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„Nie projektuję dla kobiety silnej, odważnej i świadomej 
siebie. Wolę osobę roztargnioną, wrażliwą, z nałogami, 
która przyjdzie i powie: »To piękne!«. Włoży moje ubra-
nie, ale ono jej nie zmieni. Fascynują mnie ludzie, którzy 
mają styl, nawet jeśli nie jest mi on bliski. To dobry 
punkt wyjścia do dalszej współpracy, której celem jest 
dla mnie zachowanie równowagi między tym, kim dana 
osoba jest, a tym, czego pragnie. Ubranie nie może być 
ważniejsze od człowieka.”

Pierwsze wyniki z Google’a na hasło „Vasina”, zamiast 
zbliżać, odsyłają nas jeszcze dalej od odpowiedzi na 
pytanie kim jest. Linkują do znanego męża oraz nie mniej 
sławnej polskiej piosenkarki młodego pokolenia. Mówi 
się w końcu, że to Vasina „wychowała” (modowo) Monikę 
Brodkę. Do dziś jest jej osobistą stylistką, ale przede 
wszystkim przyjaciółką. Ważniejsza od przyjaźni jest 
tylko miłość i to jej – oraz budowaniu rodziny – Vasina 
poświęcała się w ostatnim czasie. Projektowała już, zanim 
odchowała trójkę dzieci, zaczynając w dzikich latach 90., 
kiedy w rodzimej modzie stawiano raczej na nowobogacki 
przepych. Tymczasem jej podejście bliższe było ówcze-
snej fi lozofii Joanny Klimas: mniej miało mówić więcej, 
dużo więcej niż metka. Sama projektantka nie jest pewna, 
czy byliśmy – jako rynek – na to wtedy gotowi.
 
„Zaczynałam jako projektantka i równocześnie praco-
wałam jako stylista. Poznawałam ludzi i branżę modo-
wą. Oba te zajęcia są dla mnie pociągające. Dały mi 
doświadczenie, które dziś mogę odważnie zamienić na 
budowanie i rozwijanie własnej marki.”

Właśnie remontuje lokal przy ul. Nowogrodzkiej w centrum 
Warszawy, gdzie jeszcze w tym roku planuje otworzyć 
autorską pracownię i showroom. Tu będzie realizować 
projekty na indywidualne zamówienie i spotykać się  
z klientami.

„Moim marzeniem jest zobaczyć na ulicy dziewczynę, 
która zwróci moją uwagę i której wygląd na dłużej zapad-
nie mi w pamięć. Będzie ubrana w rzecz z mojej kolekcji, 
zmiksowaną z innymi ubraniami tak, że w tej stylizacji 
będzie mi trudno rozpoznać ciuch z moją metką. Nie kręci 
mnie dosłowność.”

Czuć w tym sznyt stylistyki? Z tym zawodem Vasina 
związana jest od zawsze, a jego rozwinięciem była posada 
szefowej działu mody w magazynie Exklusiv . Do dziś 
przywołuje pierwsze okładki, które tam zrobiła. Nadal 
podkreśla ówczesny profesjonalny elitaryzm.

„Środowisko było dużo mniejsze. 
Wszyscy się znaliśmy, obserwowa-
l iśmy to, co robimy, może nawet 
chwilami konkurowaliśmy ze sobą. 
Wolność w kreacji edytoriali była 
dużo większa. Mimo że cały czas 
pracuję przy sesjach, to edytoriale 
z tamtych lat są moimi ulubionymi. 
Teraz jest może lepszy obieg in-
formacji, dzięki Internetowi, ale to 
sprawia, że wszystko wygląda tak 
samo. Jest bardziej ugładzone. Nie 
ma tego brudu.”

Jej marka może się pochwalić 
sporym archiwum, bo od 1999 roku 
prezentowała kolekcje. Rozpoczy-
nając od wygranej w konkursie 
Smirnoff Fashion Award, po kolek-
cje specjalne dla takich marek, jak 
Mini Cooper, Virginia Slims i Ecco, 
które doceniły oryginalne i bezkom-
promisowe projekty Vasiny. 
Tak jak Martin Margiela – legen-
darny projektant, który nigdy nie 
ujawniał swojej tożsamości – Vasina 
ceni sobie prywatność i nie prze-
pada za publicznymi wystąpieniami. 
Tyle że u niej nie chodzi o obliczo-
ną na zainteresowanie tajemnicę. 
Ciężko nazwać to też niepewno-
ścią, prędzej niedopowiedzeniem. 
Bo w końcu wciąż ćwiczy fach nie 
tylko na planach teledysków czy 
jako jurorka konkursu Doskonałość 
Mody. W ubiegłym roku w Teatrze 
Dramatycznym premierę miał spek-
takl Noc żywych Żydów , przy którym 
pracowała jako kostiumograf. Two-
rzyła również kostiumy do filmów, 
by nabrać doświadczenia w każdej 
dziedzinie, w której strój „gra”.

„Te doświadczenia są dla mnie 
ważną szkołą charakteru (śmiech). 
Szczerze mówiąc, to mimo zawodu 
stylisty nigdy nie potrafiłam działać 
w zespole. Miałam to szczęście,  
a w zasadzie nadal je mam, że za-
zwyczaj mogę współpracować 
z osobami, które darzą mnie peł-
nym zaufaniem. Zawsze jest tak, 
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Na zdjęciu:  Mary Komasa. Zdjęcia:  Jacek Poremba. 
Maki jaż i  fryzury:  Łukasz PyciorN
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V A S I N A

że tam, gdzie nie daje nam się wolnej ręki, jesteśmy 
najsłabsi.”

Z czołowymi polskimi artystami pracowała też przez rok 
nad własnym projektem fotograficznym. Trochę 
w zamian pokazu, który potrzebuje dużych funduszy. 
– Jak zdobędę takie pieniądze, to go zorganizuję – mówi 
Vasina. – Na pewno jest to kuszące, bo to wydarzenie 
pozwoliłoby mi pokazać swój świat. Światło, muzyka, 
miejsce i sposób prezentacji mogą mówić tyle samo – 
jeśli nie więcej – niż sama kolekcja. 
Podobnie ma być w albumie, który przygotowała 
z duetem Magda Wunsche & Aga Samsel – topowymi 
polskimi fotografkami mody. Tyle że w nim od ubrań 
ważniejsze są osobowości – bohaterowie sesji.

„Nie chciałam nikogo przebierać. Przekazałam w ręce 
moich bohaterów ubrania z ostatniej kolekcji, aby wybra-
l i  te, które najbardziej im się podobają. Przemieszali je 
ze swoimi ubraniami i stylem. Ożywili , nadali nowy sens, 
a czasem nawet nie wykorzystali ich. To był dla mnie 
bardzo ciekawy eksperyment. Nie chodziło o typowe 
myślenie, jak podczas pracy nad kampanią wizerunkową.”

Na kolejnych stronach publikacji , o której przez lata 
nikomu nie mówiła ( jej premiera ma się odbyć w tym 
roku), rozpoznamy twarze ze świata muzyki, fi lmu, sztuk 
plastycznych i mody. Mimo że lista jest imponująca 
i rozciąga się od młodszych (Magdalena Popławska) 
po najstarsze (Danuta Szaflarska) gwiazdy polskiej sceny, 
ciężko mówić tu o celebryckim kluczu doboru. To nie 
jest l ista nazwisk, to lista osobowości. 

Vasina wydaje się bronić wolności artystycznej i prawa  
do myślenia o ubraniach jako o unikatach. Wciąż intry-
guje ją „wnętrze” – sama materia ubioru – bo dla niej to 
konstrukcja stanowi jedyny możliwy punkt wyjściowy. 
Ale nawet tu nie czuć u niej ambicji kreatora, a tym bar-
dziej dyktatora mody. – Dla mnie ten zawód to usługa 
oparta na słuchaniu, na dialogu i często – niestety – na 
kompromisie (śmiech) – mówi projektantka. 
Jak sama podkreśla, woli skupić się na przygotowywaniu 
specjalnych projektów czy krótkich linii , niż stawiać na 
masową produkcję powtarzalnych egzemplarzy.

Podobnie jest w przypadku Moniki Brodki, o kreacjach 
której słyszało nieporównywalnie więcej osób niż o sa-
mej Vasinie. Nad wizerunkiem tej pierwszej pracują cały 
czas razem, a nawet wspólnie zatwierdzają zewnętrzne 
sesje do magazynów. Jeżeli jakaś redakcja nie zezwala na 
obecność osobistej stylistki podczas sesji , piosenkarka 
wysyła fotografie do oceny prosto z planu zdjęciowego.

„To rzadkość w Polsce, ale nie 
żadna gwiazdorska fanaberia. Po 
prostu zależy nam na utrzymaniu 
spójnego wizerunku, bo każdy ma-
gazyn ma inny pomysł. Myślimy ob-
razami i bardzo łatwo coś takiego 
popsuć, jeżeli pozwoli się na chaos. 
Z drugiej strony Monika ma świet-
ny gust i zdarza się, że kiedy nie 
mam czasu, ubiera się sama. Nigdy 
nie było »wtopy«. Mam wrażenie, 
że jeżeli chodzi o pokazy i tenden-
cje, jest o wiele bardziej na czasie 
niż ja. Ja mam ten swój »problem« 
z modą...”

Dlatego też Vasina często ustępuje 
miejsca innym. Wspólnie z Katedrą 
Mody na warszawskiej ASP pro-
wadzi konkurs dla studentów na 
zaprojektowanie kreacji scenicznej 
dla Moniki Brodki. Ma nadzieję, 
że wszystkie prace będą na tyle 
dobre, by każda z nich została 
wykorzystana np. podczas trasy 
koncertowej. Daty tygodni mody, 
tytuły kolekcji, sztucznie dopisywa-
ne inspiracje – wszystko to nie jest 
dla niej istotne w myśleniu o kre-
owaniu garderoby. Pytanie tylko, 
czy takie credonie kłóci się 
z zarabianiem pieniędzy? Być może 
sprawdzi się dobrze w dobie po-
szukiwania sposobów na zwolnie-
nie tempa dnia codziennego 
i zbiegnie z trendem na tzw. slow 
fashion. Zgodnie z nim jakość 
naszego życia jest wyższa w otocze-
niu dobrego designu, a nie szybko 
konsumowanych ubrań z „sieciówek”.

„Jestem bardzo pracowita, więc nie 
muszę mieć noża na gardle, termi-
nu, stresu. Zależy mi na konkretnej 
osobie, nie na regułach kapita-
l izmu. Chcę projektować rzeczy 
charakterystyczne, ale do noszenia. 
Nie wszyscy musimy rewolucjo-
nizować modę. W ogóle nie mam 
takich zakusów, choć liczę na klien-
tów, którzy zrozumieją i docenią 
mój styl i eksperyment z konstruk-
cją. Mam nadzieję, że – jak zawsze 
– złoty środek mnie uratuje...”|
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Na zdjęciu:  Agnieszka Grochowska. Zdjęcia:  Krzysztof Opaliński .  Maki jaż:  Wilson. Fryzury: 
Piotr Wasiński .  Sesja dla Exklusiv


