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GLOSSIP

Stjärnstylisten Jonas Hallberg brukar vara 
på plats i Hollywood och styla kändisar till 
Oscargalan. I år hade han ett annat jobb: 
Att bedöma klänningarna i CHIC. 
Av Emilie Cederquist Foto All Over Press, Bulls, Stella Pictures

STYLIST!JONAS VET!

Jonas gillade  
Penelope Cruz  
draperade klänning 
från Donna Karan.

– I love Miss Cruz, 
hon är alltid rätt. Den 
här out"ten är äkta 
Hollywood-glamour. 

Cameron Diaz bar 
en glittrig blåsa från 
Oscar de la Renta. 

– Jag älskar  
Camerons hår, och  
de röda naglarna och  
läpparna gör under 
och lyfter klänningen. 

Demi Moore var 
klädd i en volang-
dröm från Atelier 
Versace.

– Hon är alltid 
snygg och den här 
klänningen är väldigt 
chic och elegant. 

Zoe Saldana i 
en klänning från 
Givenchy.

– Haha, den 
här klänningen 
hade gjort sig 
bättre på  
karnevalen i Rio. 

Kristen Stewart  
i klänning från  
Monique Lhuillier. 

– Snyggare än 
hon brukar vara  
på röda mattan.  
Jag skulle ha jobbat 
med henne, men 
kunde inte.

Jennifer Lopez 
klänning från Armani 
Privé hade ett stort 
släp på sidan.

– Den här looken 
är too much för mig, 
den är lite galen. 

Carey Mulligan 
kom i en rockchic 
klänning från Prada. 

– Den här  
moderna klänningen 
passar bättre ute 
på en klubb, inte 
på the Oscars. 

Maggie Gyllen-
haal var klädd i en 
mönstrad klänning 
från Dries Van 
Noten. 

– Jag tycker att 
den här klänningen 
passar jättebra på 
midsommarfesten. 

Sarah Jessica 
Parker bar en 
sidenklänning från 
Chanel Couture. 

– SJP ser lite 
tantig ut och jag 
gillar inte den fula 
sömmen framtill. 

JONAS 
TOPP
TRE

Kate Winslet kom 
i en metallicklänning 
från Atelier Yves 
Saint Laurent och 
ett halsband från  
Ti#any & Co, värt 
18,5 miljoner kronor. 

– Kate är min favorit 
nummer ett! Hon är 
klassisk och sååå het i 
den här looken. 

Nicole Richie i en 
vintageinspirerad blåsa 
från Reem Acra. 

– Den sämst klädda 
enligt mig. Klänningen 
känns lite för tung och 
passar bättre på ett  
gardenparty.

Jonas tyckte att Sandra  
Bullocks klänning från  
Marchesa hade en "n passform. 

– Sandra är väldigt elegant och 
glamourös i den här klänningen, 
det var kul att hon vann.

”Äkta Hollywood-glamour!”

”Passar bättre på en klubb”

”Tantig”
”Chic och elegant”

”Too much”

”Kate är sååå h et!” ”Haha!”

Bäst

Sämst

Bästa  
kvinnliga  

skådespelare

Vem var snyggast på Oscargalan?


