WYWIAD | Moda w Polsce

FOT. ZBYSZEK SZREDER

MĘSKA
ELEGANCJA
KOBIECYM
OKIEM
Zawsze kiedy myślę o naszej
bohaterce, dochodzę do wniosku,
że niewiele poznałam kobiet
w równym stopniu emanujących
pozytywną energią. Była polityk i bizneswoman.
Dziś specjalistka od wizerunku, autorka kolekcji ubrań
i dodatków, pisarka, felietonistka. Jak sama przyznaje,
doba bywa dla niej czasem za krótka.
GRAŻYNA PATURALSKA o kobiecej sile w mierzeniu się
z męską elegancją, spojrzeniu na modę i życiowych wyzwaniach
rozmawiała z Moniką Sołoduszkiewicz.
Zacznijmy od początku. Działała Pani w zupełnie
innej sferze, zajmowała się polityką i biznesem,
skąd zainteresowanie modą?
Modą interesowałam się od zawsze, a moim głównym grzechem
było to, że nigdy nie traktowałam jej zbyt poważnie. Byłam
kuratorem zawodowym dla nieletnich, prowadziłam wspólnie
z mężem ﬁrmę budowlaną i wreszcie traﬁłam do świata polityki. Pewnie gdybym wtedy postawiła na modę, nie miałabym
okazji spełnić się na wielu innych polach. Modę traktowałam
jako hobby i bardzo długo nie wiązałam jej z moją przyszłością
zawodową. Zaczęłam od doradztwa wizerunkowego i chociaż
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uważam, że intuicja i wyczucie są niezwykle ważne w tym zawodzie, to jeszcze ważniejsze jest kierunkowe wykształcenie.
Miałam poczucie, że aby wypowiadać się autorytatywnie i móc
komuś doradzać, muszę zyskać pewien rodzaj uwierzytelnienia
i tak zaczęłam studiować zarządzanie w sektorze mody.
Już w czasach działalności politycznej organizowała Pani charytatywne pokazy mody, angażując
w nie koleżanki z sejmowych korytarzy.
Tak i to potwierdza tezę, że moda nigdy nie była gdzieś obok
mnie, ale zawsze mi towarzyszyła. Mija już blisko dwadzieścia

Pani kolekcji nadal nie prezentują profesjonalne
modelki.
Moim założeniem nie jest szycie ubrań tylko dla kobiet w rozmiarze 34. Świadomie nie organizuję takich pokazów mody,
chociaż moje kolekcje były wielokrotnie prezentowane na profesjonalnych modelkach, między innymi przy okazji targów
biżuterii Złoto Srebro Czas oraz Ambermart. Kolekcje wyglądają świetnie na smukłych, wysokich dziewczynach, ale nie w
tym rzecz – dla mnie najważniejsza jest autentyczność. Kobieta
nosząca rozmiar 42, przychodząc na klasyczny pokaz, kupuje
sobie marzenie o rozmiarze 34. Podczas wydarzeń organizowanych przeze mnie w kobiecie na wybiegu może dostrzec siebie.
Założyłam, że będę projektowała modę dla prawdziwych kobiet – takich, które biegają, żeby odebrać dziecko z przedszkola,
pielą ogródek albo wybierają się z mężem na spacer po Sopocie.
A to, że nie są modelkami, wcale nie musi oznaczać, że mają
wyglądać gorzej.
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lat od tamtych pokazów, a wtedy jeszcze nikt nie organizował
podobnych przedsięwzięć. W pierwszym pokazie mody na wybiegu wystąpiły moje koleżanki – kobiety aktywne zawodowo
i zaangażowane w biznesy o różnych proﬁlach, ale nie modelki.
I to był pierwszy pomysł, który wspaniale się przyjął. Zbieraliśmy pieniądze na badania mammograﬁczne, a rozgłos tego
wydarzenia był ogromny. Powielałam ten pomysł wielokrotnie,
także wtedy gdy działałam już w polityce. Polityka była wtedy
w pewnym sensie zaprzeczeniem kobiecości, ale na szczęście
odchodzi się dzisiaj od takiego myślenia. Z perspektywy czasu sądzę, że te pokazy wynikały trochę z wrodzonej przekory. Chciałam koniecznie pokazać, że w Sejmie są prawdziwe
kobiety, które oczywiście pełnią ważne funkcje publiczne, ale
z tego powodu nie przestają być po prostu kobiece.

moda nigdy nie była gdzieś
obok mnie, ale ZAWSZE
mi towarzyszyła
Od kilku lat prowadzi Pani audycje w Radiu Plus
poświęcone modzie, ale przede wszystkim tej kobiecej. Co Panią skłoniło, by zacząć doradzać mężczyznom?
Do napisania programu audycji, a potem książki („Ubierz (J)
ego” – przyp. red.) przygotowywałam się merytorycznie ponad
rok, choć ćwiczenia praktyczne odrabiam od wielu lat, podszeptując mężowi i synowi, jak mają się ubrać oraz w czym najkorzystniej wyglądają. Bardzo często sama też robię dla nich zakupy. Wszystko im się podoba i pasuje jak ulał. Chodzi tu jednak
nie tylko o intuicję, ale i wiedzę profesjonalną, znajomość zasad,

13

WYWIAD | Moda w Polsce

FOT. GORDON BLACKLER

FOT. GORDON BLACKLER

sztywne zasady męskiego stroju
połączone z odrobiną kobiecej fantazji
to mieszanka, która tworzy
NIEBANALNE rozwiązania

których jest mnóstwo w męskim dress codzie. Od ich poznania
zaczęłam moją edukację. Niewiele jest kobiet mających odwagę
pisać o męskiej elegancji. Mam świadomość, że będąc kobietą,
która doradza mężczyznom, mogę wzbudzać kontrowersje. Nie
boję się ich jednak, bo moja książka udowadnia, że sztywne zasady męskiego stroju połączone z odrobiną kobiecej fantazji to
mieszanka, która tworzy niebanalne rozwiązania. A poza tym
który mężczyzna nie chciałby poznać kobiecego punktu widzenia na męskie sprawy? Zatem to, co mogłoby się wydawać słabością, stało się siłą takiego spojrzenia i przekazu. Aby jednak nie
popełnić błędu ignorancji i podkreślić szacunek dla mężczyzn,
odwołuję się do opinii autorytetów w tej branży. W pięciu rozmowach z diametralnie różnymi osobowościami, m.in. Janem
Kielmanem, Tomaszem Ossolińskim czy Danielem Kiestrą, to
oni wypowiadają się na temat męskiej elegancji.
Jaka jest współczesna moda męska?
Polskie doświadczenia w modzie męskiej są dość siermiężne
i mają w sobie rodzaj piętna z lat głębokiego komunizmu. Nawet jeśli ktoś miał wyczucie smaku i chciał ubierać się dobrze,
to nie miał specjalnego wyboru, bo brał „z łapanki” to, co akurat
pojawiło się w sklepie. Na polskich ulicach codziennie widzimy
bylejakość. Problem jest de facto nie z tym, co mamy w szaﬁe,
tylko z tym, co siedzi w naszych głowach. Dotyczy to zarówno
kobiet, jak i mężczyzn. Niezbędne jest przeanalizowanie swojego życia pod względem podejmowanych aktywności i rodzaju
profesji, jaką się zajmujemy. Garderoba powinna korespondować z naszym trybem życia, odzwierciedlać postawy i dążenia,
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ponieważ ubiór jest naszą wizytówką. Mężczyźni, podobnie
jak kobiety, potrzebują analizy kolorystycznej. Uważam też, że
niesłusznie uciekają od kolorów. Rozumiem, że nie każdy ma
odwagę nosić niebieskie czy czerwone marynarki…. i pewnie
większość panów nie powinna (śmiech). Niemniej jednak kolor
wprowadzony w postaci krawata, poszetki albo kurtki czy swetra świetnie spełni swoją rolę.
Mężczyźni trywializują modę czy zaczynają się nią
interesować?
Sądziłam, że nie traktują jej zbyt poważnie, ale okazało się,
że jest odwrotnie. To proces, który postępował na przestrzeni
ostatniej dekady. Coraz głośniej zaczęto mówić o tym, że ubiór
jest niezbędnym elementem budowania wizerunku. To rodzaj
pomostu w nawiązywaniu relacji z ludźmi czy partnerami biznesowymi. Może zachęcać do podejmowania dialogu, ale i odstraszać. Strój może być oznaką szacunku, ale z drugiej strony
także wyrazem nonszalancji, nonkonformizmu, chęci odcięcia
się od głównego nurtu. To bardzo poważne narzędzie prywatnego marketingu.
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Jestem ciekawa, czy na spotkaniach autorskich
częściej bywają kobiety czy mężczyźni?
Bardzo cieszy mnie to, że na spotkaniach jest coraz więcej panów. Obawiałam się, że będą przychodziły głównie kobiety,
które przecież często odpowiadają za garderobę swoich partnerów i po prostu moda leży w kręgu ich zainteresowań. Doskonale to rozumiem, bo sama w szarych czasach komunizmu ubierałam męża, kierując się przy tym głównie intuicją.
Brakowało miejsc i publikacji, z których można było czerpać
wiedzę o trendach czy zasadach dress code’u.
Zabiera Pani czytelników na wyprawę do Kuwejtu,
Japonii, a nawet Peru. Co Panią najbardziej zaskoczyło podczas realizowania tego materiału?
Pomyślałam sobie, że jeśli książka ma dotyczyć prawdziwej elegancji, to niezbędne są w niej elementy kultury, obyczajowości czy savoir-vivre’u. W związku z tym postanowiłam sięgnąć
do różnych wzorców i pokazać, jak zasady klasycznej elegancji
wyglądają nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Zawarłam materiał z wywiadów z ambasadorami, dyplomatami czy
biznesmenami z dwunastu krajów świata. Opowiadają, jakie są
zasady dress code’u obowiązujące w ich kraju oraz kręgu kulturowym i jakich błędów należy unikać w sytuacjach biznesowych. Jednym słowem, wszędzie tam, gdzie pytałam o obyczaje
dotyczące dress code’u, to już w pierwszych zdaniach słyszałam nieśmiertelne: garnitur, marynarka, koszula. Wszędzie
było widać, że wpływ globalizacji jest ogromny i poruszamy się
w pewnym uniwersalnym schemacie. Z jednej strony może nas
to martwić, bo świat wyraźnie traci na unikalności, odrębności – wszystkich tych cechach, których przecież poszukujemy,
wybierając się w zagraniczne podróże. Kieruje nami ciekawość,
oczekujemy zderzenia kultur, autentyczności. Z drugiej strony

wpływ globalizacji
jest ogromny, poruszamy się
w pewnym UNIWERSALNYM
schemacie
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W jaki sposób dotarła Pani do bohaterów książki?
Wyobrażam sobie, że mógłby to być materiał na
kolejną historię.
Szukałam czegoś, co wyróżni tę książkę na rynku wydawniczym. Tak narodził się pomysł o dziale międzynarodowym
i zależało mi na tym, by głos zabrali wyłącznie panowie. Byłam
posłanką, wiceprzewodniczącą Unii Międzyparlamentarnej,
pracowałam w Komisji Spraw Zagranicznych i chociaż nigdy
nie wykorzystywałam tych funkcji do własnych celów, to tym
razem bez skrupułów rozesłałam zapytania do kilkunastu czy
kilkudziesięciu ambasad. Wiele z nich odpowiedziało i zaczęła się wielka przygoda z pozyskiwaniem materiałów. Jeden
z najlepszych wywiadów, jaki mogłam sobie wymarzyć, przeprowadziłam z Japończykiem, który jest od blisko czterdziestu
lat żonaty z Polką. Kiedy rozmawialiśmy na Skypie, jego żona
pokazała mi każdy zakamarek ich domu w Kioto. Równie
miło wspominam rozmowę o włoskiej modzie w małej winnicy i zaproszenie do regionalnej serowarni, gdzie kiedyś gościłam. Pani ambasador Peru podsunęła mi pomysł odwiedzenia
targów mody w Limie. Charakteryzują się one połączeniem
regionalnego bogactwa i światowych trendów. Wszystko jest
oparte na surowcach naturalnych, tak bardzo cenionych teraz
na świecie, jak vicuna, baby alpaca i alpaca. Bywałam na targach w Paryżu, Mediolanie, Szanghaju czy Hongkongu, ale
wizyta w Peru była doświadczeniem pokazującym mi zupełnie
odmienne oblicze mody.
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to jest nieuchronne, bo świat robi się coraz mniejszy, wszędzie
docierają nowe technologie, a skoro wszystko się rozwija, to nie
ma przecież powodu, by także moda nie znalazła się w tym różnorodnym, ale globalnym nurcie.

