Varšava, 1. dubna 2014

Být jako Jackie Kennedyová
– bižutérie, nábytek a bytové doplňky ve stylu nejslavnější první damy
Milovala perly, velké sluneční brýle, šátky od Hermesa a kostýmy od Chanela v pastelových
barvách. Léta inspirovala milióny žen na celém světě a do dnešního dne je pro některé nedostižnou
ikonou stylu a elegance. O kom je řeč...? Jacqueline Kennedyová – nezapomenutelná první dáma
a módní ikona 60-tých a 70-tých let minulého století. Bižutérii, nábytek a bytové doplňky v jejím
stylu najdete na Westwing.cz – v prodejní kampani začínající od 6. dubna letošního roku.
Perly – dámský šperk
Přesto že se traduje, že nejlepším přítelem žen je diamant, tak ve šperkovnici skutečné
dámy (nejenom první dámy) by rozhodně neměly chybět perly. Staří Řekové jim kdysi
přisuzovali vlastností, které pomáhají udržet krásu. Dnes věříme, že nás ochrání před
nepřízní osudu. Jedno je ale jisté – perly podpoří naše sebevědomí! Každá žena vypadá
s perlami úžasně, a vůbec není důležité, zda má na sobě večerní společenské šaty anebo
džíny s obyčejnou halenkou. Jackie Kennedyová si v nich libovala do té míry, že nosila dokonce
trojřadé perlové náhrdelníky. Obzvlášť měla ráda bílé perly, ale ve své sbírce měla i černé
– dodnes se díky ní těší nesmírné popularitě replika náhrdelníku z černých perel od Gerarda Darela,
ve kterém se ukázala po boku svého muže, když ohlásil svůj start v amerických prezidentských
volbách. Takže drahé dámy, noste perly – pro zvýraznění Vaší krásy a pro štěstí!

Bytové interiéry s americkým rozmachem
„To je nejstrašnější místo na světě“ – měla údajně prohlásit Jackie Kennedyová o Bílém domě, když
poprvé překročila jeho práh. Okamžitě zahájila úpravy – zaměstnala francouzského bytového
projektanta Stephana Boudina, s kterým společně změnili sídlo prezidenta USA na útulnou
a elegantní rezidenci plnou starožitného nábytku a uměleckých děl. Jackie, která vyrůstala v bohaté
rodině spřízněné s francouzskou aristokracií si libovala v luxusních a pohodlných interiérech.
V domech bohatých Američanů měl tehdy dominantní postavení nábytek a ozdoby ve stylu Empire:
stoly a židle zhotovené z nejlepších dřevin, luxusními látkami čalouněné klasické sofa a sofa chaise
longue, lustry zdobené pozlacenými ornamenty a pompézní závěsy a polštáře. Byl patrný vliv stylu
Art Déco – jenž se vyznačuje geometrizaci forem a koketuje s novinkami a technologickým pokrokem.
Dnes stačí umístit v interiéru jeden takový prvek a hned na nás dýchne americký styl tamních dob.

Útulně, jak v letní rezidenci v Southamptonu
Jacqueline Kennedyová milovala pastelové odstíny – stejně jako celá Amerika druhé poloviny XX.
století. Subtilní, bledé odstíny vypadaly velmi dobře nejen na kostýmech první dámy, ale dobře se
prezentovaly také v letních rezidencích bohaté střední třídy. Dnes se
obliba
pastelových odstínů opět vrací. Na přehlídkových molech
prestižních módních domů lze tyto barvy vidět stále častěji, což
svědčí o tom, že jejich krása je nadčasová. Bytoví projektanti
připravili pro letní sezónu krásná pletená křesla, které budou
nádhernou ozdobou každé terasy a ideálním místem pro odpočinek
během dlouhých letních dnů. Relaxovat lze také stylově!
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