šaty Zara
opasok Stradivarius
náhrdelník
Bijou Brigitte

Sledujete najnovšie trendy, šatník
máte plný kvalitných značkových kúskov...
No po stretnutí s Dagmar Gabulovou
možno zistíte, že celý život sa obliekate
zle. Ozaj, viete prečo všetci ospevujú váš
nový kabát, náhrdelník a účes namiesto
toho, aby chválili vás?

Trénerka

štýlu
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ridsaťdvaročná Bratislavčanka
si k style koučingu hľadala cestu niekoľko rokov. Kdesi vnútri
dávno vedela, že jej poslaním je
dodávať ženám sebavedomie.
No netušila, že také niečo sa dá študovať.
Kým sa stala prvou certifikovanou style
koučkou v Česku a na Slovensku, prešla
postom interiérovej dizajnérky aj marketingovej manažérky. Po pobyte v Singapure
a USA sa spolu s priateľom usadili v Prahe
a naplno sa venuje džobu, ktorý spája jej tri
obľúbené činnosti – spoznávanie ľudí, objavovanie krásy a cestovanie.
Sedíte tu oproti mne od hlavy po päty v slniečkových farbách. Nosíte niekedy aj iné farby, napríklad čiernu?
Celú strednú školu som chodila v čiernej!
Nie, nebola som depešáčka. Čierna vo mne
evokovala eleganciu, chcela som byť dáma
a zároveň som sa v nej dobre cítila, lebo
som nevyčnievala z davu. Rodina aj priatelia
mi odjakživa prízvukovali, že vyčnievať nie
je dobré. Aj preto mi dlhšie trvalo, kým som
prestala počúvať iných a zamerala som sa
len na svoj vlastný vnútorný hlas.
Dnes radíte ženám, ako sa obliekať, aby zažiarili.
Ako ste sa dostali k tomuto vysnívanému džobu?
Vždy ma zaujímal zovňajšok a pekné oblečenie, lebo verím, že pomocou nich človek
môže vyjadriť svoju osobnosť a vnútornú
krásu. Tieto veci sa však u nás vnímajú ako
povrchné, a tak som radšej robila to, čo sa
odo mňa očakávalo. Vyštudovala som marketing na Ekonomickej univerzite a tomu
som sa niekoľko rokov venovala. Osudové
bolo stretnutie s koloristkou, ktorá mi pomohla pochopiť svet farieb. Pretriedila som
si šatník a keď som prišla na druhý deň
do práce, komplimenty sa len tak sypali.
Vtedy vás osvietilo?
Áno, povedala som si, že toto určite potrebuje minimálne každá druhá žena. Tak prečo
im nepomôcť, keď to funguje? Definovala
som si, čo presne chcem robiť. Nie štylistku, ale koučku pre štýl. Keď som toto slovné
spojenie zadala do vyhľadávača, našlo mi
to inštitút v Londýne, kde sa dá tento odbor
študovať. Bolo rozhodnuté.
Keď vidíte nejakú ženu prvýkrát, hneď si predstavujete, ako by mohla vyzerať lepšie?
Mám veľmi vizuálne videnie a na prvý pohľad viem určiť, či je človek teplý alebo
studený typ. Od toho závisí, aké farby by
mal nosiť. Ale aby som niekomu pomohla
s jeho štýlom, potrebujem viac – rozprávať
sa s ním, spoznať ho. Keď si zoberiete dve
blondínky s rovnakou postavou a v rovnakom veku, ale každá žije v inom prostredí,

šaty Pennyblack
topánky Cosmopolitan
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exkluzívne
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Hlavne sa treba pozerať na to, aký typ
postavy aktuálne máte, nie aký chcete.
A zvoliť také oblečenie, ktoré zdôrazňuje
prednosti a eliminuje nedostatky. Veľmi
často sa stáva, že ženy zle odhadujú svoj
typ postavy. Celý život žijú v tom, že sú
typ hruška. Až pomocou metra zistíme,
aká je pravda. A hoci tomu nechcú veriť,
čísla nepustia.

sako a legínsy
Jana Gavalcová
top Zara

má iné záujmy aj prácu, nemôžu sa obliekať rovnako.
Hovoríte, že farby sú dôležité, lebo udrú
do očí už z diaľky. Ale ako určíme správne
odtiene?
V podstate je to jednoduché. Farby by
nás mali dopĺňať, zapadať do nás, nie
kontrastovať s nami. Vychádzame z prirodzenej farebnosti každého z nás – tá
je daná vo farbe pokožky, očí a vlasov. Ak
máte na sebe kontrastné farby, človek
miesto vás vidí vaše šaty, pretože sú natoľko výrazné, že vás prebijú. Na stretnutia s klientmi so sebou vždy nosím škálu
farebných látok, jednu teplú a druhú studenú. V mojej výbave nesmie chýbať ani
zlatý a strieborný náramok. Stačí si ich
primerať k tvári a hneď je jasné, ktorý
kov je ten pravý.
Možno budem trúfalá, ale to by každý zvládol
aj sám doma.
No vidíte, a predsa to nikto nerobí. Nikto nás to neučil, tak ako nás nikto neučí
pozerať sa na módu prakticky a vybrať si
z nej to najlepšie pre seba. Často sme
len otrokmi módy. Kupujeme to, čo sme
videli v časopise, čo vyzerá dobre na vešiaku v obchode alebo na kamarátke,
ktorá je pritom úplne iná ako my.
Dôležité je asi aj riadiť sa typom svojej postavy. Každému typu pristane niečo iné.
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Prebrali sme farby a typy postáv. Už môžeme
ísť nakupovať?
Najskôr treba absolvovať osobný rozhovor a návštevu, aby som spoznala
životný štýl, profesiu a hlavne povahu
klientky. Na základe osobného rozhovoru a dotazníka spoločne vyčleníme
jeden alebo kombináciu dvoch štýlov.
Základné sú romantický, klasický, kreatívny, dramatický a prirodzený. Na základe farieb, typu postavy a štýlu vytriedim
jej šatník a ponechám len to, čo je pre
ňu vyhovujúce. Spoločné nakupovanie je
úplne posledný krok.
To znie dosť brutálne, ja by som plakala,
keby mi niekto vyhadzoval veci.
Keby ste sama chceli zmenu, neplakali
by ste. Ale je fakt, že niektoré so mnou
poriadne bojujú. Našťastie, ja nielen
hovorím, čo je nesprávne, ale aj prečo. Veľa urobia aj emócie. Preto máme
v šatníkoch veci, ktoré samy nedokážeme vyhodiť. Buď sme ich dostali, alebo
do nich plánujeme schudnúť, prípadne
sme za ne vyhodili nekresťanské peniaze, tak sa ich predsa teraz nezbavíme.
V šatníkoch mnohých z nás prevláda čierna,
lenže podľa vás ju takmer nikto nemôže nosiť. Čo s tým?
Veľa ľudí je presvedčených o tom, že
čierna pristane každému. Dá sa kombinovať, zoštíhľuje, je elegantná… Pravda
je, že čiernu si môžu dovoliť len ľudia,
ktorí v sebe majú vrodenú tmavosť.
A tých je málo. Rozdelila by som ich
na dve kategórie – tmavé južanské typy
a „snehulienky“ s mliečnou pokožkou,
ale havraními vlasmi a výraznými očami. Blondínky a červenovlásky by čiernu
v blízkosti tváre vôbec nemali nosiť.

Čo ak sa jej nechcú vzdať? Sú predsa kusy
oblečenia, ktoré sa v inej farbe ani nosiť nedajú. A nemyslím tým len „malé čierne“.
Dobrá poznámka. Od pása dolu čierna
v zásade nie je až taká nebezpečná. No
ak ide o top, blúzku alebo šaty, treba ju
zmäkčiť a oddeliť od tváre. Ideálne sú
šály, šatky, náhrdelníky, ale aj výstrih.
Aké ženy vás oslovujú?
Väčšinou obchodníčky, podnikateľky,
ktoré sa pohybujú v trochu sterilnom
korporátnom prostredí, ale aj tak chcú
vyzerať pekne a reprezentatívne. Alebo
sú to ženy, ktoré sa vracajú do práce
po materskej dovolenke. Potrebujú pretvoriť šatník na niečo štýlové. Na celebrity sa nezameriavam, ale to neznamená,
že ich nesledujem a v duchu si nemyslím, ako by mohli vyzerať lepšie. Žiaľ, aj
na najväčších spoločenských udalostiach to vyzerá, ako by sa všetci obliekli
cez kopirák.
Ktoré známe ženy dávate za príklad?
Určite Simonu Krainovú. Nezapadá
do davu, tým dobrým spôsobom. Je
sama sebou, na nič sa nehrá, je pohodová a zároveň dáma. Spomedzi svetových
osobností Michelle Obamová. Je to silná
osobnosť s vlastným názorom a tomu
zodpovedá aj jej šatník – elegantný,
a pritom plný krásnych výrazných farieb.
Celý čas rozprávame o ženách, nechceli by
ste pomáhať aj mužom?
To viete, že chcela, ale ešte donedávna
to nešlo. Keď som ponúkla zopár mužom z biznisu svoje poradenstvo, povedali – O. k., môžeme hodiť reč, ale ja si
myslím, že sa obliekam dobre.
Žeby povestná mužská márnomyseľnosť?
Presne. No je pravda, že sa to mení a čoraz viac cítim záujem aj zo strany mužov.
Na rôznych podujatiach za mnou chodia,
zaujíma ich to. Hoci navonok stále dávajú najavo, že sú nad vecou, mám podozrenie, že si moje rady berú k srdcu. E
Katarína ROSINOVÁ
Foto Lýdia JUŠKOVÁ
Vizáž Veronika VARGOVÁ
Styling Monika BLAHOVÁ, Dagmar GAbulová
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Od pása dolu čierna v zásade nie je až taká
nebezpečná. No ak ide o top, blúzku alebo šaty,
treba ju zmäkčiť a oddeliť od tváre.

