
 

 

MOSCHINO[tv]H&M: всички необходими ключови детайли за дамската колекция. 
 
Логота, хумор, поп култура, блясък: MOSCHINO[tv]H&M е изключително енергична 
колекция, носеща подписа на творческия директор на MOSCHINO Джеръми Скот. 
Цялата колекция е свързана със забавленията – независимо дали е манията по 
емблематичното златисто лого на MOSCHINO, принтовете с любимите герои на 
Джеръми, закачливото общо лого с MTV или изпълненият с ентусиазъм италиански 
блясък за купон през цялата нощ. Всеки артикул разкрива любовта на дизайнера 
към наследството на MOSCHINO, както и мощната поп енергия, която той дава на 
марката, откакто започва работа като творчески директор през 2013 г. Колекцията е 
предназначена само за H&M и ще се появи в магазините на XXX в цял свят и онлайн 
на 8 ноември. 
 
Изкривената мода  
Мисията на Moschino е да си играе с модата. За MOSCHINO[tv]H&M силуетите са 
срязани, формите са разрушени, а моделите са изпълнени с хумор и жизненост. 
- Класическото черно рокерско яке от кожа е силно скъсено, както и скъсеното яке 
от варен деним и скъсеното червено ватирано яке. Бюстието от варен деним е 
изрязано като от талия на джинси, а MOSCHINO разрушава модела на класическото 
палто от еко кожа с косъм, като слага на еко кожата с косъм в цвят фуксия златисти 
верижки, които придават на модела пънк настроение. 
 
Логомания 
Логото на MOSCHINO е истинска модна икона. С MOSCHINO[tv]H&M то вече е 
достъпно за всички и както винаги е с неочакван привкус. 
-  Гърбът на скъсеното черно палто от еко кожа с косъм е покрит с черна кожена 
кръпка с логото на MOSCHINO в бял цвят. Междувременно златистите букви 
MOSCHINO висят като талисмани от ръчно избродираните масивни златисти 
верижки в стил „тромп л'ой“ върху черната рокля с качулка. Колаборацията с MTV 
се заиграва с поп културата със свежа смесица от лога в присъщия за MOSCHINO 
стил, разрушавайки емблематичното лого на MTV, за да го обедини с логото на 
останалите италиански марки върху блузите с качулки и суитчърите. 
 
Модата на Дисни 
Джеръми Скот обича анимацията точно толкова, колкото и основателят на марката 
Франко Москино. Любимите герои на Дисни се присъединяват към купона 
специално за MOSCHINO[tv]H&M. Върху роклята с качулка ще видим Мики с Доналд 
Дък, Гуфи и Плуто. Мини Маус се появява върху мотива „интарзия“ на роклята в 
цвят фуксия, а плетената мрежеста рокля от мериносова вълна има големи 
емблеми с Доналд Дък и Дейзи Дък. Върху обемната бейзболна рокля-суитчър от 
мрежеста материя присъства Мики с бейзболна шапка, а върху обемната бейзболна 



 

 

фланелка от трико – Хорас и Кларабел в шеговития и забавен стил, характерен за 
марката.  
 
Денонощен купон 
За Джеръми Скот модата е забавление. MOSCHINO[tv]H&M е колекция, изпълнена с 
истинско удоволствие – точно навреме за сезона на партитата. А за феновете на 
Moschino всеки ден е купон. 
- Късата черна кожена рокля дава абсолютен старт на купона: катарами, каишки и 
масивен златист цип покриват цялата предница. Джеръми вярва в „изисканата 
качулка“, а тук е създал рокля-парка, изцяло покрита със сребристи пайети, както и 
блестящо рокерско яке от златиста кожа със златисти вериги. Бъдете дръзки в 
бюстие, изцяло покрито с кристали, или приковете погледите с топ-сутиен с 
верижки и леопардов принт с рипсен кант H&MOSCHINO, който се предлага със 
съответстващи бикини. 
 
Аксесоари на макс 
MOSCHINO вярва в максимата, че колкото повече – толкова повече. За 
MOSCHINO[tv]H&M Джеръми Скот е създал колекцията от върховни аксесоари, 
отличаващи се с легендарния хумор на MOSCHINO. 
- Няма да останете незабелязани с капитонираните черни ботуши над коляното с 
висок ток със златистите висулки и верижки на MOSCHINO или с черните ботуши на 
равна подметка с връзки, които стигат над коляното и продължават нагоре по 
бедрата. Чантите са с различна форма: Най-обожаваната кожена чанта-яке на 
MOSCHINO е създадена в миниатюрна версия изключително за H&M – едната е във 
формата на златист метален катинар, а другата е във вид на черна опаковка за 
презервативи. Златистото колие по врата с MOSCHINO допълва идеално всяка 
визия, а масивните, извити златисти верижки създават усещане за кич. Съчетайте ги 
с блясъка на жълтия шал от еко кожа с косъм и изберете калъф за мобилния си 
телефон с актуалното мече на MOSCHINO. 
 
Кучешки живот 
Предлагаме ви емблематичната визия на MOSCHINO [tv] H&M с модели, създадени 
изключително за вашите кучешки приятели.  
-Ватираното кучешко яке е с принтирани вериги и леопардов принт от колекцията, а 
върху сивата блуза с качулка ще видим известната двойна въпросителна от логото 
на MOSCHINO. Невероятно бляскавите кучешки нашийници са украсени с висулки 
MOSCHINO със златисти букви MOSCHINO. 


