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La parterul unui bloc vechi, în apro-
piere de Piața Amzei, te întâm-
pină un alt fel de atelier. Conside-
rabil mai mic decât moara soților 
Georgescu, dar populat cu multe 
personaje din alte vremuri: doamne 

avangardiste, aristocrate cu voaletă din mătase 
sau rebele ale zilelor noastre, toate întrupate sub 
forma unor pălării lucrate, manual, de către pălă-
riera Gabriela Dumitran. De trei ani și jumă-
tate, de când a renunțat la jobul său într-o compa-
nie farmaceutică, viața Gabrielei se petrece între 
cei patru pereți ai atelierului, cosând dantelă cu 
ac curb, în fir transparent, mulând fetru pe forme 
sau tăind pe rotund capeline (bucăți de fetru în 
formă de cloche) cu un aparat special, coman-
dat din America de la singurul meşter care mai 
produce asemenea instrumentar de modă veche. 
,,Facem totul după metoda tradițională”, îmi 
explică Gabriela, arătând către formele din lemn 
aduse tocmai din Anglia, către pungile cu capeline 
din iepure găsite în atelierul unui bătrânel ursuz 
din Florența și către dantelurile fine de la Sophie 
Hallette. Coboară privirea către mâinile ei, care 
par muncite, cu bătături și urme de ac, și simte 
nevoia unei justificări: ,,Când lucrezi cu pălăriile, 
nu prea poți să ai mâini frumoase”. De trei ani şi 
jumătate, mâinile Gabrielei stau zilnic în lână fier-
binte, modelează sârme și mânuiesc instrumente 
încălzite de prelucrare, tăiere și îndoire. Merită 
efortul? ,,Fiecare clipă”, zâmbește ea. 
Când a dat munca de birou, în sfera 
managementului resurselor umane, 
pe modelarea de pălării într-un mic 
atelier bucureștean (unde singu-
rul ,,angajat” este mama ei), Gabriela 
ajunsese la capătul răbdării. ,,Gradul 
meu de nefericire creștea pe zi ce 
trece”, își amintește ea acum, ,,iar 
într-o zi m-am oprit și am hotărât că 
nu mai pot face asta la nesfârșit.” Și-a dat demisia, 
luându-şi șase luni de pauză pentru a se gândi la 
viitor. Fără vreun plan clar, dar cu convingerea că 
își dorește o muncă manuală și creativă. A început 
cu coliere, însă tocmai când afacerea începuse să 
prindă contur, au intervenit în peisaj pălăriile. Ca 
mai toate lucrurile bune, ideea a venit de nicăieri. 
,,Aveam nevoie de o pălărie pentru un eveniment, 
așa că am decis să mi-o fac singură”, își amintește 
ea. Pentru că nu avea forme speciale, a mulat o 
bucată de fetru pe un vas de Jena, iar rezultatul a 
fost o mini-pălărie, cu o floare într-o parte, care a 
făcut furori la evenimentul respectiv. Nu a găsit pe 

nimeni să o învețe mai departe, iar cărțile dispo-
nibile pe internet erau foarte puține. Motivul: arta 
pălăriilor este o meserie transmisă din tată-n fiu, în 
ateliere vechi de când lumea, iar adevărații maeștri 
sunt zgârciți cu secretele lor. În cele din urmă, 
totul s-a făcut din încercări și greșeli, iar descope-
rirea creațiilor celebrului pălărier britanic Philip 
Treacy i-a câştigat Gabrielei și o pasiune secun-
dară: confecționarea de flori din mătase. Evident, 
tot pe tehnica veche și tradițională, practicată doar 
de câteva ateliere pariziene: se desenează petalele, 
se decupează din mătase Razmir sau organza dublă 
(în funcție de textura dorită), apoi fiecare petală 
este prelucrată de mai multe ori cu un set de instru-
mente cu bile încinse la capăt. Obiectul rezultat – 
o floare  bogată, cu până la 80 de petale – ajunge să 
înglobeze tot atâta muncă precum o mică bijuterie. 

Prima mare investiție a atelierului a fost cea în 
forme de pălării: o singură formă, pentru o singură 
mărime, ajunge la 300 de lire, iar un pălărier bun 
are nevoie de cât mai multe. Celelalte investiții, 
mai mici și punctuale, ţin de sfera materialelor,  un 
capitol la care Gabriela a refuzat, din start, să facă 
orice fel de rabat. 

Când obiectul presupune ore sau zile de muncă, 
nu merită să folosești produse ieftine, care să nu 
reflecte cum trebuie munca și creația. ,,Dacă nu pui 
dantela sau mătasea care trebuie, strici tot”, punc-
tează ea. Ca să-i găsească pe cei mai buni produ-
cători de capeline sau forme, a călătorit în dife-

rite colțuri ale Europei, pentru că puținii maeștri 
rămași nu răspund la e-mailuri și sunt reticenți la 
oferte din partea unor ,,nou-veniți”. A mers tocmai 
la Florența pentru a-l convinge pe cel mai bun 
producător de capeline din Europa – Fratelli Reali 
– s-o accepte drept clientă și a reușit să-i facă pe cei 
de la Sophie Hallette, creatorii celor mai fine dante-
luri din lume, să-i dea o șansă similară. Înainte de 
a se apuca de construit pălăriile, face întotdeauna 
machete miniaturale, pentru a vedea direcțiile 
corecte, curbele și modul cum se comportă mate-
rialul. O formă de inginerie la scară mică. Gabriela 
este discretă și preferă să-și lase creațiile să 
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Cei mai buni producători de capeline sau forme 
de pălării rămaşi în Europa sunt maeştri de modă 
veche: nu răspund la e-mailuri şi nu vând oricui.
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