Látványos és szenzációs divattrend 2019 tavaszán
Spectacular and Sensational Fashion Trend in the Spring of 2019
A divathetek mindig nagy eseménynek számítanak, a résztvevők öltözéke éppolyan izgalmas, mint a nagy divatházak bemutatói, hiszen összemosódik benne a jelen és jövő trendje.
A világ számos nagyvárosában zajló tavaszi divatheteken már a következő szezon trendjeiből is ízelítőt kapnak az érdeklődők. A fotósok hada ilyenkor lesben áll az utcán, és az érkezők öltözékét is megörökítik, hiszen a színes
és izgalmas stílusáradatból fontos részleteket szemezgethet ki az, aki naprakész akar lenni a divatban.
A lezajlott New York-i, Londoni és Milánói Divathetek után bátran kijelenthetjük, hogy idén is bővelkedünk a különleges megoldásokban vegyítve az elegáns és kifinomult stílust a retróval, bohókás kiegészítőkkel.
Ha van ruhadarab, ami meghatározza a szezont, akkor az az overall.
Hordhatjuk élénk, vibráló színekben, de a visszafogott bézs és fehér is jó
választás. Biztos, hogy nemcsak azért fogjuk imádni, mert divatos, hanem
mert egyszerűen is viselhető. Párosíthatjuk színes övekkel, selyemsálakkal és
táskákkal, ha egyedibbé szeretnénk tenni megjelenésünket.
A retró jegyében letarolták a kifutókat a rojtos rátétek és a halászhálóhoz
hasonlatos öltözékek. A necchálósan apró vagy óriási lyukacsos verziók egyaránt elfogadottak, és ahogyan a divatbemutatókon láthattuk, az is elegendő
lehet, ha csak a ruha aljára vagy az ujjak végére kerül egy kis hálós dekor.
Ennek ellentételezéseként megjelentek a divatházak bemutatott ruháin a
puha sziluettek, fodrok, csipkék, áttetsző szövetek is, ami azt mutatja, hogy
egy végtelenül romantikus, hihetetlenül gyönyörű tavaszra is számíthatunk.
A legnépszerűbb divatmárkák tavaszi-nyári kollekciója nem nélkülözte
idén a kalapot sem, ami nélkül idén egyszerűen nem lehet teljes a szettünk,
ráadásul kimondottan az elegáns, látványos darabok kerülnek majd előtérbe,
széles karimákkal, csipke- vagy tolldíszekkel. Ha az elegáns kiegészítő eddig
egy gyémánt ékszert jelentett, most 2019 tavaszán és nyarán nyugodtan
helyettesíthetjük egy feltűnő, óriási masnival, akár a kalapra, akár a derékra
tűzve, vagy csak a ruha vállához rögzítve. A divatházak kifutóin az óriási
masnik csillogó anyagokból, tüllből és fodrosan is megjelentek, és úgy tűnik,
idén egyszerűen nem lehet túlzásba esni velük.
Merjünk kísérletezni a színekkel és formákkal, találjuk meg a stílusunkat, hogy öltözékünk által magabiztosabbak lehessünk és kitűnjünk a
tömegből.
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Fashion weeks are always big events. The participants’ outfits are at least
as exciting as the shows of the major fashion houses, as they mix current and
future fashion trends.
In the spring fashion weeks of several major cities around the world the
trends of the next season are being displayed for those interested. A mass of
photographers is lurking in the street to shoot some pictures of the outfits of
the arrivals, as those who want to be up-to-date in fashion can find important
details in the colourful and exciting mixture of styles.
After the New York, London, and Milan Fashion Week, one can boldly
state that there is an abundance of peculiar solutions, where the elegant and
sophisticated style is mixed with the retro and playful accessories.
The piece of clothing which determines the season is the overall. One can
wear it in vibrant, intense colours, but subdued beige and white are also good
choices. Surely, we will not love it only because it is fashionable, but also
because it is easy to wear. It can be matched with coloured belts, silk scarves
and bags in order to make one’s look more unique.
In the spirit of retro, the catwalks were overrun by fringed overlays and
fishnet-like clothes. Netlike fabrics with tiny or large holes are equally accepted, and as we have seen during fashion shows, it may be enough to put
a little mesh decoration at the bottom of the dress or the end of the sleeves.
To counterbalance all this, soft silhouettes, ruffles, lace, translucent fabrics also appeared on the clothes presented by the fashion houses, which
shows that an infinitely romantic, incredibly marvellous spring is ahead of
us.
Hat is also part of the spring and summer collection of the most popular
fashion brands. One’s set just will not be complete this year without it;
moreover, the elegant, spectacular pieces with wide flanges, lace or feather
decorations will come to the fore. If diamond jewellery has been considered
the elegant accessory up to now, in the spring and summer of 2019, one can
safely replace it with a huge, massive bow, either on the hat or on the waist,
or just on the shoulder of the dress. On the runways of the fashion houses
the giant bows were made of glittering materials and tulle, and some were
also ruffled. It seems that this year one just cannot go too far applying them.
Dare to experiment with colours and shapes and find your style to be
more confident and stand out from the crowd.

