
rzesz prosty kapelusik, fikuśny
beret czy czapkę-pilotkę. Projek-
tantki chcą, żeby kobieta, mimo
szarej i nieciekawej pory ro-
ku, wyglądała pociągająco i sek-
sownie.

– Poszczególne propozycje, któ-
re weszły w skład zimowej kolek-
cji, zrodziły się z przyjemności,
którą daje nam praca z kolorem
– mówią krakowianki. – Ciekawe
rezultaty pozwala także osiągnąć
odpowiednie połączenie różnych
faktur materiałów – np. sweter zy-
skuje na puszystości w zestawie-
niu z gładką satyną.

Modne od zawsze

Anna i Małgorzata to siostry, które
modą zajmują się... odkąd pamię-
tają. Anna Kawalec-Klamerus jest

absolwentką Szkoły Artystyczne-
go Projektowania Ubioru w Krako-
wie oraz studiów otwartych
na Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. Małgorzata Koniecz-
ny ukończyła studia na Wydziale
Zarządzania i Marketingu AGH
w Krakowie, posiada również dy-
plom ukończenia kursu wizażu
i stylizacji. 

Krakowianki mają na koncie
udział w wielu prestiżowych im-
prezach (m.in. podczas Poznań-
skiego Tygodnia Mody, w trakcie
miedzynarodowych targów Moda
i Styl w Warszawie, a także w ra-
mach obchodów 40. Wiosny Gli-
wickiej).

Małgorzatę i Anię spotkaliśmy
niedawno podczas pokazu mody
w katowickim klubie Dekadencja.
Ich kolekcja wzbudziła wtedy tak

wielki aplauz wśród
publiczności (i sa-
mych modelek!), że...
bez trudu zdystanso-
wała „serwowane”
tego samego wieczo-
ru najmodniejsze
kreacje z metką du-
żej markowej firmy.
Projektantki obieca-
ły, że na pewno
do Katowic wrócą,
być może jeszcze tej
wiosny. Niecierpliwi
i mobilni mogą szukać
ich galerii na krakowskim
Kazimierzu.

AGATA MARKOWICZ

Zdjęcia: 
ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC

Modelki pochodzą z agencji Rores
Models w Krakowie.
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Fioletowe
bolerko, 
a do tego
spodenki

z bardzo
modnej

obecnie
satyny.
Do tego
figlarne
dodatki.

Melanżowa bluzeczka
z akrylowej włóczki, 

zestawiona z satynowymi
szortami.

Dla ożywienia całości
– czerwone dodatki: 

długie skórzane 
rękawiczki 

i modna torebka 
w kratę.

Sukienka 
z melanżowego 
akrylu, dopasowana
do sylwetki, 
może być
noszona również

na spodnie.
Z fantazyjnym

boa idealna
na wieczór.

Z innymi
dodatkami
można ją
nosić na co
dzień.

przyjemności


