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ROTU JAUNUMI

SATIKŠANĀS
PRIEKS
Ziemas skarbā elpa liek meklēt siltumu vienam pie otra: sarunās
pie tējas tases, satikšanās priekā un laikā, ko viens otram dāvājam.
Mākslas galerijā Putti no 2015. gada 8. decembra līdz 2016. gada
5. februārim notiks laikmetīgo rotu izstāde «Ziemas elpa», kurā
satikušies mākslinieki no dažādām pasaules valstīm ar dažādām
rotu radīšanas tehnikām un stiliem. Izstādē «Ziemas elpa» piedalās pazīstamie latviešu rotu mākslinieki Guntis Lauders, Māris Auniņš, Māris Šustiņš, Valdis Brože, Andris Lauders un viesi
no Itālijas, Taivānas, Ungārijas, Igaunijas, Japānas, Lielbritānijas,
Bulgārijas un Austrālijas. www.galerijaputti.lv

PA ŠA R ADĪTA PA SAK A

Dāņu juvelierzīmola Pandora panākumu atslēga meklējama nomaināmo rokassprādžu piekariņu piedāvājumā, kas ļauj izveidot
katram savu sapņu rokassprādzi. Ziemassvētku gaidās Pandora
izlaidusi kolekciju, kas ir pateicīga svētku dāvana. Bez gadumijas
noskaņās radītajiem rokassprādžu piekariņiem – Ziemassvētku
brieža, eglītes vai eņģeļa – tajā ir arī smalkas, zaigojošas sniegpārsliņas. Sērijā Crystallised Snowflake tās mirdz arī uz gredzeniem, kuloniem un auskariem. Savukārt sērija Drops of Style atgādina sasalušas ūdenslāses. www.pandora.net

ČEHU TRADĪCIJAS
ROTU AĢENTS

Juvelierizstrādājumu mode nav tik mainīga kā apģērbam vai matu
sakārtojumiem, tomēr arī šajā ziņā ir jaunumi, kas kļuvuši par hitiem. Salonā 1.61 Jewelry Agency, kas piedāvā dažādu zīmolu rotas,
par vienu no pieprasītākajām kļuvusi aproce, kas savienota ar gredzenu, jeb tā sauktā slave (vergu rota). Tā sader ar gandrīz jebkura
stila apģērbu un valkātājas tēlam piešķir akcentu.
Rīga, Miesnieku 14; www.161agency.com

FОТО: PUBLICITĀTES MATERIĀLI

Impozantās un elegantās rotas no čehu slīpētā kristāla patīkami
atsvaidzina mūsdienu sievietes garderobi. Zīmola Preciosa izstrādājumiem ir netradicionāls dizains, tas ir autora radīts mākslas
darbs, un katra rota ir unikāla. Bez slīpētajiem akmeņiem Preciosa
piedāvā arī izstrādājumus ar kubisko cirkoniju. Kristālu optiskā
dzidrība un slīpējuma augstā precizitāte garantē izstrādājumiem
visaugstāko kvalitāti. Kompānijas pirmsākumi meklējami jau
1876. gadā, un līdz pat šai dienai tradīcijas turpinās. Čehu kristālu
nevainojamā kvalitāte, skaistums un elegance – tas ir galvenais
zīmola darbības princips. www.glamgem.lv

