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HIT LIST
Pařížský týden módy i dubajský veletrh. Se založením značky Talabaya se návrhářce 

Mirce Talavaškové otevřely brány světových metropolí.
eliška vrbová

Mirky Talavaškové

Bez čeho nevyjdete z domu?
Nesundávám řetízek po babičce. 
Jakými slovy byste popsala svůj styl?
Jednoduchost, nadčasovost, variabilita, 

praktičnost, elegance a minimalismus s důrazem 
na detail, ženskost a osobitost. To je styl můj i 
značky Talabaya. 
Co právě ted nejčastěji a nejraději nosíte?
Svoje Talashirt s kalhotami nebo sukní. I svoje 
kabáty miluju, nosím je doslova do roztrhání. 
Vidím, že nosíte zejména věci své vlastní značky.
Jediné, co si kupuji, je prádlo a sportovní oblečení. 
Ne, že by se mi osnad blečení od jiných značek 
nelíbilo, ale nevidím důvod u nich nakupovat, když 
si kousky mohu ušít sama, na míru a tak, jak to 
mám ráda. 
Jaká myšlenka vystihuje kousky značky Talabaya?
Za ty roky se mi už ustálil rukopis, ale vždy jsem 
měla víceméně jednoduchý styl ovlivněný jinými 
kulturami. Jsem střízlivá v tom, co nosím a co chci 
nabízet. Záleží mi hlavně na hezkém materiálu, 
který je dobře a sofistikovaně zpracovaný, a taky 
na tom, aby se moje modely mohly nosit nejen jed-
nu dvě sezony. Když u mého kabátu po pěti letech 
vyměníte podšívku, knoflíky či uděláte drobné 
úpravy, můžete ho nosit dál.
Co je klíčovým kouskem vašeho šatníku?
Talabaya kabáty. Ty jsou součástí nejen mého 
šatníku, ale i každé kolekce. Na jaro/léto z lehčích 
materiálů, na zimu z teplé vlny a kašmíru. Jsou 
jednoduché, univerzální a praktické. Běhám v nich 
po městě, když zařizuju pracovní záležitosti, nosím 
je na důležité pracovní schůzky a když změním 
doplňky, jdu s nimi klidně na rockový koncert. Je 
to takový UNI style. Největší benefit mých kabátů 
a plášťů je, že když vystoupím z letadla třeba v Sa-
údské Arábii, pořád jsem vhodně oblečená a chic.
Co vás inspiruje?
Jiné kultury. Tak to bylo, je a vždy bude. Fasci-
novaly mě už jako malé dítě, později na střední 
škole SPŠ textilní i na UMPRUM. Mojí aktuální 
inspirací je pak orient.
A který trend vás teď nejvíc baví?
Modest vlna. 

Mirka 
talavašková (39)

v rámci pařížského 
týdne módy  

představila kolekci 
inspirovanou 

arabskou kulturou.

kabát Ginny, 
talabaya, 
29 000 kč

košilové šaty 
talashirt, talabaya, 

7 440 kč

komplet iris, sako 
8800 kč, sukně 
4290 kč; obojí 

talabaya


