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eDiTOrs' leTTers
As the summer slowly ends and the weather starts getting cooler, Dubai enters 
into its social season. This is a time when the UAE features a host of world-
class events and Dubai residents can be sure to rub shoulders with a variety of 
international personalities from the world of luxury. In this issue we point you 
towards some of the best culinary spots in town, introduce you to acclaimed 
fashion designers, assist you in your boutique shopping frenzy for one-of-a-kind 
items and guide your interest in contemporary art collecting. Prepare for your 
entry into the UAE with our fall/winter guide to all things luxurious in the UAE. 

Rebecca Anne Proctor
Local Editor

عندما يبدأ الصيف في الرحيل ببطء، ويبدأ الطقس في االتجاه إلى البرودة، تدخل دبي في 

موسمها االجتماعي. فهذا هو الوقت الذي تنفرد فيه دولة اإلمارات العربية المتحدة باستضافة 

أحداث عالمية ويمكن لسكان دبي أن يتأكدوا من االحتكاك والتفاعل مع شخصيات دولية من 

عالم الرفاهية. وفي هذا الموضوع نشير إلى بعض أفضل أماكن تقديم المأكوالت في المدينة، 

ونقدم لك أشهر مصمي األزياء، ونساعدك في تسوقك بين المحالت الرائعة التي تقدم أصنافا 

بد أن تستعد  المعاصرة. ال  الفنية  باقتناء األعمال  فريدة من نوعها ونرشدك في اهتمامك 

لدخولك إلى اإلمارات بدليلنا للخريف/الشتاء لكافة األشياء الفاخرة في هذا البلد.

You are in one of the world’s top shopping destinations where the boutiques 
are fabulous, the collections exclusive, and an attention to detail that is beyond 
compare. Make the most of it! This issue we highlight the most buzzed about 
collections of the season, the hottest new accessories to pick up and the 
jewellery we couldn’t take eyes off of. For ladies, we show you how to stylishly 
adopt the cultural dress of the Middle East with colourful fabrics, bring you 
the scoop on the best boutiques in Abu Dhabi and Dubai and spotlight new 
jewellery lines from Chanel, Van Cleef & Arpels, Piaget and more. For our 
gentleman, we bring you a full trend report on the looks you need to pick up 
and which brands do them best. Our advice will have you looking your best both 
here and back home after your trip. Shop ‘til you drop!

أنت في إحدى أرقى وجهات التسوق في العالم حيث توجد المتاجر الرائعة، والباقات الحصرية، 

فضال عن االهتمام بالتفاصيل الذي ال يقبل التنازالت.ال بد أن تحقق االستفادة القصوى من 

الموسم، وأحدث  بباقات  المتعلقة  الجوانب  أبرز  الضوء على  نلقي  الموضوع  ذلك! وفي هذا 

االكسسوارات والمجوهرات التي جذبت أنظارنا. بالنسبة للسيدات، نوضح لك كيف تختارين 

بأناقة الزي الذي يناسب ثقافة الشرق األوسط بأقمشة مفعمة باأللوان، ونقدم لك أخبارا مثيرة 

أرقى  من  المجوهرات  خطوط  أحدث  على  الضوء  ونسلط  ودبي  أبوظبي  في  المتاجر  حول 

الماركات العالمية مثل تشانيل وفان كليف آند أربيلز وبياجيت وغيرها الكثير. أما بالنسبة 

لعشاق األناقة من الرجال، فنقدم لك تقريرا كامال عن االتجاهات المتعلقة باألشكال التي ترغب 

في اختيارها وأفضل العالمات التجارية في تصنيعها. وسوف تجعلك النصائح التي نقدمها 

تواصل البحث عن األفضل بالنسبة لك سواء هنا أو عندما تعود إلى وطنك. تسوق بدون توقف!

Alessia Sara Domanico
Fashion Editor
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“It was a perfect shot, once a year it happens,” revelled Alvaro 
Quiros, the 2011 Omega Dubai Desert Classic champion, referring 
to his hole in one from 161 yards away. The shot would secure the 
Spaniard the championship and over $400,000 USD in winnings. 
It was the second time in the history of the European Tour that the 
world of professional golf saw a hole in one happen on every round.  
 
Hole in one, or par four, the UAE is one of the hottest places to 
play nowadays with some of the top-earning professionals opting to 
practice here. Whether you have time for 18 holes or a brief foray to 
the driving range, we list the best spots for a one-of-a-kind tee off in 
Dubai and Abu Dhabi.

"كانت ضربة موفقة وال تحدث سوى مرة واحدة كل عام"، قالها الفارو كويروس 

مبتهجا مشيرا إلى تمكنه من ادخال الكرة بضربة واحدة من بعد 161 ياردة خالل 

2011. وحصل االسباني بفضل  تصفيات بطولة اوميغا دبي ديزرت كالسيك 

هذه الضربة على لقب البطولة وجائزة مالية تناهز 400 ألف دوالر أمريكي. وتلك 

األوروبية.  الجولة  تاريخ  الضربة في  فيها احدهم هذه  ثاني مرة يسجل   كانت 

تعد دولة اإلمارات من أفضل األماكن للمنافسة في الغولف، اذ يتوافد إلى البالد 

من  ملعب  على  اللعب  يفضل  ممن  كنت  اللعبة. وسواء  نجوم  ألمع  من  نخبة 

18 حفرة أو تكتفي بالتسديد على بعض الحفر اليك بعضا من أكثر مالعب 
الغولف تميزا في دبي وأبوظبي

In Swing
Everything you need to know on 
the season’s premiere golf occasions and 
destinations in Dubai and Abu Dhabi

by Christian sabene

DRIVING RANGE AT DUBAI CREEK YACHT & GOLF CLUB

the address montgomerie dubai Course 
emirates hills, 5th interChange sheikh zayed road 
tel. +971 (0)4 3905 600 
luxos.Com/montgomerie-dubai
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IMPROVE YOUR GAME IN DUBAI  
You’ll want for nothing in Dubai when it comes to courses with a vast selection to 
choose from. Emirates Golf Club, for starters boasts two 18-hole courses. The Majlis 
(Arabic for ‘meeting place’) is home to the Omega Dubai Desert Classic and has been 
ranked by Golf World Magazine as one of the ‘Top 100 Golf Courses in the World.’ Their 
other course, the Faldo, is the only one in the region to offer night golf.  

If you want to escape the city, head to Emirates Hills, Dubai’s most exclusive residential 
community. Nestled here is the Montgomerie Dubai course at The Address Montgomerie, 
named for designer and legendary Scottish golfer Colin Montgomerie. With a tranquil 
and charming location that includes 14 lakes, it unites the prestige of Scottish links golf 
with a breathtaking Arabian surrounding. Be sure to check out the 13th hole, the world’s 
largest single island green, specially designed in the shape of the UAE.

تزخر دبي بالكثير من مالعب الغولف، يتصدرها نادي اإلمارات للغولف الذي يضم ملعبين كل منهما 

ـ 18 حفرة. يحتضن "المجلس" بطولة اوميغا دبي ديزرت كالسيك وتم تصنيفه بحسب مجلة "غولف  ب
ورلد ماجازين" كأحد أبرز 100 ملعب غولف في العالم. أما الملعب الثاني "فالدو" فهو الوحيد في 

المنطقة الذي يتيح لعب الغولف ليال. 

واذا إردت االبتعاد عن صخب المدينة توجه إلى تالل اإلمارات، إحدى أكثر المجمعات السكنية رقيا 

والذي يستمد اسمه من اسطورة  للغولف،  نادي مونتغومري  بإطاللة على  والتي تحظى  في دبي، 

الغولف االسكتلندي. يتميز الملعب بمسطحات منبسطة تتخللها 14 بحيرة، وتجمع ما بين مالعب 

اللينكس االسكتلندية واألجواء العربية الساحرة. وال تنسى التوقف عند الحفرة 13 التي تستوحي 

تصميمها من شكل خارطة دولة اإلمارات.

hrh CroWn PrinCess viCtoria of sWeden 
and golfer henrik stenson at the 
abu dhabi hsbC golf ChamPionshiP

al badia golf Club by interContinental 
dubai festival City  
tel. +971 (0)4 6010 111 

WWW.albadiagolfClub.ae / 
luxos.Com/dubai-festival

Master the game with help from Al Badia 
Golf Club at the InterContinental Dubai 
Festival City. In addition to their 18-hole 
championship course is a world-class golf 
academy. We recommend trying the club’s 
‘TaylorMade Performance Lab’ – a two-
hour session that uses motion capture 
technology to match your individual swing 
characteristics. Thirty-four markers are 
placed on you and your club where your 
swing motion is captured by nine high-
speed cameras. Custom-made clubs can be 
ordered to suit your swing, allowing you to 
hit the ball longer and straighter, with better 
control. After a round of golf, treat yourself 
to some well-deserved R&R at the Spa 
InterContinental, with golf-themed treatments 
that use a line of ‘Revive’ tonics that boost 
circulation and target fatigued muscles. Try 
something different with a golf ball massage 
to work out painful knots.

نادي  في  مساعدة  مع  الغولف  ممارسة  ويمكنك 

فيستفال  دبي  انتركونتيننتال  في  للغولف  البادية 

سيتي. يضم النادي اكاديمية مرموقة لتعلم الغولف 

بتجريب  وننصح  حفرة.   18 ـ  ب ملعب  عن  فضال 

من  حصة  وهي  الب"،  بيرفورمانس  مايد  "تايلور 

لمراقبة  الحركة  اقتفاء  تقنية  على  تعتمد  ساعتين 

 34 يتم وضع  اذ  متدرب.  كل  عند  الضرب  ميزات 

حركتك  تصوير  ويتم  مضربك  وعلى  عليك  عالمة 

طلب  ويمكن  السرعة.  عالية  كاميرات   9 خالل  من 

األمر  اللعب،  في  أسلوبك  تناسب  مضارب خاصة 

الذي يتيح لك ضرب الكرة لمسافات أطول وتحقيق 

المزيد من التحكم بالمسار. وبعد جولة من الغولف، 

الخاص  الصحي  النادي  رحــاب  في  نفسك  دلــل 

بفندق انتركونتيننتال، واحصل على عالجات خاصة 

الدموية  الدورة  تنشيط  في  تسهم  الغولف  بالعبي 

الغولف"  "كــرة  مساج  جرب  العضالت.  واسترخاء 

للحصول على شيء مختلف. 

emirates golf Club fit Program
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نادي  صوب  توجه  مختلف،  مشهد  إلى  باالنتقال  رغبت  واذا 

الخليج  لشاطئ  محاذ  ملعب  أول  السعديات،  شاطئ  غولف 

العربي في المنطقة. يقع النادي في جزيرة السعديات، التي ال 

االنتهاء  أبوظبي وستكون عند  700 متر عن جزيرة  تبعد سوى 

اإلمارة. صمم  في  والترفيه  لألعمال  مرموقة  وجهة  تطويرها  من 

الشهير غاري  اللعبة  للغولف اسطورة  السعديات  ملعب شاطئ 

ياردة  و7,806   5.290 بين  فيه  اللعب  مسافات  وتتراوح   بالير، 

وتقع ثلثا حفره بمحاذاة الشاطئ. 

  

 18 يضم  الذي  للغولف،  أبوظبي  نادي  بزيارة  أيضًا  وننصحك 

حفرة ويصل معدل الضربات فيه إلى 72 ضربة ويحتضن سنويًا 

بطولة أبوظبي HSBC للغولف. 

البطوالت  أبرز  من  مجموعة  الشتاء  موسم  خالل  ــارات  اإلم تحتضن 

المدرجة ضمن الجولة األوروبية لالعبي الغولف المحترفين.

بطولة دبي للغولف – مدرجة في الجولة األوروبية منذ 2009

المكان: ملعب جميرا غولف استيتس. الزمان: 11-8 ديسمبر 2011

أصحاب اللقب: لي ويستوود، روبرت كارلسون

www.dubaiworldchampionship.com 

بطولة أبوظبي HSBC للغولف – مدرجة في الجولة األوربية منذ 2006

المكان: نادي أبوظبي للغولف. الزمان: 29-26 يناير 2012

أصحاب اللقب: كريس دي ماركو، باول كايسي، مارتن كايمر

www.abudhabigolfchampionship.com 

اوميغا دبي ديزرت كالسيك – مدرجة في الجولة األوروبية منذ 1989

المكان: نادي اإلمارات للغولف. الزمان: 12-6 فبراير 2012

أصحاب اللقب: تايغر وودز، ايرني ايلز، مارك اوميرا، روري ماكلروي

www.dubaidesertclassic.com 

AIM FOR THE FLAG IN ABU DHABI 
need a change of scenery? treat yourself to the 
arabian gulf’s only ocean course at the saadiyat 
beach golf Club on saadiyat island, just 700 metres 
off the coast of abu dhabi. the regional tourism 
board has invested heavily in developing this island 
into a world-class business and leisure destination 
with a pristine beachfront. designed by celebrated 
golfer gary Player, it has distances from 5,290 
yards to 7,806 for the pros and features several 
beachfront holes.
 
back on the mainland, go the full 18 on abu dhabi 
golf Club’s par-72 championship course – host to the 
annual abu dhabi hsbC golf Championship or take 
it easy on their par-36 nine if short on time.

visit: 

luxos.Com/golf-uae

for:
• Course images
• golf getaWays
• hotel information

SPECTATOR’S SPORT 
You’ve picked the right time to visit the UAE with some of the 
top European PGA Tours taking place here this season. Take a 
break from playing and watch the pros.  
 
Dubai World Championship – PGA European Tour since 2009 
WHERE: Jumeirah Golf Estates 
WHEN: 8 – 11 December 2011  
PAST CHAMPIONS: 
Lee Westwood and Robert Karlsson 
www.dubaiworldchampionship.com 
 
Abu Dhabi HSBC Golf Championship – PGA European Tour 
since 2006 
WHERE: Abu Dhabi Golf Club 
WHEN: 26 – 29 January 2012
PAST CHAMPIONS: 
Chris DiMarco, Paul Casey and Martin Kaymer 
www.abudhabigolfchampionship.com 
 
Omega Dubai Desert Classic – PGA European Tour since 1989 
WHERE: Emirates Golf Club Dubai 
WHEN: 6 – 12 February 2012
PAST CHAMPIONS: 
Alvaro Quiros, Tiger Woods, Ernie Els, Fred Couples, Mark 
O’Meara and Rory McIlroy (placed first in 2009 at the age of 19)
www.dubaidesertclassic.com

dubai Creek golf & yaCht Club 
tel. +971 (0)4 3801 234 

WWW.dubaigolf.Com
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“I wanted to give women a playlist to work with for this collection, where each shoe 
tells a different story,” says designer Giuseppe Zanotti as he takes us through his Milan 
showroom – a lavish Neoclassical space whose decor reflects his own penchant for the finer 
things in life. Creative from a young age, Zanotti sketched everything from comics to former 
girlfriends, first realizing his desire to connect with the world outside of his hometown as a 
radio deejay.

Recounting his deejay days to us, we begin to see the relation to shoe design. “I invented 
this programme where I chose songs, organizing them into a series so they made sense as 
a collective. The idea wasn't to focus solely on the music alone, but to create an emotion, 
not much has changed from the work I do today,” he muses. “Every woman has different 
moments, during the day she's at work, at night she turns into a star, so I created various 
realms. I used winter hues like gold and bronze with python for the evening, pretty 
rhinestone hearts on ballerina flats, suedes dyed in electric blue, Indian red and yellow for 
a pop art look. I've done calfskin boots with a high heel for an androgynous flair and even 
wedding shoes, something many (designers) don't think to do.”

مختلفة"  قصة  يحكي  حذاء  فكل  الباقة،  هذه  مع  لتشغيلها  أغاني  قائمة  المرأة  أمنح  أن  "أردت 

عبارة  وهو  ميالن-  مدينة  في  معرضه  خالل  يأخذنا  وهو  زانوتي  جوسيب  المصمم  يقول  هكذا 

كان  وقد  الحياة.  في  األشياء  بأدق  ولعه  ديكوراته  تعكس  وفاخر  جديد  كالسيكي  مكان  عن 

زانوتي، الذي ظهر إبداعه في سن مبكرة، يرسم كل شيء بداية من الكاريكاتير وحتى صديقاته 

"دي  اقراص  كمشغل  رأسه  بالعالم خارج مسقط  االتصال  في  رغبته  إدراك  في  ليبدأ  السابقات، 

جاي" في محطة إذاعية.

ومن خالل سرده أليامه في الراديو، بدأنا نعرف عالقته بتصميم األحذية. "لقد ابتكرت هذا البرنامج 

الذي كنت أقوم فيه باختيار األغاني، وتنظيمها في مجموعات لتعطي إحساسا مميزا كباقة. ولم تكن 

الفكرة تركز فقط على الموسيقى وحدها، ولكن على خلق العواطف، ولم يتغير الكثير عن العالم الذي 

النهار عندما تكون في  لديها لحظات مختلفة، خالل  اليوم". ويستطرد متأمال: "كل امرأة  أعمل فيه 

العمل، وفي الليل عندما تتحول إلى نجمة، لذلك قمت بابتكار عوالم مختلفة. ولقد استخدمت التدرجات 

اللونية الشتوية مثل الذهبي والبرونزي لألمسيات، والقلوب الرائعة المصنوعة من حجر الراين على 

باألزرق واألحمر واألصفر إللقاء  المدبوغة  والجلود  الباليه،  ترتديها راقصات  التي  المسطحة  األحذية 

نظرة على الفنون المعاصرة، ولقد صممت أحذية من جلد العجل ذات كعب عالي، وحتى أحذية الزفاف.

sOle 
Man
From spinning disks 

to heading a footwear empire, 
Giuseppe Zanotti takes it in stride

by alessia sara domaniCo
Photo: designer giusePPe zanotti

zanotti’s head offiCe, based in his hometoWn of 
san mauro PasColi in the ProvinCe of forlì-Cesena
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Never forgetting his first love, Zanotti constantly listens to albums for inspiration. “There's 
always a certain music that accompanies me each season. While designing fall/winter 2011-
12, I listened to Kanye West's album Runaway a lot, which I really like from a creative and 
technical standpoint,” - a new unisex sneaker from the collection was in fact inspired by 
West. “What's interesting to see in the designs is how we put creativity into shoes, not just 
through style and colour, but objects and emotions from the past.” Notably this season is 
the presence of crystal detail. “Diamonds are a symbol of light and beauty. A woman loves 
having them around her neck and on her finger, so why not on shoes?” 

LUXOS loves to ask jet-set designers about their favourite global destinations. For work, 
Zanotti likes museums. “Contemporary art is a great force today, I often visit modern art 
museums in New York, Miami, London and Italy.” What about to getaway and relax? “Lately, 
I really like Dubai. It's interesting because everything is there, it's a mix of so many different 
things. I feel totally calm there, it's a place you go to relax.” After this collection, we'd say a 
vacation is well deserved. 

ولم ينس زانوتي حبه األول أبدا، حيث يستمع دائما إلى األلبومات الغنائية ليحصل منها على اإللهام. 

"هناك دائما موسيقى معينة تصاحبني في كل موسم. فعندما كنت أعمل على التصميم في خريف 

/شتاء 2012-2011، كنت أستمع كثيرا إلى ألبوم كاني ويست Runaway الذي أحبه حقا من وجهة 

نظر إبداعية وفنية. "وهناك حذاء رياضي يصلح للجنسين ضمن الباقة كان في الواقع مستوحى من 

ويست". "الممتع هو أن ترى في التصميمات كيف أننا نصمم األحذية بطريقة إبداعية، ليس فقط من 

خالل الشكل واللون، ولكن من خالل األشياء والعواطف المستوحاة من الماضي". "كما أن الياقوت يعد 

رمزا للضوء والجمال، فالمرأة تحب ارتداء الياقوت حول عنقها وعلى أصابعها، لذلك لماذا ال يتم وضع 

الياقوت في األحذية؟"

تحب مجلة LUXOS دائما أن تسأل المصممين المشاهير عن األماكن المفضلة التي يحبون زيارتها. 

وبالنسبة للعمل، فإن زانوتي يحب المتاحف." فالفن المعاصر يعد قوة عظيمة في الوقت الحالي، وكثيرا 

ما أقوم بزيارة المتاحف الفنية في نيويورك وميامي ولندن وإيطاليا" وماذا عن االنعزال واالسترخاء؟

"أحب دبي كثيرا، فهي مدينة رائعة بحق، فهي مزيج يجمع بين الكثير من األشياء المختلفة. إنني أشعر 

بالهدوء التام في هذه المدينة، إنها أفضل مكان لالسترخاء".

designs often inCorPorate feminine 
aCCessories like boWs and Crystals

zanotti With Polish suPermodel 
anJa rubik, the star of his 
fall/Winter 2011-12 CamPaign

visit: 

luxos.Com/zanotti-2

for:
• THE FULL ARTICLE
• FALL/WINTER 2011-12 COLLECTION  
  images
• WORLDWIDE BOUTIQUE LISTINGS

giusePPe zanotti design 

• abu dhabi
ounass, marina mall 

tel. +971 (0)2 681 8667
• dubai

mall of the emirates 
tel.+971 (0)4 3413 117  

the dubai mall 
tel. +971 (0)4 3627 500  

harvey niChols, mall of the emirates 
tel. +971 (0)4 4098 888  

bloomingdale’s the dubai mall 
tel. +971 (0)4 3505 100 
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Mod Men
An exclusive look at the 

season’s hottest menswear trends 
straight from the runway 

by alessia sara domaniCo
Photo: Pal zileri fall/Winter 2011-12

Men’s fashion is about achieving that paramount style moment when an ensemble comes together perfectly 
from the top button of your collar straight down to the laces. This poised and nonchalant elegance gives you 
a confidence in your step – a swagger even as you stroll into your usual haunt where the maître-d’ greets you 
by name as you make your way over to your next major account to talk business over crostini and tartare. 
Gents, your style moment has arrived this season as vanguard designers take more liberties, upping the ante 
on superior quality. From New York to London and Milan to Paris, we charted the new trends to bring you the 
styles to shop this season from the brands that do them best.

أزياء الرجال بصدد تحقيق لحظة حاسمة في عالم الموضة مع ظهور طاقم كامل بداية من الياقة وحتى أربطة الحذاء. فهذه 

األناقة الرائعة تمنحك ثقة في خطواتك- خيالء حتى وأنت في نزهتك المعتادة للصيد وعندما يحييك المتر باسمك وأنت تشق 

طريقك نحو حسابك الرئيسي القادم لعمل محادثات عمل أثناء استمتاعك بتناول أشهى مأكوالت كروستيني والتارتار. أيها 

السادة، لقد حانت لحظة األناقة بالنسبة لكم هذا الموسم ألن المصممين المبدعين يأخذون قدرا أكبر من الحرية، مما يزيد 

من الرهان على الجودة. ومن نيويورك إلى لندن وميالن وصوال إلى باريس، قمنا برسم االتجاهات الجديدة لنحضر لك أحدث 

التقليعات التي ظهرت هذا الموسم في متاجر أرقى العالمات التجارية في العالم.

GREAT SCOT 
In order to move ahead, fashion houses are plucking patterns from the archives of history-making menswear. 
Many found themselves wandering the fields of old Scotland circa early 1900, bringing back the checked and 
plaid suit jackets of the era. The best part about these lightweight sport coats is that they can be dressed up 
or down regardless of the occasion. Usually made in worsted wool, flannel, tweed or linen, Brioni revisits this 
classic style in soft-to-touch natural cashmere with a windowpane pattern. Pal Zileri’s new collection does 
everything from windowpane and tweed to solid colour sport coats.

لكي تتقدم بيوت األزياء، فإنها تلجأ إلى النظر إلى الماضي لكي تستفيد من اإلنجازات التاريخية لصناعة مالبس الرجال. فقد 

وجد الكثيرون أنفسهم يتجولون في ميادين سكوتالندا القديمة في حوالي عام 1900، لكي يستعيدوا أفخم السترات المقلمة 

التي كانت سائدة في ذلك العصر. والجزء األفضل فيما يتعلق بهذه المعاطف الرياضية الخفيفة هو أنه يمكن ارتداؤها في 

المناسبات الرسمية وغير الرسمية بغض النظر عن نوع المناسبة. وهي عادة مصنوعة من أجود أنواع الصوف والفانيال والتويد 

الخشن أو الكتان، وتقوم بريوني بإعادة النظر في هذا الطراز الكالسيكي من الكشمير الطبيعي الناعم. وتقدم باقة بال زيليري 

الجديدة كل شيء بداية من المعاطف والتويد وحتى المعاطف الرياضية ذات األلوان السادة.

burberry Prorsum fall/Winter 2011-12  brioni suit tailoring
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BRIGHT LIGHTS 
Flashes of vibrant colour aren’t reserved for springtime, they are also fair 
game for fall, just be careful how you use them – our advice is sparingly. A 
shock of neon yellow peeking out from under a pullover and calmed by a 
dark coat shows you put care into what you wear. The same goes for a bold, 
solid red or sapphire blue jacket paired with understated grey slacks. Paul & 
Shark paints all the colours of the rainbow on its argyle pullovers, Versace 
went for a striking true blue from shirt to suit and Prada used a jolt of total 
white for its footwear.

ال تعد ومضات األلوان النابضة بالحياة حكرا على فصل الربيع فقط، فهي تصلح 

لموسم الخريف أيضا، ولكن يجب االهتمام بكيفية ارتداءها- ونصيحتنا هي االعتدال. 

حيث يومض ضوء نيون أصفر من تحت البلوفر ويهدأ بمعطف قاتم اللون مما يوضح 

لك أهمية االهتمام بالثياب التي ترتديها. وينطبق نفس الشيء على السترة ذات اللون 

األحمر السادة أو األزرق الصفيري مع السراويل الرمادية الفضفاضة. وتمثل ألوان باول 

آند شارك كافة ألوان قوس قزح في البلوفرات المصنوعة من نسيج األرجيل، وتتجه 

فيرزاتشي لألزرق في حين فاجأت برادا الجميع باللون األبيض بالكامل لألحذية.

WILD SIDE 
There’s no denying that exotic materials are making 
a major comeback on the catwalk. Embrace 
the trend without overdoing it by opting for fur 
trimmings and accessories. Boss Black went for 
buttery calfskin in its weekender bags and lace-
ups while Christopher Bailey worked Dalmatian 
print into hats and coats for the latest Burberry 
Prorsum line. French menswear maison Zilli features 
jackets with removable mink and beaver furs that 
can be added or taken off depending on the look 
you’re going for. Glazed lambskin, calf suede, 
deerskin, ostrich and snakeskin are also prominently 
highlighted in Zilli’s garments, shoes and 
accessories. The ‘pièce de résistance’ this season is 
without a doubt the ultra luxurious crocodile. Few 
fashion houses have managed to tame the beast 
this season, but Brioni pulls it off to a tee in shoes, 
belts and cases. We got up close and personal to 
the sumptuous headliner of this collection: a soft 
crocodile biker jacket made using only the stomach 
of the crocodile – the softest part.

الغريبة تصنع عودة كبرى  المواد  ليس هناك شك في أن 

على منصة العرض. البد من تبني االتجاه بدون المبالغة 

وقد  واالكسسوارات.  الفرو  زركشات  اختيار  خالل  من  فيه 

في  الجذاب  العجل  جلد  إلى  بالك  بوس  ماركة  اتجهت 

األحذية في  وكذلك  األسبوع  نهاية  لعطلة  لنهاية   حقائبها 

في حين عملت ماركة كريستوفر بيلي على إدخال النقشات 

خطوط  أحــدث  في  والمعاطف  القبعات  على  الدلماسية 

لألزياء  الفرنسي   Zilli بيت  أما   .Burberry Prorsum
الرجالية فإن ستراته تمتاز بفرو المنك وفراء القندس والتي 

يمكن إرتداؤها أو خلعها حسب الشكل والهيئة التي ترغب 

في الظهور بها. كما يتم التركيزبشكل بارز أيضا على جلد 

وجلد  والنعام  األيائل  وجلد  الظباء  وجلد  المزجج  الخراف 

الثعابين في المالبس واألحذية واالكسسوارات التي يعرضها 

بيت زيلي لألزياء الرجالية. أما ’pièce de résistance’ هذا 

الموسم فإنها بال شك ماركة التمساح األولى في الرفاهية. 

وليس هناك سوى عدد قليل من بيوت األزياء التي خططت 

لمنع النماذج المصنوعة من جلود الحيوانات هذا الموسم، 

ولكن بريوني تجعلها نقطة االنطالق في األحذية، واألحزمة 

والحقائب، وهي أكثر األجزاء نعوم على اإلطالق.

Prada aCCessories fall/Winter 2011-12

louis vuitton baCkstage fall/Winter 2011-12
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ermenegildo zegna Clothes and 
aCCessories for fall/Winter 2011-12

IN THE BAG 
The handbag has become a staple accessory for 
today’s man. Despite mixed feelings towards the 
handheld ‘man clutch,’ it dominated the fall/winter 
collections from Louis Vuitton’s mini to midsized 
leather and gold buckle interpretations to Gucci’s 
long foldable designs. Overnight holdalls and duffel 
bags are also sharper than ever before. Ermenegildo 
Zegna’s pinstripe styles are ideal for a business trip 
to stow your suit and laptop, while at Zilli we saw 
matching deerskin or canvas travel and messenger 
bags providing ample space for a longer voyage.

أصبحت حقيبة اليد من األجزاء األساسية التي ترافق الرجال 

المتضاربة  المشاعر  من  الرغم  على  الحالي،  الوقت  في 

على  سيطرت  أنها  إال  للرجال،  الصغيرة  اليد  حقيبة  تجاه 

باقات الخريف والشتاء من المنتجات الجلدية الصغيرة إلى 

لماركة  الذهبية  والمشابك  المتوسطة  الجلدية  التشكيالت 

والحقائب  القماشية  السفر  حقابب  وأصبحت  فيتون.  لوي 

الواقية من المطر أكثر حدة من ذي قبل. وأصبحت األشكال 

لرحلة  مثالية   Ermenegildo Zegna ماركة  من  المخططة 

عمل إلخفاء السترة والكمبيوتر المحمول، أما في ماركة زيلي 

فقد رأينا حقائب متماثلة من جلد األيل أو حقائب سفر من 

نسيج الكنفا توفر مساحة وافرة للقيام برحلة أطول.

A STEP AHEAD 
frank sinatra practically lived in them, history’s most notorious gangsters had scores tucked away in 
the closet and now the brogue is back to add that vintage touch to your wardrobe. often referred 
to as wingtips, these dress shoes are characterized by decorative accents and perforations on 
the shoe’s toecaps and sides. go for a classic cut or boot – we like the leather choices from boss 
selection whose multi-toned combinations blend cigar browns and blacks effortlessly.

عمليا، يرتديها فرانك سيناترا، وأشهر رجال العصابات على مر التاريخ لديهم العشرات منها مخفية في خزاناتهم واآلن 

يعود حذاء بروج األيرلندي الشهير ليضيف هذه اللمسة الكالسيكية الرائعة إلى خزانة مالبسك. وفي كثير من األحيان 

الزينة والثقوب على سطح الحذاء وعلى جانبيه. يمكنك  إليها باسم وينجتيبس، فهذه األحذية تتميز بلمسات  يشار 

الذهاب للفوز بما تريد من المالبس واألحذية الكالسيكية، ونحن نفضل الخيارات الجلدية من مجموعة بوس التي تمزج 

تركيباتها متعددة االتجاهات بين األلوان البنية والسوداء بسهولة فائقة.

visit: 

luxos.Com/men-fall-2011

for:
• more ColleCtion images
• brand sPotlights
• designer intervieWsboss seleCtion stand at Pitti uomo 2011
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