filipvanek

FASHION

KATEŘINA MÁTLOVÁ
Katka tentokrát zvolila róbu stříbrnou, která
její postavě svědčí. Vzhledem k tomu, že je
blondýnka, to chtělo jen sáhnout po malé
večerní kabelce s výrazným barevným
akcentem, který by jinak zdařilý styling
trochu rozsvítil a osvěžil.

★★★★✩

Filip Vaněk
stylista

TAŤÁNA MAKARENKO
Taťána k černé barvě šatů správně zvolila
večerní kabelku, která monolit černé
oživí. Její róba je už lehce přežitá, a navíc
nepůsobí sofistikovaně a kultivovaně.
Tlačí příliš na pilu. Pomyslné body ubírá
i prozrazené prádlo coby linka. Dalším
přešlapem je již tradiční tvrdý make-up,
který nepůsobí přirozeně a svěže.

★★✩✩✩

MÓDNÍ

Jak si české krásky poradily

INNA PUHAJKOVÁ
Moderátorka bohužel neměla šťastnou
ruku, vybrala šaty zcela průměrné jak
střihem, tak zpracováním. Není to žádná
módní katastrofa, ale hvězdné to bohužel
není. Tento typ šatů je přežitý, zavání
maloměstem a dobou v módě minulou.

★★✩✩✩
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Nikol se velmi posunula tím, jak
zraje. I když některé její outfity
nejsou pro mě osobně atraktivní,
často mě mile překvapí, a toto je
jeden z těch momentů. Její černé
šaty vypadají úchvatně a perfektně
zde pracuje s doplňky. Přestože je
vše černé, nepůsobí to nudně.

★★★★★

TAŤÁNA KUCHAŘOVÁ
Taťána vsadila na styling odkazující
na zlatou éru Hollywoodu. Tato poloha jí
svědčí. Róba od Zuzany Kubíčkové je velmi
ženská a luxusně provedená, rajčího peří je
tak akorát. Opět by bylo vhodnější oživení
barevným akcentem v podobě kabelky.

★★★★★

GABRIELA PARTYŠOVÁ
Nutno říci, že tohle je taky moc dobré.
Opět by vyznělo lépe malé oživení
barevným akcentem kabelky, ale
celkově neschází originalita, nepůsobí
to vůbec lacině, jak bývá v Česku
často k vidění, a použitý turban je
skvělý nápad. Možná by bylo lepší
skrýt do něj všechny vlasy.

★★★★★
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