
Kinga Varga 
Împletind o nouă viziune asupra tricotajului

InevItabIl, pIesele trIcotate clasIce ne poartă cu gândul către darurIle, 
emoțIIle șI jocurIle copIlărIeI, către senzațIa căldurII sau confortul dat 
de o țInută relaxată șI chIar către o dulce reverIe în aroma uneI cănI 
cu ceaI. tehnIcIle seculare de împletIt, care constItuIe șI astăzI mândrIa 
artIzanIlor dIntr-o multItudIne de popoare, au fost împrumutate în lumea 
modeI pentru a reînvIa tradIțIIle sub semnual uneI eleganțe cordIale. 
KInga varga, sIngurul desIgner care șI-a axat creatIvItatea exclusIv pe 
segmentul KnItwear, ne-a vorbIt despre actIvItatea sa, prIn care reușește 
treptat să demoleze preconcepțIIle despre trIcotaj, plasându-l sub 
bInemerItata lumInă a eleganțeI.

Spectaculoasa ședință foto pe care ați realizat-o în Boracay 

reprezintă o avanpremieră pentru o colecție inedită. Ce ne 

puteți spune despre această abordare neconvențională, respectiv 

adaptarea tricotajelor pentru plajă și pentru clima călduroasă, atât 

în privința fibrelor utilizate și a tehnicilor de împletit la care ați 

apelat, cât și în ceea ce privește modelele spre care v-ați îndreptat? 

În ce măsură v-a solicitat creativ și tehnic această colecție?

Ce poate fi mai provocator decât o ședință foto pentru colecția de 

vară 2012 pe o insulă exotică cu palmieri și nisip fin, într-un colț de 

lume unde apa are o culoare ireală, iar cerul pare pictat de mâna 

celui mai talentat maestru al culorilor? Și nu orice colecție, ci una 

de tricotaje, răsturnând percepția învechită asupra tricotajului, care 

poate fi abordat, în anumite forme, inclusiv vara. Dincolo de a fi o 

experiență fascinantă, ședința foto pentru colecția de primăvară-vară 

2012 realizată în insula Boracay a reprezentat o provocare pentru 

mine, ca designer. Odată ajunsă în acest loc minunat, mi-am dat frâu 

liber imaginației. Am simțit nevoia de a reinterpreta tricotul din punct 

de vedere creativ. Găsind inspirația în sentimentele libertății, iubirii, 

pasiunii și în dorința de a trăi clipa, am realizat o colecție în care 

destinul își lasă amprenta. Textura tricotului a devenit foarte fină, 

extrem de subțire, transformându-se într-un voal în relief. Tricotul 

natural, care prezintă o transparență senzuală, poate fi purtat la 

temperaturi amețitoare, în arșița metropolei sau pe o plajă exotică. 

În această colecție m-am jucat cu materiale textile precum inul, 

mătasea, voalul, înnobilate cu accente tricotate, accesorii florale, 

scoici și piele. Pantalonii largi, rochiile și fustele vaporoase, precum și 

maieurile lungi și largi sunt menite să ofere o senzație de libertate. De 

altfel, sloganul colecției este: „Trăiește senzația libertății, descoperă 

transparența senzuală a tricotului și simte răcoarea delicată a mătăsii”.

V-aţi îndreptat spre o nişă asociată în conştiinţa colectivă cu 

numeroase preconcepţii legate de stil, considerată ca având 

un caracter mai degrabă clasic, informal, chiar rustic, dar şi o 

destinaţie mai degrabă funcţională decât decorativă. Cum aţi 

perceput această abordare din par tea potenţialei pieţe şi cum 

consideraţi că a evoluat percepţia consumatorilor cu privire la 

elementele care definesc tricotajele?

Percepția consumatorilor evoluează în direcția potrivită – încet, dar 

sigur. Eu cred că nu există femei care să nu aibă în garderobă un 

produs tricotat sau croșetat. O astfel de piesă devine încă și mai 

prețioasă când poartă semnătura unui designer și în special în 

contextul dat de tendința ascendentă în acest domeniu. Avem un 
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stil de viață evoluat, mult mai aler t, suntem deschiși la nou și tindem 

spre o dezvoltare interioară și, mai ales, spre una exterioară. Creațiile 

KV se adresează acestui segment de consumatori – în pas cu moda, 

receptivi la evoluție, care caută libertatea de alegere. 

Despre segmentul knitwear se poate spune că este unul deosebit 

de versatil şi de complex, înglobând aproape orice stil, atât prin 

modele și prin tehnicile de împletit, cât şi prin paleta de fibre 

abordată. Din această multitudine de stiluri ce valori şi ce imagini 

aţi dorit să extrageţi pentru a vă stabili semnătura de designer?

Prin creațiile mele mă îndrept spre „o nouă eră a tricotajului”, 

una care depășește accepțiunea sintagmei „hainele împletite de 

bunica”, implicând în primul rând o evoluție spre un concept și un 

stil noi. Semnătura mea de designer reiese din abordarea formei, 

una minimalistă, în care accentul cade pe detalii, în special pe 

cele date de împletitură. Stilul pieselor accentuează sensibilitatea 

și frumusețea interioară, care transpar prin împletituri rafinate și 

speciale. Stilul se formează de-a lungul timpului, iar pentru mine, 

ca designer, contează foar te mult ca femeia care îmbracă un 

produs KV să se simtă bine, confor tabil și, în același timp, să fie 

feminină și senzuală.

Cum aţi perceput provocarea de a inova într-un segment care 

– întâlnit fie izolat, la nivel de colecţie, fie ca semnătură – a fost 

interpretat în cea mai mare par te în funcţie de imaginea sa 

clasică şi în care puţini designeri s-au aventurat spre o abordare 

avangardistă?

Îmi plac provocările, sunt adepta noutății și, nu în ultimul rând, am 

întâlnit în drumul meu oameni speciali care au încredere în mine și 

în viziunea mea. 

Pentru colecţii precum Porte-Bonheur sau Angel Touch, sursele 

dumneavoastră de inspiraţie au fost unele lăuntrice, mai precis credinţele 

şi sentimentele. Cum vedeţi legătura dintre starea de spirit şi imaginea 

proprie? Consideraţi că hainele generează anumite trăiri, că noi înşine 

le valorificăm sau, din contră, asistăm la un schimb mutual de energie?

Fiecare colecție Kinga Varga își are povestea sa, o evoluție proprie, 

generând stări și  trăiri, credințe și dorințe, așa cum fiecare melodie 

exprimă o stare a ar tistului. Numitorul comun al colecțiilor KV este 

dat de rafinamentul execuției. Când lucrez la o colecție, o încarc cu 

energie, căldură, sensibilitate, rafinament, feminitate, iar purtătoarea, 

prin atitudinea sa, valorifică fiecare piesă. Prin această legătură ivită, 

creația și purtătoarea sa ajung să se susțină reciproc. 
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Care sunt elementele ce caracterizează linia de lux Unique by 

Kinga Varga, pentru care aţi abordat atât alte tehnici de realizare, 

cât şi o altă paletă de fibre?

Linia exclusivistă a brandului Kinga Varga se caracterizează printr-o 

tehnică nouă de execuție, implicând andrele și croșete create special 

pentru a putea împleti diverse tipuri de materiale și fâșii sau panglici. 

Între acestea pot fi menționate organza, pielea, velurul sau firul 

înnobilat cu cristale. Piesele se realizează exclusiv la comandă, fiind 

create special pentru sufletul fiecărei femei. Împletiturile delicate, 

realizate manual, sunt înnobilate cu materiale precum mătasea, voalul, 

tulul brodat, în timp ce croiala concepută în culorile preferate este 

adaptată fiecărei siluete.

Aţi menţionat în varii ocazii credinţa dumneavoastră în culoare. 

Cum credeţi că ar putea fi demolată preconcepţia conform căreia 

un stil bazat pe culoare este unul pretenţios, îndrăzneţ, în timp ce 

eleganţa este trasată în tonuri neutre, în nonculori şi, în cel mai 

fericit caz, în nuanţe pastel? 

Un stil bazat pe culoare, într-adevăr, este pretențios și îndrăzneț, dar 

acest lucru nu înseamnă neapărat o lipsă de eleganță. O rochie lungă 

roșie, spre exemplu, poate fi extrem de elegantă, depinde de stilul 

abordat.

Abordând o nişă care contopeşte minuţiozitatea, atenţia, un 

caracter atemporal, un stil relaxat, dar şi elegant, am fi foar te curioşi 

să aflăm care este definiţia luxului în viziunea dumneavoastră.

În viziunea mea, luxul este dat de timpul liber în care pot „respira” în 

tihnă, fără să  depind de spațiu și timp.

În ce branduri de lux, din orice domeniu, vă regăsiţi?

Boucheron – pentru minunatele accesorii din linia de cruise, Château 

Pétrus Wine.

Ce loc este cel mai aproape de sufletul dumneavoastră şi ce 

destinaţie v-ar tenta pe viitor pentru o vacanţă? 

În momentul de față locul cel mai aproape de sufletul meu este 

acasă... Pe viitor m-ar tenta o croazieră în Alaska.

Cu ce proiecte ne veţi mai surprinde? 

La momentul potrivit, vă voi dezvălui. Până atunci, stați pe aproape... 
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