El calaix del sastre
Busqueu una segona pell per a l’estiu? Proveu amb basicLeather i els biquinis barcelonins
Mi&Co. El somni el dibuixa Eva Armisén. Per Laia Beltran i Eugènia Sendra

Botigues

1

Més
disseny africà
Els africans són els
reis a l’hora de
reciclar materials.
De llaunes de
refresc són
capaços de fer-te
un instrument
musical! Però el
que ens va cridar
l’atenció en la nostra última visita
a Mama Benz van ser collarets i
braçalets de colors vius fets amb
vidres reciclats per artesans de
Ghana (a 47 i 18 euros,
respectivament). En aquesta
botiga de Gràcia també trobareu
bogolans, unes catifes gruixudes
típiques del País Dogon, a Mali.
Tenen moltes utilitats, però les
propietàries de Mama Benz se’n
fan emmarcar alguns retalls i les
converteixen en un original
objecte de decoració (48 €).
Mama Benz (Gran de Gràcia,
189). T. 93 237 90 79.
www.mamabenz.cat.
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Bàsics de pell
Podria ser una
marca de Berlín,
Londres, Anvers o París.
Però, no. És de Lleida i es
diu basicLeather. Un
concepte senzill i
efectista: fer
bàsics amb
pell de la
màxima
qualitat.
I quan
parlem
de bàsics
ens referim a
samarretes,
minifaldilles i
shorts. La primera
col·lecció de
basicLeather
només consta de set
peces, combinables
entre si (si busqueu
un total look) o amb
qualsevol top, faldilla
o texà que tingueu a
30 www.timeout.cat

l’armari.
Abans ningú
menjava
gelats a
l’hivern. Ara és
estiu i ens agrada lluir
cames amb uns shorts de pell.
Aquesta és la millor moda, la que
descontextualitza, trenca tòpics i
ens fa avançar.
www.basicleather.es i RooM
(Laforja, 112). T. 93 159 18 03.
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Hawaii, Bombai
Els estampats d’inspiració
hawaiana tornen
a florir aquesta
temporada i els
holandesos
Scotch &Soda
els incorporen a
la col·lecció
d’estiu. Si us
costa atrevirvos a lluir
tucans,
hibiscus i
colors vius,
aquest
banyador de
tons pastel és la
manera de sintonitzar amb
l’onada vintage. A primer cop d’ull
ens atrau molt l’estampat (és apte
per a discrets), però el toquem i
convenç pel tacte: la barreja de
cotó (65%) i niló és agradable i
fresca. Scotch & Soda (Rosselló,
247).
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Una guia
alternativa
Si visiteu París i
sou tan
aficionats a
l’asfalt com als
aparadors, la
vostra guia
‘turística’ és La
Parisina. Guía de estilo
de Inés de la Fressange
(Grijalbo). La dissenyadora
i exmusa de Karl Lagerfeld
signa aquesta edició
il·lustrada amb forma de
diari que qüestiona els
estàndards del gust i
ofereix consells d’estil, des
de com combinar la roba
(De la Fressange recomana

portar un vestit de nit amb una
bossa de vímet) fins als fons
d’armari de calçat. La segona part
del llibre és una guia per a una
selecció de botigues de moda,
complements i decoració de la
ciutat de la llum.
La Parisina. Guía de estilo de Inés
de la Fressange (Grijalbo). 22,90 €
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Mi&Co
Formentera inspira i Mi&Co
n’ha absorbit l’aire; la decoració de
la botiga, a base de fustes
reciclades, i les referències a l’illa
enganyen. Però
Mi&Co és una
marca amb
arrels a
Barcelona,
nascuda fa tres
mesos d’un
negoci familiar
amb trenta anys
d’experiència
en el sector de
la moda de
bany per a
nens. Les
criatures
crescudes que en
el seu moment van lluir
Movimento ara han de demanar
per Mi&Co, que presenta una
primera col·lecció per a dona amb
referències retro. La sobrietat de la
línia Saona contrasta amb els
voltants i els piquets
dels banyadors i
biquinis Salina, els
estampats florals
d’Arenal i la
senzillesa rústica
de les peces Cala
(tots els noms
sonen a
geografia
marítima).
Ens
adverteixen
que tant el
teixit, com
l’estampació, la
confecció i el
disseny són 100%
locals. Banyadors fets a
Barcelona? Traieu el cap a la nova
botiga física i online de Mi&Co.
Mi&Co (València, 216). T. 93 323
06 16. www.miandco.es
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Vull un iPhone
L’ argument de més pes per
venerar els telèfons d’Apple o
l’excusa per comprar-se’n un pot
ser una carcassa de mòbil? No és
un raonament del tot absurd quan
t’adones que la pintora Eva
Armisén també crea obres d’art
sobre aquest suport. Costarà
decidir-vos entre els models Aire,
Me Voy, Mariposa Monarca i Una
fiesta (per a iPhone 4 i 4S), imatges
senzilles, coloristes i naïf que
podrien ser a la primera pàgina
d’un conte fascinant apte per a tots
els públics. No és l’única
temptació que trobareu
al web de l’artista (si hi
entreu coneixereu tota
la família Armisén):
també hi ha vanos,
bosses per al berenar,
roba interior, Qué me
está pasando?, el llibre
CD editat en
col·laboració amb el
seu company Marc
Parrot, i
serigrafies... No ens
n’oblidem: Eva
Armisén ha fet imatges per
a publicitat, però com a
artista plàstica ha exposat i
participat en fires de mig món. Els
seus dibuixos tenen adeptes des
de Seül fins a Los Angeles passant
per Barcelona.
www.losarmisen.com

