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znajomość języków obcych:

-angielski- b.dobrze,

-niemiecki i włoski- w podstawowym stopniu

wykształcenie

2014-2017 Krakowskie Szkoły Artystyczne, Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru

2010  Uniwersytet w Padwie, Włochy, Wydział Biologii, 6-miesięczny staż

2006-2008 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, Instytut Filologii, kierunek: filologia angielska 

2005-2011 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, kierunek: biotechnologia

doświadczenie zawodowe

2011- 2016 Centrum Dietetyczne Naturhouse, stanowisko: dietetyk 

2015  Prowadzenie wykładu o odżywianiu dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej

2012-2014    Prowadzenie cyklu szkoleń dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Oświęcimiu

2012   wolontariat przy Warsaw Fashion Weekend

pokazy/publikacje

2015        Junk Fashion Show 2015

2015        Wystawa prac w Galerii Kazimierz

2015        Laboratorium Mody 

2015        pokaz dla marki Nespresso, 

2016        Junk Fashion Show 2016

2016        Laboratorium Mody

2017        Publikacja projektu w magazynie TUBA 
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Kolekcja „You talk too much” to efekt inspiracji życiem na morzu, żeglarstwem; oraz fascynacja pomnikową, 
wertykalną formą latarni morskiej. 

Kreacje zostały uszyte z materiałów pochodzacych z Włoch, w wiekszosci są to dzianiny o wysokiej gramaturze. 
Tworząc kolekcję poszukiwałam niebanalnych kształtow i nowych konstrukcji, które powstawały wieloetapowo; 
poprzez pracę z tkaniną na manekinie. 

Niektóre z sylwetek zostały zaprojektowane tak, by tworzyć wrażenie braku grawitacji i osiągnąć efekt „unoszenia się w wo-
dzie”, ten zamysł realizuje spódnica z warstwami, ktore wydają się być założone „do góry nogami”. 

Do zabiegów związanych ze strukturą tkaniny zaliczyć można zastosowanie cekinów, plisowania i drapowania tkaniny 
w formy „kaskady”. Część materiału poddano plisowaniu, przy czym, najwięszym wyzwaniem okazało się ręczne plisowanie 
wełny o gramaturze 460 gr/mb. Efekty można podziwiać w pierwyszm modelu.

Nowoczesny wygląd dodatków biżuteryjnych (pasek, obroza -kolia) osiągnęłam poprzez zastosowanie futurystycznego ma-
teriału- szkła  akrylowego, dodatkowo eksponującego „wodne” inspiracje i wnoszącego element przejrzystości, błysków i 
lśnienia. 

Wszystkie sylwetki są symetryczne. Kolorystyka została dobrana z zastosowaniem tzw. kontrastu równoczesnego. Oznacza 
to użycie barw dopełniających (optycznych przeciwieństw, tu- niebieski i czerwony) w celu uzyskania wibrującego koloru, 
wrażenia większej intensywności barw, oraz podkreślenia ich związku ze wspomnianym wcześniej żywiołem wody, 
który stanowi moją inspirację i element odniesienia. 
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ANEKS

Dwadzieścia siedem kości,

trzydzieści pięć mięśni,

około dwóch tysięcy komórek nerwowych

w każdej opuszce naszych pięciu palców.

To zupełnie wystarczy,

żeby napisać „Mein Kampf”

albo „Chatkę Puchatka”.

(Wystarczy, 2011)

Wisława Szymborska
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                                                            rysunek żurnalowy    rysunek techniczny i przekroje

Opis modelu: 
Poncho ze stójką, wykonane z ręcznie plisowanej w solejkę, granatowej wełny. Poncho szczelnie 
okrywa sylwetkę do wysokości połowy uda, a w trakcie ruchu w wyniku pracy plis pięknie faluje, co 
stanowi nawiązanie do fal rozbijających się o latarnię morską. 

Wykaz materiałów i dodatków:
a) materiał zasadniczy: wełna MORBIDO BLU, kolor: granatowy, gramatura: 460 gr/mb,
   skład: 38% virgin wool, 38% pc, 24% pl
b) dodatki krojone: klejonka
c) dodatki niekrojone: nici, zamek błyskawiczny kryty, długość 15 cm

Zestawienie elementów składowych wyrobu:

               \  nazwa materiału
nazwa elementu 

wełna klejonka 

elementy poncho 2 -

stójka 4 2

Wymagania techniczne:
a) maszyny i urządzenia: maszyna do plisowania: Clempiega by Clerici srl: 

Diamant Sharp, overlock 3-nitkowy, stębnówka 
b) ściegi: czółenkowy, overlock 3-nitkowy
c) szwy: łączące, zakładkowe
d) szwy obliczeniowe: szwy łączące 1cm, podwinięcie 2,5 cm

Rozmiar: 

rozmiar długość od 
ramienia

szerokość obwód szyi

36/38 107 cm 226 cm 42

Zestawienie operacji technologicznych:
- przygotowanie wełny do plisowania: podwinięcie i przeszycie krawędzi wełny 
- plisowanie ręczne wełny 
- krojenie plisowanej wełny : elementów peleryny oraz stójki 
- krojenie klejonki 
- łączenie klejonki z wełną
- odszycie stójki
- zszycie szwu środkowego tyłu peleryny i wszycie zamka krytego 
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