
 
 

FESTIWALOWA ENERGIA  

  

KOLEKCJA BIELIZNY I STROJÓW KĄPIELOWYCH TEZENIS  
NA LATO 2017 

   

 
  
We wtorek, 4 kwietnia, sala widowiskowa Calzedonia Group przemieniła się w mieniącą się od 

świateł pustynię, a to wszystko za sprawą letniego pokazu marki Tezenis. Kierunek obrany 

przez markę w tym roku? Niesamowity, międzynarodowy festiwal!  
  
Podczas wizjonerskiego show została zaprezentowana kolekcja na lato 2017. Ze zmieniającymi 

się jak w kalejdoskopie widokami, ta podróż przez modę niezawodnie wprowadziła wszystkich 

w wakacyjny nastrój. Pokaz nawiązywał do kipiącej energią atmosfery dzisiejszych festiwali – 

miejsc, w których rodzą się nowe trendy i kierunki. 

  
Sceneria piaszczystych wydm połączona z rozbrzmiewającymi dźwiękami znanych hitów 

piosenek przeniosła publiczność w pełen genialnej muzyki świat Tezenis. Było to także 

zaskakujące tło oraz oprawa dla poruszających się po wybiegu modeli, a także dających popis 

swoich talentów artystów. 
    
Wśród emocji królował zew wolności, która prowadzi nas naprzód w trakcie letnich podróży. 

Wolność towarzyszyła także modelom na wybiegu, gdzie odbywało się więcej niż zwykły pokaz 

– istne widowisko kolorów, muzyki i talentów.  

   
Na scenie moda przeplatała się na zmianę z artystami i wystąpieniami muzycznymi, zaskakując 

i bezustannie angażując widownię w nową odsłonę tego wyjątkowego show. Muzyka, 



nieodłączny element letnich festiwali, jest niezwykle ważna dla świata Tezenis. W tym roku na 

pokazie zagrał Ofenbach. To wschodząca gwiazda francuskiej sceny muzyki elektronicznej. 

Utalentowany duet od razu porwał publiczność, zwłaszcza wykonaniem na żywo ich 

największego hitu „Be Mine”.  

 
W centrum uwagi znalazły się kolor – żywe odcienie dominowały nie tylko na ubraniach, ale 

również w postaci fantazyjnego makijażu i włosów modelek, za których fryzury odpowiedzialna 

była marka COTRIL. Bogatą w barwy oprawę pokazu wzbogaciły dodatkowo neonowe światła.  

   
Nowa, letnia kolekcja ubrań Tezenis została zaprezentowana jako pomysły na looki 

festiwalowe, ozdobione paskami czy łańcuszkami. To idealne stylizacje na imprezę na plaży! 
  
Wśród odcieni prym wiodą ciepłe kolory ziemi, które można podziwiać na zdobieniach w postaci 

falban oraz szydełkowych elementów zestawionych z lekkimi materiałami kombinezonów czy 

miksu szortów i crop topów. Morskie motywy powracają w linii pełnej printów – 

wszechobecnych gwiazdek oraz pasków, jak też zawadiackich bandan. Motywy palm oraz 

barwnych, geometrycznych wzorów przywodzą na myśl klimat tropikalnej wyspy. Militarny look 

zostaje przełamany energetycznymi odcieniami żółtego i czerwieni, inspirowanych tętniącą 

życiem Kubą. Charakterystyczne falbany, drapowania i sploty prezentują się w stylowej i 

nowoczesnej wersji, podkreślonej intensywną paletą barw. 

   
Kluczowy kolor lata 2017 – flamingo pink, uwodzi w kolekcji Tezenis. Propozycje w tym 

odcieniu to absolutny must-have sezonu! 

 
Nowa kolekcja od Tezenis to dowód na to, że bielizna nie bez powodu coraz częściej jest 

traktowana jako integralna część stylizacji. Na pokaz przybyły znane influencerki z całego 

świata jak Sita Abellan czy Anna Maria Damm. W tym roku Polskę reprezentowała Pani 

Ekscelencja (Katarzyna Pytel). Również na wybiegu podziwialiśmy światowe sławy jak modelkę 

Malaikę Firth czy Francisco Lachowskiego. Daj się ponieść trendom i wyruszaj w egzotyczną, 

modową podróż!  

 

Gotowi na odkrycie świata Tezenis? 
  

Jedyne w swoim rodzaju show pełne festiwalowej energii. Odważ się być 
częścią historii, w której wszystko staje się możliwe.  

 
 

 
  
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

Kolekcja 
 
  

Kolekcja Tezenis na sezon SS17 odważnie sięga do przyszłości – pełno w niej eksperymentów z 

kształtami, materiałami i kolorami. 

  
Tak jak samo DNA marki, propozycje można określić jako cool, zgodne z najnowszymi 

trendami, ze szczególnym uwzględnieniem tego, co jest modne w Internecie, na platformach 

społecznościowych i wśród influencerów. Kolekcja ubrań jest stworzona dla młodych ludzi z 

poczuciem humoru i dystansem do siebie. 
  
Najpopularniejsze staniki push-up powrócą w modelach z trójkątnymi miseczkami, w formie 

balkonetek czy jako element body, które z ukrywanej pod ubraniem bielizny odrodziły się jako 

kluczowy element codziennych stylizacji.   
  
Klasyka powraca w innowacyjnej odsłonie za sprawą użytych materiałów. Koronka z dodatkiem 

nadruków lub naszywek w wersji prosto z lat 80. zyskuje nowy, wyjątkowy charakter. 
Przezroczystości kuszą, wysuwając się na pierwszy plan za sprawą subtelnie prześwitującej 

bielizny. 
 

W paletcie barw odnajdziemy od klasycznej czerni przez akcenty fluorescencyjnej fuksji oraz 

delikatne beże aż po wielobarwne kwiatowe wzory. 
    

 

Goście specjalni pokazu  
  

SITA ABELLAN 
CHIARA NASTI 

ANDREA ANDRASSY  
ANNA MARIA DAMM 
ILENIA WILLIAMS 
SISSY KYRIAKOU 

SOFIA REIS 
MAFALDA CASTRO 

BARBARA INES 
APRIL IVY 

MARIA VAIDOSA 
SOFIA BEAUTY 

VIRGUL 
CATARINA FARIA 

MONIKA BAGAROVA 
KRISTINA PATYKOVA 

MICHAELA ZIVNUSTKOVA 
DULCEIDA 

RELLA RUBINT 
VIVIEN NAGY 

MARIELLE STAHLI 
NOEMI VON MEISS 
ZOE KARAPETYAN 
BEREZINA DARIA 
PUDAR KATARINA 

SEN ROKKHAIA-MARY 
VASILYEVA TATIANA 
PANI EKSCELENCJA 
DANIELLE PEAZER 

ALICE DE LEY 
KINZA ASSECOUR 
GARDIN LAURA 

VIRGINIE PHILIPPOT 
 


