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Un lucru sigur este ca moda evolueaza - femeile nu se imbraca astazi la fel cum o faceau
anii 1890, si nici macar cum o faceau in anii 90. Desi este logic, putini oameni isi dau seama ca
si eticheta din jurul modei evolueaza, de asemenea. Aici ne referim la ce este bine sa porti, si
ce nu, pentru anumite ocazii. In timp ce unele traditii se mentin pentru un motiv - de exemplu,
daca nu este ceruta in mod special, nu trebuie sa porti niciodata o rochie alba la o nunta, altele
sunt lasate in urma, si asa trebuie sa ramana. Iata un ghid util care te poate ajuta sa intelegi
aceste standarde ale modei.
Ocazia - O nunta
Vechea eticheta: Nu
purta rochie alba, neagra sau rosie.
Noua eticheta: Rochiile rosii si negre sunt o alegere buna, insa rochia alba este in continuare
interzisa.
Ce sa porti: Lasa locatia, sezonul si ora sa fie ghidul tau. Daca nu stii ce sa alegi, si mireasa
iti este foarte apropiata, ii poti cere parerea. Pentru o nunta in primavara, poti alege o rochie din
dantela
de aici
. Pentru o nunta pe timpul zilei, care tinde sa fie mai casual, trebuie sa renunti la tinutele cu
paiete si alte aplicatii. In schimb, opteaza pentru o rochie pana la genunchi, din bumbac. Pentru
o nunta pe timp de vara sunt indicate rochiile fara bretele si sandale.

Ocazia - Eveniment cu tinuta formala

Stilul elegant era reprezentat candva doar de rochii lungi. Acum, rochiile pana la genunchi
sunt acceptate, cu mentiunea ca acestea sa aiba o taietura si o tesatura semiformala sau
formala; matasea sau amestecul de matase, de exemplu, ar fi o alegere potrivita.

Ocazia - Petrecere

Eticheta veche: nu este o surpriza aici - o rochie de cocktail.
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Noua eticheta: rochiile de cocktail sunt intotdeauna o alegere potrivita, dar ai si alte optiuni.Ce
sa porti: In prezent, o petrecere poate insemna orice, de la un eveniment social sau o
aniversare, pana la un grup de prieteni care s-au adunat pentru distractie. Dar, in cea mai mare
parte, cocktail-urile cer imbracaminte casual, deci nu poti gresi daca porti un top cu niste detalii
speciale si o fusta sau pantaloni personalizati, si pantofi cu toc. Tousi evita tesaturile prea
obisnuite, cum ar fi denimul. Poti gasi aici rochii
casual
potrivite pentru cocktail.

Ocazia - O cina

Eticheta veche: O rochie neagra si tocuri.
Noua eticheta: Alcatuieste tinuta in functie de locatie.
Ce sa porti: Avand in vedere numarul de variabile (ce perioada a anului este, cine sunt
gazdele, este o ocazie speciala?), nu exista un raspuns corect, ceea ce poate face alegerea un
pic dificila. Daca te implici prea putin, risti sa ofensezi partenerii de cina. Daca te implici prea
mult, si tinuta este prea eleganta, poti face gazda sa se simta incomod si nesigura. Solutia:
Cere gazdei sfaturi despre tinuta. Este cel mai bun mod de a afla daca este o intalnire la care
blugii si o bluza sunt bine venite, sau daca se cere o fusta, camasa sau rochie.
Daca te simti nesigura, pune intotdeauna in geanta o esarfa draguta si o pereche de cercei
lungi, pentru a schimba putin outfit-ul in cazul in care este necesar.
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