
Golf 
i poncho 

w pastelowych 
kolorach, 

z poliamidowej 
dzianiny 

z wplecioną 
błyszczącą nitką. 

Charakteru całości
nadają kudłate 
czapki i wesołe 

plecaczki
-zwierzaczki. 

Do tego bardzo 
popularne 

tej zimy getry 
i grube 

skarpety. 

Autorki kolekcji: Anna Kawalec-
-Klamerus i Małgosia Konieczny
pochodzą z Krakowa i tam prowa-
dzą założoną przez siebie galerię.
Są nietypowymi projektantkami,
bo... nie mają zadęcia do upra-
wiania sztuki dla sztuki. Ich ma-
rzeniem jest wymyślanie takiego
rodzaju odzieży, która nadaje się
do noszenia na co dzień. – Nie sta-
ramy się za wszelką cenę prowo-
kować – mówią. – Naszym głów-

nym celem jest sprawienie

przyjemności osobie, która nosi
projektowane przez nas ciuchy.
Ubiory mają dodawać wdzięku
oraz podkreślać urodę i piękno
kobiecego ciała – oto zasada, któ-
rą kierują się podczas codziennej
pracy. 

Propozycje projektantek adre-
sowane są głównie do młodych ko-
biet, a ściślej mówiąc takich, które
młodo się czują. – Bo liczba lat jest
nie zawsze współmierna do stanu
ducha – śmieją się Ania i Małgo-
rzata. – Zasadniczo kierujemy na-
sze projekty do osób, które lubią
wyróżniać się z tłumu, nie boją się
odważnych kolorów, mają świado-
mość własnego indywidualizmu
i pozwalają sobie na odrobinę sza-
leństwa – precyzują. 

Każdy z modeli można wyko-
rzystać zarówno na co dzień, jak

i na specjalne okazje wymagające
ekstrawagancji w ubiorze. Wszyst-
ko zależy bowiem od stylizacji i ze-
stawienia ze sobą poszczególnych
części ubioru. 

Szczegół wieńczy dzieło

Projektantki – zgodnie z obowią-
zującymi światowymi trendami
– postawiły tej zimy na dzianinę.
Przykład: bardzo długie swetry
noszone luźno albo przewiązane
paskiem w zestawieniu z getrami
i (!) kolorowymi rajstopami. Albo
bardzo kobiece szorty w połącze-
niu z krótkimi puszystymi golfi-
kami sięgającymi pasa. A do tego
cała gama włóczkowych dodat-
ków, jak szaliki, czapki, mufki, ge-
try i rękawiczki. Tylko od gustu
i preferencji zależy, czy wybie-
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Modny obszerny
sweter z moheru.
Kolor
skontrastowany
z mocnym

odcieniem różu
użytym

w dodatkach.

Prosta kimonowa
sukienko-tunika
z akrylowej,
melanżowej włóczki.
Urozmaicona
kompletem
dodatków z czarnej
włóczki. Do tego
duża bordowa torba.

Długi,
efektowny
sweter, 
do tego prosty
kapelusz
i getry. 
Dodatki  
ze skóry
w kolorze
brązu i złota. 

Po pierwsze: kolor. Im bardziej „daje po oczach”, tym lepiej.
Po drugie: oryginalna i dobrej jakości faktura materii. 
Po trzecie: sowita porcja szaleństwa i ekstrawagancji. To trzy
główne składowe wykorzystane przy tworzeniu prezentowanej
niżej kolekcji. Polecamy wszystkim, którzy szukają własnego stylu
i... mają odwagę wyróżnić się z tłumu ulicznych szaraków. 

Podaruj sobie odrobinę  


