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& Other Stories urzeka  
stylem glamour na jesień 2022 

 
 

 

Choć każde z atelier marki: w Sztokholmie, Paryżu i Los Angeles 

ma swój niepowtarzalny charakter, w sezonie jesień 2022 to 

wszechobecna nuta ekstrawagancji króluje w & Other Stories. 

Zmieszane z elementami klasyki, najnowsze projekty doskonale 

łączą się z luźnymi płaszczami i marynarkami. To wyraziste 

stylizacje - o kobiecym charakterze i odważnej naturze.  

„W tym sezonie chcemy przedstawić optymizm i styl glamour  

w interpretacji & Other Stories. Przygotowałyśmy odważne 

metaliczne i brokatowe akcenty, mocne kolory i ekstremalne 

długości - mini lub maxi. Te wyraziste elementy lubimy łączyć 

z nowoczesną klasyką, która zapewnia naturalną swobodę nawet 

obcisłych i ekstrawaganckich stylizacji. Biorąc pod uwagę 

zrównoważony rozwój, postawiłyśmy duży nacisk na wysoką jakość 

materiałów. Dzięki nim jesteśmy pewne, że tworzymy nowe skarby 

garderoby, którymi kobiety będą cieszyć się przez długi czas,” 

mówi Malin Sone, Head of Design & Other Stories. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Start sezonu to kolekcja wyrazistych projektów, żywych odcieni 

zieleni i otulających dzianin. Idealny na każdą okazję będzie długi 

płaszcz typu trencz, z szalowym kołnierzem lub w wersji wykonanej 

z czarnej skóry. Spodnie są dopasowane i z wyraźnym kantami, które 

wydłużają nogi - będą dostępne w kolorze czarnym, camelowym lub  

w szmaragdowej zieleni. Smukłe koszule mają ozdobne elementy lub 

eleganckie kokardy. Delikatne dzianiny w kolorze czarnym, kremowym 

lub ciemnozielonym mają gorsetowe lub krótkie fasony, które nadają 

im miękkich, szykownych kształtów. To też czas efektownych spódnic: 

z mięciutkiej skóry lub pokrytych szmaragdowozielonymi cekinami. 

Następne w centrum uwagi będą wzory jesiennych kwiatów i kraciasta 

wełna. Dopasowane płaszcze w szachownicę są długie i dwurzędowe. 

Prążkowane dzianiny z wysokim golfem w kolorze butelkowej zieleni 

lub szarości mają krótkie kroje lub wydłużone formy, z rozcięciami 

po bokach. Klasyczny czarny sweter występuje w nowym wydaniu  

z kwiatowymi cekinowymi aplikacjami. Wąskie i dopasowane spodnie 

równoważą puszystość dzianin. Efektowne są też skoordynowane 

zestawy: top i krótka spódniczka z kwiatowego żakardu lub 

jasnoszary top i spódnica mini w kratkę. 

Szafirowy błękit olśniewa w trzeciej części kolekcji, przerywanej 

wyraźnymi akcentami cekinów i metalicznego blasku. Jasnoniebieski 

garnitur poprawi każdy jesienny nastrój, a czarna skórzana 

marynarka będzie wspaniałym, ponadczasowym wyborem. Połącz je  

z krótkim, niebieskim swetrem z wywijanym kołnierzem lub 

jedwabistymi koszulami w błękicie lub bieli. Płaszcze o miękkim, 

szlafrokowym kroju można narzucić na każdy strój, dodając mu 

swobodnej elegancji. Wyróżniającym się projektem jest 

minisukienka w cekinowe geometryczne wzory. Z obcisłymi długimi 

rękawami i półgolfem. Dla odważnych stworzono błękitne i srebrno-

metaliczne cienie do powiek, które dodadzą urokliwego błysku 

jesiennym makijażom. 
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