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M
a 21 lat, ukoń-
czone wroc-
ławskie VII LO
o profilu biolo-
giczno-chemi-

cznymorazczterylatalekcjiry-
sunkuistudiówwłódzkiejAka-
demii Sztuk Pięknych. Do tego
duże samozaparcie, pomysły
i zacięcie biznesowe. To Gaveł
Grzegórski, znany jako Gavel.

Skąd u młodego chłopaka,
który pozornie nie miał nic
wspólnego ze sztuką, pomysł
na projektowanie ubrań?

– Wyczucie stylu i zmysł
do mody odziedziczyłem
po mamie – mówi Gavel.
– Dużo jeździłem na wy-
cieczkipoEuropie,widzia-
łem największe muzea, np.
Luwr, robiłem zakupy na
sławnych modowych alejach
projektantów w Rzymie czy
w Paryżu. To zawsze bar-
dzo mi się podobało
– podkreśla.

Dlatego zre-
zygnował
z imprez,
przyjem-
ności i życia
towarzy-
skiego, aby oddać
się swojej pasji, czyli
projektowaniu.

Pierwszy projekt zapre-
zentował podczas Fashion
WeekwŁodzi.Nienawybiegu,
ale na sobie.

– Uważam, że projektanci
powinni chodzić w swoich
ubraniach,nosićjenacodzień,
są w nich przecież najbar-
dziejautentyczni–mówiGavel.
Iwłaśniepodczasłódzkiegopo-
kazu mody zauważyła go Ada
Fijał, która w telewizji Polsat
CafewrazzJoannąHorodyńską
prowadzi program „Gwiazdy
na dywaniku”.

– Pamiętam, że zamiast
nazajęciadoASPwybrałemsię
na pokazy – opowiada Gavel.
–Siedziałemwpierwszymrzę-
dzie,aAdaFijałzauważyłaiza-
chwyciła się moim kołnierzem
zrobionymzplastikowychopa-
sek, na które nakłada się metki
ubrań w sklepach. Była pierw-
szą polską gwiazdą, która za-
mówiła u mnie projekt.

Kołnierze stały się z czasem
jegoznakiemrozpoznawczym.
Zwłaszcza te z kogucich piór.
Jako ciekawostkę warto nad-
mienić,żeGawełtoimiępocho-
dzeniałacińskiego,któreozna-
cza mieszkańca Galii, z łac.
„gallus”, czyli kogut.

Właśnie w jego kołnierzach
wielokrotnie występował Mi-
chał Szpak, gwiazda TVN-
-owskiegoprogramu „X Fac-
tor”. Później młody projektant
robił stylizacje do telewizji
VIVA i do teledysków polskich
wokalistów.

– Pewnego dnia zadzwoni-
ła Sylwia Grzeszczak. Powie-
działa, że podobają się jej moje
ciuchyizaczterydnikręcitele-

dysk, do którego chciałaby je
ubrać. No i tak też zrobiliśmy,
awteledysku„Karuzela”świet-
nie widać moje ubrania –opo-
wiada Gavel.

Na pytanie: „Kim się inspi-
rujesz?” Gavel odpowiada
z oburzeniem: Nienawidzę
tego pytania. Nie potrzebuję

inspiracji na siłę: tworzę ubra-
nia, które sam chciałbym no-
sić. Można powiedzieć, że in-
spiruję się samym sobą. Lubię
siebie i swój styl. Pragnę prze-
kazać go Polakom, bo mimo
młodego wieku myślę, że

mam bardzo dużo do po-
wiedzenia. Mam możli-

wość wyrażenia się po-
przez projekty GAVEL.

Oczywiście na bie-
żąco śledzi zarówno
najnowsze, jak i wcześ-

niejszetrendywmodzie.
– Historia lubi się pow-

tarzać, zarówno w życiu,
jak i w modzie. Warto o tym

pamiętać – zaznacza.
Z czasem Gavel zaczął włą-

czać do swoich projektów
skóry, teraz szyje na włoskich
tkaninach. Jego kolekcje wroc-

ławianie mogli obejrzeć na
zimowych pokazach

Fashion Shower
w Eterze

i w czerwcu podczas Wrocław
Fashion Meeting na Stadionie
Miejskim. Tam pokaz otwo-
rzyła Ania Piszczałka, jedna
z trzech finalistek pierwszej
polskiej edycji programu „Top
Model”.

Czy nie bał się oceny swoich
projektów?

– Krytyka umacnia. Jeżeli
przetrwam polski rynek, ła-
twiej mi będzie za granicą
– mówi Gavel i dodaje: Znam
dużo zdolnych osób, które są
nieśmiałe lub wstydzą się na-
wiązać kontakt, podejść, zro-
bić cokolwiek. A bez tego nie
da się funkcjonować w tej
branży. Mnie to na szczęście
przychodzi łatwo.

W najbliższych miesiącach
Gavel planuje otwarcie butiku
we Wrocławiu i stworzenie
showroomu w Warszawie,

gdzie może spodziewać się wi-
zyt celebrytów.

Ostatnio w T-shirtach z jego
najnowszej kolekcji pokazy-
wałsięm.in.RadosławMajdan,
awspódniczceJoannaMajstrak
–aktorkamłodegopokolenia.

NarazieGavelswojeubrania
sprzedaje na www.notjusta-
label.com. To portal, w którym
styliści wyszukują stylizacje
do teledysków gwiazd takiego
formatu, jak Lady Gaga. Można
tam znaleźć artystyczne ubra-
nia,pojedynczesztuki.

Jednak, jak mówi, najwięcej
osób zgłasza się do niego przez
portal Facebook (wystarczy
wwyszukiwarceportaluwpisać
Gavel). – Wiele znanych osób
lubi mój styl, ponieważ jest on
świeży i wygodny. Lubię two-
rzyć dla osób z charakterem
– podkreśla projektant.

Czy to jest sukces? – Po kolei
realizuję swoje założenia, sam
wszystkiego pilnuję, powoli
zmierzam do celu – podsumo-
wuje roztropny dwudziesto-

jednolatek.
WakacjeGavelspędza
w szwalni w Zielonej

Górze, szkoli war-
sztat krawiecki

i przygoto-
wuje ko-

lekcję

wiosna-lato2014.–Moty-
wemprzewodnimbędąmotyle
i owady, a nawet małe żyjątka,
będą też elementy węża, wej-
dzie kolor, czyli wiele nowości
–opowiadaprojektant.–Lubię
materiały zwierzęce i fakturę
sierści.

W kolekcji 2014 znajdą się
też kolorowe spódnice i kurtki.
– Będą to unikatowe, pojedyn-
czerzeczy,ponieważciężkodo-
staćkoloroweskóry–tłumaczy
Gavel. – Za tym idą też wyższe
ceny: kolekcja będzie droższa,
wyższej jakości, idealnie od-
szyta.

– Być może kolekcję
premierowo zobaczymy pod-
czaswiosennegoFashionWeek
w Łodzi – zapowiada wrocław-
ski projektant. Tym razem
Gavel będzie jednak na wy-
biegu, a nie w pierwszym rzę-
dzie.
Kinga Rękawiczna

Jego skóry i pióra noszą polscy celebryci, klienci zgłaszają się nawet z Nowego Jorku. W 2011 roku okrzyknięty jednym
z pięciu najlepszych polskich projektantów. Kto to taki? Gavel, 21-latek z Wrocławia. Pisze Kinga Rękawiczna

Wrocławianin podbija stolicę

Gavel Grzegórski – ambitny i z charakterem.Robi karierę w WarszawieGavel Grzegórski – ambitny i z charakterem.Robi karierę w Warszawie

Najnowsza kolekcja to włoskieNajnowsza kolekcja to włoskie
skóry i T-shirty z czaszkamiskóry i T-shirty z czaszkami
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Krótkie minispódniczki to znakKrótkie minispódniczki to znak
charakterystyczny Gavlacharakterystyczny Gavla

Ania Piszczałka,finalistka „Top Model”, jest twarzą kolekcji GAVELAnia Piszczałka,finalistka „Top Model”, jest twarzą kolekcji GAVEL
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