
 

 

MOSCHINO [tv] H&M: ексклузивни новини за мъжката колекция. 
 
Дръзка, смела, ярка и забавна: мъжката колекция на MOSCHINO [tv] H&M 
въплъщава истинската същност на творческия директор Джеръми Скот. 
Типичната за MOSCHINO колекция включва такива забележими модели като 
покритото със златисти пайети яке с пух, черната блуза с качулка с бродерия от 
златисти вериги, изключително обемните джинси и един от моделите с 
емблематичното лого на MOSCHINO. Всеки артикул разкрива силната любов на 
Джеръми Скот към наследството на MOSCHINO, както и мощната поп енергия, 
която той придава на марката, след като става неин творчески директор през 
2013 г. Колекцията е предназначена само за H&M и ще се появи в избрани 
магазини в цял свят и онлайн на 8 ноември. 
 
Ефектна мода 
Няма да останете незабелязани с дизайнерската колаборация MOSCHINO [tv] 
H&M – колекция, пълна с привличащи вниманието модели, които разрушават 
представите за кройки и мащаби. 
- Черното рокерско яке от кожа е украсено със сплетени златисти вериги, а 
черният рокерски панталон от кожа има скрити джобове на коленете. А 
хибридното яке съчетава сако и блуза с качулка. То има ревери с ципове, 
качулка от леопардова еко кожа, участъци на предницата в различни цветове и 
покрит със сребристи пайети гръб. MOSCHINO обича да използва пайети за 
ежедневното облекло, което се забелязва при дългото яке с пух, покрито със 
златисти пайети, или при тесния панталон със сребристи пайети, който е 
идеален за парти. 
 
Максимално улично влияние 
Характерът е преди всичко, а закачливият емблематичен стил на Джеръми Скот 
се забелязва при уличните модели, превърнали се в задължителна част от 
съвременния гардероб. 
- Ватираното яке-бомбър е с принт на CD-та, а върху качулката му има козирка с 
надпис MOSCHINO. Аноракът с качулка е с контрастиращ леопардов принт и 
надпис MOSCHINO, а черната блуза с качулка е избродирана с многобройни 
масивни златисти вериги. Разходете се из града, облечени с обемните джинси 
от варен деним с много висока талия и дълъг шлиц, които се заиграват с 
правилата и правят ярко впечатление. 
 
Логомания 
Емблематичното лого на MOSCHINO се появява навсякъде в дизайнерската 
колаборация MOSCHINO [tv] H&M – и както винаги това се случва по необичаен 



 

 

начин. Само в тази колекция ще видим едно напълно ново лого, обединяващо 
MTV и MOSCHINO. M[tv]OSCHINO улавя движението на поп културата и е 
избродирано върху блузите с качулки и тениските от органичен памук. А 
закачливото ново лого H&MOSCHINO ще видим върху тениските от органичен 
памук или ластика на боксерките с класически леопардов принт и принт на 
верижки. 
 
Модата на Дисни 
Джеръми Скот е луд фен на анимацията. Специално за MOSCHINO [tv] H&M той 
придава хип-хоп звучене на някои от най-емблематичните герои на Дисни. 
Големи фигури на Мики и неговите приятели са избродирани върху бялата 
блуза с качулка от органичен памук, а върху черния суитчър от органичен памук 
с логото на MOSCHINO ще видим как Мики се забавлява до тонколоните. 
Фигурата на диджея Доналд Дък върху футболната фланелка е украсена с 
пайети, а върху предницата на виолетовия пуловер с фина плетка ще видим 
муцуната на Гуфи, чиито крака се показват на гърба на пуловера. 
 
Впечатляващи аксесоари 
Подчертайте визията си с тези енергични аксесоари, които със сигурност ще се 
превърнат в задължителна част от гардероба, когато колекцията MOSCHINO[tv] 
H&M се появи в магазините.  
- Масивните черни кожени боти имат интересни връзки с големи златисти 
вериги от двете страни на езика, а чехлите за басейн с логото M[tv]OSCHINO са 
идеални за свободното време. Изключително обемната капитонирана черна 
раница почти прилича на дреха, а плетената мека шапка е направена от 
карикатурно голяма черна ръкавица. Шапката с козирка е украсена с висящи 
златисти букви, образуващи логото на MOSCHINO, което се забелязва отдалече 
и върху широките черно-бели тиранти.   
 
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 верижки и леопардов принт от 
колекцията, а върху сивата блуза с качулка ще видим известната двойна 
въпросителна от логото на MOSCHINO. А ако желаете невероятен блясък, 
изберете кучешките нашийници, украсени с емблематичния златист надпис 
MOSCHINO. 


