
Ascunde-o pe 
Barbie sub pat! 
Cui îi pasă că păpușile Barbie tocmai au împlinit 51 de ani? Fetițelor de 
zece ani și... investitorilor versați care obţin până la 25.000 de dolari 
pentru o piesă de colecție. De Diana-Florina Cosmin

L a sfârşitul lui 2009, mii de cumpă-
rători din întreaga lume nu mai 
pridideau să-şi treacă numele 
pe lista de aşteptare pentru cea 

mai nouă creație a designerului francez 
Christian Louboutin� Seria era limitată: 
doar 7�700 de exemplare şi, după cum se 
ştie, piesele de încălțăminte cu talpă roşie 
ale „pantofarului de lux“ pot ajunge şi la 
2�000 de euro perechea� De această dată, 
însă, produsul „limited edition“ nu venea 
ambalat într-o cutie de pantofi cu sigla 
Louboutin, ci într-o cutie de carton trans-
parentă, cu sigla „Barbie by Christian 
Louboutin“� Pe listele de aşteptare se aflau 
şi numeroşi colecționari mânați de marile 

speranțe ale profitului� Majoritatea cumpă-
rau cu scopul clar de a repeta, peste cinci, 
zece sau 20 de ani, momentul epocal din 
2006, când o Barbie „Midnight Red“ de 
colecţie s-a vândut cu 17�000 de dolari la 
casa de licitații Christie’s din Londra� 

Cu SAu FĂRĂ CutIE. În cartea „War  -
man’s Barbie Doll Field Guide“, editată de 
Paul Kennedy, este menţionată valoarea 
maximă plătită vreodată pentru o păpuşă 
Barbie: 25�000 de dolari pentru o „Ponytail 
Barbie no�1“, prima păpuşă produsă pe 9 
martie 1959� Îmbrăcată în costum de baie 
dungat, cu sandale negre şi cu părul prins 
în coadă de cal, păpuşa s-a vândut iniţial 

cu trei dolari� Acum, prețul său variază 
între 4�000 şi 9�000 de dolari, în funcție de 
cât de bine a fost păstrată� În terminologia 
colecționarilor, prețul scade de la „NRFB“  
- intactă, în cutie - până la „MNB“ - în stare 
bună, dar fără cutie� Pentru „Ponytail 
Barbie no�2“, singurele schimbări sunt 
forma cerceilor şi faptul că picioarele 
păpuşii nu sunt fixate pe un suport rotund� 
Asemenea detalii se traduc în diferențe de 
mii de euro pentru „conaisseuri“, care lici-
tează „doar“ între 3�500 şi 7�000 de dolari� 

În întreaga lume se află, conform esti-
mărilor companiei Mattel, peste 100�000 
de colecționari de Barbie� Având în vedere 
că 45% dintre aceştia cheltuiesc peste o 
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