
• ÖRÖKZÖLD 
CIPŐK, TÁSKÁK, 
KIEGÉSZÍTŐK

• PÖTTYÖK 
A DIVATBAN IS

• A LEGÚJABB ANTI-
AGING TRENDEK

• CSILLAGOK 
RAGYOGNAK 
AZ ÉGEN ÉS 
A SMINKEKBEN 

• EVERGREEN 
SHOES, BAGS, 
ACCESSORIES

• POLKA DOTS 
IN STYLE

• THE NEWEST 
ANTI-AGING 
TRENDS

• STARS ARE 
SHINING IN 
THE SKY AND 
IN MAKE-UPS

TÁSKA / BAG COCCINELLE

Fashion



Klasszikusok 
nyomában

FASH ION

BŐRCIPŐ ÉS KÉZITÁSKA / LEATHER 
SHOE AND HANDBAG GUCCI

IN FOOTSTEPS OF  
THE CLASSICS



FOTÓ FÖLDI ÁDÁM / STYLING HÖFLER LAURA / INTERIOR STYLING HÁRSFALVI RÉKA

THE IMPORTANCE OF THE ACCESSORIES HAS ALWAYS 
SUPERSEDED WHAT THEIR NAME WOULD INDICATE.  
HERE IS A SELECTION OF SOME EVERGREENS.

A KIEGÉSZÍTŐK MINDIG IS NAGYOBB JELENTŐSÉGGEL BÍRTAK, 
MINT AHOGY AZT A NEVÜK JELZI. MOST AZ ÖRÖKZÖLD 
STÍLUSNAK MEGFELELŐ DARABOK KÖZÜL VÁLOGATTUNK.  



KÉZITÁSKA / HANDBAG CÉLINE/HEAVEN BUDAPEST
KEREK BŐRTÁSKA / ROUND LEATHER BAG MAX MARA



FASH ION

LAKK MAGAS SARKÚ FÉMSAROKKAL / LACQUE HIGH HILL SAINT LAURENT/HEAVEN BUDAPEST



FASH ION

OLDALTÁSKA / VÁLLTÁSKA DOLCE & GABBANA
BŐR FÉLCIPŐ / LEATHER SHOES VALENTINO



MONOGRAMOS KISTÁSKA ÉS BAKANCS / MONOGRAM BAG AND BOOTS LOUIS VUITTON



A COS A MINIMALIZMUS SZERELMESEI SZÁMÁRA JÓL ISMERT 
A SZEZONOKON TÚLMUTATÓ KOLLEKCIÓIRÓL, AMELYEKBEN 

KÖZÖS JELLEMZŐ, HOGY KLASSZIKUS SZILUETTEK, 
HAGYOMÁNYOS DARABOK SZÜLETNEK ÚJJÁ MODERN, 

ÚJÍTÓ SZABÁSVONALAIK ÁLTAL. NINCS EZ MÁSKÉNT 
A 2019-ES ŐSZI/TÉLI SZEZONRA SZÁNT KOLLEKCIÓBAN 
SEM, AMELY KÉT FŐ KONCEPCIÓT FEDEZ FEL. A KÖZÖS 

BENNÜK, HOGY MIND KÜLÖNBÖZŐ, IZGALMAS 
ARÁNYOKKAL ÉS A FORMÁKKAL JÁTSZANAK.

Az egyik vonalat a brutalista irányzat ihlette, és a monumentális épü-
letek erős, szögletes formáira épül, ezt a másik fő inspiráció, a természet-
be való kiszabadulás békés hangulata egészíti ki. A COS tervezői olyan 
kollekciót hoztak létre, mely tele van kontrasztos formákkal és érzéki 
gazdagsággal – a szilárd szabásvonalak és a természetes anyagok mixe-
lése elnagyolt aránypárokat hoz létre, melyek az építészetre emlékeztető 
sziluetteket imitálnak. A női kollekció ruhadarabjai az egyszerűség és  
a szimpla, puritán felületek szépségét mutatják be.

A kollekció a hagyományos ruhadarabokat gondolja újra úgy, hogy  
a fókusz a részleteken és a kézműves kidolgozásokon maradjon. A skót 
kiltek által ihletett darabok is felbukkannak a női kollekcióban – egyrészt 
egy �nom, könnyed anyagú szoknya pliszéin, emellett a hajtások egy 
sűrűbb szövésű, merev gyapjútextilből kialakított ruhán is feltűnnek.  
A fér�kollekcióban egy üde csavarral jelenik meg a kilt: a munkakötény 
hatású darabot fekete nadrággal és az elengedhetetlen fehér inggel pá-
rosították, így nagyon is modern, mai összeállítás jött létre.

A kollekción átívelő, meghatározó témaként bukkannak fel olyan 
megoldások, mint a feszesen szabott nyakkivágások, a laza, hosszított 
sziluettek, az egyenes derék- és csípővonalak. A bélelt kabátok kettős 
funkcióval bírnak: védelmet nyújtanak a környezeti elemekkel szem-
ben, valamint egyes részeik eltávolíthatók, így többféleképpen is vi-
selhetők.

A szezon színpalettája a két fő témára re�ektál – indusztriális szür-
kékkel teremt alapot, majd �nomabb árnyalatokkal, halványszürkével 
és homokszínnel visz éteri könnyedséget, a rozsdavörös és szilvatónu-
sokkal pedig melegséget a téli árnyalatok közé.

COS IS WELL-KNOWN FOR PIECES THAT ARE DESIGNED TO 
LAST BEYOND THE SEASON AND INCORPORATE REINVENTED 
CLASSICS AND MODERN SILHOUETTES. THE COS AUTUMN 
WINTER 2019 COLLECTION EXPLORES TWO KEY CONCEPTS, 
BOUND BY THE EXPLORATION OF SCALE. A BRUTALIST 
APPROACH BASED ON THE STRONG, ANGULAR LINES OF 
MONUMENTAL ARCHITECTURE IS COMPLEMENTED BY A 
TRANQUIL MOOD OF ESCAPING TO NATURE – DRAWING THE 
MANMADE AND NATURAL WORLDS TOGETHER AS ONE.  

Creating a collection with contrasting forms and sensual richness, 
firm structure and soft fluidity intertwine to form exaggerated pro-
portions while natural and innovative materials create architectural 
silhouettes. Womenswear pieces appear uncomplicated and ex-
posed in an outward-facing simplicity, emphasising a single bold 
feature.
The collection explores traditional garments, redefined to focus on 
detail and craftmanship. Kilt-inspired pleating appears in both con-
cepts – womenswear explores a skirt crafted from a lightweight fab-
ric to allow for movement while denser qualities, such as hardboiled 
wool, also appear in the form of a dress with the same statement 
pleats. In menswear, the kilt references a classic, utilitarian apron 
styled with black trousers and the quintessential white shirt for a 
refreshed, modern look. 
Traditional yet reworked pieces form a distinct theme this season; 
necklines are tailored to adjust, fits are relaxed and lengthened 
while altered waistbands allow a straight or more defined waist. 
Padded outerwear provides dual functionality – removable sections 
form alternative looks whilst offering cocoonlike protection from the 
elements.
The season’s colour palette references the two key themes, present-
ing a foundation of industrial greys complemented by an array of 
softer shades, such as stone and oatmeal, bringing a subtle light-
ness to a winter palette, warmed by deep rust and plum.

BEMUTATJUK A COS  2019-ES  
ŐSZI/TÉLI KOLLEKCIÓJÁT

Introducing the 2019 AW collection of COS





A londoni székhelyű COS számára fontos, hogy támogassa a mű-
vészetet, a kortárs alkotókat, építészeket – jó példa erre a milánói 
dizájn héten, a Salone del Mobile kiállításon évente megrendezésre 
kerülő installációja, melyet minden alkalommal egy-egy művésszel 
közösen hoznak létre. A legutóbbi alkotásról mi is beszámoltunk, idén 
Arthur Mamou-Mani stúdiójával együttműködve alkottak meg egy 
lélegzetelállító, környezettudatos, digitálisan tervezett installációt.

Az őszi–téli szezonban azonban újabb izgalmas hírrel jelentkezik 
a márka: most egy olyan új kapszulakollekcióval készül, amely a 100 
éves Bauhaust ünnepli. Az újdonságok az elsők az „Archive Editions” 
sorozatban is, amely egy-egy bizonyos inspiráció alapján megálmo-
dott, de a régebbi, „archive” kollekciókból újratervezett, esszenciális 
COS darabokat fog tartalmazni.

A Bauhaus iskolát 100 éve, 1919-ben alapították a Gesamtkunst-
werk (vagyis összművészet) ideája alapján, amely minden művé-
szeti ágat összekapcsolt, az építészetet is beleértve. Az iskola egy 
forradalmi mozgalmat indított, amely aztán a huszadik században 
művészek generációi számára jelentett inspirációt, akárcsak a COS 
tervezői számára immár 12 éve, a márka alapítása óta.

A Bauhaus 100 éves évfordulójának alkalmából a COS elmélyült az 
eddigi 12 év kollekcióit tartalmazó archívumában, hogy ezek segítségé-
vel alkosson új darabokat. A 13 részes kapszulakollekció 6 női és 6 fér�-
darabot tartalmaz, illetve egy kiegészítőt, ezek mindegyikét a Bauhaus 
mozgalma, illetve a hozzá kapcsolódó alkotók munkája ihlette.

A kapszulakollekcióban a formák a funkciót követik, és a Bauhaus- 
iskola által vallott dizájnalapelvekre re�ektálnak, illetve a COS mo-
dern, funkcionális, átgondolt tervezői hozzáállása is felfedezhető a 
darabok szabásában. Az irányzat által kedvelt geometrikus formák-
ra koncentráló kollekció monokróm színpalettában jelenik meg, amely 
egyben a Bauhaus iskola texturált szürke és friss fehér színpárosban 
játszó épületére is utal. Mindegyik darabot a COS archívumából vá-
lasztották ki, majd fejlesztették, modernizálták tovább. 

A kapszulakollekció izgalmas darabjait keresd a Fashion Street-i 
üzletben, vagy online a cosstores.com oldalán!

A COS IDÉN ŐSSZEL EGY 
Bauhaus ÁLTAL 

IHLETETT KAPSZULA-
KOLLEKCIÓVAL 

 KÉSZÜLT



The London-based COS has always made its aim to support art, 
contemporary artists and architects – the brand annually takes part 
at Salone del Mobile in Milan, where each time exhibits an exciting 
installation together with an up-and-coming artist. In our previous 
issue, you could have read about its latest digitally planned, sustain-
able installation that came to life as a collaboration with the studio 
of Arthur Mamou-Mani.

In the Autumn-Winter season COS is launching a new capsule 
collection that celebrates the hundred-year-old Bauhaus. It is also 
the first in the Archive Editions series drawing inspiration from quin-
tessential COS garments.

The Bauhaus school was founded 100 years ago upon the idea 
of creating a Gesamtkunstwerk (‘total work of art’) in which all the 
arts, including architecture, would eventually be brought together. 
The school led a revolutionary movement and formed a generation 
of revered artists in the early twentieth century, many of which have 
been a constant inspiration to the brand since it was first established 
12 years ago.  

To celebrate the centennial anniversary, COS have delved into 
the archives spanning 12 years to curate a 13-piece capsule col-
lection comprising 6 womenswear and 6 menswear pieces, plus 1 
accessory, which were originally inspired by the Bauhaus school 
and affiliated artists. 

Form follows function throughout the curated capsule, reflecting 
the design principles of the Bauhaus school and COS’s core ethos 
of modern, functional, considered design. Focusing on geometric 
forms and shapes which the art movement was most renowned for, 
the collection is also presented in an essential monochrome colour 
palette reminiscent of the school’s building itself, showcasing tex-
tured greys and crisp whites. Each garment has been hand-picked 
from the archives and explored further, modernising the fits for the 
current day. 

The capsule collection is available from this Autumn in the COS 
store at Fashion Street and online at cosstores.com!

COS LAUNCHES 
A CAPSULE 
COLLECTION ARCHIVE 
EDITIONS INSPIRED 
BY Bauhaus 




