AUTENTICA
Av e m

g r i j ă

d e

va l o r i l e

n o a s t r e

Respect, admirație, grijă,
optimism, ambiție.
Valorile noastre.
Cu acestea s-a construit în o sută de ani și așa se va șlefui
de acum înainte România, cea pe care o purtăm în sufletele
noastre când zburăm la mii de kilometri pentru un vis, când
adunăm milioane de secunde de zbateri pentru a obține ceva
memorabil, când privim răsăritul de soare din Delta Dunării,
când ne îmbrățișăm părinții, când ne urcăm pe podium cu
tricolorul la piept.

1/6

Mi-am

dorit,

pentru

Centenarului,

un

Anul

proiect

personal, de suflet și ambițios
— pentru că așa am învățat
eu că se fac lucrurile bune
și bine —

unul în care să vorbim noi despre noi și

ce ne definește așa cum ne-ar plăcea să vorbească o lume
întreagă. Să privim cu atenție la ce ne e drag și ce ne-a ieșit
frumos și să ne amintim că sunt motive de admirație și de
bucurie foarte-foarte aproape de noi. Să cunoaștem oameni
care nu au obosit și să le respectăm talentul și strădania.
Să ne întoarcem spre ce ne definește și să ne redescoperim
optimismul.
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Autentica – Avem grijă de
valorile noastre

a adunat creațiile celor

100 de designeri români, talentați și dedicați, pe care am
reușit eu să-i descopăr în acest an. Aș vrea să-i cunoașteți și voi
pe fiecare, să-i înțelegeți, să le aflați povestea, să pătrundeți
în universul artistic al fiecăruia în parte. Cu siguranță mai
sunt și alții care merită descoperiți și sper să continuăm
proiectul în viitor. Am pornit cu gândul la câțiva pe care-i
îndrăgesc, apoi pasiunea mea pentru fashionul românesc de
inspirație autentică a descoperit noi și noi nume. Treptat, din
ceea ce mi-am dorit a fi un exercițiu de admirație, Autentica
s-a transformat într-o poveste, într-o celebrare a spiritului
autentic românesc, transpus atât de frumos și de original în
ceea ce am putea numi, cu adevărat, artă.
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Vă i n v i t , a ș a d a r ,
î n t r - o c ă l ăt o r i e
fa s c i n a n tă p r i n l u m e a
fa s h i o n u l u i r o m â n e s c
contemporan, să ne
r e c u n o a ș t e m va l o r i l e ,
să le admirăm și să le
p o t e n ță m .
Ana Maria Brânză
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Autentica.
Un proiect AMBițios,
dedicat românilor
iubitori de frumos!
„În perioada interbelică, şi Regina Elisabeta, dar şi Regina Maria, după
câte ne sunt cunoscute din istorie aceste lucruri, sunt mari iubitoare
de costum tradiţional, sunt de-a dreptul îndrăgostite de aceste ţinute
fastuoase şi emblematice, adoptându-le ca piese de prezentare la
diversele evenimente de rang înalt, regal poate şi datorită faptului că
ele nu erau românce. Dar au înţeles mesajul profund al acestei cămăşi
româneşti, lucrată în ruralitate, ca emblemă identitară, ca marcă a
etniei. Atunci a apărut fenomenul atelierelor regale, iar ia ajunge să fie
plimbată în toate marile expoziţii universale pe mapamond. Începând
cu 1900, ia devenise unul dintre reperele de mare importanţă pentru
exprimarea identităţii etnice.”
Dr. Doina Dascălu Işfănoni, istoric de artă, cercetător etnolog
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„Autentica – Avem grijă de
valorile noastre”

promovează piese

vestimentare, încălțăminte și accesorii semnate de designeri
români sau cu motive românești, care pot fi considerate
încadrabile în moștenirea culturală, folclorică, artistică a
României.
Această campanie urmărește să scoată în evidență valori
românești autentice, respectate, să deschidă o nouă poartă
de expunere publică la confluența culturii, sportului și artei
vestimentare.
De asemenea, se va constitui într-un efort de educare
a publicului în a recepta și admira creații originale
contemporane, în a le include în garderoba personală și
a le valorifica, atât în stilul cotidian, cât și cu diferite ocazii
speciale.
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Pentru a marca simbolic legătura cu Anul Centenarului,
s-au adunat 100 de nume de designeri români talentați
și pasionați, care vor fi prezentați pe rând, în mediile de
promovare dedicate:

Vă invităm să-i cunoașteți și aici.

Campania se va încheia la finalul anului 2018/ începutul anului 2019,
printr-un eveniment caritabil și câteva surprize.
Bucurați-vă de Autentic(a) și rămâneți pe aproape! :)
©AMB.Autentica 2018

