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Њена љубав и страст посвећена очувању културне баштине Балкана, посебно Србије, усађена је још док је била дете.

Рођена је у Шапцу у породици Калинић 12.јануара 1964.

Завршила је медицинску школу, одсек за бабице.

Активно се бавила фолклором (15 година) у КУД “Абрашевић” једном од најстаријих и најпознатијих у Србији и на Балкану.

"Фолклор нису само кораци и музика ту је уткана и читава историја са доста обичаја везаних за сваки од њих. Читаве приче уткане у

прелепим мотивима и украсима на ношњама. Сваки детаљ има своје значење."

Поред љубави ка фолклору, њена мајка Светлана пренела је на њу велику љубав према  ручној радиности. Њихова породична кућа

одувек је била пуна прелепих ручних радова, уметничких дела које је она сачинила или прикупила. Несебично је на Биљану пренела

тајне заната, за које је и сама изразила велику жељу и интересовање, посебно за вез цветних мотива.

Професија  је одвела на другу страну али никада није престала да буде заинтересована и активна у области коју је заволела у

тражи...
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  Претходна Следећа 

детињству.

Почела је да прикупља аутентичне народне ношње и накит, а у томе је добила велику помоћ њених пријатеља који марљиво раде на

терену и сакупљају све ове драгоцене ношње и њихове фрагменте, текстила и старог накита.

Вредно проучава литературу, а додатне информације потребне за рестаурацију костима, налази путем свих расположивих извора,

књига, људи који се тим професионално баве. Своје идеје и знање имплементира у креације оригиналних оглавља, тепелука, везених

детаља и накита.

Њена колекција сада броји преко 30 различитих ношњи из свих крајева Србије и бивсе Југославије.

Своју вредну колекцију и сопствени ручни рад имала је прилику да презенује на неколико ревија и изложби како у Српској и Француској

амбасади у Wашингтону тако и у Конгресној библиотеци у ДЦ у, Српској и Украјинској цркви као и у многим другим приликама.

Нада се да ће проширити своју колекцију и да ће имати јос више прилика да све ово покаже широј јавности.

Чврсто верује да је могуће остварити своје жеље ако сте мотивисани и имате визију.

Често зна да каже: „Поносна сам на своје корене и волим земљу одакле потичем, а традиција је спона која нас повезује.“

„Оно сто желим да радим у будућности је не само промоција и очување Српске културе и традиције кроз своју колекцију него и нешто

што јос нико није урадио, а то је повезивање традиције и садашњости кроз призму урбаног.“

У Америку је дошла 2009. где живи са својом породицом.

Уз њу су сада и њен син Стеван и супруг Џон који су део свега овога и који се радују сваком њеном успеху. 
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