Дали красотата е дълговечна или

ефимерна – за мен пак е красота. В дълговечната
бих намерила пристан, спокойствие, бих
се сгушила в нея, знаейки, че няма да изчезне.
Ефимерната ще остави в мен едно чувство на
радост, което ще прегърна колкото се може посилно, знаейки, че ще се стопи след миг.
Историята на тази ваза е част от

историята на колекцията ми O R I G A
M I, която се появи след едно незабравимо
коледно пътуване до Париж. Всяка улица, всеки
поглед, всеки жест се наслояват в мен и след
това, избистряйки се, кристализират в нова
колекция, в нова емоция.
Най-красивият момент от деня е,
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когато отворя очи, погледна през прозореца,
който е точно пред леглото, и видя ясното,
синьо, безкрайно небе. Тогава имам минутка
събудено щастие на пълно съзерцание, което се
донасища от целувката на любимия човек.
Красотата е в несъвършеното

за нея. За мен природата е най-съвършената красота и ние, хората,
можем да се учим и инспирираме от нея с голям респект. Вдъхновявам
се от ароматите, цветовете, формите, настроението на облаците,
отблясъците на слънцето, звуците на водата, непознатите пътеки.
В работата си я търся в съвършената форма, по-изчистената линия,
изяществото на изработката и малките детайли, на пръв поглед
незначещи нищо, но докосващи дълбоко.
За да създам красота , ми е нужна хармония. Хармония с мен

самата, хармония със заобикалящия ме свят.
Когато красотата си отиде от отношенията – наистина боли.

Когато доверието напусне приятелството, когато оставим да се скъса
нишката, градена с много отдаденост и искреност.

съвършенство. Ако поиска, човек може да я
открие навсякъде, просто трябва да е сетивен
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