
Pierwsze zaprezentowały się na scenie: Isabeli 
Fontana, Edita Vikeviciute, Anna Selezneva, Julia 
Frauche, Liu Wen, Lais Ribeiro w iście wiosennej 
stylizacji: wianki z kwiatów na głowie i lakierowane, 
błyszczące szpilki przywołały klimat świeżego i 
bardzo romantycznego Liberty of London zmikso-
wanego z rockowymi elementami.

W drugiej odsłonie ETAM oddał hołd kolorom i ko-
ronce. Kultowa koronka w nowym wydaniu jako iko-
na marki. Welony, tiara i fluorescencyjny makijaż 
dla elektryzujących księżniczek XXI wieku.

Czerń, biel, perły, pióra, koronki tkane niczym 
pajęczyna

ale także skóry i oszałamiające kroje wytyczyły 
kolejny trend, bardzo sexy, wysublimowany i 
nowoczesny.

Przedsmak lata w wyrafinowananym klimacie dało 
się poczuć za sprawą geometrycznej linii strojów 
kapielowych w połączeniu z elegancką biżuterią.

Kolekcja luksusowa, wysublimowana i bardzo ins-
pirowana Natalią Vodianovą w piątej, ostatniej 
odsłonie pokazu. Wyjątkowe materiały, mocne 
stylizacje, niekiedy z finezyjnymi wykończeniami 
typowymi dla 20 oszałamiających akcentów « cou-
ture », które zawsze zapierają dech w piersiach.

Spektakularny wybieg z multikolorowymi wiązkami laserowymi, pięć odsłon kolekcji, pięć wokalis-
tów i „sznur” modelek niczym naszyjnik z pereł, jedna piękniejsza od drugiej, to wszystko uwolniło 
ducha marki, prezentując kreatywność i know-how gorsetu ETAM.

We wtorek wieczorem ETAM zaprezentował kolekcję innowacyjną, kreatywną, swobodnie i chętnie 
bawiącą się i przełamujacą sztywne kody bielizny i mody.

Z LIVE SHOW « GIRLS ONLY 

! » ETAM pObudZIł ZMYSłY 

I ROZpALIł FASHION WEEK.
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NA SCENIE, Wo-
KALISTKI z 
MIędzyNARodoWEJ 
SCENy MuzyCzNEJ 
Pod kierownictwem artys-
tycznym Marka Ronsona, 
w następującej kolejności: 
szwedzka piosenkarka Lykke 
Li i jej przebój « I Follow Rivers 
», Rita ora, bardzo sexy i 
energetyzująca z « How we do 
(party) », Selah Sue, zmysłowa 
chrypka, intymna gitara akus-
tyczna z « Raggamuffin », Lily 
Allen po 4 latach nieobecności, 
szczęśliwa, że mogła tam być 
z utworem « Smile » i wreszcie 
M.I.A na końcu muzycznego 
tortu z 2 kawałkami « Paper 
Planes » i « Bad Girls ».

PLEJAdA GWIAzd
Elodie Bouchez, Cécile Cas-
sel, Joey Starr, Ludivine 
Sagnier, Fréderic Taddei, Izia 
Higelin, Gilles Lellouche, Fre-
deric Beigbeder, Jamie Hince, 
Aure Atika, Joséphine de la 
Baume, Emmanuelle Seigner, 
Sarah Lavoine, Nicolas duvau-
chelle,  Léa Seydoux.
Wyróżnienie dla Cara dele-
vigne piosenkarki, tancerki i 
całkowicie związanej z model-
kami z pokazu.

NoWE uRządzENIE do 
RozPoWSzECHNIENIA 
LIVE SHoW JAKo Wy-
dARzENIE W 19 MIAS-
TACH PRoWINCJI
Pierwsza marka, która 
emitowała show na żywo w 
internecie, Etam po raz kole-
jny, na nowo stał się innowa-
cyjny, transmitując Live Show 
na żywo również w 3d w kinie. 
zaproszeni goście byli zdumie-
ni, że mogli zobaczyć koncert, 
jakby tam byli!
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