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Ani de-a rândul, totul a fost tricotat la ro-
mâni: altceva nu se găsea sau nu erau bani. Să 
ridice mâna ăla care n-a avut măcar un fular 
tricotat. Mohairul era la putere. Aşa că, des-
tul de firesc, odată cu apariţia hainelor „de-a 
gata”, românul a aruncat la gunoi tricotajele 
şi nici n-a mai vrut să audă de ele.
În contextul ăsta şi al unei Românii care abia 
începea să prindă gustul designerilor români, 
îşi face intrarea în scena modei Kinga Varga, 
singurul designer român specializat pe trico-
taje. Şi imposibilul devine brusc posibil. 
Astăzi, la şase ani distanţă de la debut, pe 
balansoarul mov din curtea casei unde Kinga 
are atelierul, o întreb inocentă pe designeri-
ţa teribil de fresh (pentru ora 10 dimineaţa a 
unei zile de marţi) de unde atâta curaj. Nu i-a  
fost frică? Începe să râdă sincer și la fel de 
proaspăt: „Am fost inconştientă. Da, pe  
undeva am fost şi inconştientă, pe undeva  
mi-am dorit foarte mult să ajung să fiu cu-
noscută la un anumit nivel în domeniu. Şi 
pentru asta trebuia să ies cu ceva în evidenţă, 
să vin cu ceva nou. Pe de altă parte, am avut 
şi mult noroc. Dar poate şi din dorinţa mea 
arzătoare de a ajunge sus. Poate şi de asta.”
Încet-încet, Kinga s-a aşezat pe nişa ei, ne-
exploatată până atunci de nimeni din  
România, şi a continuat să urce. 
Colecţiile sale de toamnă-iarnă au fost pri- 
mite cu braţele deschise şi aplauze răsună- 
toare și de critici, şi de consumatori. Inti-
mitatea şi căldura pe care le transmiteau 
tricotajele Kingăi i-au făcut pe românii con-
sumatori de modă şi de frumos să renunţe la 
prejudecăţile asupra tricotajelor. 
Curajul (sau inconştienţa) Kingăi nu s-a 
oprit însă aici. Voia mai mult. Astfel că în 
2011 vine cu prima colecţie de primăvară-va- 
ră de tricotaje. Pentru românii în a căror 
mentalitate colectivă tricotaje = iarnă. Hai-
de, Kinga, nici de data asta nu ţi-a fost frică? 
„Am încercat să scot tricoturi foarte subţiri. 
Dar e foarte greu să schimbi mentalitatea. 
Nici nu ştiu dacă la noi o să poţi vreodată 
să o schimbi. Lumea credea că am luat la 
metraj. E greu să educi. De asta am încercat 
să scot pe perioada de vară produse care sunt 
foarte fin tricotate şi să le găsesc o altfel de 
prezentare. Unii nici nu-şi dau seama că e 

La o primă şi pertinentă privire, pare cel 
puţin imposibil să te impui ca designer 
de tricotaje într-o ţară care a „mâncat” 
până la intoxicaţie tot ce se putea tricota. 
La o a doua și revelatoare privire, dai 
peste Kinga Varga și îți dai seama că, da-
că știi ce vrei, poți să faci, practic, orice. 
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„Am învăţat să înot şi m-am aruncat în 
marea largă, să văd ce se întâmplă. 

E mai palpitant așa, libertatea e mai mare.”
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Rochie mini cu umeri accentuați și 
„aripi florale”, 400 lei, 
din linia de bază KV,prêt-à-porter, 
disponibilă în showroom-ul Kinga Varga


