
Chique eenvoud en ruige invloeden vanuit de punk,

gothic en rock vinden elkaar in het modebeeld van dit

najaar. Een spel tussen klassieke soberheid en rebelse

extravagantie. Een balans tussen verzorgde perfectie

en gewaagde imperfectie. De tegenstellingen zetten de

kijker even op het verkeerde been en geven daardoor

een verrassingseffect. Wees dit najaar dus niet al te

verbaasd over een klassieke outfit met daarboven een

rocky kapsel of een steil omhoog rijzende kuif. Het

draait om tegenstellingen in de juiste verhouding tot

elkaar. Een wijde rok in lagen of een jurk in zigeuner-

look wordt extra opwindend met gestileerde wenkbrau-

wen en strak achterover gekamd haar met een scherpe

scheiding. Alle aspecten van een trend (haar, kleding

en make-up) moeten kloppen om het juiste beeld en

uitstraling te creëren. Een uitstraling die het individu

én het modebeeld tot zijn recht laat komen.

HHaaaarrlliijjnn  ‘‘SSttyyllee’’

De kledingmode van dit seizoen heeft vooral een strak-

ke belijning afgewisseld met ronde vormen, franjes en

glitters. Zowel gothic, punk als rockinvloeden zijn

opgenomen in een luxe en glamourous modebeeld. Il

Mondo sluit nauw aan bij de mode met een nieuwe

haarlijn genaamd ‘Style’. Het klassieke kapsel wint aan

diepte, variatie en schoonheid en het stoere kapsel

krijgt een classy twist. De nieuwe kapsels van dit sei-

zoen zijn opgebouwd uit geometrische vormen, die

zowel symmetrisch als a-symmetrisch gestileerd en

geknipt kunnen worden. Hoekige vormen worden afge-

wisseld met zachte rondingen. Door de styling én met

de nieuwe haarkleuren sluit Il Mondo perfect aan bij de

kledingmode en make-up van dit seizoen. 

De nieuwe kleuren in kleding- en haarmode

Een opvallend nieuwe kleur in de kleding is het moe-

ras- of mosgroen. Een moerasgroene barokke avond-

jurk is helemaal af met een witte parelketting. De

parelketting toont distinctie, klasse en stijl. Het moe-

rasgroen doet het goed bij alle haartypes maar excel-

leert bij een rode of rossige haarkleur. Platinablond

komt meer in beeld en geeft een speciaal effect met

alle trendy modekleuren. Daarnaast zijn het ravenzwar-

te haar en de ‘smokey eyes’ te bewonderen op de cat-

walks. Subtiele kleuraccenten in koper, rood en violet

maken het punky of gothic kapsel chiquer. De mode-

ontwerpers van kleding hebben naar kleuren gezocht

om het overwegende zwart en bruin te flatteren en af

te wisselen. De combinatie zwart-rood  is al bijna klas-

siek te noemen en is weer helemaal terug. Zwart-wit

zien we in veel variaties. Naast rood is paars een gewil-

de kleur en er is hierin veel keus. Een paarse streng

door het haar maakt het geheel dan compleet. Bruin

blijft aanwezig in de kledingmode, vaak gecomplemen-

teerd met koper - en goudgele kleuren. Smakelijke

haartinten, zoals champagne, chocolade, en cappucci-

noblond geven aan dat er een brede range aan kleuren

mogelijk is. Samen met de make-up kleuren die even-

eens dieper en voller worden, kan het weleens een

warme herfst worden! 
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