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„Romantika
květovaných šatů
mě baví. Ale vždycky
k nim obléknu kožený
křivák a nízké kozačky,
abych je trochu
shodila.“

OSOBNOST A STYL

TAJNOSTI ŠATNÍKU
Designérka a majitelka obchodu Le Patio Monika
White (50) má ráda kontrasty. Levné doplňky
z indického trhu mixuje s luxusními modely
a miluje šedou, ale nebojí se ani křiklavě zelené.
Kristýna Mazánková
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Zamilované
šperky Le Patio
v kombinaci
s vintage
kouskem
od Tiffanyho
a šátkem
Hermès

„Giorgio zamlada
– není úžasný?“
Monika předvádí svůj
oblíbený oblek a triko
Giorgio Armani

„Psaníčko YSL
byla moje odměna
za náročnou realizaci.
Samozřejmě jsem ho
nutně potřebovala,“
směje se Monika
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J

ako interiérová designérka
si zamilovala šedou a tvrdí,
že ji i ráda nosí, její šatník je
ale plný barev – i když
hlavně těch tlumených.
Moničin manžel, architekt
původem z Nového Zélandu, o své ženě
říká, že se obléká podle interiérových
trendů, aktuálně tedy hlavně do šedé
a hořčicově žluté. Jenže spíš než
barevné palety si u Moničiny skříně
všimnete jedinečných kousků, které se
zcela vymykají nabídce tuzemských
obchodů. Designérka totiž nejraději
nakupuje na cestách. „Zrovna nedávno
jsem se vrátila z Benátek, kde jsem našla
snad tucet úžasných butiků s nádhernými věcmi,“ rozplývá se. Že by byl
na cestě nový podnikatelský záměr? „To
ne. Objevování nové módy mě moc baví,
a právě proto chci, aby to navždy zůstalo
koníčkem. Protože když začnu do něčeho
vkládat profesní energii, pro mé osobní
účely už další nemám,“ směje se
designérka, která vlastní obchody Le
Patio. Najdete v něm i trochu módy,
kromě nábytku a bytových doplňků tu
mají i šperky.

V JEJÍM STYLU
Špetka humoru
Monika se snaží každý
svůj outfit vždycky něčím
shodit – srazit příliš
formální ráz, překvapit
barvou nebo doplňkem.
Hlavně žádná nuda!
Jako Kolumbus
„Baví mě objevovat malé
obchody a butiky. Třeba
v Benátkách jsem teď
našla manufakturu, která
dělá kabelky v bezchybné kvalitě značky Bottega
Veneta,“ říká Monika.
Její nákupní mapa
Klasickou módu nakupuje ve Francii a v Itálii,
šperky v Indii, pro módní
výstřelky si jezdí do Amsterdamu. Baví ji japonský styl a minimalismus
Denisy Nové.

„Také stříbrné šaty užijete
na denní nošení. Musíte
je jen správně kombinovat,“ doporučuje Monika
White. Na sobě má šaty
z Neapole a sako Comme
des garçons.

