
Pe Andra am 
descoperit-o prima 
oară grație creațiilor 
sale inspirate de portul 
popular românesc: 
fote vechi, găsite prin 
magazine vechi de 
artizanat sau prin casele 
țăranilor, reinterpretate 
sub formă de fuste cu 
brâuri de piele numai 
bune de asortat în cel mai 
cool mood cu orice piesă 
vestimentară modernă. 
„Am fost uimită când 
am văzut câtă muncă 
și câtă artă intră într-o 
fotă“, recunoaște Andra. 
Cineva i-a explicat că, pe 
vremuri, întreaga poveste 
a unei femei stătea scrisă 
în modelul și cusăturile 
pânzăturilor populare: 
dacă era măritată, dacă 
era gata de măritiș, 
dacă avea zestre. „Era 
Facebook-ul lor“, râde cu 
poftă Andra.

Și-a început cariera 
în design la sfârșitul lui 
2011 și este o prezență 
discretă, care preferă 
să tacă și să facă. Nu 
se promovează agresiv, 
pentru că toți clienții 
săi fideli știu unde s-o 
găsească, iar ideea de 
a-și oferi creațiile unui 
cerc restrâns o încântă. 
„Nu vreau să mă dezvolt 
niciodată înspre producția 

de serie, prefer să am 
nișa mea“, explică ea. 
Nici nu ar avea cum, 
având în vedere că îi plac 
materialele mai deosebite, 
în serie scurtă, pe care 
oricum nu poate asigura 
continuitate decât pentru 
câteva exemplare, în 
ediție limitată.

Are o afinitate 
pentru creațiile din piele 
naturală, domeniu înspre 
care nu se aventurează 
prea mulți designeri, mai 
ales din pricina costurilor 
și a lucrului migălos 
„Dacă ai trecut greșit cu 
mașina de cusut peste un 
centimetru, produsul e 
sacrificat“, explică ea. Nu 
folosește imprimeuri, ci 
materiale cât mai simple, 
ofertante pentru croielile 
originale care i-au devenit 
semnătură, iar creațiile 
îi sunt completate de 
accesoriile imaginate 
de sora sa, Beatrice, sub 
brandul Andresco. Și 
acesta pornit tot de la o 
idee simplă: de ce să-ți 
faci un tatuaj, când poți 
reprezenta aceleași lucruri 
printr-o bijuterie fină? 

Am provocat-o pe 
Andra să împărtășească, 
pentru ForbesLife, 
sursele sale de inspirație 
și de emoție zilnică. 
Diana-Florina Cosmin

INSPIRAŢIE
Cea mai frumoasă descoperire: poze 
de familie foarte vechi, din 
generații trecute
Hotel: Villa Kennedy
Bucata muzicală preferată: 
HURTS- Wonderful life 
Formaţie: Hurts,Grimes, 
Flight Facilites
Instrumentul muzical: pian
Muzeu: M.O.M.A
Pictură: Haring Keith
Magazin: Merci, Colette
Carte: Women-Charles Bukowski
Personajul de carte preferat: 
Henry Chinaski
Personalitatea admirată: 
Brigitte Bardot
Filmul preferat: Jeux D’Enfant
Personajul de film: 
Sophie Covalsky
Locul preferat: orice loc cu iz de 
copilarie
Motto: „Nu știu cum o femeie 
ar putea să iasă din casă fără 
să se aranjeze măcar puțin, 
măcar din politețe. Nu știi 
niciodată dacă acea zi nu este 
chiar cea în care are întâlnire 
cu destinul. Și trebuie să fii mai 
frumoasă ca niciodată când te 
întâlnești cu destinul...“ -Coco 
Chanel
Replica preferată dintr-un film: 
„Cap ou pas cap“ 
Principiul de business: calitate, 
nu cantitate
Momentul preferat al zilei: 
dimineața, când totul 
e promițător!

STIL DE VIAŢĂ
Domiciliu: liniștit, 
lângă pădure :)
Gadget: HP ultra-book
Maşină: Porsche Cayenne, 
Mini Cooper Countryman
Obiect preferat: bijuteriile 
de la Andresco Jewellery
Designer vestimentar: 
John Galliano
Pantofi: Dior
Parfum: L’air du desert marocain
Ingredientul preferat: busuiocul 
Mâncarea preferată: thailandeză
Cafeaua: nespresso
Desert: soufflé au chocholat
Băutura: smoothie
Floare: florile de sezon
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