
Kako v dirki skozi življenje ujeti 
čim več »ni mi žal« trenutkov

Zapeti ali od 
mode zadeti?

V lasta Cah  
             Zerovnik�
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»Ko avtorica kramljaje pripoveduje o tem, kako jo je življenje likalo in kako je ona 

krojila svojo usodo, mimogrede razgrinja pred nas osebno filozofijo mode, ki je takšna kot 

prepričljiva kreacija: lahkotna, da pomlajuje, in izvirna, da pušča vtis. 

Morda drži, da ‘ena Vlasta še ne prinese pomladi’, ampak bolje ena kot nobena.« 

Branko Gradišnik, avtor Roke vode kamna

»Zakaj je ta sijajna ženska porcelanaste polti, ki se ji je v lase že kot otroku ujel  zlati prah 

iz Klimtovih umetnin, čakala tako dolgo, preden je napisala svojo prvo knjigo? Najbrž je 

moral čas povezati 3500 člankov o modi, 150 radijskih oddaj, 500 intervjujev, nič koliko 

modnih skic, predavanj…Vendar, to ni le knjiga o modi, temveč o njej, ki je postajala to kar 

je, že na počitnicah pri teti Fani v Trstu, šivilji bogatih meščank in - dami. Vlasta je na nek 

način duhovna dedinja tete Fani in seveda zlatega svinčnika, s katerim je kot otrok prenašala 

pozlato s Klimtovih platen na papir in v svojo dušo. Knjiga je modni in njen osebni življenjski  

patchwork. Preberite jo!«

Bernarda Jeklin

»Če sodimo po Vlasti, kaže, da mora ženska skozi leta zamenjati nekaj pokrajin, statusov 

in klobukov, da se potem zapodi v klimakterij, da v glavi buhne ter v valovnicah vrejo besede. 

Tam, kjer se ji zrcalo orosi, pa vstopi denimo Oscar Wilde. Hm, kako ženske občudujemo 

te moške, ki so nas ljubili zgolj kot ikone. Vlasta ni oponašalka. Najprej je barvala, potem 

risala, kreirala, pisala in oblačila, tokrat je v iskrenem  »ni mi žal« branju slekla – besede.« 

Miša Molk 

»‘Ni mi žal’, da sem večji del noči v začetku novembra posvetil modi kot jo doživlja, vidi, 

opisuje in soustvarja Vlasta, ki se ji je posrečilo na privlačen način sestaviti zgodovino mode 

z utrinki iz svoje osebne »zgodovine«, na katero so od otroških let naprej odločilno vplivali 

umetniška žilica, želja po ustvarjanju, uživanje predvsem v lepem in ne le v modnem, v 

barvah in seveda – klobukih. Klobuk dol – to je v Sloveniji edinstvena knjiga edinstvene 

avtorice, ki živi z modo in živi od mode! 

Brane Kastelic, novinar, dopisnik iz Londona


