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Nu există o sursă
stabilă de vintage,
trebuie să fii gata să cauți
mereu în alte locuri.
cristina ivan, atelier aiurea
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Poveşti de vintage
românesc
Cum poţi crea o nișă profitabilă când concurenţa este practic nelimitată şi
trebuie să-ţi găseşti de fiecare dată un alt furnizor? Și, mai ales, când definițiile
produsului tău se bat cap în cap? Există femei de succes din România care au
transformat provocarea într-un business.
De Diana-Florina Cosmin

B

rooke se născuse în
zona strălucitoare a
Manhattan-ului dar se
simţea, în adâncul sufletului, o fată simplă. Când şi-a găsit
adevărata vocaţie, cea de artist, părinţii au dezmoştenit-o, însă ea şi-a urmat
drumul fără teamă. Pentru a-şi susţine
financiar pasiunea, şi-a vândut, fără
regret, toate hainele de designer”.
Această prezentare, care pare începutul unui bestseller de ficţiune, nu
reprezintă altceva decât descrierea
cu parfum de marketing a unui pulover Chanel din anii ‘80, care costă 268
de dolari pe magazinul vintage online
„Chic and You Shall Find”.
Creatoarea conceptului, Brenna
Eagan, era o scriitoare aspirantă care
nu părea să-şi găsească pe deplin nici
locul şi nici mesajul creativ. Odată cu
lansarea site-ului său de haine vintage,
la începutul lui 2010, şi le-a găsit pe
amândouă, pentru că fiecare produs
vândut pe „Chic and You Shall Find”
are o „viaţă anterioară”, care ia forma
unei scurte poveşti scrise de Brenna.
Deşi toate textele sunt, oficial, opere
de ficţiune, clientele îşi doresc parcă
şi mai mult rochiile de seară din anii
’60 sau ’70 (care ajung şi la 2.000 de
dolari), când ştiu că acestea ar putea
avea în spate istoria romantică a unei
femei puternice. „Hainele vintage țin
în primul rând de factorul «poveste»”,
crede şi femeia de afaceri Camelia Şucu.
Aşezată cu iPad-ul în braţe pe un scaun
din concept-store-ul Iqonique Class
Studio, Şucu poartă o ie tradiţională

„

din Bucovina, veche de aproape o sută
de ani, combinată cu o pereche de
pantaloni de piele şi botine cu toc înalt.
Butonează gadgetul cu mişcări precise
şi aproape cu nerăbdare: „Uite, neapărat
trebuie să vezi asta!”.
Îmi întinde iPad-ul cu un zâmbet
de profesor care tocmai a încheiat cu
succes demonstraţia unei teoreme.
Pe ecran se lăţeşte fotografia unei ii
albe, din crêpe, cu broderie pe negru,
care pare aproape identică celei
purtate de Şucu. Aproape!, pentru

costume tradiționale vechi – inclusiv
accesorii, fote și brâuri – care să constituie baza de pornire pentru ceea tot
ce înseamnă moştenire „vintage”
și „antique” (peste 100 de ani) în
România. Pasul al doilea: obiectele
vor fi vândute amatorilor de vintage
în Iqonique Class Studio, însoțite de
un certificat de autenticitate care să le
ateste vechimea şi caracterul reprezentativ. În paralel, stocul de vintage
va deveni şi obiect de studiu pentru
tinerii designeri români. În cadrul

Trendul vintage a pornit în România mai întâi ca
scuză pentru a cumpăra, fără rușine, second-hand.
că, la o privire mai atentă, bluza este
o creaţie din colecţia primăvarăvară 2011 a lui Oscar de la Renta, care
costă 1.335 de euro pe site-ul de lux
Net-a-Porter.com. Este doar ultimul
exemplu dintr-o serie de paradoxuri care o intrigă, de ceva vreme, pe
Camelia Şucu şi care se nasc, invariabil, din ignorarea făţişă a moştenirii şi a creativităţii româneşti: „E
loc pentru toată lumea, dar dacă tot
importăm moda din afară, de ce să nu
dăm la schimb ceea ce avem și noi mai
frumos?”. Pentru a facilita schimbul,
Şucu a demarat un proiect mai larg,
care își propune să unească vintage-ul,
tradiția românească și moda contemporană dintr-o singură... cusătură.
Mai întâi, echipa sa va umbla din
poartă-n poartă prin țară, cumpărând

unui concurs organizat de Șucu,
aceştia vor fi provocaţi să integreze
tradițiile românești într-o serie de
obiecte vestimentare în tendinţe, care
să intre, apoi, în atenţia marilor lanţuri
de magazine.
„Nu poți să bagi vintage-ul într-un
glob de sticlă, spre conservare, ci
trebuie să-l arăți lumii, mai ales când,
Slavă Domnului, ai ce arăta” explică
femeia de afaceri. Este convinsă că,
la fel ca și doamnele cu dare de mână
care cumpără produse cu istorie
de pe site-ul Brennei Eagan, tinerii
români vor fi atrași mai mult de un
tricou inspirat de o poveste frumoasă
din Bucureştiul anului 1925 decât de
ultima creație de peste Ocean.
Înainte de a ajunge la componenta
românească, Operaţiunea Vintage
7 martie 2011
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