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C

ândva, Kinga
Varga visa să facă
vestimentație
bărbătească,
pentru a prelua
afacerea familiei,
dar a ajuns
stăpână pe nișa tricotajelor „de
designer“ din România. Iubește
creația, dar antreprenoriatul
este jucăria ei preferată, iar
trambulina care a propulsat-o
cu adevărat în business a
apărut la câteva zile după prima
prăbușire din carieră. Așa ar
suna, condensată într-un singur
paragraf, povestea începută
cu peste opt ani în urmă a
sătmărencei Kinga Varga.
Caldă și cu o notă de fragilitate,
Kinga nu te lasă să bănuiești, la
prima vedere, nimic din cele de
mai sus.
Se mișcă agil în atelierul cu
tavan înalt și rafturi întregi
de papiote de toate culorile și
dă indicații cu un calm tipic
ardelenesc. Și, chiar dacă pe
cartea de vizită scrie „designer“,
munca ei zilnică nu are nimic
mai prejos față de rigurozitatea
tehnică a unui inginer:
poate recita pe nerăsuflate
corespondența dintre fiecare
utilaj și gradul de finețe al
firului pe care-l prelucrează și a
patentat un tip nou de tricotaj,
din panglici de organza, lamé,
piele sau piele întoarsă.
Pe lângă tricotajele care au
făcut-o celebră, în ultimii ani
Kinga și-a diversificat activitatea
și în direcția altor materiale.
A lansat o colecție de tricouri
(„Angels Touch“), precum și o
linie de accesorii („Little Angel’s
Luck“). Încasările acesteia din
urmă se vor duce, în procent de
10%, către cele 300 de suflete
aflate sub îngrijirea asociației
ProVita din Valea Plopului.
Pe lângă simbolul său
călăuzitor, îngerii, Kinga
dezvăluie, în exclusivitate
pentru ForbesLife, și restul
surselor sale tainice de emoție și
inspirație zilnică.

Kinga Varga
Designer vestimentar

Cea mai frumoasă descoperire:
Pacea interioară
Hotel: Shangri-La, Filipine
Bucata muzicală preferată:
Don’t worry, be happy
Formaţie: Queen
Instrumentul muzical: Pian
Muzeu: La Pedrera- Barcelona
Pictură: Persistenţa memoriei,
Salvador Dali
Magazin:
Galeriile Lafayette din Paris
Carte: Conversaţii cu Dumnezeu Un dialog neobişnuit
(Neal Donald Walsch)
Personajul de carte preferat:
Diana din „Poveştile unei inimi“
Personalitatea admirată: Livia Dilă
Filmul preferat: Sweet November
Personajul de film: Nicolas Cage City of Angels
Locul preferat: Insula Boracay
Motto: „Trupul tau are nevoie de
iubire, respect, gânduri şi sentimente
curate şi frumoase care să-l îmbrace“
Replica preferată dintr-un film:
„Nobody puts Baby in a corner“
Principiul de business: „Fă ceva ce nu
ai mai facut, pentru a obţine ceva ce
nu ai mai avut!“
Momentul preferat al zilei:
dimineaţa, la cafea

STIL DE VIAŢĂ
Domiciliu: O casă cu arhitectură
interbelică
Gadget: telefonul meu
Maşină: optez pentru
Jaguar Xf coupé
Obiect preferat: colierul înaripat
Designer vestimentar: Missoni
Pantofi: Mihaela Glăvan
Parfum: Angels - Thierry Mugler
Ingredient: Menta
Mâncarea gătită: Cartofi la cuptor în
sos picant, cu legume trase la tigaie
Cafeaua: Cafe latte
Desert: Îngheţată
Băutura: Vin roşu demisec
Floare: Crinii regali şi orhideea

