
Co jest trendy? 



PASTELE 

 

Ktoś powie: ale odkrycie, pudrowe 
kolory wracają każdej wiosny. Tak, 
ale tym razem w całkiem nowej 
odsłonie. Królować będą pastele w 
chłodnych, lodowych odcieniach, 
przywołujące na myśl świeżość i 
witalność. „To kolory przypominające 
lody, ale nigdy nie są zbyt słodkie” – 
powiedziała o tych 
barwachVictoria Beckham, która 
wprowadziła je do swojej kolekcji 
wiosna lato 2018. Pastelowa paleta 
fioletów, niebieskości, różów czy 
żółcieni zdominowała New York 
Fashion Week (Michael Kors, 
Calvin Klein, Tom Ford, Coach), ale 
pojawiła się także na Tygodniach 
Mody w Paryżu i w Mediolanie: 
Chanel, Hermes, Acne Studios, 
Alexander McQueen i Blumarine, 
Versace czy Roberto Cavalli. 



JEANS 

 

Chyba nigdy nam się nie znudzi, i 
ponownie im więcej denimu w 
jednym zestawie, tym lepiej. W 
sezonie jesień zima 
2017/18 jeansowy total 
look oznaczał komplet góry (kurtki 
czy koszuli) z dołem (spodniami), a 
na wiosnę i lato 2018 idziemy o 
krok dalej i dokładamy kolejny 
element wykonany z tego 
materiału: nakrycie głowy, kurtkę, 
marynarkę, a nawet torbę i buty. 
Tradycyjny canadian 
tuxedo jeszcze nigdy nie był tak 
kreatywny i różnorodny (zachwyca 
mnogość odcieni i wykończeń), ale 
też elegancki, czasami nawet 
wieczorowy (redakcja WWD wręcz 
mówi o haute denim). Tylko 
spójrzcie na pokazy Toma Forda 
czy Karla Lagerfelda dla CHANEL! 

http://lamode.info/chanel-wiosna-lato-2018.html


PLASTIKOWE 

MATERIAŁY 

 

Plastic Fantastic – przekonuje Vogue 
UK! Projektanci, mając w pamięci 
popularne jesienią i zimą płaszcze i 
kurtki wykonane z technicznych 
tkanin, postanawiają rozszerzyć ten 
trend i wprowadzają kolejne 
elementy z plastiku. Nadal królują 
okrycia wierzchnie, ale nie można 
zapomnieć o statement 
pieceswiosennej kolekcji Chanel –
 transparentnych kozakach, 
pelerynach, kapeluszach i 
rękawiczkach, ale także 
sukienkach, spódnicach, bluzkach i 
spodniach widzianych na innych 
wybiegach, np. Valentino, Balmain, 
Marc Jacobs czy Ellery. Mimo że 
plastik kojarzy się automatycznie 
ze stylem sportowym, nie tylko 
takich propozycji możemy się 
spodziewać na wiosnę – techniczne 
materiały będziemy nosić również 
w elegancki sposób. 



RÓŻ OD STÓP DO 

GŁÓW 

 

Znowu? Nam to nie przeszkadza, tym 
bardziej, że ten wiosenny odcień różu 
jest zupełnie wyjątkowy: delikatnie 
rozwodniony, pudrowy, nawiązujący 
do trendu z 2017 roku – millennial 
pink, ale skłaniający się do 
morelowego. Nie mniej istotne jest na 
jakich elementach garderoby podany i 
w jakim stylu. W 2018 roku 
najmodniejsza różowa paleta będzie 
romantyczna, ale w nowoczesnym 
wydaniu. Alexander McQueen 
proponuje sukienki z bogatymi 
wykończeniami, Giambattista Valli 
pokazuje kreacje z falbanami, 
a różowe komplety pojawiły się na 
wybiegach Marques Almeida, John 
Galliano czy Sies Marjan. Uwaga: róż 
& falbana to duet doskonały! 

 
 



KWIATOWE WZORY  

 

Już nie wyobrażamy sobie ani 
jednego sezonu bez tego wzoru. 
Tym razem projektanci postawili 
naegzotyczną florę, 
nagromadzenie wielu kolorów w 
jednej sylwetce, odniesienia do 
stylu etno, często też kwieciste total 
looki. Ogrody rozkwitły szczególnie 
na sukienkach i płaszczach! 



BARWY NA JESIEŃ-ZIMA 

2018/2019 

 



GRANAT I SZAROŚĆ 

 

Przeglądając wybiegi na sezon 
jesień zima 2017/18, zaglądając na 
największe targi mody i oglądając 
zdjęcia kolekcji pre-
summer18, głęboki granat wydaje 
się wyrafinowaną alternatywą dla 
czerni i opalizujących odcieni nude, 
a tzw. brutalna szarość zdaje się 
ponownie zyskiwać uznanie. Te 
kolory świetnie sprawdzą się na 
satynie, aksamicie i włóczkach, 
które z zaabsorbują bogactwo ich 
odcieni. 



BARWY METALICZNE 

 

Jednym z najczęściej 
powtarzających się motywów na 
targach mody AW17/18 były 
również barwy metaliczne, które 
najprawdopodobniej odrodzą się w 
sezonie jesień zima 2018/19. Są 
silnie związane z zabawnym, nieco 
eksperymentalnym ubiorem i mogą 
stać się kluczem do imprezowych 
stylizacji. Tutaj dowodzić będą 
metalizowane skóry, błyszcząca 
satyna i velvety, które pozwolą na 
stworzenie bardziej 
subtelnego looku. 



ZIELEŃ 

 

Fresh pine, czyli 
mocno nasycony, jasny i lekki 
odcień zieleni jest obecnie jednym 
z najlepiej sprzedających się 
kolorów z tej palety. Lansują go 
modowi influencerzy, tacy jak 
Maryam Nassir Zadeh iCult Gaia, a 
także legendarni producenti 
odzieży pokroju Margaret Howell. 
Jego witalność i uniwersalność 
pozwala na umieszczenie go w 
różnych kategoriach – od miękkich 
akcesoriów, po formalne obuwie i 
okazjonalne dodatki. 

 

http://lamode.info/it-bag-kultowa-torebka-cult-gaia.html


NIEBIESKI 

 

Performance blue to intensywny 
odcień niebieskiego, który 
rozpromienił wszystkie wybiegi i 
targi mody. Zaadoptowany przez 
casualowe, jak i okazjonalne 
rzeczy, uwydatnia wpływy, jakie 
odzież sportowa wywarła na modę 
w ostatnich latach. Teksturowana 
powierzchnia poszczególnych 
elementów znakomicie odbije 
światło i doda mu głębi. 

 



VICTORIA BECKHAM JESIEŃ-

ZIMA 2018/2019 

 







KONIEC 

wykonały: Paulina Fabiś, Kaja Kosicka, 
Wiktoria Skalska i Klaudia Grąs 


