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Modes tendences 2012. gada Pavasarim/Vasarai 

 

 

Šajā sezonā, pastiprinās interese par laimi. Šodien, vairāk nekā jebkad agrāk, mēs meklējam 

iespēju atrast dzīvē prieku, atrast sevī laimi, kā arī starojumu, kas mūs aptver. Runa ir par 

sīkumiem, kas dod mums cerību un ticību nākotnei. Mēs saskaramies ar pieaugošo izpratni, ka 

mūsu attiecības ar zemi - tās skaistumu un tās balvām - dara mūs laimīgus. Ka dabas skaistums 

pastāv visur, un tāpēc mēs dziļi meklējam cilvēcīgu iemeslu un noturīgu izaugsmi saprast un 

restaurēt dzīvi. 

Mēs piedzīvojam jaunu laikmeta atspoguļojumu. Arvien vairāk mēs no jauna atklājam zemes priekus 

un saskatām brīnumu vismazākajās detaļās, mainīgajā luminiscējošā gaismā, kā neskaitāmie 

izkaisītie kristāla punktiņi tuksneša smiltīs, vai pusnakts debesīs – tik melnās, ka Jūs varētu pazust 

tajās uz mūžu.  

Smilšu sajūta starp jūsu pirkstiem un krītainās zemes - zem jūsu pēdām, krāšņi spīdīgā zelta vai 

nesatricināmi vientuļas vietas atklāšana lekni sazaļojošā dārzā... pateicības sajūta Zemei  un prieka 

un skaistuma atklāsme dabas brīnumos, kas ir mums visapkārt.  

 

Šajā sezonā valdīs pozitīvs noskaņojums, nesot līdzi pārdomu brīžus un radikālas pārmaiņas. Mēs 

meklēsim saikni ar savām izjūtām un emocijām un meklēsim dziļāku saikni ar zemi. Atspoguļojot 

zemes dabisko skaistumu, kristāli spīdēs un mirdzēs nākotnes dizainos, piedāvājot optimismu un 

enerģiju, tādējādi priecējot mūsu garu. Šajā sezonā ir burtiski laiks spīdēt. 
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Klasiskais 

Zeme 

 

Nav noslēpums, ka mums ir jāsaskaņojas ar dabu, lai iet roku rokā ar savu nākotni. Šajā sezonā 

mēs piedzīvojam jaunu laikmeta atspoguļojumu. Daba ir galvenais mūsu prātos, bet šoreiz mēs 

nevēlamies ignorēt to vai pār to dominēt, tā vietā mēs meklējam pilnīgu harmoniju, vienotības 

sajūtu. Novērtējot būtiskos dārgumus, ko zeme mums dāvā - sulīgu, zaļu zāli, zemi starp mūsu 

pirkstiem vai kristāla rasas pilienus uz trausliem ziedu kātiem - mēs meklējam iespēju atkal 

savienoties ar gudrību un skaistumu, kas sastopams dabā.  

 

 

 

 

 

 

  



 www.kristali.lv                          SWAROVSKI ELEMENTS 

 

3 

 

Romantiskais 

Krīts 

 

Šajā sezonā mēs ilgojamies pēc laimīgām beigām, pasaku solījumiem un fantāzijām, kas aizvestu 

mūs prom no parastā un no ikdienas. Asociēts ar dejotājiem un māksliniekiem, šis skaisti pūderētais 

zemes elements iedvesmo mūs atbrīvot sevī sapņotāju. Mājot gan jauniem, gan arī tiem, kas sirdī 

jauni, tas izlaužas ārpus tradicionālās modes robežām, pārdefinējot Ielas apģērbu, piešķirot tam 

māksliniecisku attieksmi. Kristāls ir šķautņains un negaidīts, un parādās kā smalks putekļu lietus uz 

plānu audumu malām vai arī izceļot masīvus, avangarda dizainus. 
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Progresīvais 

Klints akmens 

 

Atklājot jaunas robežas, nosakot jaunus ierobežojumus, Klints akmens iedvesmo mūs dzīvot, elpot, 

kustēties. Izmantot mūsu ķermeņus saistībā ar Zemi, lai izjustu piedzīvojuma un izbēgšanas garu, 

zinot, ka robežas nepastāv. Akmeņi tādējādi ir katalizators fantastiskajam, futūristiskajam sporta-

iedvesmotam ietērpam, kurā kristāls ir iestrādāts pašā apģērbu un aksesuāru struktūrā, kļūstot par 

vairāk kā vienkāršu dekorāciju, bet ietverot arī praktisku pielietojumu. Tas spīguļo ar pozitīvas un 

pacilājošas enerģijas dzirksti un iekļaujas dizainā, kļūstot tikpat izturīgs un uzticams kā pati klints.  
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Harmoniskais 

Smilts 

 

Smiltis aicina mūs atkal apvienoties ar savām pirmatnējām emocijām, lai izzinātu senos rituālus, lai 

kļūtu par gandrīz par cilts-laikmeta cilvēkiem savos uzskatos. Kā nebeidzams tuksnesis, tas pārceļ 

mūs uz citām emocijām – izraušanos no ikdienišķā uz piedzīvojumu un intrigu pasauli. Šajā pasaulē 

dizaini būs oriģināli, ar rokām darināti, attiecināmi uz aizvēsturiskas mežonības un neatkarības 

izjūtu laiku. Šajā pasaulē kristāls kompensēs smilšu-saēstos materiālus, parādoties kā smalki 

kristāla putekļi, dejojoši tuksneša smiltīs. 
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Valdzinošais (Glamūrīgais) 

Dārgmetāli 

 

Ietverot zelta, bronzas un oksidēta sudraba spīdumu, šīs krāšņās, spožās Zemes piedāvātās 

greznības sola pasauli, kas piepildīta ar skaistumu un mirdzumu. Ekstravagantas un krāšņas, tās 

piesauc sevī mītošo Dievieti. Dzirkstošas ar enerģiju un spožumu – tās mūs aptver ar spožu kristāla 

gaismu, piedāvājot spēku un cerību nākotnei. Galu galā tās patiks mūsu vēlmei atrast skaistumu 

dievišķi iedvesmotās detaļās. 

 

 

 


