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SEKS

SYPIAJĄC 
z NARCYZEM

PSYCHOLOGIA

ŚWIĘTY SPOKÓJ 
SIĘ NIE OPŁACA

W 2045 NASZE DZIECI 
NIE PÓJDĄ DO PRACY

WSZYSTKO 
O NASZEJ

MATCE

DianaDiana

PRZYSZŁOŚĆ
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Ułatw Sobie zDJęcia

Debiutancka książka Kasi tusk radziła,

jak zapanować nad swoją garderobą. 

w kolejnej: „make photogrphy easier”,

na co wskazuje tytuł, Kasia radzi w jaki

sposób robić amatorskie zdjęcia, nawet

telefonem – w domu, na wakacjach, przy

stole, na przyjęciu, sobie, rodzinie,

przedmiotom – żeby mieć z tego frajdę 

oraz aby rezultaty wysiłków cieszyły oko.

ProJeKt ProStota

tre project – przedsięwzięcie, za którym stoi to-

mek rygalik nie może rozczarować. Do projektu

zaproszono projektantów z całego świata

– stworzone przez nich rzeczy skupione są na

prostocie i elegancji, a materiał gra główną rolę.

na zdjęciu widać miedzianą podstawkę pod

świeczkę projektu Gosi i tomka rygalików. nada-

je się do świeczek o rozmaitych przektojach, a jej

nowoczesna forma nawiązuje do tradycyjnych

domowych świeczników dawnych epok.

www.treproduct.com 

Miłość, zostajesz 
Cecylia Jakubczak, z Kampanii przeciw Homo-

fobii, Twoja stara - aktywista lGBT i performer,

Kajetan Łukomski czyli Avtomat - wokalista,

kompozytor i producent muzyki elektronicznej

oraz Agata Kubis - fotografka. To twarze kolekcji

koszulek zainspirowanej postacią rupaula -

amerykańską drag queen, ikoną popkultury i ak-

tywizmu, prowadzącym programu ”rupaul drag

race” ( sezony dostępne na Netflixie).

Autorem t-shirtów jest dJ i bloger piotr wojsz-

nis - znany jako Her sissy. ”Koszulki zrobiłem w

reakcji na falę hejtu, która zalała polskę  - tłuma-

czy. działają jak peleryna superbohatera. Ma-

giczna powłoka, która dodaje nam odwagi i czy-

ni nas niezniszczalnymi. wierzę, że rasizm, sek-

sizm i homofobię można skutecznie zwalczać.

Być może zabrzmi to naiwnie, ale w tym T-shir-

cie wierzę bardziej i działam chętniej.” 

Koszulki z napisem ”love, shantay, you stay” - z

przodu i ”Hate, shasay away” - na plecach, moż-

na kupić w rozmiarach s,M,l.  zamówienia

można składać na stronie Her sissy na FB. 

Do końca października oddaj
niewygodne, nieużywane
staniki w salonie bielizny
(adresy na dotykamwygry-
wam.pl). Marka Panache,
w ramach kampanii Doty-
kam=wygrywam daje mozli-
wość pozbycia sie źle dopa-
sowanych staników, któ-
rych noszenie szkodzi zdro-
wiu piersi. Każdy stanik to
20-złotowy kupon na zakup
nowego, wygodnego biusto-
nosza z oferty Panache.

moda
Nowa
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ikony na jesień
Twarzą kampanii reserved jesien-

nego sezonu została supermodelka

Kate Moss. Czarno-białe zdjęcia po-

kazują ikonę mody w ubraniach

z kolekcji marki – m.in w płaszczu

i spódnicy, sukience na ramiączka. 

Bielizna Triumph do swojej kampa-

nii zaangażowała z kolei ikonę doj-

rzałej kobiecości – Julienne Moore.

Aktorka prezeuntuje nową linię:

Florale – koronki układają się we

wzory z peonii, irysów i róż. 

#whitelabel

Nowa kolekcja liuJo to ubra-

nia z rockowym pazurem

i błyskiem. Są ćwieki, meta-

liczne nadruki, wszywki ze

skóry. Do luzackich koszulek

czy bluz pasować będą inne

elementy kolekcji: obcisłe je-

ansy, stylowe dzwony z ak-

samitu lub dzianiny.

RESERVED TRIUMPH
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