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Ia de borangic, cingătorile tradiţionale cu mărgele şi fota ţesută la război au ajuns piese 
pe care ni le închipuim mai lesne ca exponate într-un muzeu prăfuit decât ca declaraţii 
stilistice pe bulevardele Capitalei. Francezul Philippe Guilet şi le-a imaginat, în schimb, 
în cu totul altă parte. La Grand Palais din Paris, ca vedete ale unei inedite prezentări de 
modă haute-couture. 
de diana-Florina cosMin
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PhiliPPe guilet  
şi rochia ,,laura", 

ţesută din mărgele 
tradiţionale
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ţinuta ,,lena" a fost inspirată de un cojoc al lui constantin Juravle, din straja suceava (jos).

C
um arată biroul unui designer francez de haute-cou-
ture? Cu această întrebare în minte am traversat un 
adevărat labirint de holuri şi camere, deschizând uşi 
şi urcând scări în spirală până la mansarda creativă 
a lui Philippe Guilet, directorul artistic al Ambasadei 
Franceze la Bucureşti. Urma să am parte de o „vizi-
onare”, în exclusivitate, a noii sale colecții de modă, 

care va fi prezentată, în următoarele luni, pe podiumurile de la Grand 
Palais. Acelaşi loc în care Chanel îşi etalează an de an hainele în fața 
presei, la Săptămâna Modei de la Paris, şi unde s-a pus în scenă, în 
2009, celebrul spectacol-tribut adus lui Yves Saint Laurent. Pregătită 
să pătrund în spaţiul cel mai intim al creaţiei, gândurile mele nu adă-
posteau nicio prejudecată, ştiind prea bine cum fiecare artist îşi are 
propriul univers, populat de lucruri surprinzătoare, şocante, uneori 
de neînțeles pentru restul lumii. Ar fi putut arăta într-o mie de fe-
luri. Şi totuşi, nu mă aşteptam nicio clipă ca universul lui Philippe să 
arate atât de...românesc. Tradițional. Poate chiar mai românesc – aş 
putea pune pariu – decât orice altă casă din Bucureşti, cu excepţia 
celor pregătite înadins pentru ochiul turiştilor. O față de masă albă, 
brodată pe margini cu flori mari, multicolore, flori româneşti, aşa 
cum văzusem în copilărie prin Ardeal, trona în mijlocul camerei, pe 
o masă din lemn. Şervete din macramé, asemeni celor care ieşeau 
din mâinile bunicii, stăteau aşezate pe comodele din jur. Un săculeț 
tradițional, brodat manual din mărgele, se odihnea într-un cui din 
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oficial, cel mai activ agent de PR al României. 
Şi-a adus aici familia, prietenii, cunoştințele 
şi, după ce au venit prima oară, toți şi-au do-
rit să se întoarcă. „România are şi părțile urâ-
te, ca orice țară, dar cred că tocmai greutățile 
sunt cele care forjează personalitatea şi îi fac 
pe oamenii de aici să fie altfel”. 

Pe parcursul conversaţiei noastre, Phi-
lippe repetă de cel puţin două ori că nu vrea 
să revoluţioneze moda. Devine serios de 
fiecare dată, semn că vrea să fie înţeles pe 
deplin de toţi cei care aud de el şi de proiec-
tul lui de haute-couture „Aici nu e vorba de 
mine”, subliniază el. „Eu doar vreau să valo-
rific obiecte de patrimoniu ale României şi 
să dovedesc lumii întregi că toți designerii 
se pot găsi aici inspiraţie”. Stă pe gânduri, iar 
seriozitatea se topeşte într-un zâmbet. „Ştii...
chiar nu ar trebui să spun asta, n-ar trebui 
s-o spun”, se codeşte, ca un copil. „Dar o să o 
zic oricum”. „Dacă cineva de aici, un român, 
ar avea inteligența şi inspirația să foloseas-
că tot acest patrimoniu la adevăratul lui 
potențial, dacă l-ar prețui şi l-ar valorifica...”. 
Face o pauză şi mângâie cu mâna broderia 
feței de masă. „Atunci ar fi cu adevărat cel 
mai bogat om din România”. Tăcem amân-
doi preț de o clipă, conştienți de adevărul, 
dar şi de prăpastia din cuvintele lui. Criza 
artizanatului nu se simte doar în România, 
ci în lumea întreagă, unde migala, răbdarea 
cusăturilor şi eleganța liniilor muncite în 
zile şi săptămâni sunt din ce în ce mai puțin 
prețuite de tinerii care-şi aleg o meserie. Mor 
tot mai mult, cu fiecare artizan care se duce 
fără să-i lase nimănui moştenire munca lui. 
„Karl va afla de Madame Cozieu din Româ-
nia”, reiterează Philippe, zâmbind optimist. 
Dacă Lagerfeld ar alege să producă, spre 
exemplu, fie şi un singur model nasture din 
lemn, sculptat manual, în Maramureş sau în 
Bucovina, asta ar însemna cel puțin 5.000 
de nasturi. „Câteva luni de muncă pentru 
câteva zeci de oameni”, punctează france-
zul. În cele şase luni în care a lucrat cot la cot 
cu meşteşugarii români, i-a învățat să lucre-
ze ca nişte artizani de haute-couture, dar a 
primit şi ceva la schimb. „Am apreciat calita-
tea sufletelor lor”, îmi spune Philippe. „Dacă 
o persoană e bolnavă într-un sat de la voi, 
lumea se preocupă, tuturor le pasă”. Apoi 
adaugă, cu o oarecare tristețe: „În Franța nu 
prea mai vezi aşa ceva”. 

Din anticariate, artizanate pierdute 
prin orăşele de provincie şi de la românii 
care l-au primit în casele lor, francezul a 
cumpărat piese de arhivă, obiecte vechi, tra-
diţionale, cu care vrea să creeze un muzeu 
de piese româneşti. „Aceste lucruri vor ră-
mâne în patrimoniul proiectului 100%RO şi 
vor servi drept referință pentru toți cei care 
vor veni după mine”, explică el. „Ca un semn 
al trecerii mele pe aici”. Văzându-le, vor fi 

Jacheta stil toreador (jos) a lui Philippe guilet a fost inspirată de un brâu românesc tradiţional,  
realizat de bistriţeanca Virginia linul.
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Made in roMania
Numit „100%RO”, proiectul experimental care şi-a 
propus să valorifice patrimoniul cultural al României 
a pornit de la conceptul întâlnirii a două lumi: cea 
strălucitoare, a haute-couture-ului francez, şi cea 
ancestrală, a tradiţiilor româneşti de demult.„turiştii 
care vor să ducă acasă ceva din România au parte doar de 
clişee”, rezumă philippe una dintre liniile directoare care 
au dat, iniţial, ideea proiectului. „m-am gândit că putem 
crea obiecte frumoase, de lifestyle, pe care oamenii să 
îşi dorească nu doar să le păstreze, dar să le şi dăruiască 
altora”. În planurile sale se află şi un concept-store 
în care să se vândă creaţii simbolice pentru România, 
realizate, însă, cu bun gust şi respect pentru tradiţie.

cuceriți şi ei de tradițiile româneşti şi vor vrea să facă la rândul lor ceva frumos. Cel puţin 
aceasta este convingerea fermă a lui Philippe, care nu suportă contrazicere. Îl privesc, cu 
autentică admirație, şi îmi vine să zâmbesc. Să zâmbesc larg şi sincer. După ce voi coborî 
acea scară în spirală, părăsind mansarda ambasadei, voi putea spune tuturor că am cunos-
cut cel mai pasionat „român”. Îl cheamă Philippe Guilet şi locuieşte de doi ani într-o oază de 
Românie unde Bucovina, Braşovul, Moldova şi Oltenia conviețuiesc armonios cu Turnul 
Eiffel şi Vogue France. Iubeşte o țară care nu-i a lui, cu pasiunea căutătorilor de comori care 
nu pot concepe ca tezaurul pe care l-au descoperit în adâncul unei peşteri, al unui ocean sau 
al unui oraş plictisit de sine însuşi să rămână ascuns celorlalți. 

Chiar dacă amândoi am ocolit elegant subiectul imaginii României în afară, în special 
în Franța, în final Philippe simte nevoia să-l atingă subtil. „Nu-mi place sarcasmul cu care 

se vorbeşte despre România”, punctează el. 
„De asta am şi vrut ca expoziția să se țină 
la Grand Palais”. În inima Parisului, locul în 
care se prezintă colecțiile haute-couture şi 
unde nimic nu poate trece neobservat. „Pen-
tru că asta e adevărata Românie”, arată el în 
jur, către stenderul cu „haute-couture”, unde 
mărgeluțele tradiționale, iile brodate şi astra-
hanul s-au transformat în cel mai pur lux de 
secol XXI. „România va ajunge acolo unde 
merită, prin valoarea ei, prin ceea ce vezi 
aici, pe umeraşele din jurul meu”, exclamă, 
convins, francezul. „Trebuie doar ca lumea 
s-o descopere”. Zâmbesc şi îmi doresc mai 
mult decât oricând să aibă dreptate. Şi da...
poate că n-ar trebui să spun asta. Chiar n-ar 
trebui. Dar o să o spun oricum. Închizând 
uşa mansardei şi lăsându-l în urmă, aşezat 
la acea masă brodată cu flori româneşti, Phi-
lippe mi s-a părut, cu adevărat, cel mai bogat 
om din România. §

Dacă Lagerfeld ar alege să producă în România fie şi un 
singur nasture Chanel lucrat manual, asta ar însemna 
câteva luni de muncă pentru artizanii căzuţi în uitare.

în luna iulie,  
PhiliPPe a Prezentat  
la iQoniQue class studio 
o aVanPremieră  
a colecţiei sale, cu doar 
câteVa dintre cele 31 de 
ţinute haute-couture.
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