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Trendy
wiosna/lato

2010

Skąd się biorą trendy? Jak powstają? Kto i gdzie je tworzy? Kto
z nich korzysta? Jak z nich korzystać? Czy trendy mody dotyczą tylko
naszego wyglądu? Do czego one służą? Komu są potrzebne? Czy
można mówić dzisiaj o polskich trendach i polskim designie? Kto
o tym pisze? Kto to pokazuje? Kto to rozpoznaje i kto rozumie?
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„Sztuką jest
wykonanie makijażu,
ale jeszcze większą –
jego dobór”
LUIZA LENARTOWICZ
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kąd się biorą trendy? Jak powstają? Kto i gdzie je tworzy?
Trendy to wynik pracy wielu ludzi
związanych z różnymi dziedzinami. Na
ich kształt wpływa kilka czynników:
ludzka wrażliwość, kreatywność, wizja przyszłości, postęp naukowy i wydarzenia na świecie.
Wszystko zaczyna się w agencji skupiającej specjalistów z różnych dziedzin, w tym także dziennikarzy. Zbierają miesiącami materiały
w postaci filmów, fotografii, nagrań
dźwiękowych, śledzą rozwój nauki
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fotografia 5 - oczy
matowe, cienie
w kolorze oliwkowy
i pastelowy,
przeznaczony dla
wszystkich kobiet
o oczach zielonych
zarówno jasnych
i ciemnych,a także
brązowych poczarne
i bursztynowych

1. MAKIJAŻ DZIENNY

(nowe odkrycia fizyczne, biochemiczne i technologiczne), kultury i sztuki
(architektury, sportu, muzyki, malarstwa i rzeźby, filmu, baletu, tańca itp.).
Obserwują przyrodę i globalne zmiany klimatyczne (topnienie lodowców,
powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy

2. MAKIJAŻ WIECZOROWY

wulkanów, huragany, trąby powietrzne...), inni podglądają życie zwykłych
ludzi, np. jakie powstają nowe subkultury, czym się wyróżniają młodzieżowe
grupy, co ludzi interesuje i wzrusza, jakie mają pomysły na nowoczesne życie, a w końcu – jak wykorzystują mo-

dę na co dzień.
Wymiana poglądów z najwybitniejszymi autorytetami w danej dziedzinie – intelektualistami, artystami, naukowcami i wizjonerami – bywa szalenie emocjonująca, a nawet burzliwa.
Wyłania się z niej nowy kierunek, za
którym podąży cały świat.
Wszystko jest usystematyzowane,
omówione do najmniejszego szczegółu, poszukiwany wspólny mianownik
i różnice stały się dla ludzi napędem
do działania i tworzenia.
Nowy kierunek pozwala lepiej rozumieć teraźniejszy świat i cele, do
których wspólnie – jako ludzkość –
zmierzamy.
Trendy pokazują zachodzące w nas
zmiany, zmiany w życiu codziennym.
Oto kilka inspiracji na wiosnę i lato 2010, jakimi kierowaliśmy się przy
projektowaniu nowych makijaży Stagecolor.

Codzienność
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Ludzie mieszkający w kamiennych
miastach, w drapaczach chmur zatęsknili za świeżym powietrzem, zielenią lasów i pól, jezior i mórz.
W postępowym planie miasta nowoczesna architektura budynków
zostanie owładnięta zielenią. Klom-

fotografia 2 - to jakby
ten sam makijaż co nr 1
ale z intensywniejszym
różem z drugiej palety

41

A

makijaż > trendy 2010
fotografia 4 - oczy,
połączenie cieni
matowych i płynnego
cienia o zabarwieniu
złotym, o konsystencji
płynnej, opalizującej
i szybko zasycha. Usta,
jogurt truskawwkowy

Już po tych inspiracjach możemy się domyślać, że najmodniejszym
w tym sezonie kolorem jest zieleń!
Obecnie wiele hollywoodzkich
gwiazd angażuje się w ratowanie środowiska, to stało się modne i popularne, tak samo oczywiste jak kiedyś
trzeci samochód dla Amerykanów. To
opłacalne ze względu na wizerunek,
ale przede wszystkim najważniejsze
dla przyrody.
Aktorzy wspierają różne organizacje, fundacje i instytucje charytatywne, np. Leonardo DiCaprio sponsoruje organizację chroniącą środowisko
naturalne, jest w tym konsekwentny,
posiada ekologiczny apartament i samochód z silnikiem hybrydowym. Cate Blanchett demonstruje przeciw solariom. Kate Hudson razem z Davidem
Babaii stworzyli serię pielęgnacyjną do
włosów, z której sprzedaży 10% zysku jest przeznaczone na organizację
chroniącą dzikie zwierzęta.
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by z jadalnymi roślinami, np. leśnymi
owocami, jak jagody, jeżyny, morwy
czy maliny, albo klomby z warzywami, których będzie tak dużo jak chwastów. Żywopłoty zimozielone uformowane w kształty drzew i parkowych
ławek, stolików czy płotów, połączone
z naturalnymi materiałami, jak drewno, kamień, szkło czy metal, oświetlone solaryjnymi lampami będą tworzyć
baśniowe przestrzenie. Balkony staną się ogródkami warzywnymi. Więcej świeżego powietrza i wysokowartościowego pożywienia, piękna zieleń
wokół na co dzień to uczta dla ciała
i ducha, a jak dużo dobrego uczyni dla
środowiska! Miasta będą zarośnięte
roślinnością.

Wertykalne farmy
Higtech-Farm
Coraz szybciej topnieje lodowiec, coraz szybciej rośnie poziom wody. Takie kraje jak Holandia mogą zniknąć za
parę lat pod wodą. Holendrzy przez la-
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ta nauczyli się żyć w symbiozie z wodą,
stali się specjalistami w tej dziedzinie.
Już dzisiaj budują domy na wodzie.
Być może w przyszłości wszystkich nas
czekają pływające domy. Blake Kurasek przedstawia olbrzymi nowoczesny budynek wyrastający bezpośrednio przed miastem z morza.
Tu będziemy jeździć na zakupy łódką.
Megafarm
Ogromnych rozmiarów budowla przypominająca szklarnię, w której można mieszkać, pracować i sprzedawać świeże produkty „prosto z krzaka
z siódmego piętra”. Projekt grupy
SOA.

Natura głęboko przeniknęła modę
i powróciła na swoje właściwe miejsce.
Chociaż styl proponowany przez Yves
Saint Laurenta, Louisa Vuittona czy
Calvina Kleina jest ozdobny i ostentacyjnie wyidealizowany.
Wszyscy wiemy, że dla świata najważniejsze jest zjawisko globalnych
zmian klimatycznych.
Nowy trend na wiosnę i lato 2010
prezentuje „czystą rewolucję”, gdzie
na pierwszy plan wysuwa się Natura.
Rudi Dutschke, przywódca ruchu
studenckiego w latach 60. w zachodnich Niemczech, powiedział: „Rewolucja to nie jest krótki akt, gdzie raz coś

Trendy to wynik pracy wielu ludzi związanych
z różnymi dziedzinami. Na ich kształt wpływa
kilka czynników: ludzka wrażliwość, kreatywność, wizja przyszłości, postęp naukowy i wydarzenia na świecie.

fotografia 5 - oczy
połączenie cieni
matowych i płynnego
cienia o zabarwieniu
złotym,o konsystencji
płynnej ,opalizującej
i szybko zasycha.
usta jogurt
truskawwkowy, lub
karmelowy z pięknymi
mikrobrokatami
o różnej wielkości,
które czynią makijaż
przestrzenną
architekturą twarzy
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się zdarzy i potem wszystko jest inne.
Rewolucja jest długim, skomplikowanym procesem, gdzie człowiek musi
stać się inny”.

Stagecolor wita zielony
trend w makijażu
Natura ukazuje się w nowej, luksusowej odsłonie i zyskuje większe znaczenie. Nowy makijaż to wybuchowa
mieszanka luksusu i natury, wykwintne kolory w niezapomnianych kombinacjach. Teraz zaspokój swoje pragnienie tak, aby zmiany były widoczne.
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Makijaż „Sekretny Ogród”
Kolor i intensywność zapewnią wyjątkową precyzję. Zaimponujesz atrakcyjnymi odcieniami cieni na oczach.
Oczy staną się pełne wyrazu, naturalnej harmonii.
Makijaż „Rewolucja w naturze”
Spokojnymi odcieniami natury pokryj w elegancki i indywidualny sposób powieki i dobierz zaplanowaną
mieszanką kontrastowych konturów
i atrakcyjnych akcentów.

Jak i kiedy powstaje
modny makijaż?
Agencje pracujące nad trendami jako pierwsze przekazują informację dla
przemysłu włókienniczego. Tu odbywa się farbowanie nici. Potem z nich
produkuje się tkaniny dla przemysłu
tekstylnego. Producenci tkanin po
raz pierwszy prezentują je na branżowych targach w Paryżu, gdzie też po
raz pierwszy dziennikarze otrzymują
informacje o nowych modnych kolorach na nadchodzące sezony. Dopiero
na tej podstawie, znając kierunki i ten-
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pozytywne opinie jeszcze bardziej
nas przekonują o słuszności naszego wyboru.

Czy można mówić dzisiaj
o polskich trendach
i polskim designie?

PREZENTER Z KOSMETYKAMI
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dencje w modzie, specjaliści tworzą
nowe zestawienia barw i opracowują nowe kosmetyki. Wszystko, co jest
związane z nowościami, jest utrzymywane przez wiele miesięcy w tajemnicy, aż zostaną wyprodukowane kosmetyki na nadchodzący sezon, zawsze w limitowanej serii.
Moda to barwny świat, trendy mają
bawić i urozmaicać nam życie, cieszyć
oko i pomagać w odnajdywaniu przyjemności, kreowaniu nowych perspektyw codzienności. Moda powinna ułatwiać nam uwalnianie się ze stereotypów, poszukiwanie własnego stylu
respektującego naszą osobowość. Moda ma nas ubierać, a nie przebierać.

Pamiętajmy więc, aby w swojej
ocenie być bardzo ostrożnym, ponieważ to, co dla jednego człowieka jest
normalne i klasyczne, dla drugiego
może być krępujące i nudne. To, co dla
jednych jest piękne, kolorowe i świeże,
przez innych może być odbierane jako
kiczowate i tanie. Dlatego mówi się, że
o gustach się nie dyskutuje.

Do czego służą trendy
i komu są potrzebne?
Nowy rok, nowy sezon, nowa twarz
to urozmaicenie codzienności. Jesteśmy odmienione i mamy więcej energii. Nasza twarz pełna blasku i świeżości jest komplementowana w domu, w pracy i przez znajomych. Te

Natura ukazuje się w nowej, luksusowej odsłonie i zyskuje większe znaczenie. Nowy makijaż
to wybuchowa mieszanka luksusu i natury,
wykwintne kolory w niezapomnianych kombinacjach.
cabines polska | A | luty - marzec 2010

O tym będzie można mówić dopiero
wtedy, kiedy nauczymy się we własnym kraju doceniać i szanować prawdziwe autorytety, a nie marketingowe
mutanty. Kiedy zmieni się podejście
do ludzi szczególnych, kiedy respekt
i szacunek dla prawdziwego talentu
zastąpią zazdrość i zawiść. Oceniając przez wiele lat młodych projektantów mody na ich końcowym pokazie egzaminacyjnym, widziałam co
roku przynajmniej jedną osobę, która
pod względem artystycznym mogłaby mierzyć się z najlepszymi w swojej
branży na świecie.
Aby zyskać poważanie naszych
rodaków, trzeba je najpierw zdobyć
w innym kraju i tam odnieść sukces.
Wciąż odnoszę wrażenie, że w Polsce
dominuje przeciętność, a ludzie z najlepszymi pomysłami wyjeżdżają z kraju, bo nie są spełnieni ani zawodowo,
ani finansowo. I nagle okazuje się, że
Polak zaprojektował model kolekcjonerski BMW, że najlepszy młody architekt w Europie pochodzi z Polski,
że na okładkach najbardziej prestiżowych magazynów mody są polskie
modelki, itd.
Brak dobrych wzorców, zadowalanie się byle czym, lekceważenie nauki
– dopóki tak jest, nie mamy żadnych
szans na zmiany.
Bądźmy bardziej wierni sobie samym, wierzmy bardziej w siebie i swoje możliwości, a wówczas świat odsłoni nowe perspektywy.

Tego wszystkim życzę
w roku 2010.

