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Doar 20 de secunde� Atât a 
durat ieşirea la rampă a 
creatoarei românce Ingrid 
Vlasov la finalul prezen-

tării din cadrul Săptămânii Modei de 
la Paris, la începutul lunii octombrie� 
În fosta sală de mese a unei mănăs-
tiri franciscane din Arondismentul 6, 
,,Couvent des Cordeliers”, 29 de  
fotomodele (dintre care patru 
românce) tocmai prezentaseră colec-
ţia sa de primăvară-vară 2011 pe acor-
durile muzicii celebrului DJ parizian 
Michel Gaubert� 

Aşezaţi pe băncuţe, de-a lungul 
celor aproape 60 de metri cât măsoară 
încăperea cu tavane înalte şi coloane 
din lemn de acum 400 de ani, jurna-
lişti de modă de la peste 40 de publicaţii 
– inclusiv patru ediţii „Vogue”, „New 
York Times”, „Paris Match” sau „Vanity 
Fair” – îşi luau febril notiţe� ,,Une 
collection très Ingrid”, ,,Magnifique!”, 
,,She keeps a low profile” - zumzăiau 
în jurul meu vocile criticilor de modă, 
mai încântaţi ca niciodată de broderiile 
fine de inspiraţie românească, deve-
nite simbolul creaţiilor Ingrid Vlasov� 

Chiar dacă brandul său există la nivel 
internaţional doar de un an, discreţia 
creatoarei este deja bine cunoscută� 
Fotografii de la capătul podiumului 
abia au apucat să prindă un cadru 
cu Ingrid, îmbrăcată într-un palton 
negru, cu aplicaţii metalice aurii (o 
altă ,,semnătură” a colecţiilor sale)� 

Singurul designer român prezent la 
Săptămâna Modei de la Paris (pentru 
a treia oară consecutiv) lasă creaţiile să 
vorbească în locul său��� dar are parte 
şi de ambasadoare precum Lady Gaga 
sau Rihanna, care şi-au făcut deja loc 
în dulap pentru mătasea şi dantelurile 
semnate Ingrid� 

Asocierea unui star planetar cu 
eticheta ,,Ingrid Vlasov” pare un 
noroc venit peste noapte� Un noroc pe 

care românca l-a construit, însă, cu 
răbdare, de aproape 20 de ani încoace� 
La începutul anilor ’90, când erau 
doar câţiva producători de haine în 
România, ,,Casa Wanda”, afacerea 
familiei Vlasov, se impunea cu mai 
multe magazine în toată ţara, livrând 
confecţii făcute în propriile fabrici� 

De la Casa Wanda la Ingrid 
În prezent, magazinele cu acelaşi 
nume din Iaşi şi Bucureşti sunt profi-
tabile şi se lucrează la deschiderea 
unei versiuni online „Casa Wanda”, în 
paralel cu un boutique Ingrid Vlasov 
la Bucureşti� Brandul personal al 
lui Ingrid a trecut la rândul său prin 
câteva etape esenţiale� În 1998, după 
întoarcerea din Italia de la studii, 
românca a pus bazele mărcii ,,Ingrid 
Line”, care s-a bucurat de succes încă 
de la lansare şi căreia i-a urmat exclu-
sivistul ,,Ingrid Vlasov”� În ultimul an, 
vânzările acestuia din urmă au crescut 
de zece ori pe plan internaţional, iar 
în următorii doi-trei ani se aşteaptă 
transformarea brandului într-un busi-
ness veritabil� Ca pentru orice artist, 
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În şifonierul lui  
Lady Gaga

ingrid Vlasov crede în destin, dar îşi face singură norocul în business. 
brandul său a crescut de zece ori într-un singur an, în lumina bliţurilor de 

pe podiumurile internaţionale de modă. 
De Diana-fLorina CosMin 

Pentru a prezenta la 
Paris trebuie să arăți 

în mod constant că îți 
meriți locul în sistem
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