I DON’T

Společný projekt partnerské dvojice Miyeon Lee a Ruben Castro naplňuje jejich představu, že jídlo a způsob jeho přípravy mohou sloužit
k uchovávání vzpomínek na domov. Malířka Lee je původem z Jižní Koreje, architekt a umělec Castro je Belgičan. Společně se svými hosty
se pouštějí do výroby tradiční korejské fermentované pochoutky kimči. „Naše spontánní a nekončící rozhovory nebyly vymezené slovy, ale
zhmotněnými obrazy: pohybovali jsme se mezi řádky, materiály, barvami, modely staveb a malbami. Naše vzájemné interakce daly průchod
přirozenému kvasu projektu, který k lidem promlouvá humorem, praktičností a radostí z práce rukama,“ říkají.
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STYLING ALBA MELENDO

I CAN MAKE
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Egon: tílko a kalhoty, obojí DIOR; boty a ponožky, modelovy vlastní. Caroline: košile, kimono, kalhoty a sandále, vše DIOR. Laurence: šaty, pásky a baleríny, vše DIOR

Caroline: polokošile, kimono, sukně, pásek, sandály, prsteny a náhrdelník, vše DIOR
Na předchozí dvoustraně zleva: Laurence: šaty a baleríny, obojí DIOR. Egon: top, svetr a kalhoty, vše DIOR; boty, modelovy vlastní. Caroline: polokošile, kimono, sukně, pásek, sandály a náhrdelník, vše DIOR.

Laurence: šaty, podprsenka, prsteny a náhrdelníky, vše DIOR. Egon: kimono, DIOR

Caroline: košile, kimono a sukně, vše DIOR

Egon: košile, DIOR MEN; kimono, DIOR

Laurence: šaty a pásky, vše DIOR

Laurence: šaty, podprsenka, náhrdelníky a baleríny, vše DIOR. Caroline: tílko, kraťasy, kabát a sandály, vše DIOR

Laurence: šaty, podprsenka a náhrdelníky, vše DIOR
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Děkujeme galerii TICK TACK
v Antverpách za poskytnutí prostor
k fotografování.

Egon: kimono, DIOR; džíny, modelovy vlastní. Laurence: šaty, DIOR. Caroline: tílko, kraťasy, kabát a sandály, vše DIOR

Egon: košile a kalhoty, obojí DIOR MEN; boty, modelovy vlastní. Caroline: košile, kabát, kalhoty a sandály, DIOR
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