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2011/2012 metų žiemos avalynės mados tendencijos
Kiekvienais metais žmonės (ypatingai moterys) stengiasi atkartoti aukštosios mados reikalavimus bei
tendencijas savo gyvenime. Daugelis iš mūsų vargiai gali sau leisti vardinės ar pagal individualų užsakymą
pagamintos avalynės.
Tačiau nėra padėties be išeities, tokių batukų atitikmenų galima rasti ir labiau prieinamose vietose: avalynės salonuose, parduotuvėse ir pan. O kartais tereikia
pasigrožėti, apsižvalgyti ir atrasti nuostabių idėjų, kurias galima panaudoti kuriant savo stilių. Taigi pirmyn – “pašniukštinėkime”, ką gi žymiausi dizaineriai pataria
avėti 2011/2012 metų žiemos sezoną.Pradėkime nuo spalvų. Pateikiame ištisą įvairiausių atspalvių gamą, kurios puikuojasi avalynės TOPuose: juoda; balta; akmens;
metalo; dramblio kaulo; bordo; tamsiai mėlyna; šokolado; tamsiai violetinė; chaki; raudona.Kojinės batuose Kai kurioms moterims visada patinka nešioti storas
kojines, visai nesvarbu, kokios mados tendencijos vyrauja avalynės pasalyje. Bet ne per seniausiai atlikėjai Rihhanai viešumoje pasirodžius su sportinėmis kojinėmis,
įspraustomis į elegantiškus batelius, tūkstančiai jos gerbėjų ar šiaip stiliaus pasekėjų puolė atlikėją kopijuoti. Jei toks įvaizdis jums visgi atrodo kiek per daug
iššaukiančiai ir per drąsiai, rinkitės storas bei šiltas pėdkelnes ir tokiu būdu išliksite ne madingos, bet kartu ir daug elegantiškesnės! Aulinukai 2011 metų žiemos
mados tendencijos nepakeitė savo įnorių ir tik dar kartą patvirtino, kad avalynė iki kulkšnies – tai amžina klasika. Manoma, kad būtent toks avalynės ilgis - vizualiai
sutrumpina kojų ilgį. Tačiau neskubėkite išmesti tokių aulinukų, kurių aukštesnė pakulnė ar platforma, jei siūlė eina vertikaliai per keltį. Su šitokiu apavu kojos
atrodys ilgesnės, bei subtilesnės.Platforma Ištisinis padas į rudenį ir žiemą „atkeliavo” iš prieš tai buvusio sezono Pavasaris/Vasara 2011. Tačiau nesupainiokime jų
su praėjusiomis mados tendencijomis. Skirtingai nei anksčiau, kai platforma privalėjo būti ryški, šokiruojanti, įmantri ir kuo keistesnės formos, šį sezoną patariama
rinktis gerokai kuklesnes ir elegantiškesnes. Platformos jos gali atrodyti kaip ištisinis padas, ar net lygiai taip pat derinama kartu su kulniuku. Sprendžiant pagal
žymiausių dizainerių entuziazmą kuriant platforminius batus, jie niekur nesitrauks dar mažiausiai ir kitą sezoną. Todėl tokie batai – puiki
investicija. Raišteliai Suvarstyta avalynė lygiai taip pat, kaip ir platformos atkeliauja iš perėjusio sezono. Skirtumas tas, kad prieš tai raišteliai atspindėjo moteriškumą
ir buvo tikrai santūrūs, o štai šaltuoju metų laiku šios batukų puošmenos tiesiog spinduliuoja netgi kiek agresyvoką seksualumą… Tik pažvelkit į Alexander
McQueen, Marc Jacobs, Rag & Bone ar kt. kūrėjų darbus – raišteliai nuo pat aulinukų iki aulinių. Roplių oda ir jos imitacijos2011/2012 metų rudens – žiemos sezone
būtent tokio išdirbimo oda be galo madinga. Mažiau vertinama krokodilo oda, bet vis tiek dar aptinkama… Roplių odos avalynės galime rasti šiose dizainerių
kolekcijose: Balenciaga, Georgio Armani, Chloe, Donna Karan, Michael Kors, Louis Vuitton, Valentino ir pan. Lakuota oda Lakinė oda išdirbimo atžvilgiu yra
mažiau praktiška, ją sunkiau prižiūrėti ir ji yra daug kietesnė nei kitos odos rūšys. Tačiau niekas nenuginčys lakinės odos išskirtinumo, įmantrumo ir prašmatnumo. Šį
sezoną madinti kontrastingų spalvų deriniai: juoda – raudona, juoda – balta, ar net mėlyna – bordo. Jei apsiausite šitokiais batukais – pataikysite tiesiai į dešimtuką.
Nuotraukose kuo puikiausiai matome, kaip šią „kaprizingą“ lakinę odą ir kitas sodrias spalvas tarpusavyje derina Mark Jacobs, Viktor & Rolf ir kiti…Spalvų
kombinacijos Dar vienas praėjusio pavasario sezono „palikimas“ – įvairiaspalvė paletė. Kombinuota, įvairių tekstūrų ir spalvų deryba – tai, ką turi kiekviena madinga
dama.Versta oda/zomšaGerai ir kokybiškai išdirbta versta oda – tai prabangos rodiklis. Tą kuo puikiausiai supranta ir dizaineriai, todėl tuo gudriai pasinaudoja beveik
kiekvienais metais savo kolekcijose. Šį sezoną madingi kone visi verstos odos batų modeliai. Svarbiausias akcentas – gera ir kokybiška, gryna, vientisa zomša, o
spalvos – kuo ryškesnės. Sagtys, sagtelės, dirželiaiPrieš kelis sezonus topų viršūnėse karaliavusios šios apdailos detalės ir vėl sugrįžta. Galima pastebėti, kad įvairūs
batų aksesuarai, t.y. sagtelės, dirželiai, yra gerokai masyvesni, įvairesni ir įmantresni. Kailiu dekoruota avalynėPereitais metais kone visose kolekcijose karaliavusi
kailiu puošta avalynė jau nebe taip žymiai, bet vis dar ir šių metų podiumuose palieka pėdsakų. Stambi pakulnėNieko nuostabaus, kad šaltuoju metų sezonu madinga
stambesnė pakulnė. Tai daug praktiškiau ir, žinoma, patogiau. Kulno aukštis visai nesvarbus – tokia pakulne madingi tiek klasikiniai beteliai, tiek grubūs
auliniai. SmailiakulniaiNors stambūs kulnai patogu, praktiška ir šį sezoną ypač madinga, bet moterys neretai renkasi kitus prioritetus – žavesį, seksualumą ir
ekstravaganciją. Štai kodėl niekada nebus kolekcijos, kuriose nerastume nors kelių aukštakulnių modelių su smailia pakulne. Dažnai dar tokie batukai vadinami
„stiletais“ ar net „špilkomis“. Labai smailios noselėsPo truputį, gal dar šiek tiek ir nedrąsiai, bet ant podiumų sugrįžta gerokai nusmailintos avalynės noselės. Kadangi
vienos pagrindinių žiemos tendencijų yra romantika, moteriškumas, elegancija ir retro stilius, todėl neprašausite įsigijusi batukus su smaila nosele. SatinasŠie batukai
yra privalomi kiekvienai stilingai asmenybei. Aišku, satinu aptraukta avalynė vargiai gali būti avima kasdien, bet toks apavas suteikia išskirtinį žavesį ir prabangą.
Ypač avimas per naujametinę naktį. Šis audinys jau pats savaime būdamas labai prašmatnus, išdidžiai “įžengia” į šių metų būtiniausių daiktų sąrašą. Nėriniais puošta
avalynė
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