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Bijuterii cu poveste

C

e investiţie poate fi mai bună
decât bijuteriile? Pe timp de
criză, le pui într-o batistă şiai plecat.“ Aceasta este una
dintre replicile preferate ale
Cameliei Şucu, auzită într-un film vechi,
de pe vremea războiului. O teorie care i-a
rămas în minte şi pe care încearcă să o aplice, în spirit pragmatic, ori de câte ori este
tentată să-şi completeze portofoliul de
investiţii cu o bijuterie veche şi scumpă. Nu
este singura în această situaţie. Acelaşi film
vechi par să-l fi văzut şi investitorii englezi,
francezi sau americani, siliţi, în ultima
vreme, să fie tot mai inventivi în plasarea
banilor. Ce-i drept din cauza unei alte crize
decât cea la care se face referire în faimoasa replică. Din septembrie 2008 încoace, tot
mai mulţi dintre aceştia au devenit vizitatori discreţi ai magazinelor de bijuterii de pe
New Bond Street, din inima Londrei, stradă
pe care se vând unele dintre cele mai rare şi
scumpe piese „vintage“ din lume.

VINTAGE SAU SECOND-HAND. Deşi
termenul este tot mai vehiculat în ultima vreme, nu orice obiect cu vechime poate fi considerat ca aparţinând categoriei „vintage“.
O bijuterie devine obiect „vintage“ dacă are
o vechime de cel puţin 20-30 de ani, provenind, astfel, dintr-o altă perioadă istorică. Orice piesă cu o „vârstă“ mai mică de
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două decenii poate fi, cel mult, considerată bijuterie „la mâna a doua“. Pentru că
astfel de piese vechi sunt şi extrem de rare,
preţul lor nu scade, în general, sub 1.000
de euro. Cât despre preţul maxim la care
pot ajunge, „doar cerul este limita“, con-

O bijuterie poate fi
considerată „vintage“ dacă
are o vechime de cel puţin
20-30 de ani
form faimoasei expresii americane. De cele
mai multe ori, însă, randamentul „investiţiei“ este pe măsură, având în vedere că
Mihail Pacioianu, preşedintele Asociaţiei
Bijutierilor din România afirmă, tranşant:
„O bijuterie clasică, din anii ‘30-‘40, nu
îşi va pierde niciodată valoarea“. Ba chiar
dimpotrivă! Mai ales atunci când poartă
o semnătură celebră, precum Cartier sau
Van Cleef & Arpels.
Cel mai bun exemplu în acest sens îl
reprezintă investiţia designerului american Calvin Klein. Acesta a cumpărat, în
1987, un colier „vintage“ cu diamante şi
perle, care aparţinuse ducesei de Windsor.
Valoarea „plasamentului“ său a fost de
200.000 de dolari. În decembrie 2007, acelaşi colier era vândut, la o licitaţie a prestigioasei case Sotheby’s, la un preţ ce sărea

binişor de patru milioane de dolari. Un calcul rapid, pe care-l poate face orice investitor, relevă un câştig bun: de douăzeci de ori
suma investită, în decursul a 20 de ani.
Explicaţia unei asemenea creşteri în
valoare stă, în opinia lui Mihail Pacioianu,
în faptul că o bijuterie veche are, spre deosebire de una nouă, trei componente valorice diferite care contribuie la preţul ridicat.
Prima componentă este valoarea intrinsecă,
dată de pietrele şi metalul preţios din care
este confecţionată piesa; a doua este valoarea de raritate, având în vedere că bijuteriile vechi se găsesc greu şi sunt în număr
foarte mic, iar al treilea ingredient, care
poate urca vertiginos preţul, îl reprezintă,
în unele cazuri, valoarea istorică. „Faptul
că o bijuterie a aparţinut unei ducese sau
unui membru al vreunei familii nobiliare
o face şi mai preţioasă“, afirmă Pacioianu.
Nu întâmplător, o broşă cu safire şi diamante aparţinând fostei prime doamne argentiniene Eva Peron s-a vândut, în 1998, cu
aproape un milion de dolari, în condiţiile în
care valoarea ei iniţială fusese de 80.000 de
dolari. „Factorul decisiv a fost provenienţa bijuteriei“, afirmă François Curiel, chairman Christie’s Europe, casa de licitaţii care
a vândut faimoasa bijuterie. Spre deosebire
de o bijuterie veche, o bijuterie nouă, chiar
aparţinând unei case celebre, posedă – în
cazul în care nu este vorba despre o ediţie
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Întreaga ta cutie de bijuterii ar putea costa mai puţin decât un singur inel purtând
semnătura unui bijutier interbelic. Atrasă de poveşti din alte vremuri, Camelia Şucu
investeşte, pragmatic, în podoabe cu vechime. De Diana-Florina Cosmin
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Investiţii care
strălucesc
Cele trei componente valorice ale unei
bijuterii vechi – valoare intrinsecă, valoare
de raritate şi, respectiv, valoare istorică –
se îmbină armonios în aceste două piese,
disputate de marii colecţionari ai lumii.
Broşa Evei Peron
Bijuteria legendarei prime doamne
argentiniene este o
combinaţie unică de
safire, diamante albe
şi diamante galbene,
iar designul său inedit – reprezentând steagul Argentinei –
a contribuit din plin la faima mondială a
piesei. Safirele şi diamantele albe compun dungile albastre şi albe ale steagului, în timp ce diamantele galbene formează soarele. Ieşită, în anii ’40, din mâinile celebrilor bijutieri de la Van Cleef &
Arpels, broşa purtată de către Eva Peron
la majoritatea evenimentelor oficiale a
fost estimată, iniţial, la o valoare cuprinsă între 80.000 şi 120.00 de dolari. Cu
toate acestea, preţiosul „drapel” s-a
vândut, în 1998, la o licitaţie a celebrei
case Christie’s din New York, cu suma de
992.500 de dolari.
Colierul ducesei de Windsor
Colierul cu
perle naturale şi diamante face parte
din colecţia de
bijuterii a ducesei de Windsor
– faimoasa
Wallis Simp
son, fem ei a
pentru care regele Edward al VIII-lea
a abdicat, devenind duce de Windsor.
Piesa a fost scoasă la licitaţie în 1987,
la Geneva, împreună cu cea mai mare
parte a colecţiei de bijuterii a ducesei.
Încasările, care au depăşit șapte milioane de dolari, au fost donate integral
Institutului Pasteur, din Paris. La respectiva licitaţie, designerul Calvin Klein i-a
cumpărat acest colier soţiei sale, Kelly,
preţul plătit fiind de 200.000 de dolari.
Douăzeci de ani mai târziu, în 2007, soţii
Klein au scos la rândul lor la licitaţie colierul, la casa Sotheby’s, din New York.
Preţul obţinut a fost de peste patru milioane de dolari.
10 august 2009

Forbes nr11.indb 75

FORBES

75

8/5/2009 1:55:10 AM

Forbes nr11.indb 77

8/5/2009 1:55:16 AM

