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Notícies

Passarel·la de moda a Barcelona
Arriba  la  temporada  de passarel·les  i  la  primera 
serà la novena edició de 080 Barcelona Fashion, del 
25  al  28  de gener, es va  gaudir  de les  primeres 
col·leccions  de  moda  independent  Tardor-Hivern 
2012/2013 de diversos dissenyadors i marques.

En  aquesta  nova  edició  hi  hem  pogut  trobar 
diverses novetats: una de les més cridaneres és la 
de Desigual que debuta. La marca ens va ensenyar 
la  col·lecció  Rainbow,  una explosió  de color  que 
inclou  les  línies  d'home,  dona,  kids,  accessoris, 
bodywear  i  shoes.  A  més,  la  marca  va  mostrar 
també els nous dissenys de la Línia L, la col·lecció 
del  modista  francès  Christian  Lacroix  i  de  la 
col·laboració de Desigual amb el Cirque du Soleil.

Aquesta edició també va comptar amb un convidat 
d'excepció:  el  dissenyador  francès  Pierre  Cardin, 
que a més de desfilar va oferir lliçons del món de la 
moda a alumnes de les escoles de disseny i moda.

Mango, una  de  les   firmes  preferides  d'aquesta 
passarel·la, va desfilar per segon any consecutiu i 
ens va mostrar la col·lecció Shades of Pale, que va 
estar protagonitzada com  el color blanc i els tons 
pastís. 

També  hi  vam  poder  descobrir  nombrosos 
dissenyadors  independents amb gran idees per al 
futur d'aquesta indústria.

  

                         Tendències per a les noies

Per a les noies destaquen els estampats de colors i 
en diferents teixits, entre els quals podem trobar 
flors fins a una línia de diverses propostes ètniques, 
principalment  en  vestits,  la  peça  estrella  de  la 
signatura  catalana.  També  hi  vam  poder  veure 
aquestes característiques en les faldilles cridaneres 
de vol,  només  aptes  per a  les  més  atrevides   a 
causa de l'estampat psicodèlic. Els abrics ocupen un 
lloc destacat en aquesta col·lecció. N'hi ha senzills 
de  llana,  de  tall  oversize,  però  n'hi  ha  també 
extremadament femenins, amb cintures ajustades i 
combinació  de  diversos  teixits  i  estampats  com 
aquest  disseny  de  pell  i  llana  amb  estampat  de 
quadres.  

      El que més va agrada a la desfilada

El que més  va agradar de tota la desfilada van ser 
els  pantalons  de  tub,  hiper  ajustadíssims  i  amb 
aspecte metal·litzat. Perfectes per lluir pel dia i a 
la nit, sempre acompanyats d'uns bons cops de taló, 
com aquests  sofisticats  abotinats  de taló d'agulla 
de metall. 

 Una desfilada abstracte, acolorida i molt variada. 

         

          Les propostes masculines

Les  propostes  masculines  van  tenir  un  model 
d'excepció: el guapíssim Jon Kortajarena quan va 
sortir el públic femení el va aplaudir calorosament.

Per no perdre-s'ho: la gran passarel·la  celebrada a 
la Plaça del Rei de la ciutat comtal, en ple barri 
gòtic, va  mostrar les propostes per a la pròxima 
tardor-hivern  2012  de  Justícia  Ruano,  Brain  & 
Beast, Miriam Ponsa, Sololaverdadessexy, Who, Der 
Metropol i Mango.

            


