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163  cm.  37  lat.  Zmarszczka  przy  górnej  wardze,  w  którą  natrętnie
wpływa  czerwona  szminka.  Francuskie  kino.  Czytanie  do  późnych
godzin  nocnych.  Jazzowanie kołysanek  córce.  Wino  i  podróże.  Oto
zupełnie  nikomu  nieznana  modelka  z  nikomu  nieznanej  agencji  -
Milena Bieńkowska -  dla marki  Bienkovska w kolekcji  Black&White.
Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa.

Zamierzałam  napisać  poprawną informację  prasową  o  nowej  kolekcji  –
taką,  jaką  uczono  mnie  pisać  na  studiach  PR.  Nie  zrobię  tego  jednak.
Napiszę z serca, tak jak czuję, bo ta sesja i kolekcja są ekstremalnie z serca.
Po pierwsze Black&White oparłam jedynie na dwu kolorach, jak nietrudno
się domyślić.  Ponadto sfotografowałam na sobie.  I  żeby tego było mało,
piszę o niej w totalnie autentyczny, w taki oto sposób…

Moje  ubrania  są  proste  w formie.  Nie  wywarzam otwartych  drzwi  i  nie
dokonuję okrycia koła. Ot kardigany, swetry, dzianinowa sukienka, szale  
i  pledy.  Nic  innowacyjnego.  Jednak  każda  z  tych  rzeczy  powstaje  w
rodzinnej pracowni z tradycjami. W polskiej firmie, która od trzydziestu lat
dzień w dzień nieustannie pracuje.  Pragnę zwrócić w tej kolekcji uwagę
na  kobiecość,  która  znów  w  dzisiejszym  świecie  może  być  subtelna,
delikatna  i  jednocześnie  świadoma  i  dojrzała.  Bez  kuriozalnych
wachlarzy  rzęs,  napompowanych  ust  i  piersi.  Kobiecość  wynikająca  z
akceptacji i miłości samych siebie. Jest to pewnego rodzaju melancholijny
manifest, tęsknota do romantycznego aspektu naszego życia.

Ponadczasowo  pięknie  i  harmonijnie.  Minimalistycznie.  Prosto.  
Tak nadchodzący sezon jesienno- zimowy widzi Bienkovska… Widzi go 
w kardiganach w urocze arany, w przedłużanych swetrach mogących pełnić
funkcję  sukienek.  W  klasycznych  golfach,  w  ciekawych  swetrach  z
pęknięciami  na  łokciach.  Jak  również  w olbrzymich  szalach,  w  których
można się zatopić i przetrwać zimę. Po raz pierwszy kolekcję poszerza o
wełniane pledy – zachęcając tym samym do otulania się nimi wieczorami
przy kominku, z kubkiem aromatycznej herbaty…

Black&White jest  już  dostępna  w  sklepie  online  pod  adresem
www.bienkovska.com

Sesja zdjęciowa:
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