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Fashion news of the week…
written by The K-magazine 17/10/2017
Δεν θα µπορούσαµε να ξεκινήσουµε τα fashion news αυτής της εβδοµάδας πέρα από την Athens Xlusive
Designers Week που ανοίγει την Πέµπτη και θα διαρκέσει µέχρι την Κυριακή, στο Ζάππειο Μέγαρο.
Καταξιωµένοι σχεδιαστές µόδας, δηµοφιλή fashion brands, πρωτοεµφανιζόµενα σχεδιαστικά ταλέντα και
δηµιουργοί αξεσουάρ, θα δώσουν το δυναµικό παρών στην 22η AXDW, παρουσιάζοντας όλες τις νέες
τάσεις της µόδας για την επερχόµενη σεζόν Spring/Summer 2018.
Αυτή τη σεζόν, η Εβδοµάδα Μόδας έχει τη χαρά να φιλοξενεί ως επίτιµη προσκεκληµένη, την ιδρύτρια και
Creative Director του διεθνούς οίκου µόδας Blumarine, κυρία Anna Molinari, η οποία συµπλήρωσε 40 χρόνια
προσφοράς στον κλάδο της µόδας και την προηγούµενη σεζόν τιµήθηκε σε µια µεγαλοπρεπή διοργάνωση
προς τιµήν της από το Milan Fashion Week.Η Anna Molinari επέλεξε την Αθήνα και την Athens Xclusive
Designers Week για να πραγµατοποιήσει την παγκόσµια πρώτη παρουσίαση της νέας συλλογής Blugirl SS 18.
Η συλλογή θα παρουσιαστεί µέσα από ένα καταπληκτικό fashion show το οποίο επιµελείται η διοργάνωση,
στο Περιστύλιο του Ζάππειου Μεγάρου.
Εµείς πάντως ανυποµονούµε να παρακολουθήσουµε τα fashion shows του Vassilis Zoulias και Parthenis…
Και να προσθέσουµε ότι η Shiseido είναι o Οfficial Make up Sponsor της 22ης ΑΤΗΕΝS XCLUSIVE
DESIGNERS WEEK µε επικεφαλής τον Make up Director Βαγγέλη Θώδο.

Στο περιοδικό της Massimo Dutti, Paper, παρουσιάζεται το νέο editorial µόδας, Style Update, το οποίο
περιλαµβάνει τις τελευταίες τάσεις και τα βασικά στιλ της νέας συλλογής, για τη σεζόν
Φθινόπωρο/Χειµώνας 2017-2018. Η συλλογή διαθέτει µια αστική κλίση, ενώ επικεντρώνεται στο προφίλ µιας
κοσµοπολίτικης γυναίκας, που επιλέγει στιλ είτε πιο executive, είτε κοµψό casual.
Σακάκια κοστουµιών, µπλούζες για καθηµερινά look γραφείου, εκλεπτυσµένα παλτό και φορέµατα. Το
µαύρο, το σκού- ρο µπλε, το λευκό και οι γήινοι τόνοι σε διαφορετικές αποχρώσεις κυριαρχούν στην
παλέτα.
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Ο οίκος υψηλής ωρολογοποιίας, IWC Schaffhausen, έδωσε το «παρών» στο fashion & gourmet δείπνο «Taste
the Fashion The 5th Element», που πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό τη στήριξη του έργου της Ένωσης «Μαζί
για το Παιδί», στο Hilton Αθηνών. Στην έναρξη του δείπνου η IWC «ταξίδεψε» όσους παρευρέθηκαν, στον
κόσµο των νέων γυναικείων ρολογιών της οικογένειας Da Vinci. Σε µία µυστηριώδη ατµόσφαιρα, τα
µοντέλα περπάτησαν στην πασαρέλα, φορώντας τις νέες δηµιουργίες της IWC και µέσω ενός video που
προβλήθηκε, οι παρευρισκόµενοι «µεταφέρθηκαν» σε ένα palazzo της Φλωρεντίας.
Το 2017 είναι αφιερωµένο στην οικογένεια Da Vinci της IWC και η νέα συλλογή αποτελεί µια µοντέρνα
εκδοχή του σχεδιασµού των ρολογιών Da Vinci της δεκαετίας του 1980, διατηρώντας την κλασική
στρογγυλή κάσα.

