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VSBF to projekt, którego założeniem jest zwrócenie uwagi na problem nieodpowiedniego wykorzystywania zasobów środowiska. 
Człowiek w swojej nieprzemyślanej działalności doprowadził do zaniku bioróżnorodności, zmian klimatycznych i zanieczyszczenia 
środowiska.

Myśląc o epoce zdominowanej i kształtowanej przez człowieka, myślę o tym, co nastąpi później. Jak będzie wyglądał świat 
w przyszłości? Co po nas zostanie i jak szybko ziemia sobie z tym poradzi? Jak długo ślad człowieka pozostanie dostrzegalny? Czy 
jeszcze kiedykolwiek ziemia odzyska to, co jej zabraliśmy?

To, czego człowiek pozostawia najwięcej to plastikowe opakowania oraz ubrania. Rynek mody to najwięksi producenci dzisiejszych 
czasów jest to rynek fast fashion, czyli taniej odzieży, o niskiej jakości. Firmy nie działają na rzecz środowiska, ponieważ jest to dla nich 
nieopłacalne. Producenci podążają za zmieniającymi się trendami, które sami napędzają, dzięki czemu ubrania po około roku stają się już 
nie modne, a co za tym idzie nieużywane. Nowe kolekcje zostają wprowadzane co tydzień, a kampanie i współprace ze znanymi osobami 
mają za zadanie wzbudzić w konsumentach poczucie bycia niewystarczającym, a co za tym idzie potrzebę kupowania nowych ubrań.

Fast fashion:
2 największy użytkownik wody
2 najbardziej zanieczyszczający przemysł

Żyjemy w szybkim świecie konsumpcjonizmu, gdzie wszystko ma być na chwilę. Postanowiłam skupić się więc na sektorze 
gospodarki i naszego świata, który jest zdecydowanie jednym z najbardziej szkodliwych — fast fashion. Projekt VSBF #veryszybko 
#bardzofast, to kolekcja ubrań, stworzonych z bioplastiku, których zadaniem jest istnieć kilka dni, a następnie zapleśnieć i ulec rozkładowi. 
Jeśli praca pokrywa się pleśnią, to mam pewność, że się rozłoży, a za tym idzie, nie będzie szkodliwa dla środowiska. Z założenia ubrania 
te mają służyć do jednorazowego założenia oraz mają być niefunkcjonalne, ponieważ tak samo, jak w świecie mody, nie liczy się wygoda, 
a efektowny wygląd. Co najważniejsze, każdy z nas może stworzyć taką kolekcję sam.






















































































































































