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nowy
czarny
Języka za zębami nie trzyma. Nie dba o to, co pomyślą o niej ci, którzy 

uważają, że ubrania dla dzieci dzielą się na dziewczęce i chłopięce. Lubi 
przesuwać granice. Lubi nieoczywistości. Chciała być Madonną, była 

psychoterapeutką, jest projektantką. Caroline Bosmans.

Tekst MARTA DUDZIAK

Pamiętam jej kolekcję Franzzz. Była inna niż 
wszystko, co widziałam do tamtej pory. Dzi-
waczna jakaś. Zresztą sama inspiracja wydała mi 
się wówczas dziwaczna. Dla kolekcji dla dzieci 
przynajmniej. Chodziło bowiem o opowiadanie 
Kafki zatytułowane „Przemiana”. Jego boha-
terem był Gregor Samsa, który pewnego dnia 
obudził się jako sporych rozmiarów robak. Nie-
spodziewana metamorfoza zapoczątkowała cykl 
problemów. Najpierw utratę pracy, potem mało 
wspierającą reakcję rodziny, wreszcie śmierć 
bohatera. Kolekcja, jak mówiła artystka, ukazy-
wała ową historię przeistoczenia człowieka. Hi-
storię, która w interpretacji Bosmans wzbudzała 
skrajne emocje. Ciągle wzbudza…
Belgijskiej projektantce pomysłowości odmó-
wić nie można. Wizji tak samo. I jeszcze odwagi, 
bo jednak od kilku sezonów dzielnie kroczy wy-
braną przez siebie drogą. Wcale niełatwą. Gło-
śno mówi, że jest przeciwna stereotypowemu 
podziałowi na ubrania dla chłopców i  dziew-
czyn. Że za nic ma tę całą różowo-niebieską 
ideologię. Uważa, że nie tworzy się elementów 
garderoby, ale kolekcje. Lubi patrzeć na swoje 
projekty jak na część pewnych obrazów. Na 
część historii. Jest kobietą, która godzi wycho-
wywanie czwórki dzieci z pracą. Robi to, na co 
ma ochotę, i w sposób, w jaki ma na to ochotę. 
Jak jej nie uwielbiać? 

Caroline, pamiętasz, jaki miałaś pomysł na siebie, 
na swoją przyszłość jako dziecko?
Szczerze? Chciałam być Madonną (śmiech). 
A tak poza jej osobą to jeszcze zawsze intereso-
wałam się modą. Naprawdę, od najmłodszych 
lat. Kiedy osiągnęłam dorosłość, rodzice zaczęli 
namawiać mnie, żebym edukowała się dalej na 
uniwersytecie. No i tak zrobiłam. Potem przez 
15 lat pracowałam jako psychoterapeutka. Sie-
dem lat temu zaczęłam studiować projektowa-
nie mody. Po zakończeniu szkoły zdecydowa-
łam się stawić czoła nowemu wyzwaniu i zacząć 
z  własną marką. Wiesz, to było bardzo trudne 
doświadczenie. Łączyć pracę, wychowywanie 
dzieci i jeszcze te studia. Ale opłaciło się. Moje 
marzenie się spełniło. 

Dlaczego projektowanie? 
Właśnie dlatego, że zawsze było moją pasją. 
Od momentu zaś, kiedy na świecie pojawiły się 
moje własne dzieci, zaczęłam szukać fajnych 
i ciekawych ubrań. Nie zawsze jednak mogłam 
takowe znaleźć. Ciągle mi czegoś brakowało.

Co z perspektywy tych ostatnich kilku lat uważasz 
za najlepsze i najcenniejsze doświadczenie?
Gonienie marzeń, robienie tego, co naprawdę 
chce się robić, bycie przykładem dla własnych 
dzieci.  

Właśnie, co do dzieci… Caroline, Ty naprawdę 
masz ich czworo?
Naprawdę. Oni i ich moda to moje życie. Najstarsze 
dziecko ma 14 lat, najmłodsze dwa. Pomimo mojego 
aktywnego trybu życia w tej chwili, staram się zawsze 
być w domu, kiedy wracają ze szkoły. Tak samo w cza-
sie świąt oraz wakacji. Nigdy nie zatrudnialiśmy niani. 

Jak to wszystko łączysz? Pracę jako projektantka 
z wychowywaniem dzieci? 
Zawsze powtarzam: „Jeśli coś lubisz, noś to”. 
Chcę, aby moje dzieci potrafiły wyrażać swoją oso-
bowość. Staram się wychować je w  poczuciu, że 
można wiele zrobić, jeśli się czegoś chce, i jest się 
gotowym ciężko pracować. 

Skąd ta wizja mody? Mówisz: „Chcę się odsu-
nąć od typowego stereotypu, że coś jest chłopięce  
albo dziewczęce. Lubię bawić się granicami, prze-
suwać je”. 
Nie jestem fanką stereotypów. Jeśli dorośli 
mają szansę wyrażania swojej własnej osobo-
wości, dlaczego nie mają jej dostać też dzieci? 
Chcę, aby moje kolekcje były neutralne w kwe-
stii płci (tak przy okazji, nie znoszę słowa uni-
sex). Mówiąc „neutralna płeć” mam na myśli 
ubrania o  pewnym oczywistym charakterze. 
Nie mam tu na myśli tylko czarnych swetrów... 
Bardziej chłopięce swetry, miękkie w dotyku. • 
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Twoja nowa kolekcja na jesień/zimę 2014/15 
Twoimi słowami… jaka jest? 
Inspiracją do jej powstania był film „Donnie 
Darko”. Jest w  niej sporo ciężkich motywów. 
Lubię, kiedy takie wplatają się w  moją pracę. 
Lubię przekształcać je w ubrania dla maluchów. 
Lubię przy tym delikatnie mrugać okiem. W ko-
lekcji jest sporo czerni i  pudrowego różu oraz 
graficznych elementów. Całość, jak wspomnia-
łam, jest neutralna w kwestii płci. Idealna więc 
tak samo dla chłopców, jak i dziewczyn. 

Poza brakiem podziału na płeć Twoim znakiem 
firmowym jest też wełna. Jak na nią patrzysz? Jak 
postrzegasz jej przyszłość w modzie? 
Dla mnie istotne jest podejście, aby tworzyć 
kolekcje, a nie ubrania. Każde bowiem ubranie 
jest częścią całej historii, obrazka. Lubię praco-
wać z tematem, historią. Opierać się na wymy-
ślonych przez siebie nadrukach i  graficznych 
elementach. Wełna daje mi szansę bawienia 
się tymi ostatnimi. Daje mi dodatkowy wymiar. 
Ona zawsze będzie ważną częścią kolekcji. 
Nawet tych wiosenno-letnich. 

A  skąd Twoje zainteresowanie potworami?  
Mowa na przykład o  Twojej kolekcji Franzzz.  

Pisaliśmy o niej w „Kikimorze” Bardzo się nam po-
dobała. Miała w sobie coś przerażającego, jakąś 
ciemną stronę mocy. Skąd takie podejście do pro-
jektowania? 
(Śmiech). Nie interesują mnie tak bardzo po-
twory. Po prostu staram się przekształcać rze-
czy, które pojawiają się na mojej drodze. Prze-
kształcam też to, co przeznaczone jest tylko dla 
dorosłych, w coś, co może być przeznaczone dla 
dzieci. One przecież zamieszkują tę planetę, są 
częścią naszej społeczności. Nie uważam, że ko-
nieczne jest odsłanianie przed nimi wszystkiego, 
ale też nie należy nadmiernie ich przed wszyst-
kim chronić. Myślę, że można wiele, że wiele jest 
możliwe, wszystko jednak zależy od sposobu, 
w  jaki to zaprezentujesz. Ja nie jestem fanką 
ptaszków i  pszczółek, dziecięcych rysunków 
i standardowych kolorów dziecięcych ubranek.  

Czym się więc inspirujesz? Albo kim? 
Niczym i  nikim. Najczęściej chodzi po prostu 
o coś, co akurat pojawiło się na mojej drodze. 

Caroline, dlaczego zaczęłaś projektować ubrania 
właśnie dla dzieci? 
Dlatego że dzieci to moja pasja. Poza tym uwa-
żam, że sporo jest do zrobienia w kwestii mody 

dziecięcej. Moim zdaniem ta potrzebuje czegoś 
więcej, czegoś wykraczającego ponad urocze, 
stereotypowe ubranka. 

Na koniec, co Twoim zdaniem jest ważne w proce-
sie projektowania? 
Dla mnie to pewność, że w swojej pracy jestem 
autentyczna. Chcę projektować to, co mi się 
podoba, to, co lubię. Nie zależy mi na tym, aby 
w  łatwy sposób zarabiać pieniądze. W  drugiej 
kolejności, jak już wspomniałam, uważam, 
że ważne jest podejście na zasadzie, iż chodzi 
o  zrobienie kolekcji, nie samych ubrań. Chcę, 
aby wszystko było na właściwym miejscu. To 
dlatego opieram się na bardzo ograniczonej ilo-
ści kolorów i  nadruków. Caroline Bosmans to 
luksusowa marka, więc też i dość droga. Wciąż 
poszukuję także nowych tkanin. 

Idealne szczęście… istnieje dla Ciebie? Czym jest? 
Trudne pytanie. Dla marki Caroline Bosmans 
byłaby nim współpraca z  dużym nazwiskiem 
branży mody, takim jak np. Jeremy Scott.

A co gdyby nie moda? Co byś robiła? 
Pewnie wciąż pracowałabym jako psychotera-
peutka. To zajęcie także kiedyś uwielbiałam. 

Jeśli dorośli mają 
szansę wyrażania 

swojej własnej 
osobowości, 
dlaczego nie 

mają jej dostać 
też dzieci? 
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