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pasa proastã, iar numele Calvin Klein continuã sã fie ºi astãzi unul dintre cele mai
mari din industria modei. Din 2010, brandul vestimentar “Tommy Hilfiger” a intrat
în portofoliul Phillips-Van Heusen Corporation, compania americanã care deþine
Calvin Klein. O tranzacþie de 2,2 miliarde de euro, respectiv 3 miliarde de dolari,
potrivit Le Figaro. Achiziþia a fost anunþatã de fondul Apax Partners, un fond de
investiþii european, cei care deþinea “Tommy Hilfiger” din 2005, brand cumpãrat cu
1,2 miliarde de euro, pentru a dezvolta marca în Europa. O achi-ziþie care s-a dovedit a fi profitabilã având în vedere cã proprietarul a majorat veniturile, a crescut vizibilitatea brandului la nivel mondial ºi a redus datoriile companiei.

PORTRET

Culorile sezonului recomandate de CK

Colecþia de toamnã-iarnã 2012/2013 Calvin Klein a mers pe stilul minimalist.
Paletele monocromatice în nuanþe de onyx, sienna, gri, crem ºi negru reprezintã una
dintre caracteristicile colecþiei. Lungimile sunt pânã în zona genunchiului iar materialele folosite de designer sunt lânã, tweed, mãtase ºi caºmir. Culorile recomandate
sezonului rece 2012/2013 sunt negru, gri, bleumarin, dar regãsim ºi nuanþe de roz
zmeurã, bej, crem, verde lime, oranj deschis, argintiu, alb sau sienna.Colecþia de
toamnã-iarnã aduce paltoane în formã de cocoon, fuste evazate sau umeri rotunjiþi.
Accesoriile sunt tot în stil minimalist: pantofi cu toc înalt, cizme din piele de aligator ºi centuri late, argintii.

Nick Gruber ºi Calvin Klein,
un cuplu neconvenþional

Creatorul Calvin Klein, 70 de ani, ºi Nick Gruber, top model ºi actor porno, 24 de
ani, au format de câþiva ani buni un cuplu neconvenþional, dar de invidiat, deºi drumurile lor s-au separat uneori. ªi recent, cei doi au decis sã ia o pauzã, dupã o relaþie
cam tumultuoasã, creatã probabil ºi de diferenþa mare de vârstã-46 de ani- dintre ei.
Unii prieteni apropiaþi au declarat cã aceastã despãrþire va fi doar un moment de
cumpãnã, cuplul cu siguranþã se va împãca. Deºi nu se cunoaºte motivul adevãrat al
“divorþului”, cert este cã tânãrul actor porno ºi Calvin Klein nu mai locuiesc împreunã, deºi la evenimente apar þinându-se de mânã. Situaþia este cu atât mai interesantã, cu cât Calvin ºi Nick trecuserã cu bine peste un scandal sexual care a fãcut furori
în lumea mondenã, fiind vorba despre infidelitatea lui Klein. Surse apropiate cuplului susþin cã tânãrul, care a jucat în filme porno pentru homosexuali ºi a realizat pictoriale deocheate pentru site-uri gay, punând pe jar lumea fashion, încã îl iubeºte pe
faimosul designer .
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