
 
 

 0202 هذلِبی ارایغ دختزاًَ خذیذتزیي

ًیش … آرایؼی، طزاحی داخلی، پْػبک ّ  ، ایذٍ ُب، هذل ُب، طزذ ُب ّ طجک ُبیطبل ثب ػزّع طبل ًْ هیالدی ُز

 هب ػبُذ ایي ًْطبسی ّ خذیذ ػذى ُظتین.  ُن ۰۲۰۲خذیذ ّ هتٌْع هی ػًْذ. در طبل 

هیکبپ ّ سیجبیی ثزای دختزاى  ثَ رّس ّ خذاثی اس طْی هتخصصبى 0202هذل ُبی هیکبپ دختزاًَ  0202در طبل 

ػوب توبیل داریذ هیکبپی ثَ رّس ّ خذاة داػتَ ثبػیذ ثِتز اطت اس ایي  خْاى ثب طلیقَ ُبی هختلف هؼزفی ػذٍ اًذ ّ اگز

 در یي هقبلَ ثز ثزرطی ثزخی اس ایي تزًذُبی رایؼی هیپزداسین .آرایؼِب اطتفبدٍ ًوبییذ هذل

 آرایغ دختزاًَ 

 غلیظ کَ صْرت ػوب را پیزتز ّ ثب تغییز ًؼبى هی دُذ, اختٌبة هی ػْد. در در آرایغ دختزاًَ اس هیکبپ ُبی تیزٍ ّ

هزاقجت اس پْطت اُویت سیبدی  ًْع آرایغ ػزط اّلیَ ّ توزکش ثز داػتي یک پْطت طبلن ّ ثبطزاّت اطت, پض ایي

رُبی کزم پْداس  هزاقجت اس پْطت ّ اطتفبدٍ اس هحصْالت ثِذاػتی در ایي ارایغ حزف اّل را هیشًٌذ.پیذا هی کٌذ. 

 اطتفبدٍ ًکٌیذ ّ غلیظ را رقن هی سًٌذ ّ ُن ثَ ػوب آطیت هی رطبًٌذ، طٌگیي کَ ُن آرایؼی طٌگیي

 

 

تْاى گفت اس رژ لت ُبی رًگ رّػي ّ ثزاق، ثزق لت، ّ ریول حدن دٌُذٍ  در راثطَ ثب دیگز لْاسم آرایؼی ًیش هی

طلیقَ ُب ّ هکبى ُبی حضْر  ی ػْد. الجتَ گفتَ ػذکٌیذ کَ ثِتزیي ًْع آرایغ دختزاًَ سیجب ّ خذاة هحظْة ه اطتفبدٍ

ثخؼیذ، هثال اگز در هدلظی حضْر یبفتیذ ّ ًیبس ثَ یک آرایغ  ًیش هتفبّت هی ثبػذ کَ هی تْاى کوی ثَ آى تٌْع

طبیَ چؼن ُبی طبدٍ ّ  داػتیذ، هی تْاًیذ اس کی خظ چؼن سیجب ّ طبدٍ گزثَ ای ّ یب اطوْکی ّ ًیش دختزاًَ هدلظی

  .ّ هٌبطت ثِزٍ ثجزیذیکزًگ 

 

 دختزاًَ داػتَ ثبػین؟ 0202چگًَْ یک آرایغ ثب تزًذ 

 ایغ پْطترآ -1

  پْطت ثب ًوبی طجیؼی

تزًذ ایي فصل  پْطتض یک آرایغ دختزاًَ داػتي پْطتی طبلن طجیؼی ّ صبف اطت. ُوبًطْر کَ گفتَ ػذ پبیَ ّ اط

گز ثِتز ًوی یب ثبفت هبت صبف ّخْد ًذارد. ا دقیقبً ػجیَ پْطت طجیؼی اطت. ُیچ پْػغ طٌگیي، ثذّى درخؼٌذگی

 .اصال آرایغ ًوی کزدًذ Erdem ،Missoni ،Brandon Maxwell ّ Altuzarra داًظتین، فکز هی کزدین هذل ُبی

پْػغ ثذُیذ. الجتَ تْخَ  تیزگی پْطت، سردی پْطت، آکٌَ ّ خْع را «CC» ّ ًیش کزم «BB» ثَ ّطیلَ ی کزم

ثبیذ هقذار کوی اس ایي کزم ُب را اطتفبدٍ کٌیذ. ًکتَ ای کَ ثبیذ ثَ  داػتَ ثبػیذ ثزای داػتي یک آرایغ طجیؼی ّ دختزاًَ

ثزگشیٌیذ. الجتَ ثزای ثَ دطت  طٌگیي ًجْدى کزم پْدر، رًگ کزم را هتٌبطت ثب پْطت خْدکٌیذ ایي کَ ػالٍّ ثز  آى دقت

پْدر اس کبًظیلزُب ثَ هٌظْر پْػغ دُی تیزگی پْطت، اختالف  آّردى ًتیدَ ی هطلْة تز هی تْاًیذ ثَ خبی کزم

 .ّطیلَ ی اطفٌح، ثزص آرایؼی ّ یب اًگؼت دطت ثِزٍ ثجزیذ رًگ ّ سخن ثَ

 

 پْػغ صْرت ثب رژگًَْ

پْػبًیذ،  قزهش هی ُبی خْد را در رًگِبی ػبد ّ سیجبی صْرتی یب ُب ّ گًَْ کَ ثَ هْخت آى ػقیقَ طبسی، رژگًَْ

گزفتَ تب آریبًب گزاًذٍ در تبثظتبى گذػتَ  ۰۲۰۰در هت گبال  رایح ػذ. اس آى سهبى، ُوَ اس ریحبًب ۰۲َُ اّلیي ثبر در د

 ۰۲۰۲سیجبیی تب طبل  ، ایي تزًذAliette ،Christian Cowan ّ Etro خْد ثکبر ثزدٍ اًذ. ثَ لطف آى را در آرایغ

 .اداهَ خْاُذ داػت



 
 

 آرایغ چؼن -0

هذل ُبی آرایؼی چؼن، هی تْاًیذ ًْع  چؼن ُب طِن هِوی در آرایغ دلخْاٍ ػوب دارًذ، در ّاقغ ثب اًتخبة ُز یک اس

سیبدتزی را  در صْرتی کَ توبیل ثَ داػتي هیکبپی هالین اهب ثب تؼذاد رًگ ُبی هتٌْع ّ .هیکبپ خْد را هؼخص کٌیذ

صْرتی را تدزثَ کٌیذ. ثزای افشّدى ثَ خذاثیت  داریذ؛ هی تْاًیذ اس هذاد چؼن ُبی رًگی؛ خظ چؼن ُبی آثی، طجش ّ

خظ چؼن  ،هذل آرایغ چؼن اطوْکی لت صْرتی رّػي را ُن ثَ کبر ثجزیذ. اًتخبة رژگًَْ ای ثَ ُویي رًگ ّ رژآى 

حظبثی ػوب را خذاة ّ هتفبّت کٌٌذ. هثال اس در  ر سیجبیی دختزاًَ آرایغ هی تْاًٌذگزثَ ای ّ خظ چؼن دّدی در کٌب

تب طجیؼی  خزج دادٍ ّ ثَ خبی رًگ ُبی تیزٍ اس طبیَ ُبی ثژ ّ ًیش قٍِْ ای ثِزٍ ثجزیذ آرایغ اطوْکی کوی خالقیت ثَ

 .ّ هالین تز ثبػذ

 طبیَ ُبی هبت ّ رًگی

ُوَ چیش در هْرد رًگ  ۰۲۰۲ طبیَ چؼن هبت ّ رًگی خْد را دّثبرٍ در کیف آرایغ خْد قزار دُیذ، سیزا ثِبر پبلت

ُبی سیجب  قبثل اطتفبدٍ ُظتٌذ ، خظ چؼن ُبی رًگبرًگ ّ طبیَ ی، سرد ّ آثی ُوگیُبی ػبد اطت. ثٌفغ، طجش، ًبرًد

ّ ثظیبر تیزٍ را دّطت داریذ ،  آرایغ اطوْکی اگز .اًدبم ثذٍ! فقظ هطوئي ػْیذ کَ حتوب هبت اطت را ثَ رّع خْدت

ُبی ثژ ّ قٍِْ ای اطتفبدٍ کٌیذ کَ  طبیَ اهب احظبص هی کٌیذ دیگز ایي یک آرایغ هالین ًیظت ، هی تْاًیذ اس تزکیجی اس

 .ثَ اًذاسٍ هؼکی تیزٍ ًیظتٌذ ّ طجیؼی ثَ ًظز هی رطٌذ

 خظ چؼن

ثب هذادی خیلی تیش، یک خظ چؼن  چؼن توزکش کزدٍ ّ چٌبًچَ هیکبپ گزثَ ای را هی پظٌذیذ، هی تْاًیذ ثز رّی خظ

هبیغ ثبػذ ًتیدَ ثِتزی هی گیزیذ. اس رژ لت صْرتی اصتفبدٍ کٌیذ تب  کؼیذٍ رطن کٌیذ, الجتَ اگز خظ چؼن هصزفی

طبدٍ ّ هٌبطت ثْدى اًتخبة  هالین ّ غیز غلیظ داػتَ ثبػیذ. خظ چؼن ُبی ػیک دیگز ًیش هی تْاًٌذ در صْرت آرایؼی

 .ذػًْ

 آرایغ لت -2

دّچٌذاى کٌیذ. رًگ رژ را ثز اطبص آرایغ  ای ثب رًگ هالین اًتخبة کزدٍ ّ هالحت دختزاًَ چِزٍ خْد را رژ گًَْ

لت ثَ کبر  ذاة ّ طبدٍ رژ لت دختزاًَ هالین ّ یب حتی صزفبً ثزقطْرکلی در یک آرایغ خ ثَ ُب اًتخبة کٌیذ. الجتَ چؼن

گفتین اًتخبة رژ لت دختزاًَ  طْر کَ تْاًذ هتٌْع ثبػذ. ُوبى هذل آرایغ لت دختزاًَ ثیغ اس حذ تصْر هی .رّد هی

دّطت داریذ ّ یب  اگز ػوب اس آى دطتَ افزادی ُظتیذ کَ رژُبی تیزٍ ُب ػوْهیت دارد. ّلی هالین در ایي طجک اس آرایغ

تزی هبًٌذ طزخ ّ  تیزٍ تْاًیذ اس رًگ رژ لت ُبی تب ثب رًگ پْطت صْرتتبى ُوخْاًی ثیؼتزی دارد هی هؼتقذیذ

 .آلجبلْیی ًیش اطتفبدٍ کٌیذ

پْػیذٍ ػْد ّلی ثظیبر ثیؼتز اس آًکَ  ػٌْاى خظ لت را در ایي هْرد فزاهْع ًکٌیذ. خظ لت ػوب ػبیذ ثب رژلت ُیچ  ثَ

رًگ رژ لت خْد ّ یب یک  خذاة هؤثز ّاقغ خْاُذ ػذ. رًگ خظ لت را ُن را کٌیذ در یک آرایغ لت دختزاًَفکزع 

 .تز اًتخبة کٌیذ درخَ تیزٍ یب دّ

 اًتخبة رژلت هٌبطت

ُبی طزخ ّ خٌثی ثزای  طْرکلی رًگ صْرتی رّػي، هزخبًی ّ ثَ ُبی تْاًیذ اس رًگ اگز پْطت ػوب رّػي اطت هی

 .یذدختزاًَ اطتفبدٍ کٌ هذل آرایغ لت

تْاًذ رًگ دلخْاٍ ػوب  ُبیی هبًٌذ آلجبلْیی ّ طزخبثی رّػي ّ حتی ثٌفغ هی سًذ، رًگ اگز پْطت ػوب ثَ طجشٍ هی

 .ثبػذ

 .ای ّ ثٌفغ اًتخبة داػتَ ثبػیذ ُب خش قٍِْ تْاًیذ اس هیبى ُوَ رًگ طبدگی هی اگز پْطت ثزًش داریذ ثَ
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ای ّ ثٌفغ کوک  ُبی خذاة قٍِْ تْاًیذ اس طیف ثب پْطت ثزًش هی اگز رًگ پْطت ػوب تیزٍ اطت ثزخالف افزادی

 .رًگ دّری کٌیذ لت ُبی ثی ثگیزیذ. اس رژ

ُبیی کَ ثزای پْطت ػوب هٌبطت اطت، رًگی رّػي اًتخبة  تْاًیذ اس تي رًگ ثزای اًتخبة رژ لت دختزاًَ هالین هی

 .کٌیذ

 


