Ciocia Vasiny kolekcjonuje starą biżuterię.
Podarowala jej piękne srebrne bransoletki,
które powstały z przerobionej zbroi rycerskiej.

Vasina nie przywiązuje wagi do
metek czy trendów. Wierzy, że
styl to wyczucie, spójność
i konsekwencja.

Stylistka
kolekcjonuje
albumy i magazyny
o modzie.
W pracowni ma
nawet pierwsze
numery polskiego
ELLE.

Baczyńskiej, sukienkę od Agnieszki
Maciejak, bluzkę od Zuo Corp. Śmieję
się, że ciągle chodzę w tych samych
ubraniach, tylko miksuję je ze sobą,
przełamuję nowymi dodatkami mówi. Nie ukrywa też, że nie przepada za zakupami. - Kupuję spontanicznie, gdy coś rzuci mi się w oczy
przy okazji pracy albo w podróży. Raz
do roku jadę do mojej przyjaciółki
i wspólniczki, która mieszka częściowo w Nowym Jorku, częściowo
w Seattle. Tam wreszcie mam czas
pochodzić po sklepach z myślą o sobie, bo zwykle szukam ubrań dla
klientów albo do sesji - wyjaśnia. Jej
ostatni zakup? Spodnie Rag&Bone
i torebka z limitowanej kolekcji libańskiej projektantki Miry Mikati.
Zainteresowanie modą ma we
krwi. Choć mało brakowało, a zosta-

Wzorzysty
kombinezon
Vasina
odziedziczyla
po mamie.

Wzorzyste
kimono to
pamiątka od
Moniki Brodki
z jej podróży po
Japonii.

łaby muzykiem - Pochodzę z muzyczno-artystycznej rodziny. Przez
wiele lat grałam na fortepianie, ale
ciągnęło mnie też do rysowania,
szycia. Na to, że poszlam w kierunku mody, w dużej mierze miala
wpływ moja babcia, która szyła na
miarę kostiumy kąpielowe i gorsety. W dzieciństwie sporo czasu
spędzałam w jej pracowni. Zostały
mi po niej stare koronki, materiały, które chciałabym wykorzystać,
być może w następnej kolekcji.
Bo Vasina debiutuje z własną
marką odzieżową. Właśnie otworzyła studio na warszawskim
Śródmieściu. To połączenie atelier
i butiku. - Tu będę pracować i zapraszać klientów na przymiarki, tu
będzie też dostępna moja kolekcja.
Wszystkie projekty są mojego autorstwa. Fascynuje mnie konstrukcja, geometria, ostre linie. W kolekcji znalazly się też pelereny, na
których punkcie mam obsesję,
uważam, że mają w sobie coś niepokojącego. W przyszłości myślę
o linii akcesoriów. Razem z duetem
fotografek Wunsche & Samsel zrobiłam też sesję wizerunkową.
Zaprosiłam do niej osoby, które
mnie zachwycają i inspirują, m.in
Danutę Szaflarską, Marię Peszek,
Magdalenę Popławską.

O swoim stylu Vasina
mówi: eklektyczny.
Lubi odważne wzory,
mocne kolory
i nietypowe
połączenia.

Inspirowaną
klockami Lego
torebkę Miry Mikati
Vasina kupiła
w Nowym Jorku.
Buty pochodzą
z kolekcji Phillipa
Lima.

