Скъпи младоженци,
Предстои ви организацията
на най-вълнуващият ден в живота и освен всички трепети около роклята, менюто, напитките
и подаръците, на преден план
излиза големият въпрос: Как ще
изглежда сватбата ви?
В „сватбения живот“ в България започнаха да навлизат
световните тенденции за декориране, избор на цветове, организиране на сватби в избрана
тема. На всеки от вас се е случвало да бъде на „морска сватба“,
в центъра на София , на сватба в „лилаво“, „розово“,“зелено“ и
Зорница Русинова - агенция за сватби и
т.н. Дори на последното сватсъбития
бено изложение организирано
от сп.“Сватба“ журналистка ми
зададе въпросът: „Какъв ще е модният цвят този сезон?“ и дали
„черното“ ще доминира. Отговорът ми беше лаконичен, няма модни цветове, а само такива които са любими на булките и бялото и
екрюто винаги ще бъдат в основната на всяка сватба.

ви съветва:

Що се отнася обаче за сватбите с определена визия, съм на
друго мнение. Има модни тенденции във визиите на сватбите и
те съвсем естествено следват световните тенденции за опазване на околната среда, рециклирането и максимата в модата, че
“новото е добре забравеното старо“.
Този сезон силно влияние има „винтидж“ стила. Всичко което е
по-старо от 20 години се смята за „винтидж“. Дали сватбата ще

За модните сватбени визии
бъде в духа на ‘70-те, на ‘50-те или на ‘20-те години, няма значение.
Всяко едно от тези десетилетия носи „винтидж“ дух в себе си.
Ако няма да използвате услугите на сватбен консултант, ви съветвам да проучите добре кои са ключовите детайли за избраната
от вас „винтидж“ визия.
Например ‘20-те години са много романтични. Те са изпълнени
с перли, дантели, пера, романтични ветрила и мирис на енфие, рокли с ниска талия и много „куик-степ“. Ако ‘50-те години са ви любими, то непременно кажете на дамите да бъдат в рокли флорални
мотиви и не се притеснявайте да поставете цветята в стъклени
буркани завързани с панделка и да добавите като елемент някоя
стара пишеща машина. Ако се чудите каква „ретро“ кола да изберете не се колебайте да възседнете старо „тандем“ колело и да
усетите вятъра в косите си. Ако пък стила на хипарите с волен
дух ви допада, маргаритките ще бъдат вашите цветя, а вие ще се
появите със стар „VW“ бус изрисуван с цветя!
Разгърнете фантазията си и не се страхувайте да експериментирате , защото сватби в „Розово“ и „Лилаво“ винаги ще има,
но „винтидж“ сватбите ще се помнят дълго.
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