
Opowiesz nam, jak to się wszystko 
zaczęło? Skąd fascynacja modą, 
ubiorem, tkaniną? 

Ten wybór miałam sprecyzowany już w pod-
stawówce. Zawsze mnie ciągnęło do sztuki, 
kochałam malować, a mama mojej najlepszej 
przyjaciółki, Lucyna Erol, była projektantką 
mody po ASP. Często siedziałyśmy u niej 
w pracowni, a za każdym razem u mnie nara-
stało przekonanie, że to jest właśnie to, co ja 
również będę chciała w życiu robić. Uczucie 
to narastało we mnie jeszcze bardziej, kiedy 
nas zabierała na pokazy mody. Widziałam 
wówczas siebie wychodzącą na wybieg, 
by ukłonić się po prezentacji mojej kolekcji.

Jesteś laureatką Złotej Nitki. Jak wspo-
minasz to doświadczenie? Opowiesz nam 
o kolekcji, którą zaprezentowałaś?  
Czy miałaś wrażenie, że ta impreza coś  
Ci zawodowo otwiera? 

Pamiętam to jak przez mgłę. Wiem tylko z roz-
mów zakulisowych, że Bernard Ford Hana-
oka bardzo wówczas o mnie walczył, pewnie 
dlatego, że pokazywałam kolekcję inspiro-
waną bliską jego sercu Japonii. A zawodowo 
zawsze było to dla mnie pomocne. Mimo 
iż wraz z Łukaszem Smołą zdobyliśmy tytuł 
najlepszych słowiańskich projektantów roku 
w Pradze, to i tak nikt o tym nie mówi. Dziś, 

nawet po tylu latach, trudno mi było znaleźć 
informacje o tym w internecie, a o Złotej Nitce 
każdy pamięta.

Później Japonia. Dlaczego kimona? 

Kiedy zobaczyłam w Japonii jak kobiety noszą 
przepiękne kimona na ulicy, zapragnęłam 
dowiedzieć się o nich nieco więcej. A kiedy 
sprofanowałam swoje pierwsze, otrzymane 
w prezencie kimono, skracając je (nie wiedzia-
łam wówczas, że kimono powinno być za dłu-
gie, ponieważ zawija się je w pasie) i zajrzałam 
do środka, zobaczywszy jak jest w środku 
ręcznie uszyte, wiedziałam już, że jest to wie-
dza, którą muszę zdobyć.

Twoja japońska kolekcja nosi nazwę 
„Monogatari” („Opowieść”). O czym  
opowiada?

Pretekstem do stworzenia tej kolekcji była 
powieść „Genji Monogatari”, czyli opowieść 
o księciu Genji, napisana przez Murasaki 
Shikibu i uznawana za najstarszą powieść 
na świecie. To książka, przez którą bardzo 
trudno przejść, napisana pokrętnie, mająca 
kilkuset  bohaterów, z których może zaled-
wie kilku jest nazwanych jakimiś imionami, 
w przypadku reszty to funkcje lub relacje, 
jakie je łącza z innymi, mówią nam o tym, 
z kim mamy teraz do czynienia. Trudna 

Wywiad z Moniką Onoszko

Monika Onoszko
Projektantka mody, kostiumografka, dziennikarka, wykładowczyni władająca  
pięcioma językami. Ukończyła ASP w Łodzi, a także  jako pierwsza Europejka 
Wydział Projektowania Kimon w Instytucie Mody Onoe w Japonii oraz Studium  
Dziennikarstwa ze specjalizacją fotoreportaż. Zaprojektowała kilkanaście  
kolekcji mody prezentowanych podczas ponad stu pokazów w Polsce i zagranicą 
(m.in. w Niemczech, Japonii, Hiszpanii, Belgii, Włoszech, czy w Czechach). 
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do połapania się, ale i tak fascynująca w tym, 
jak opowiada o życiu japońskiej arystokracji 
w XI wieku. Uznałam, że może to być niezła 
kanwa do kolekcji, w której chciałam pokazać 
umiejętności zdobyte w japońskim colle-
ge’u Onoe, gdzie uczyłam się projektowania 
i tworzenia kimon. Mogłam tam się skupić na 
tych wszystkich pięknych detalach z epoki 
Heian, jak wielowarstwowe kołnierze Eri, 
puzdereczka na leki noszone przy kimonach 
Inro czy też pasy Obi. Wszystko to jednak prze-
robiłam na nowoczesną modłę.

Widzę, że Twoja fascynacja modą mocno 
splata się z literaturą, słowem. Z tego 
powodu postanowiłaś zająć się również 
dziennikarstwem modowym? 

Tu akurat zrządził przypadek. Kończąc liceum, 
stchórzyłam przed egzaminami na ASP i zda-
wałam na iberystykę. Wydawało mi się, że to 
będzie dla mnie „bułka z masłem”. I choć fak-
tycznie egzaminy zdałam, to przy jedenastu 
kandydatach na jedno miejsce okazało się, 
że jednak nie zostanę przyjęta. W zamian 
zaproponowano mi kilka innych filologii, które 
w tamtym czasie zupełnie mnie nie intereso-
wały, dlatego na przeczekanie poszłam na 
dziennikarstwo. Zawsze miałam łatwość 
pisania. Może nie aż taką jak Michał Zaczyń-
ski, ale wystarczającą, aby zainteresowały 
się mną wydawnictwa branżowe, dla których 
zaczęłam od pisania korespondencji z Japonii 
i wywiadów z kilkoma projektantami z innych 
krajów azjatyckich, a później już regular-
nie współpracowaliśmy po moim powrocie 
do Polski. Najmocniej i najdłużej związa-
łam się z wydawnictwem Promedia. Dzięki 
niemu miałam możliwość latania co sezon 
na wszystkie najważniejsze światowe targi 
mody oraz wyposażenia wnętrz. Dzięki pisa-
niu artykułów cały czas doskonaliłam swoje 
umiejętności językowe i poszerzałam wiedzę 
na interesujące mnie tematy. To była dla mnie 
bardzo udana współpraca i do dziś z senty-
mentem wspominam wydawcę Jerzego Osikę, 
któremu wiele zawdzięczam.
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Twoja praca ze słowem przekłada się 
również na edukację. Wykładasz, zasia-
dasz w jury wielu konkursów związanych 
z modą, masz bliski kontakt z młodymi 
ludźmi zajmującymi się projektowaniem. 
Czy te relacje są dla Ciebie odświeżające, 
czy w jakiś sposób trudne? 

Nigdy nie postrzegałam ich jako trudne, za-
wsze były dla mnie bardzo wartościowe. 
Bardzo lubiłam moich studentów i myślę, 
że działało to w dwie strony. Uważam jednak, 
że samo wykładanie nie jest łatwe, więc mimo 
tak pozytywnych emocji związanych z moimi 
studentami nie tęsknię do tej pracy. Tu w To-
ronto dostałam propozycję przeprowadzenia 
wykładu dla studentów projektowania mody, 
ale cały czas modlę się, żeby to nie wyszło. 
Wykłady zawsze mnie stresowały, a wykładać 
po angielsku byłoby mi jeszcze trudniej. Ale 
jak tu odmówić, kiedy ktoś składa tak presti-
żową  propozycję?

Co doradziłabyś osobie, która jest 
na początku swojej drogi projektowej? 

Trudno mi cokolwiek uniwersalnego doradzić, 
bo wydaje mi się, że każdy przypadek jest inny 
i inne czekają go koleje losu. Ja zawsze mia-
łam wielkie szczęście do spotykania pomoc-
nych ludzi na mojej drodze, co bardzo wiele mi 
ułatwiało. Obserwując tutejszy świat filmowy, 
mogę powiedzieć, że umiejętności są bardzo 
ważne, ale niemniej liczy się osobowość. Lu-
dzie pomocni i radośni są bardzo chętnie wi-
dziani, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, 
że na planie spędza się bardzo dużo czasu. Za-
tem to, z kim go spędzasz, jest bardzo ważne.

Zajmujesz się również projektowaniem 
i produkcją mebli oraz dodatków do wnętrz 
z wykorzystaniem tkanin modowych 
w „onoMono”. To mix mody i designu. 
Zabawne, przewrotne nazwy produktów 
czerpiesz zarówno z literatury, muzyki, czy 
z życia codziennego. Żyrandol „Szalony 
Kapelusznik”, lampa „Na krawędzi”, obraz 

„Preludium” wykonany z klawiszy wiedeń-
skiego fortepianu z 1924 roku, fotel „Moop” 
wykończony frędzlami. To są takie małe 
opowieści, zamknięte w formie i nazwie. 
Skąd czerpiesz do nich inspiracje? 

Po prostu z życia. Podczas studiów w ASP 
profesor Nawrot nauczył mnie, jak można 
czerpać inspiracje dosłownie ze wszystkiego. 
To bardzo proste ćwiczenie otworzyło mi oczy 
na projektowanie, wykorzystywałam to czę-
sto, projektując dla firm odzieżowych. Oczywi-
ście uważam, że tworzenie historii jest bardzo 
ważne, tego z kolei nauczyła mnie praca w re-
dakcji. Dlatego też zawsze szukałam tematów 
do moich kolekcji, które wówczas wydawały 
mi się interesujące. Teraz oczywiście pode-
szłabym zupełnie inaczej do tematu. Trochę 
się już wstydzę tych moich starych kolekcji, 
ale to naturalne w modzie. Z meblami nie 
było inaczej, każdy zaczynał się od jakiegoś 
elementu, który wywoływał we mnie jakieś 

skojarzenie, zatem tworzenie jego dalszego 
ciągu, a następnie opowieści i tytułu było już 
tylko konsekwencją tego skojarzenia. 

Silne są relacje Twoich projektów modo-
wych z filmem. Czy to współpraca z Warner 
Brosem – kolekcja motocyklowa, która 
była wizualnym dopełnieniem pre-
mieru filmu „Torque” doprowadziła Cię 
do kostiumu? A może filmowa atmosfera 
Łodzi miała wpływ na nawiązania relacji 
z filmem? Czy coś innego było impulsem? 

Właściwie to nigdy nie dążyłam do pracy w fil-
mie. Jedyne, o co się naprawdę starałam, to to, 
żeby zostać projektantką mody, reszta nato-
miast przyszła trochę przy okazji. Pierwszym 
reżyserem teatralnym, z którym współpraco-
wałam, był Marcin Przybylski, którego pozna-
łam przez mojego przyjaciela, fotografa mody. 
Włodzimierz Staniewski trafił na mnie dzięki 
bezsenności swojej asystentki, która o ja-
kiejś koszmarnie późnej godzinie obejrzała 
powtórkę programu telewizyjnego z moim 
udziałem. Janowi Jakubowi Kolskiemu zosta-
łam  przedstawiona, kiedy jeszcze moje do-
świadczenie filmowe było małe. Ale za to duże 
doświadczenie z kostiumem w ogóle sprawiło, 
że się na mnie wówczas zdecydował. Dla „Las 
4 rano” musiałam rzucić pracę w Operze Na-
rodowej, a dla „Ułaskawienia” przyleciałam 
specjalnie z Kanady, rezygnując wówczas 
z jedynej jak dotąd tutaj propozycji teatralnej. 

Przed przyjazdem do Kanady nastawiałam się 
wyłącznie na teatr, film nawet nie chodził mi 
po głowie. Przypadek jednak sprawił, że na-
trafiłam na ogłoszenie producenta, który po-
szukiwał kostiumografa. Mimo wielu zgłoszeń 
i już prawie wybranego innego kandydata, do-
stałam tę pracę w pół godziny. Jeszcze tego 
samego dnia omawiałam skrypt z reżyserką. 
Zawsze tak się w moim życiu dzieje, że kiedy 
najmniej się tego spodziewam, przychodzi 
ciekawa propozycja i właściwie to zawsze 
przypadkiem. 

Jeśli chodzi o Warner Bros, bardzo dobrze 
nam się współpracowało. Najpierw był 
„Ostatni Samuraj”, którego premierę uświet-
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niła moja kolekcja, a później powstały jeszcze 
dwie kolekcje, specjalnie na ich zamówienie: 
„Torque” i „Troja”.

Współpracowałaś z największymi polskimi 
teatrami. Tworzysz kostiumy do filmów 
i teledysków. Która z tych form współpracy 
satysfakcjonuje Cię najbardziej? Wolisz 
pracować dla teatru, filmu, czy dla krótkiej 
formy muzycznej?

Mimo iż od kilku lat zdecydowanie więcej two-
rzę dla filmu, najwięcej lat spędziłam w mo-
dzie i pomimo tego, że z wielkim sentymentem 
wspominam współpracę przy teledyskach 
z Łukaszem Pytlikem, z którym zawsze do-
skonale się rozumieliśmy, to i tak najbardziej 
kocham pracę w teatrze. Tutaj teatr jest mniej 
doceniany ze względu na to, że w teatrze mniej 
się zarabia niż w filmie. W Polsce natomiast, 
pracując w teatrze, zawsze miałam poczucie 
docenienia i tego, że za moją pracą stał pe-
wien prestiż. W filmie czułam się bardziej wy-
robnikiem niż artystą. Dla tego i wielu jeszcze 
innych powodów, gdyby ktoś postawił mnie 
przed wyborem, w jakiej strefie chciałabym 
od dzisiaj pracować, nie zastanawiałabym się 
ani chwili. Poza tym, nawet prywatnie, też zde-
cydowanie wolę iść do teatru niż obejrzeć film.

Masz poczucie, że praca z kostiumem  
jest bardziej ograniczająca niż z modą,  
czy wręcz przeciwnie? Z jakimi proble-
mami boryka się kostiumograf, których  
nie doświadcza projektant mody i vice 
versa? Co jest najtrudniejsze w tych  
dwóch zawodach?  

Zawsze mi się wydawało, że praca projektanta 
jest bardziej ograniczona, bowiem trzeba za-
wsze brać pod uwagę sprzedaż, gusta klien-
tów i masę innych czynników. I tak oczywiście 
jest, ale jeśli podejść do mody jak do sztuki, 
nie nastawiając się na sukces komercyjny, 
można być całkowicie wolnym i robić niesa-
mowite rzeczy. Zawsze uważałam, że moda 
to przede wszystkim biznes, ale w swoich 
kolekcjach starałam się, żeby miało to walory 
artystyczne. Kiedy zrezygnowałam z tworze-
nia własnych kolekcji i zajęłam się wyłącznie 
projektowaniem dla firm odzieżowych, czu-
łam się bardzo ograniczona. Oprócz wielu 
innych czynników, musiałam sugerować się 
trendami, niedoskonałościami sylwetki prze-
ciętnej kobiety i wieloma innymi rzeczami. 
Najwięcej wolności zawsze czułam w teatrze. 
Mogłoby się wydawać, że i tu jest się ograni-
czonym tematem i charakterem postaci, wi-
zją reżysera i aktorów. Dla mnie jednak były 
to zawsze elementy, które mnie dodatkowo 
inspirowały. Nigdy nie postrzegałam ich jako 
ograniczenie.

Projektowałaś również ubrania dla łódzkiej 
lalki Lodki. Możesz opowiedzieć o tym 
doświadczeniu?

Pomysł lalki Lodki wyszedł od Elżbiety Hubner 
oraz Barbary Sokołowskiej Urbańczyk, z którą 
miałam przyjemność wielokrotnie współpra-
cować jako jurorka organizowanego przez nią 
konkursu Re-Act. Była to dla mnie wspaniała 
odskocznia od codziennych aktywności, która 
w dodatku przyszła do mnie we właściwym 
momencie, kiedy moja córeczka była na 
etapie bawienia się lalkami. Byłam zatem 
mocno w temacie i w dodatku chciałam się 
wykazać, żeby zaimponować nie tylko oto-
czeniu, ale również własnemu dziecku. Sama 
będąc dzieckiem okropnie przeżywałam 
brzydotę lalek w teatrach lalkowych i mimo 
że sytuacja od tamtego czasu uległa dużej 
poprawie, to już jako kostiumograf myślałam 
wielokrotnie o tym, żeby zrobić jakiś bardzo 
wyrafinowany estetycznie spektakl lalkowy. 
Nigdy akurat taka propozycja się nie trafiła, 
ale za to pojawiły się te dwie przedsiębiorcze 
kobiety z głowami kipiącymi od pomysłów, 
więc stwierdziłam: czemu nie. Od początku 
podobało mi się to, że Lodka będzie miała 
taką sprecyzowaną osobowość, że będzie 
fashionistką, będzie podróżowała po świecie 
i opisywała swoje doświadczenia na blogu, że 
będzie świetnie gotowała i publikowała swoje 
przepisy, a to wszystko w filmowej scenerii 

#MONIKA ONOSZKO    #JAPONIA    #KOSTIUMOGRAF    #FILM    #DESIGN
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Łodzi. Sądząc po niektórych komentarzach 
w Internecie, nie wszyscy załapali chyba tę 
ideę, ja jednak nadal jestem przekonana, że 
to świetny pomysł. Wymaga jednak większej, 
nie tylko łódzkiej promocji i zajęcia się tema-
tem, aby mógł stać się biznesem, a na to jak 
zawsze potrzebny jest czas, ludzie i pieniądze.

Otrzymałaś główną nagrodę za najlepsze 
kostiumy do filmu Jakuba Kolskiego  

„Ułaskawienie” na Festiwalu Polskich  
Filmów Fabularnych w Gdyni. Czy ta 
nagroda zmieniła coś w Twoim życiu  
zawodowym? Jak wspominasz współpracę 
przy filmie, słyszałam, że były jakieś  
problemy z doborem koloru skarpetek? 

Haha!!! Na serio dotarła do Ciebie legenda 
skarpetek naszej filmowej Hanki? Ta historia 
akurat doskonale ilustruje to, z jakimi proza-
icznymi, wcale nie artystycznymi, problemami 
czasem musi się borykać kostiumograf. Za-
częło się od tego, że ja i mój zespół mieliśmy 
bardzo krótki okres przygotowawczy do filmu 
„Ułaskawienie”, w związku z czym pewne rze-
czy były zrobione na wariata lub nie były zro-
bione w ogóle. Wiadomo, że często potrzebne 
są duplikaty kostiumów do trudnych scen, ta-
kich, gdzie coś ma być zmoczone, przecięte 
czy pokrwawione albo będzie się zużywało 
w trakcie filmu. I ten proces będzie widoczny 
na ekranie. Natomiast kiedy kręci się film dłu-
gometrażowy, potrzebne są niektóre duplikaty 
po prostu dla bezpieczeństwa lub wygody 
działu kostiumów. Takie jak skarpetki,  które 
muszą być przecież ciągle prane. A ponieważ 
u nas działo się wszystko bardzo szybko, więc 
nie było już czasu na myślenie o duplikatach 
skarpetek. Całą pierwszą transzę zdjęć mę-

czyłyśmy się z jedną parą skarpetek, pilnując 
ich tak jakby były ze złota, bo grały w każdej 
scenie. Przed drugą transzą zdjęć chciały-
śmy dokupić podobne. Ale ten, jak nam się 
wydawało, bardzo typowy, brązowy kolor 
okazał się nie do zdobycia. Na drugiej tran-
szy zdjęć moja asystentka już dostała obse-
sji, skarpetki śniły jej się po nocach, mówiła 
o nich przez sen. I mimo że skarpetki miały 
swoje ściśle ustalone miejsce, to i tak ciągle 
lądowały gdzie indziej, dając nam powody 
do strasznych stresów, bo wciąż myślałyśmy, 
że zginęły. Myślę, że tylko ktoś, kto pracuje 
w filmie, jest w stanie zrozumieć, jakiej wagi 
jest to sprawa i o jakim stresie mówimy. Przed 
trzecią transzą zdjęć zleciłam ufarbowanie 
duplikatów skarpetek w wyspecjalizowanej 
farbiarni i dopiero wtedy mogłyśmy spać spo-
kojnie. Do dziś jak to wspominamy to trudno 
nam uwierzyć, że taki drobiazg mógł nam tak 
dokopać w tamtym czasie. 

Ale wracając do pytania, to mimo że dosta-
łam tę nagrodę w Polsce, a mieszkam w To-
ronto, to jednak nie przeszło to tutaj bez echa. 
Zebrałam gratulacje od chyba wszystkich 
reżyserów i producentów, z którymi tutaj 
współpracowałam. Pracując na planie, za-
wsze zdarzy się ktoś, kto o tym wspomni 
reszcie ekipy i ten ciąg gratulacji się nie koń-
czy. Nie ma to może jakiegoś przełożenia 
na propozycje, które i tak miałam od początku 
mojego przyjazdu, ale bycie docenioną bardzo 
mnie motywuje. Wiem, że do zdjęć muszę być 
jeszcze lepiej przygotowana, gdyż ludzie mnie 
oceniają w związku z tą nagrodą bardziej niż 
zwykle. 

Po tygodniu pobytu  
w Toronto od razu dostałam 
pierwszą pracę jako  
kostiumograf w filmie  
i od tamtej pory wciąż  
przychodzi zlecenie  
za zleceniem.
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h „Ułaskawienie” / Zdjęcia: Łukasz Bąk / Kostiumy: Monika Onoszko

h „Pożar w burdelu”
 Zdjęcie: Katarzyna Chmura 

Kostiumy: Monika Onoszko
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Twoje pole działań jest bardzo interme-
dialne. Pracujesz z tkaniną w różnych 
mediach, na granicy designu, projektu-
jesz ekologiczne meble, współpracujesz 
z teatrem, filmem, działasz na polu eduka-
cji, piszesz, projektujesz kolekcje modowe. 
Czy masz poczucie, że to poszerzanie pola 
jest Ci niezbędne, żeby rozwijać się arty-
stycznie? Czy jedno medium, np. teatr bądź 
moda Cię w jakiś sposób ogranicza?

Zawsze lubiłam robić więcej niż jedną rzecz 
jednocześnie i dobrze, gdy były to odmienne 
rzeczy, żebym cały czas miała poczucie róż-
norodności. Przy takim pracoholizmie jak mój 
te urozmaicenia zawsze chroniły mnie przed 
zmęczeniem. Taki już mam charakter, że ro-
biąc tylko jedną rzecz, czułabym się faktycz-
nie ograniczona. Teraz od siedmiu miesięcy 
pracuję non stop jako kostiumograf w filmach 
i czuję się już tym trochę znużona, chciałabym 
się zająć trochę grafiką, teatrem, meblami, 
a wciąż brakuje mi na to czasu. 

Czy znajomość pięciu języków ma w jakiś 
sposób związek z tym poszerzaniem pola? 
Jak to przekłada się na Twoje rozumienie 
różnych kultur, czerpanie z nich?

Producent, z którym tu współpracuję, Robert 
Misovich, Amerykanin z urodzenia, Serb z po-
chodzenia, też znający kilka języków, bardzo 
jest zainteresowany osobami wielojęzycz-
nymi. Dla mnie ta znajomość języków stała 
się już tak naturalna, że się nad tym nawet 
nie zastanawiam, jednak od niego dowie-
działam się ciekawych rzeczy na ten temat, 
np., że osoby wielojęzyczne mają lepiej roz-
winiętą wyobraźnię, że używają partii mózgu 
rzadko używanych przez osoby jednoję -
zyczne, że rzadziej zapadają na Alzheimera. 
A co chyba najważniejsze – poligloci lepiej się 
odnajdują w sytuacjach stresowych, bo jako 
obdarzeni większą zdolnością logicznego my-
ślenia potrafią szybciej znaleźć rozwiązanie 
problemu niż jednojęzyczni.

Jeśli chodzi o rozumienie innych kultur, to 
na pewno ma to ogromny wpływ. Ale też zro-
zumienie zależności językowych, co z czego 
się wywodzi, przychodzi mi dużo łatwiej niż 
gdybym nie znała języków. Dzięki znajomo-
ści hiszpańskiego zawsze czułam się mocno 
związana z Ameryką Łacińską i wyłapywałam 
z otoczenia wszelkie informacje na ten temat. 
Później przyszedł japoński, francuski i zawsze 
się to dla mnie wiązało z poznawaniem kultury 

i zżywaniem się z nią. W wyniku nauki fran-
cuskiego zmodyfikował mi się nawet charak-
ter pisma, moje „r” i „e” wyglądają zupełnie 
inaczej niż to polskie. A wiadomo przecież, 
że charakter pisma odzwierciedla charakter 
danej osoby.

Aktualnie mieszkasz w Toronto. Masz 
poczucie, że przeniosłaś się do zupełnie 
innego świata, czy jednak to, że cały czas 
funkcjonujesz w świecie artystycznym 
daje Ci jakieś poczucie spójności, podo-
bieństw w materii dotyczącej pracy z tka-
niną, kostiumem? Czy praca w Kanadzie 
drastycznie różni się od pracy w Polsce, 
czy jednak te różnice są niewielkie?

Mój start w Kanadzie był tak szybki, że nawet 
jeszcze nie miałam czasu się nad tym wszyst-
kim zastanowić. Po tygodniu pobytu w To-
ronto od razu dostałam pierwszą pracę jako 
kostiumograf w filmie i od tamtej pory wciąż 
przychodzi zlecenie za zleceniem i nie mam 
chwili wolnego. Miałam spory stres przed 
przyjęciem tej pierwszej propozycji, bowiem 
nie znałam jeszcze tutejszych wypożyczalni 
kostiumów, zbyt wielu sklepów z tkaninami, 
dodatkami, z odzieżą vintage i innych przy-
datnych w mojej pracy adresów, ale szybko 
to opanowałam i teraz już się tu czuję jak 
ryba w wodzie. Dla mnie największą różnicą 
jest to, że będąc tutaj, wracam z planu prosto 
do swojego łóżka, a nie śpię w hotelach, jak 
to bywało w Polsce. Tu prawie wszystko kręci 
się w samym Toronto, a jeśli plan ma odby-
wać się gdzie indziej, to szuka się lokalnych 
ekip. Reszta jest bardzo podobna. Proces mo-
jej pracy praktycznie niczym się nie różni od 
tego w Polsce, poza większą różnorodnością 
etniczną w ekipie i to, że mówimy w innym 
języku. 

Nad czym aktualnie pracujesz? I jakie 
masz plany na przyszłość?

Właśnie skończyłam bardzo wysmakowany 
estetycznie futurystyczny pilot serialu dla 
Marty Borowski, która jest twórcą filmowym 
polskiego pochodzenia, a pracowała przy 
największych produkcjach filmowych tu 
w Toronto, takich jak choćby znane i u nas 
seriale „Hannibal” oraz „Star Trek”. Dzięki jej 
poprzednim doświadczeniom mieliśmy ekipę 
z najwyższej półki. Teraz zajmuję się dwoma 
projektami, a następny czeka już w kolejce. 

Wywiad z Moniką Onoszko
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m „Creature HE” film kanadyjski
 Reżyseria: Leah Johnston
 Kostiumy: Monika Onoszko
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Przez długie lata uwielbiałam  
Salvadora Dali za jego ekstrawagancję, 
Picassa i Van Gogha za niezależność,  
Yohji Yamamoto i Rai Kawakubo  
za wizjonerstwo i niezwykłą wyobraźnię. 
Jednak jeśli chodzi o sztukę  
i projektantów mody to ciągle 
moje gusta się zmieniają. 
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j h Zdjęcia: Tomasz Sikora
   Stylizacja: Monika Onoszko 
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Pierwszy to również pilot serialu, tym razem 
komediowego, osadzonego w latach 90. Jest 
to wyzwanie kostiumowe, trochę większe 
niż produkcje opowiadające o współcze-
sności. Kostiumy tu jednak nie będą zbyt 
atrakcyjne, a raczej zabawne. To taki trochę 
pastisz na tamte czasy i również tamtą modę. 
W filmie jednak nie chodzi o to, żeby było 
atrakcyjnie, tylko autentycznie. Drugi projekt 
to film krótkometrażowy, ale bardzo ciekawy 
kostiumowo, scenograficznie, operatorsko. 
Ma przypominać kreskówkę, a reżyser Simon 
Madore jest bardzo precyzyjny w tym, co chce 
osiągnąć. Myślę, że mimo iż to tylko krótki 
metraż, to jednak będzie to projekt, z którego 
wszyscy będziemy dumni. A już późną wiosną 

– romantyczny film o synestezji – przypadło-
ści, która jest niczym narkotyczna wizja po-
zwalająca czuć smak różnych dźwięków oraz 
widzieć ich kolor.

Kto jest dla Ciebie wzorem człowieka- 
-artysty, niekoniecznie kostiumografa czy 
projektanta mody? Kogo cenisz najwyżej 
jeśli chodzi o wyczucie materii, precyzję, 
wyobraźnię? 

Przez długie lata uwielbiałam Salvadora Dali 
za jego ekstrawagancję, Picassa i van Gogha 
za niezależność, Yohji Yamamoto i Rai Kawa-
kubo za wizjonerstwo i niezwykłą wyobraźnię. 
Jednak jeśli chodzi o sztukę i projektantów 
mody, to ciągle moje gusta się zmieniają. 
Teraz wymieniłabym już inne nazwiska, ale 
jest jedno, które zawsze przy takim pytaniu 
kołacze mi się po głowie. To Li Edelkoort, 
światowej sławy trendforecasterka. Miałam 
w swoim życiu wiele do czynienia z trendami. 
Moja praca dyplomowa była o tym, jak rodzą 
się trendy, sama również  prognozowałam 
je dla polskich marek odzieżowych na zasa-
dzie przewidywania, co z globalnych trendów 
może trafić na polski rynek i się na nim przyjąć. 
Wiem zatem, jak bardzo trudna jest to sztuka. 
Uwielbiam, jak Li mówi o rzeczach, o których 
nam się jeszcze nie śniło, a one w niedługim 
czasie stają się popularne. Właściwie każdą 
jej prognozę przyjmują z radością. Teraz widzę 
sens w tym, kiedy mówi, że z powodu global-
nego ocieplenia nie możemy już pod koniec 
sierpnia sprawiać, że sklepy odzieżowe wyglą-
dają jak kałamarz, wszystko w czerni i grana-
cie. Ludzie z powodu zmian temperatury chcą 
mieć kolor jak najdłużej. Czyż nie jest tak? 
Cieszę się tym, że folk wraca w takim sub-

telnym, można powiedzieć – niemal trudno 
rozpoznawalnym wariancie. To, że stajemy 
się bardziej wielokulturowi bardzo do mnie 
trafia, szczególnie kiedy mieszkam w Toronto, 
najbardziej zróżnicowanym etnicznie mie-
ście świata. Nie dziwię się, że moda zwraca 
się w tym kierunku, bo jak nie czerpać z tych 
kultur, kiedy są na wyciągnięcie ręki z tymi 
swoimi niezwykłymi kolorami, strukturami, 
ręcznymi haftami i tkackimi dziełami sztuki, 
jak choćby ukochany przeze mnie ikat. Trudno 
mi nie podziwiać Li Edelkoort, kiedy dzięki niej 
moja wyobraźnia zawsze dostaje jakąś nową 
pożywkę. Nie jest twórcą w popularnym rozu-
mieniu, ale tworzenie trendów poprzez obser-
wację tego, w jakim kierunku zmierza świat, 
wydaje mi się nie mniejszą sztuką niż nama-
lowanie obrazu czy stworzenie kolekcji mody.

Z kim chciałabyś wspołpracować, gdybyś 
mogła wybrać spośród naszych współcze-
snych reżyserów filmowych i teatralnych, 
ale też tych, którzy już odeszli? 

Jeśli chodzi o twórców filmowych to na pewno 
z Fellinim. Pracowałam z Giannim Quaranta, 
który, zanim zdobył Oscara, jeszcze jako 
młody kostiumograf pracował przy filmach 
Felliniego i bardzo mu tego zazdroszczę. 
W naszych relacjach często zwracałam 
uwagę na to, czy jakieś jego zachowania, 
upodobania mogły być spadkiem, jaki został 
mu po Fellinim, Viscontim i innych wielkich 
włoskich reżyserach, wśród których miał 
szczęście się obracać w czasach swojej mło-
dości.

Jest wiele osób, które cenię i na pewno uwa-
żam, że to, z kim się pracuje, jest ogromnie 
ważne, jeśli nie najważniejsze, bo to rzutuje 
na końcowy efekt. Jednak jest tyle wspania-
łych osób na świecie, że trudno by mi było się 
zdecydować, gdybym nagle stanęła przed 
wyborem. Moje marzenia są za to bardzo 
sprecyzowane w kwestii tego, co chciałabym 
zrobić. Dwie opery „Madame Butterfly” oraz 
„Turandot” zawsze były moim wielkim i wciąż 
niespełnionym marzeniem.

Jakie pytanie zadałabyś sama sobie,  
którego nikt do tej pory Ci nie zadał?

No to mi zadałaś klina, to jest chyba najtrud-
niejsze pytanie… I nie umiem na nie odpowie-
dzieć…

Życzę Ci w takim razie realizacji Twoich 
wymarzonych oper oraz dalszych inspiru-
jących projektów modowo-teatralno-desi-
gnersko-filmowych.

Wywiad z Moniką Onoszko
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h Zdjęcie: Tomasz Sikora
 Stylizacja: Monika Onoszko 
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