Možná znáte ten milý, tichý ateliér v Mezibranské ulici na P
 raze 1.
Pokud ještě ne, je nejvyšší čas ho poznat.

„S Dagmar Peckovou spolupracuji už dlouhá léta, tudíž přehlídka na festivalu na její počest nemohla chybět.
Ke stému výročí republiky připravujeme sérii výstav F OLLOVÁ
pro PECKOVOU. Můžete se těšit na koncertní róby
Dagmar Peckové z mé dílny a na překvapivé aranžmá výstavy
i projekce fotografii i zajímavá diskuzní setkání.
Přesné informace najdete včas na mém webu a FB.“
Velkou část modelů vytváří paní Ivana především z vlastnoručně barveného a vzorovaného hedvábí – od téměř neviditelného šifonu až po královský satén. Není proto divu, že si
oblíbila právě tento dokonalý materiál. Hedvábí je pevné, ale
přitom jemné na dotek a nedráždí ani nejjemnější pokožku.
Absorbuje také vlhkost a tu rychle uvolňuje, takže se ani v horkém počasí nepotíte a cítíte se příjemně. V dnešní době určitě důležitý faktor je i to, že pohlcuje ultrafialové záření a tím
chrání pokožku. Nelze opomenout ani fakt, že se téměř nenabíjí statickou elektřinou.
Jsme však Svatební katalog, proto se vraťme zpět ke svatbám.
Nabídku paní Ivany, že svatební šaty po svatbě s malými
úpravami přepracuje tak, aby byly nositelné v běžném životě, považuji za úžasnou. Takže nebudou jen zabírat místo ve
skříni. Geniální nápad. Pro návrh šatů je důležitý nejenom typ
nevěsty, ale i místo kde se svatba koná. Paní Ivana nenabízí
nevěstám jen svatební šaty, nýbrž se dokáže postarat i o oblečení družiček a maminek. Protože ne každé ženě sluší stejný
typ oděvů, snaží se například šaty družiček sladit společným
barevným prvkem. I k maminkám přistupuje jako k jedinečným osobnostem a podle toho jim připravuje originální šaty
a kostýmy. Zkrátka nepřijdou ani muži, pro které je k dispozici
pánský krejčí.
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Ivana Follová

A jestli právě chystáte svatbu, která má být originální a stylově
vytříbená, jste u módní návrhářky Ivany Follové, která říká že
„Móda musí být v symbióze s duší“, na správné adrese. Přední česká návrhářka vytváří krásné originální modely. Ve svém
ateliéru-showroomu nenabízí jen okouzlující eleganci večerních toalet či pohodlné a praktické městské kostýmy, ale také
unikátní materiály pro zakázkovou tvorbu, kterou pravidelně
představuje na veletrzích, výstavách, Designbloku a na mnoha
charitativních akcích. Jedna z módních přehlídek při příležitosti happeningu s Dagmar Peckovou, proběhla vloni v rámci
prvního ročníku festivalu Zlatá Pecka Chrudim.

atelier
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Z dílny „if“ pocházejí svatební šaty Markéty Haindlové. Její
jméno určitě není cizí hlavně příznivcům fotbalu. (Markéta
Haindlová je totiž předsedkyně České asociace fotbalových
hráčů). Jak se vše povedlo se můžete přesvědčit na fotografiích u článku.
„Markéta je mladá dáma s vytříbeným vkusem a výtvarným
citem. Pro její bílý model jsem vybrala klasické svatební materiály – hedvábný duchesse na pevnější živůtek a suknici,
tyl a organzu na spodničky a jemnou krajku na živůtek i dekolt. Dlouhý závoj s vlečkou jsem ozdobila drobnými, ručně
šitými, hedvábnými květy.
Zvolily jsme s Markétou, pro ni typickou klasickou eleganci
s extravagantními detaily.
Důkazem Markétiny kultivovanosti je i výběr šatů pro menší
společenské příležitosti – malé černé: tentokrát je hedvábí doplněno, pro větší pohodlí nositelky, luxusní bavlnou
s elastanem.“

Ve svém showroomu nabízí „if“ okouzlující eleganci večerních nebo svatebních toalet, kostýmů, praktický městský styl,
i design pro volný čas. Zakázková tvorba nese vždy dokonalé
krejčovské zpracování. Celkový styling mohou na přání doplnit unikátní šperky, pásky, kabelky a doplňky od známých českých výtvarníků. Ke své módní tvorbě přidala „if“ v posledním roce i návrhy filmových a divadelních kostýmů (film Olgy
Dabrowské a divadelní představení Michaela Taranta: Mohla
to být hvězdná chvíle).
Ivana Follová se snaží podtrhnout individualitu a podpořit sebevědomí každé zákaznice. Také proto si její módní tvorbu
oblíbily mnohé kreativní a osobité ženy umělkyně, podnikatelky... z celého světa.

Ivana Follová
Přední česká návrhářka, vytváří od 90. let nejen překrásné originální modely, ale její tvorba přesahuje i běžný rámec návrhářství.
Svou tvorbu pravidelně představuje na veletrzích, výstavách,
Designbloku a na mnoha charitativních akcích. Vše okolo módy
a tvorby pak najdete v monografii „Inventury if…“ od Michaely
Zindelkové. Paní Follová obléká významné osobnosti, jako jsou
například Dagmar Pecková, Vlasta Chramostová, Ilona Svobodová, Bára Štěpánová, Lejla Abasová. Oblékala i manžele Havlovi, Simonu Stašovou či Petru Janů. Modely Ivany Follové jsou
zastoupeny i ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.
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Ivana Follová – FASHION DESIGNER

if... atelier a showroom
Mezibranská 9, 110 00 Praha 1
222 211 357, 777 553 666
www.ivanafollova.cz

WWW.SVATEBNÍ-KATALOG.CZ | 19

