300 do 360 

euro.

 na to Czekałam! Honey, 
nowy zapach Marca Jacobsa,  
zastąpi na półce w mojej łazience 
inspirowany biedronkami Dot. 
miód jest teraz bardzo „hot”, nie 
tylko w kuchni, ale też w modzie 
(przykład: „pszczelarska” kolekcja 
domu mody alexander mcQueen), 
więc jacobs postanowił to wyko-
rzystać. Wcale mnie to nie dziwi, 
bo zawsze trzyma rękę na pulsie! 
W Honey miód połączył z zieloną 
gruszką, soczystą mandarynką, 
kwiatem pomarańczy i nektarem 
brzoskwini. Dodał wiciokrzew  
i szczyptę złotej wanilii. To perfu-
meryjny majstersztyk: lekko kwia-
towy, świeży i energetyzujący,  
a jednocześnie bardzo ciepły.  
Będzie idealny na jesienne dni, 
kiedy zacznie mi brakować słońca. 
 

 Para, o której warto 
PrzeCzytać. Charles Eames  
i jego żona Ray są doskonale znani 

każdemu, kto choć trochę intere-
suje się designem ubiegłego wie-
ku. Mówi się, że ich wkład w roz-
wój modernistycznej architektury 
oraz projektowania mebli jest nie-
oceniony. Wiele ich projektów  

must-have 
wielbicieli  
architektury:  
album „eames”, 
taschen.com.

jak smakuje moda?  
zobaczysz na blogu  
tasteofrunway.com.

marc jacobs  
sam zaprojek- 
tował flakon 
perfum honey! 
cena: 195 zł/30 ml
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jorskim Museum of Modern Art 
przez 736 godzin i 30 minut w mil-
czeniu i bez ruchu). w galerii Pace 
w nowym jorku jay z śpiewał  
swój nowy kawałek „Picasso baby”  
z płyty „magna Carta... holy grail”. 
w kółko. Przez sześć godzin. 
Wszystko na potrzeby teledysku, 
który już możesz obejrzeć w sieci.
Widzami performance’u byli sami 
„art lovers”, w tym prawdziwa  
„Picasso baby”, czyli wnuczka Pabla, 
Diana Widmaier-Picasso (z zawodu 
historyk sztuki). Poruszenie wywo-
łało pojawienie się samej Mariny 
Abramović. Weszła po cichu, zdjęła 
buty i zaczęła tańczyć na środku 
sali. Podobno było magicznie...
A wracając do promowania sztuki... 
„Chcę Picassa w moim domu” – to 
pierwsze słowa w „Picasso Baby”. 
Dalej Jay Z rapuje o Luwrze, galerii 
Tate Modern i targach sztuki Art 
Basel. Padają nazwiska m.in. Leo- 
narda da Vinci, Mony Lisy, Marka 
Rothki, Andy’ego Warhola, Jeana-
-Michela Basquiata i Jeffa Koonsa. 
Ciekawe, czy teraz jego fani zaczną 
masowo odwiedzać muzea.

 PoLskie owCe, koguty, 
gruszki i kwiaty mogą być 
„hot”! Mało tego: w niczym  
nie ustępują brytyjskim pszczołom, 
które zainspirowały kolekcję 
McQueena, ani przyrodzie Sycylii,  
z której od lat czerpią Dolce & Gab-
bana. szansę na zaistnienie w mo-
dzie naszym polskim jeleniom,  
sowom czy lisom dał Filip nocko, 
twórca marki Filip von Polen, która 
na razie specjalizuje się w chustach. 
Ja zakochałam się w nich od pierw-
szego wejrzenia, bo przypominają 
mi o wakacjach na wsi. 
– Chodzi o przybliżenie ludziom na-
szej zapomnianej natury w zabaw-
ny sposób – powiedział mi Filip.  
Na projektowanych przez niego 
chustach zdjęcia zwierząt i przyro-
dy są zmultiplikowane i przerobio-
ne na wzór obrazków z dziecięcej 
zabawki – kalejdoskopu. Tłem  
tych kolaży są polskie krajobrazy.
Wszystko jest nowoczesne i dalekie 
od kiczu, z jakim kojarzy się folklor. 
Filip von Polen to nowa marka,  

ale jej założyciel nie jest debiutan-
tem. Studiował modę w Berlinie.  
W Nowym Jorku pracował dla  
Jeremy’ego Scotta i Zaca Posena,  
dla którego tworzył printy. W Pary-
żu projektował u Jeana-Charlesa  
de Castelbajaca. Po rocznym poby-
cie tam stworzył pierwszą kolekcję 
Filip von Polen. Jego jedwabne chus-
ty są produkowane we Włoszech. 
Wszystkie zdjęcia do nadruków  
robią jego znajomi. Oczywiście  
w Polsce. Ja już zgłosiłam Filipowi 
kandydaturę mojego kota. Liczę,  
że załapie się do następnej kolekcji. 

 zaPomnij o t-shirtaCh  
z hasłami! z nowego jorku 
nadCiąga nowa moda.  
Les Plus dorés (w skrócie LPd)  
to mała marka, która już narobiła 
sporo hałasu. zadebiutowała  
na rynku koszulkami inspirowany-
mi takimi, jakie noszą na boisku  
piłkarze. Tylko że zamiast nazwisk 
i numerów zawodników są nazwi-
ska topowych projektantów oraz 

cyfry oznaczające ich rok urodze-
nia. Sprzedają się jak świeże bu-
łeczki. Jest Wang, Ghesquière,  
tisci, Jacobs, Margiela, Slimane...  
Ja wybrałabym „Miuccię 49”. Wiem, 
że kobiet o wiek się nie pyta, ale 
myślę, że pani Prada za ujawnienie 
jej wieku się nie obraziła. W końcu 
w głębi duszy jest rewolucjonistką  
i konwenanse ma za nic.  

 masz dość ekoLogii?  
Kojarzy ci się z nudą? Z segregowa-
niem śmieci i oszczędzaniem wody?  
Ja, kupując rzeczy eko, lubię, gdy są 
przy okazji ładne i modne.  
Vivienne Westwood, druga po Stelli 
McCartney (o której przeczytasz  
w „Generacji eko” na str. 53) najbar-
dziej „zielona” projektantka, zapro-
jektowała dla marki SIGG serię alu-
miniowych butelek, które są świetną 
alternatywą dla plastikowych. 

Poza tym mają same zalety: są lek-
kie, ulegają biodegradacji, nie zawie-
rają szkodliwych ftalanów i nie 
zmieniają smaku napojów. Czyli 
trzy w jednym: ekologiczne, prak-
tyczne, „in fashion”. I o to chodzi!
 

 dobry Powód, żeby zaCząć 
oszCzędzać: butik The Runway 
w warszawskim budynku Metropo-
litan (pl. Piłsudskiego 1) sprowadza 
marki marzeń. Już można tam kupić 
seksowne szpilki Sergio Rossi oraz 
suknie Eliego Saaba (specjalisty  
od kreacji na czerwony  
dywan) i jego eleganckie 
dodatki (m.in. torby z kolo-
rowych skór). w nowym 
sezonie przybędzie kolejna 
marka – Victoria beckham. 
jej linia prêt-à-porter pojawi 
się w sprzedaży we wrześ- 
niu, a torebki – najprawdo-
podobniej w grudniu.  
W sam raz na gwiazdkę!  
A więc: „Kochany Święty 
Mikołaju...”.

 „TyLKO JEDEN ARTySTA  
NA ŚWIECIE POTRAFI SPRZE-
DAć ABSOLuTNIE WSZySTKO” 
– ogłosili niedawno amerykańscy 
spece od marketingu, mając na myś- 
li Jaya Z, który według nich ma naj-
większy wpływ na to, co kupują 
konsumenci. kiedy rapował o szam-
panie Cristal, producent tego trunku 
zanotował rekordową sprzedaż.  
Podobnie było np. z butami reebok. 
teraz jay z postanowił promować 
sztukę. Ostatnio zainspirował się 
„Artystką obecną” – słynnym  
performance’em Mariny Abramović 
(podczas którego siedziała w nowo-

popkultury

alicjaw krainie

www.glamour.pl

od czasu performance’u 
w nowojorskim moma 
artystka marina 
abramović inspiruje ludzi 
mody i sztuki. ostatnio jaya z.

www.glamour.pl

marina abramović była na okładkach magazy-
nów „v” i „pop”. teraz pojawiła się w teledysku 
jaya z, który kręcono podczas performance’u.

w czyjej grasz lidze? t-shirty lpd, cena: ok. 360 zł, 
net-a-porter.com

aluminiowe butelki vivienne westwood dla sigg,  
cena: 99 zł, makanu.com.pl

teraz polska? tak! 
chusty marki filip 
von polen z nadru-
kami naszych ro-
dzimych zwierząt  
i krajobrazów  
kupisz w butiku 
jolli we wrocła-
wiu i w sklepie ipm  
design w krakowie. 
cena: ok. 540 zł
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do tej pory  
podziwiałam  
eliego saaba  

za suknie.  
podczas wizyty  

w the runway  
zakochałam się 

w jego torbach. 
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