SHOPPING
22 Must have sezonu
Szpilki na drewnianym obcasie,
torebki o geometrycznych liniach,
miks stylów… Przekonasz się, że moda
jest sztuką, tylko że… użytkową,
będziesz się także pławić w blasku
neonów i buszować w kosmicznym
ogrodzie.

MOODBOARD
52 Moda
Polskie marki, jak Solar czy Lilou, mają
do zaoferowania modę na światowym
poziomie. A także sekret sukcesu
marki Top Secret.

ANNA JAGODZIŃSKA
U szczytu kariery zrezygnowała z modelingu. Ale nie
byłaby sobą, gdyby nie podejmowała nowych wyzwań.

Do czytania: Franca Sozzani, legendarna
naczelna włoskiego „Vogue’a”,
w ekskluzywnym albumie. Do oglądania:
„Wszyscy wiedzą” lub uroczy disneyowski
„Dumbo”. Do słuchania: jedyny taki
duet – Patrycja Markowska i Grzegorz
Markowski.

58 Sztuka
„Wonderland” w sztokholmskim
Fotograﬁska Museum, Mantegna
i Bellini w berlińskiej Gemäldegalerie,
w Londynie w V&A Museum „Mary
Quant”, matka mini.

FELIETONY
60 Warszawa
Jola Czaja, redaktor kreatywna VIVY!,
maluje z pazurem obraz nowoczesnej
kobiety i zdradza, na czym polega
Girls Power.

61

Berlin
Mary Komasa, artystka
multiinstrumentalistka, zabiera nas
do miasta punków, techno, a także
lateksu i wyjaśnia, czym jest berliński
spleen.

62 Kopenhaga
Linda Senya, „szaﬁarka” i „yummy
mummy”, oprowadza nas po raju
freelancerów i nowoczesnych,
atrakcyjnych mam.

63 Melbourne
Alicja Kowalska, redaktorka mody,
stylistka, która obecnie zgłębia
projektowanie mody, opowiada, co
skłoniło ją do tego, żeby zamieszkać na
antypodach.

CEKINOWY KOSTIUM SAINT LAURENT, KAPELUSZ SAINT LAURENT, KOLCZYKI LILOU. ZDJĘCIE MAGDA ŁUNIEWSKA/BUKU TEAM

72

54 Książki, ﬁlm, muzyka

21
SHOPPING
Najmodniejsze buty? Te
z ekstrawaganckimi obcasami jak u Manolo Blahnika.

Odszedł cesarz mody, ostatni
z wielkich krawców. Chciał być ikoną,
nie reliktem, nie patrzył w przeszłość,
kreował przyszłość.

72 Jej historia:
Anna Jagodzińska
Potrzebuje adrenaliny, kocha podróże,
nie lubi być ograniczana, nie toleruje
toksycznych relacji. Jaka jest jedna
z niewielu modelek, które dobrowolnie
zrezygnowały z kariery?

84 Zjawisko: I ty możesz
zostać modelką
Świat mody i reklamy dostrzegł
w końcu, że naszej planety nie
zamieszkują wyłącznie długowłose
blondynki noszące ubrania
w rozmiarze „0”.

90 Szafa Małgorzaty
Kożuchowskiej
Najlepiej ubrana Polka, najbardziej
stylowa aktorka, ikona mody, muza
projektantów – czym kieruje się
w modowych wyborach.

98 Ikona mody:
Lou Doillon
Córka „tej Birkin”, siostra Charlotte
Gainsbourg przez lata istniała jako
część „cudownej rodziny”. Niedawno
wyszła z cienia. Jak jej się to udało?

STYL ŻYCIA
104 Człowiek z wnętrzem
Dla Jagi Hupało – stylistki fryzur
– mieszkanie w niewielkim szeregowcu
w Warszawie to kompromis między
marzeniami a realem. Udany!

172 Podróże
„Tel Awiw jest otwarty dla
wszystkich”. Jedno krótkie zdanie
z reklamy sprawiło, że Michał
Piróg wraca do Izraela tak często,
jak może.

MODA
113 Inspiracje na wiosnę
i lato
Pory roku według Łukasza Jemioła,
duetów Paprocki & Brzozowski
oraz MMC: ponadczasowe,
konstruktywne kroje, szlachetne
biel i czerń.

139 Trendy – prosto
z wybiegu
U Stelli McCartney, Sportmax – neony,
Valentino i Max Mara stawiają na
czystość w formie, Moschino proponuje
cętki, Balmain – cekiny.

URODA
159 Looki makijażowe
Najważniejsze trendy na sezon wiosenno-letni: niebanalny nude, błyszczyk w
roli głównej, feeria barw, wszystko na
niebiesko, w pełnym blasku.

168 Urodowy must have
Modelowanie sylwetki w gabinetach
medycyny estetycznej.

169 Perfumeria
Najnowsze zapachy przepełnione
zmysłowymi nutami kwiatów.

178 Jedno zdjęcie...
...ze spotkania ekipy VIVY! Mody z
Karlem Lagerfeldem w jego paryskiej
księgarni, 25 lutego 2011 roku.
NA OKŁADCE: ANNA JAGODZIŃSKA
ZDJĘCIA: MAGDA ŁUNIEWSKA/BUKU TEAM
STYLIZACJA: AGNIESZKA ŚCIBIOR
MAKIJAŻ: KASIA BIAŁY/ART FACES
FRYZURA: MAREK SIERZPUTOWSKI/RUBYBLUE
ASYSTENCI STYLISTY: PAULINA TARNOWICZ,
KONRAD SŁAWIŃSKI
MANIKIUR: PARDON MY FRENCH
PRODUKCJA: PAULINA ALEKSIEJUK
UBRANIA: SUKIENKA DAWID WOLIŃSKI, KOLCZYKICHANEL, PIERŚCIONKI LILOU

MATERIAŁY PRASOWE

MODA & LUDZIE
64 Legenda: Karl Lagerfeld

