HERFST/WINTER EYEWEAR COLLECTIE 2018-2019: TRENDS
Dit seizoen wordt gekenmerkt door verschillende kleuren, vrouwelijke vormen, motieven en kleuren zoals blauw
of roze. Mauve en violet zijn zeer aanwezig in een groot deel van de collecties. Maar rood eist eveneens haar
plaats op door zich te vermengen met meer traditionele modellen. Het aanbod omvat een slimme mix van
modellen met een bevestigd karakter en vernieuwend design. Alle collecties hebben hetzelfde idee van glamour
en getuigen van een grote retro inspiratie, in perfecte overeenkomst met de huidige trends.
Bij zowel de correctiemonturen als zonnebrillen vinden we nobele materialen zonder het comfort uit het oog te
verliezen. In de collecties vinden we materiaal zoals aluminium of ook nog metaal bij zowel Tom Ford Eyewear
als Tod’s Eyewear. Bij beiden zijn er gelijkaardige retro vormen en kleurpaletten in zowel de glazen als
monturen.
Wat betreft de zonnebrillen zijn de lijnen eerder afgerond met modellen die zijn geïnspireerd op de iconische ‘cat
eye’. Je merkt ook een terugkeer naar vierkante monturen zoals bij Swarovski Eyewear en GUESS Eyewear.
Sommige monturen, die getuigen van een elegante soberheid, proberen een plaats in te nemen bij de modellen
die meer extravagant of uitgesproken zijn. Bij de optische monturen merken we een lichtheid naast de diversiteit
van vormen. Dat alles met poppy kleuren en vintage trends, alsook spiegelglazen zoals bij Moncler Lunettes en
andere merken van Marcolin.
De collecties spelen met de architectuur van de montuur om een origineel detail te benadrukken. De armen zijn
bewerkt, gedraaid of ingelegd met juwelen met kristal, stras of versierd met gevlochten leer zoals bij Tod’s
Eyewear of Swarovski Eyewear. Die merken stellen een vintage inspirate of tijdloos ontwerp voor door er de
doorzichtigheid en kleur van te belichamen.
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