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Након изузетног успеха прошлого-

дишње манифестације 24 сата еле-
ганције - Concours d’ Elegance & Luxury 

салон 2011. Београд ће имати прилику да 
угости друго издање овог гламурозног до-
гађаја који ће трајати од 7. до 9. септембра 
на неколико локација.
Овогодишње окупљање почиње у петак, 7. 
септембра, на Белом двору отварањем из-
ложбе историјских одела чувене напуљске 
куће елеганције Rubinacci, под патронатом 
принца Петра Карађорђевића и уз подршку 
G. H. Mumm Champagne. Биће најављена и 
књига посвећена аутомобилима краљевске 
породице Карађорђевић Мирослава Милу-
тиновића. Након отварања следи коктел и 
дегустација вина Tenuta Argentiera.
Субота, 8. септембар, од 10.00 часова биће 
у светлу јединственог Grand Tour Historique, 
дефилеа најлепших класичних аутомобила 
из целе југоисточне Европе по стази око 
Калeмегдана којом се возила фамозна трка 
Формуле 1 давне 1939. године. Биће пред-
стављен и документарни филм Заборављени 
Grand Prix у режији Братислава Петковића у 
простору Ценрал арк клуба, уз изложбу 
радова студената дизајна Факултета при-
мењене уметности.
Наставак дана је посвећен Concours 
d’Elegance 2012, изложби најлепших модела 
класичних олдтајмера Југоисточне Ев-
ропе испред Grand Casino Беора.
Од 15.00 сати, гости ће имати при-
лику да учествују у јединственом 

Салону елеанције – конференцији и изложби 
луксузних предмета током којег ће низ па-
нелиста из индустрије луксуза представити 
врхунске брендове у конференцијском делу 
Grand Casina Беора.
Предавачи на конференцији су Лука Ру-
биначи из престижне куће стила Mariano 
Rubinacci, Ђанлука Бокаче из Bocache & 
Salvucci, који креирају ципеле по мери, Ђани 
Черути, творац уникатних кравата Passaggio 
шивених по мери, Ђанлука Миљароти, режи-
сер O’mast филма о напуљским кројачима, 
као и Стефано Бернабеи, представник вр-
хунских тосканских винара Tenuta Argentiera 
Bolgheri.
У току поподнева, на платоу испред Grand 
Casina биће отворена изложба Мајсори 
изајна ауомобила, где ће се представити 
Саша Лакић, дизајнер супераутомобила 
Venturi из Француске. 
Најгламурознији догађај вечери је модна ре-
вија најновије дамске колекције за зиму 2013. 
светских дизајнера по избору мултибренд 
бутика Distante, уз скупоцене комаде накита 
Israel Diamond Center и презентацију врхун-
ских мушких одела куће Rubinacci из Напуља.
У наставку вечери следи проглашење побед-
ника и избор за најлепши аутомобил бео-
градског Concours d’Elegance 2012.
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2 PLAYBOY ПРЕПОРУЧУЈЕ

сата
елеганције

Онај кога занимају 
уникатна одела, ципеле 
и кравате, олдтајмери 
и добро вино не би 
смео да пропусти ову 
манифестацију

Масерати А6 1500, шасија #079, 
конструисан је 1949, а на чувеној 
трци Хиљау миља учествовао је 

1952. године
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