Koktejl
Prsteny
z Le Patia. Nejradši je nosím
k neformálnímu
oblečení.

Co ráda nosím

Majitelku obchodu Le Patio
a interiérovou
designérku
Moniku White
(44 let) poznáte
podle masivních šperků.
Dříve z nich měla hrůzu, dnes
bez nich ale
nevychází.

Šátek je od Hermès. Když jsem
si ho vybrala,
zjistila jsem, že
nejde o typický
Hermès, ale
o street art
kolekci. Ta
ke mně sedí.

PetraPohlová

Kabelka Furla
je ideální na
každodenní nošení do práce,
vejde se do ní
všechno

Večerní kabelka
Tod’s je prakticky nezničitelná,
ráda si ji beru
na cesty

Boty od Christiana Lacroixe
jsem měla
na své svatbě,
v botníku mají
čestné místo
Boty Tod’s jsou
nejen krásné,
ale také pohodlné
Bundu jsem si
dovezla z cest.
V šatníku ji
mám zhruba
tři roky. Když
se mi něco líbí,
ráda to nosím
dlouho.
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o máte na sobě?
Kabát je z podzimní kolekce Denisy
Nové, líbí se mi, jak je destrukturovaný,
připomíná mi japonskou módu, třeba
Yamamota. Baví mě, že si s ním můžete různě hrát,
dá se nosit na několik způsobů. Pásek a triko jsou také od Denisy. Leginy jsou od Joseph, to je londýnksá
značka, která dělá zajímavou, jednoduchou městkou módu. Boty jsou Tod’s, šperky na pravé ruce z Le
Patia a o šperky na levé se mi stará manžel.
To máte takhle rozdělené?
Ano, muž mi kupuje šperky na levou ruku. Ráda
si od něj nechám poradit, je architekt a má velmi
dobré oko. Líbí se mu, když nosím modely Denisy
Nové, a díky svému povolání samozřejmě miluje
černobílé kombinace.
Jaký je váš styl?
Mám hodně ráda individuální módu, baví mě
objevovat malé obchody a designéry, neoslovují mě
věci, které seženete všude. Dříve jsem pracovala jako
diplomatka, a když vidím své oblečení z té doby,
musím se smát, dneska bych si to na sebe nevzala.
Asi je to tím, že mám tvůrčí práci, a tak jsem se
začala oblékat tvůrčím způsobem. Konzervativní
sukně ke kolenům a lodičky, které jsem nosila dřív,
mě teď nudí.
Vypadá to, že bez šperků asi nevycházíte.
To ano. Přitom v době, kdy jsem pracovala v diplomacii, jsem šperky vůbec nenosila. Pak jsem ale jela
do Indie a tam jsem vešla do jedné šperkařské dílny,
kde jsem propadla amoku – sama pro sebe jsem
nakoupila čtyři kila šperků!
Všechny nosíte?
Ne, velkou část jsem rozdala a rozprodala a nakonec
mě klientky přesvědčily, abych je začala dovážet.
Co byste si nikdy nekoupila?
Zlato. Bílé mám ráda, ale žluté mě nezajímá. A také
se mi nelíbí drobné šperky, mám radši výrazné kusy.
Pochopitelně s mírou, nikdy bych si nevzala výrazné
náušnice, náramek i náhrdelník.
Jak se mění váš pohled na módu, v čem jste jiná
než ve dvaceti?
Určitě jsem odvážnější. Když žena dozraje a je dospělá, tak se nestydí ukázat svou osobnost. Už tolik
nepodléhám tomu, co se nosí, a klidně si vezmu
třeba modré boty. To je určitě věc věku.
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Náhrdelník
je vyrobený
ze surového
rubínu podle
mého vlastního
návrhu

