Warszawa, 1 kwietnia 2014 r.

Być jak Jackie Kennedy
– biżuteria, meble i akcesoria do domu w stylu najsłynniejszej Pierwszej Damy
Uwielbiała perły, duże przeciwsłoneczne okulary, chusty od Hermesa i kostiumy Chanel
w pastelowych barwach. Przez lata inspirowała miliony kobiet na całym świecie i do dziś jest dla
wielu niedoścignionym wzorem klasy i elegancji. Kto taki? Jacqueline Kennedy – niezapomniana
Pierwsza Dama i ikona mody lat 60. i 70. Biżuterię, meble i akcesoria w jej stylu znajdziesz na
Westwing.pl – w kampanii dostępnej od 6 kwietnia br.

Perły – biżuteria damy
Wprawdzie to diamenty uchodzą za najlepszego przyjaciela kobiety, jednak w szkatułce
prawdziwej damy (nie tylko Pierwszej Damy) nie powinno zabraknąć pereł. Starożytni
Grecy przypisywali im właściwości zachowujące urodę, zaś obecnie powszechne jest
przekonanie, że chronią przed niepowodzeniem. Jedno jest bezsprzeczne – perły dodają
pewności siebie! Każda kobieta wygląda w nich niezwykle szykownie, niezależnie od
tego czy ma na sobie wieczorową kreację, czy dżinsy i zwykłą bluzkę. Jackie Kennedy
ceniła je tak bardzo, że zazwyczaj nosiła naszyjnik aż z trzech sznurów. Najczęściej sięgała po perły
w kolorze białym, ale w swojej kolekcji miała również czarne – do dziś dużą popularnością cieszy się
replika naszyjnika Gerarda Darela z czarnych pereł, w którym Jackie wystąpiła, gdy jej mąż ogłaszał
start w wyborach prezydenckich. A zatem, nośmy perły Drogie Panie – dla podkreślenia urody i na
szczęście!

Wnętrza z amerykańskim rozmachem
„To najokropniejsze miejsce na świecie” – miała powiedzieć o Białym Domu Jackie Kennedy, gdy
pierwszy raz przekroczyła jego próg. I od razu przystąpiła do działania – zatrudniła francuskiego
projektanta wnętrz Stéphane’a Boudina, z którym wspólnie przemieniła siedzibę USA w elegancką
rezydencję, pełną historycznych mebli i dzieł sztuki. Jackie – wychowana w bogatej rodzinie
skoligaconej z francuską arystokracją – ceniła wnętrza dostatnie i wygodne. W domach zamożnych
Amerykanów dominowały wtedy meble i ozdoby w stylu empire: stoły i krzesła wykonane
z najlepszych gatunków drewna, obite wytwornymi tkaninami sofy i szezlongi, lustra zdobione
pozłacanymi ornamentami oraz okazałe zasłony i poduszki. Widoczny był również wpływ Art Déco
– stylu, który charakteryzował się zgeometryzowaniem form oraz pochwałą nowoczesności i postępu
technologicznego. Dziś wystarczy wprowadzić jeden taki element do salonu, aby poczuć klimat
Ameryki z tamtych lat.

Przytulnie, jak w letniej rezydencji w Southampton
Jacqueline Kennedy kochała pastelowe odcienie – tak jak i cała Ameryka w drugiej połowie XX wieku.
Subtelne, blade odcienie prezentowały się dobrze nie tylko na kostiumach Pierwszej Damy, ale
również w letnich rezydencjach bogatej klasy średniej. Dziś pastele znów królują na wybiegach
największych domów mody, co potwierdza, że ich piękno jest
ponadczasowe. Na sezon letni projektanci wnętrz polecają pięknie
wyplatane fotele, które będą wspaniałą ozdobą tarasu i doskonałym
miejscem do odpoczynku w długie słoneczne dni. Bo wypoczywać
też trzeba stylowo i z klasą!
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