
znamke HatsByBSR. Držim se pravila 
najmanj 4 do 5 objav tedensko, kar 
pa zajema pripravo stylinga in seveda 
fotografiranje. Čas, ki ga posvetim 
dejavnostim, povezanim z blogom, 
zadnje čase obsega 12 ur/dan oz. od 
jutra do večera, saj se obveznosti in 
dejavnosti množijo.

Kot ste povedali, imate 
tudi svojo linijo klobukov 
HatsByBSR – ste ena redkih, 
ki se je odločila za klobuke, 
turbane in kapice, kar je 
še posebej pohvalno, saj 
se oblikovalci po navadi 
osredotočijo na katere druge 
kose in modne dodatke. Kako 
to in kakšna je vaša linija?
Moja ljubezen do pokrival je bila 
vedno zelo navzoča, hkrati pa želja 
po nošenju vseh oblik pokrival dovolj 
močna, da sem začela oblikovati, takoj 
ko se je pojavila priložnost. Pokrivala 
imajo zelo dolgo zgodovino ter veliko 
vlogo pri izražanju posameznikove 
osebnosti, in prav to mi je kot 
psihologinji predstavljalo izziv. Lahko 
povem, da se občinstvo deli na tiste, ki 
z največjim veseljem nosijo pokrivala, 
in na tiste, ki bi jih, ampak si ne upajo. 
Odziv občinstva je več kot odličen 
in ponosna sem na svoje začetke. 
Linija obsega brezčasne klobuke, 
kapice in turbane za bolj drzne. Vsa 
pokrivala so ročno izdelana in vsak 
dodatek je več kot skrbno načrtovan 
in prišit. Nič ni narejeno po naključju, 
vsaka podrobnost ima zadaj vizijo, 
ki jo skrbno razvijam iz dneva v dan. 
Cenovni rang je za zdaj med 60 in 
300 €.

Kako bi opisali svoj modni 
slog in kdo so vaše vzornice? 
Kako ostajate v koraku z 
modnimi trendi?
Svoj modni slog bi opisala kot 
unikaten z retro pridihom, kar se kaže 
v ljubezni do turbanov, klobukov, 
pokrival vseh vrst in nekaterih 
značilnih dodatkov, ki so jih oboževale 
že naše babice. Pravih vzornic 
nimam, niti jih nikoli nisem iskala, 
saj težko svoj značaj in način življenja 
uskladim s slogom nekoga drugega. 

Popolnoma nemogoče. Občudujem pa 
stilistki Christine Centenera, Rachel 
Zoe ter tudi sestri Olsen, Victorio 
Beckham ... Modne trende spremljam 
prek nekaterih modnih 'biblij', kot 
so Vogue, Numero, Jalouse, Harper's 
Bazaar, ter neposredno prek modnih 
oblikovalcev in njihovih kolekcij. 

Lani ste se preselili na 
Dunaj. Kako bi komentirali 
tamkajšnjo ulično modo in 
kako našo? 
Sama bi rekla, da je Dunaj za človeka, 
ki živi v tem mestu, navdih. Pogled 
na arhitekturo, parke, prelepe izložbe 
trgovin različnih modnih ikon, 
tematsko urejeni lokali, vse to je več 
kot spodbuda za boljši slog. Pozna se 
tudi dober ekonomski položaj mesta, 
s katerim Slovenije v celoti ni mogoče 
primerjati. Dunajčani imajo dostop 
do svetovnih blagovnih znamk na 
domačih ulicah, kar se pozna na 
osebnem slogu. Pa vendar, prevladuje 
športen in udoben slog oblačenja, 
ki se ne loči dosti od sloga mladih v 
slovenskih mestih, le imena znamk 
oblek so drugačna in dejstvo, da se 
enak slog pojavi na dunajskih ulicah 
že leto ali več prej kot na slovenskih. 

Kateri so cilji, ki ste si jih 
zadali kot modna blogerka?
Postati mednarodno dobro poznana 
blogerka, ki s svojim podjetjem 
AttitudeByBSR osvoji velike trge, 
kot so Azija in Amerika, ter poleg 
pokrival ustvari še linijo unikatnega 
nakita. 

Pravih 
vzornic 
nimam, 

saj svoj značaj in 
način življenja 
težko uskladim 
s slogom nekoga 
drugega.

Blankina 
strast so 
klobuki

Vedno izbira posebne kombinacije, ki so ji pisane 
na kožo
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