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COMUNICAT DE PRESĂ 

Iaşi, 13 octombrie 2011 

 

ŞANTIERUL ANSAMBLULUI PALAS – DECOR INEDIT PENTRU 

CEA MAI NOUĂ COLECŢIE NICHI - CRISTINA NICHITA  

 

O şedinţă fotografică inedită are loc astăzi, 13 octombrie 2011, în şantierul 

ansamblului urbanistic Palas Iaşi. Este pentru prima oară când decorul oferit de 

amplele lucrări de amenajare şi de finisare de la Palas este ales de o o casă de 

modă pentru un pictorial contrastant şi deosebit de îndrăzneţ. Cristina Nichita 

fotografiază noua sa colecţie pentru femei în trei tipuri de ambient: cel de şantier, 

de business (în clădirile office United Business Center) şi în atmosfera preţioasă, 

rafinată şi avangardistă a noii cafenele Papillon.  

Cunoscutul brand ieşean şi-a axat pictorialul pe ţinutele de Revelion şi 

pentru ocazii speciale. Pentru Revelionul 2012, casa de modă Nichi - Cristina 

Nichita propune un look romantic ce întruchipează o femeie de o graţie senzuală. 

Eleganţa simplă este transpusă în croieli bine desenate şi stiluri sofisticate, extrem 

de feminine. Sunt readuse în prim plan siluetele ajustate, cu forme curbilinii, 

voluptoase, lungimile de contrast maxi-mini şi talia bine marcată. Piesa de 

rezistenţă este, fără îndoială, rochia lungă în croieli sobre, cu detalii ce taie 

respiraţia: decolteuri în „V” la spate, acoperite de dantelă fină, clini eleganţi în 

jocuri lucios-mat, accesorii sofisticate care ridică femeia la rang de divă. Materialele 

folosite au efect puternic: de la cele fine şi preţioase – dantelă, mătase şi catifea – la 

brocart şi jacard, atent modelate în pliseuri, drapaje şi forme ingenioase. 
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„Am ales Palas pentru acest pictorial datorită decorului deosebit de 

generos şi total contrastant cu eleganţa creaţiilor mele”, a afirmat Cristina 

Nichita, apreciată pentru viziunea vestimentară, cât şi pentru calitatea ţinutelor 

cu stil.  

Photo shooting-ul vizează şi câteva ţinute din colecţia de iarnă, axate în 

principal pe pardesie şi paltoane şic şi, nu în ultimul rând, câteva articole din 

colecţia de Primăvară 2012 la care creatoarea lucrează deja. 

Sesiunea foto se va derula pe parcursul a opt ore şi va beneficia de asistenţa 

permanentă a echipelor profesioniste de styling, beauty şi hairstyling. Salonul 

Maviov asigură machiajul şi coafura modelului Simona Bitiuşcă de la agenţia 

ONE Models, manechin al cărui portofoliu include şi coperţile celebrelor reviste de 

modă One, Cosmopolitan, Elle, Glamour şi Elite. Anca Todirică este stilistul 

echipei Nichi, iar imaginile vor fi realizate de echipa agenţiei foto Pro Image şi de 

cunoscutul fotograf de fashion Radu Aneculăesi.  
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