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“I think and hope I have changed 
the way we look at hats. They are 
no longer symbols of conformity 
but highly individual acts of 
rebellion.”  - Philip Treacy

#poStăriUrbane



Pledoarie pentru
PĂLĂRIE.

15 designeri români care au readus 
pălăria în prim plan.



1. Kristina 
Dragomir.

Ceea ce creează Kristina este o 
expresie artistică a personalității 
oamenilor. Acesta este motivul 
pentru care nu veți găsi două 
piese la fel în portofoliul său. 

Tot ceea ce vezi și atinge este 
realizat manual, cu pasiune.

https://kristinadragomir.com/ 
https://www.facebook.com/HeadsNotHats 
https://www.instagram.com/dragomirkristina/

Foto: Paul Buciuta | revista Tango

https://kristinadragomir.com/
https://www.facebook.com/HeadsNotHats
https://www.instagram.com/dragomirkristina/


Kristina Dragomir a fost numită 
furnizor oficial pentru Casa 
Regală Română. Principesa 
Margareta a purtat pălării 
Kristina Dragomir în multe ocazii 
de mare anvergură: Royal Ascot, 
Jubileul de diamant al reginei 
sau Căsătoria regală din 
Luxemburg. 

Poți găsi pălăriile ei în buticuri 
rafinate din România, precum și 
în magazine din întreaga lume, 
inclusiv Paris, Chicago, Brescia, 
Kiev, Hong Kong și Tokyo.



2. Pălăria 
Dădârlat.
A trecut mai bine de un secol de 
la momentul când, în 1896, Ion 
Dădârlat a pus bazele acestei 
afaceri de familie, în Săliștea 
Sibiului. 

Chiar dacă tradiția lucrului 
ardelenesc bine făcut, s-a 
păstrat tot timpul în Atelierele 
Dădârlat, de-a lungul vremii, o 
viziune modernă și-a pus 
amprenta, după 1989, asupra 
brandului deja cunoscut ca 
Pălăria Dădârlat. 

https://palariadadarlat.ro/
https://www.facebook.com/palariadadarlat/
https://www.instagram.com/palariadadarlat/

Foto: urbeamea.ro

https://palariadadarlat.ro/
https://www.facebook.com/palariadadarlat/
https://www.instagram.com/palariadadarlat/


Fie că e vorba de colecții retro 
sau vintage, pălării chic sau 
elegance, modele care se poartă 
pe stradă, la vânătoare sau în 
club, pălăriile Dădârlat continuă 
tradiția începută în 1896 și 
reprezintă un accesoriu elegant, 
necesar și de calitate, care 
trebuie să facă parte din 
garderoba oricărei persoane 
pentru care eleganța înseamnă 
personalitate și atitudine.



3. Maria 
Pălăria.
„Pălăria trebuie să fie o reflexie a 
sufletului fiecărui om”, zice Maria 
Dumitrache. 

Maria a păstrat tehnicile de lucru 
tradiționale, drept urmare, nu 
găsești nicio mașină de cusut în 
atelierul ei. Totul îi trece prin 
mâini. După ce alege materialul 
(fetrul), îl pune la abur pentru a 
se înmuia, îl trage pe calapod, îl 
sugrumă cu o sfoară și, după ce 
a prins forma potrivită, îl 
dezleagă și îi dă foc. Ultimul pas 
este accesorizarea pălăriei, unde 
Maria dă frâu liber imaginaţiei. 

https://www.facebook.com/mariapalariaa/
https://www.instagram.com/mariapalaria/

https://www.facebook.com/mariapalariaa/
https://www.instagram.com/mariapalaria/


Deși are doar 26 de ani, Maria a 
creat pălării pentru multe vedete 
și artiști din România. Dar Maria 
spune că povestea ei nu este 
despre asta, ci despre cât bine și 
câtă bucurie i-au adus pălăriile în 
viață. 



4. Ana 
Istodorescu.

NITA SAO este un alt mod de a 
spune Ana Isto(dorescu). Un 
alter ego pentru un tânăr 
designer român care își propune 
să facă din această lume un loc 
mai fascinant, creație cu creație. 

"Aspiră sa inspiri înainte să 
expiri."

https://www.nitasao.com/
https://www.facebook.com/HouseOfNITASAO/
https://www.instagram.com/nitasaoinsta/

https://www.nitasao.com/
https://www.facebook.com/HouseOfNITASAO/
https://www.instagram.com/nitasaoinsta/


Creația ”100 de Bujori 
Românești”, a fost selectată în 
cadrul expoziției centrale de 
pălării – ”The Great Hat 
Exhibition 2019”. Anul acesta, 
tematică expoziției este 
”Grădinile Lumii”, iar pălăria Anei 
Istodorescu a putut fi admirată 
alături de alte 200 de creații ale 
modiştilor din întreagă lume, în 
inima Londrei, la Galeria Menier.

Pentru crearea piesei ”100 de 
Bujori Românești”, tribut adus de 
designer-ul NITA SAO (anagrama 
de la ANA ISTOdorescu) celor 100 
de ani de Românie modernă, a fost 
nevoie de peste o mie de petale, 
sute de frunze și zeci de ore de 
lucru de mână.

https://www.londonhatweek.com/
https://www.londonhatweek.com/
https://www.londonhatweek.com/


5. Eleonora 
Bruno.
Eleonora Bruno, numită ELY.B, 
este o creatoare de modă 
româncă de 31 de ani, din Italia. 

Pălăriile ei au apărut pe mai 
toate copertele revistelor de 
modăimportante: Vogue, Harper'
s Bazaar și L’Officiel, au fost 
purtate de redactorii șefi Vogue, 
Anna Dello Russo și Giovanna 
Battaglia, dar și de Jennifer 
Lopez.

http://www.elybeleonorabruno.com/
https://www.facebook.com/elybeleonorabruno/
https://www.instagram.com/elybeleonorabruno/

http://www.elybeleonorabruno.com/
http://www.elybeleonorabruno.com/
https://www.facebook.com/elybeleonorabruno/
https://www.instagram.com/elybeleonorabruno/


„Pălării importante pentru mințile 
inteligente”, aceasta este 
filozofia Eleonorei Bruno și 
definește perfect munca 
designerului și clientul tipic.



6. Mihaela 
Bachmann.
Se ocupă de marketing de 23 de 
ani şi este pasionată de artă şi 
lucruri frumoase. A urmat un curs 
de design vestimentar şi istoria 
costumului şi un altul de 
confecţionat pălării, chiar în 
micuţul atelier al unui 
meşteşugar român. Talentul l-a 
moştenit de la bunica din partea 
mamei şi îl perfecţionează zi de 
zi.

www.atelierbymb.com
https://www.facebook.com/AtelierbyMB/
https://www.instagram.com/mihaela_bachmann/

http://www.atelierbymb.com/?fbclid=IwAR0VV0CB-eYnstT3OwjNR940120Etv4l1aJA3cALqIPIL9unUlUWl2Oewp4
https://www.facebook.com/AtelierbyMB/
https://www.instagram.com/mihaela_bachmann/


“Este o meserie pe care trebuie 
să o faci doar cu sufletul, altfel 
nu se poate. Să confecţionezi 
pălării nu este atât de simplu: pe 
langă multă imaginaţie, ai nevoie 
de măiestrie la cusut şi de ceva 
fortă că să poţi modela pălăria 
pe calapod.”



7. Mădălina 
Vlad.

În trecut, s-a ocupat de partea 
de relaţii publice pentru mai mulţi 
artişti din ţară. Imaginaţia bogată 
a îndreptat-o spre o carieră de 
“modistă”, terminologia corectă 
pentru ceea ce face Mădălina 
Vlad.

www.madalinavlad.ro
https://www.facebook.com/madalinavladpalarii/
https://www.instagram.com/madalinavlad/ 

http://www.madalinavlad.ro/?fbclid=IwAR1FMCTL0CyBkAGBpTjqb79key_oa7XWlVIOjnYgn2OJfFKj7vO89W_drj4
https://www.facebook.com/madalinavladpalarii/
https://www.instagram.com/madalinavlad/


“Orice piesă este ideal să fie 
realizată impecabil, finisată 
corect, dar ca să treacă testul 
timpului, este important cum este 
purtată şi de către cine. Moda a 
devenit o industrie şi 
funcţionează într-o oarecare 
ciclicitate, dar o femeie cu 
personalitate şi stil poate purta 
orice, oricând, indiferent de 
tendinţe.”



8. Cosmina 
Nicolescu.
Fandacsia este atelierul în care 
Cosmina Nicolescu scrie pălării 
și alte concepte de pus pe cap. 

A absolvit Facultatea de Regie si 
Film şi iată că astăzi Cosmina 
reuşeşte, prin talentul său, să 
„regizeze” eleganţa şi 
rafinamentul de odinioară, astfel 
încât să le transpună în creaţii 
unice şi inedite.

http://www.fandacsia.ro/
https://www.facebook.com/Fandacsia
https://www.instagram.com/fandacsia/ 

http://www.fandacsia.ro/
https://www.facebook.com/Fandacsia
https://www.instagram.com/fandacsia/


“Fandacsia este o nebunie 
temporară cu pene, funde, 
nasturi şi mult plastic. Un plastic 
nobil pentru că e pe un cap. 
Un plastic citat şi omnipotent şi 
aiurea hulit. 

Este o frondă lejeră, de vară, 
fără mize prea mari iar stindardul 
lansat de mine este păsărica 
roşie care stă chiar în vârful 
capului fără nici o jenă.”



9. Corina 
Leca.

Turism, organizare de 
evenimente sau pălării, toate 
sunt, pentru Corina Leca, un 
mod de exprimare artistică. 

https://decorinahats.com/
https://www.facebook.com/decorinahats/
https://www.instagram.com/decorina_hats/

https://decorinahats.com/
https://www.facebook.com/decorinahats/
https://www.instagram.com/decorina_hats/


“Pălăria are o energie foarte 
puternică şi numai dacă eşti 
conştient de cine eşti poţi să îţi 
asumi asta.”



10. Dorina 
Morna.

Cândva semăna zâmbete dis de 
dimineaţă pentru că abia aştepta 
să ajung la locul de muncă. Pe 
atunci – casa de Modă „VENUS” 
din ORADEA era ceva 
nemaipomenit în sfera design-
ului vestimentar.  

Din 1980 până în prezent, 
pasiunea pentru pălării şi 
accesorii a dezvoltat un 
portofoliu impresionant de lucrări 
unicat ale creatoarei de pălării şi 
accesorii – Dorina Morna. 

http://dorinamorna.ro/
https://www.facebook.com/DorinaMorna-
PalariiAccesorii-480239595472716/

http://dorinamorna.ro/
https://www.facebook.com/DorinaMorna-PalariiAccesorii-480239595472716/
https://www.facebook.com/DorinaMorna-PalariiAccesorii-480239595472716/


“Niciodată nu spun „nu se 
poate”. Întotdeauna învăţ şi 
cresc în ceea ce ştiu face. 
Descopăr, simt, înţeleg şi cred 
că pot aduce fericire prin creaţia 
mea! 

Consider că pentru sublim 
trebuie militat şi oamenii trebuie 
învăţaţi cu frumosul. Doar aşa 
putem spune că ne-am făcut 
bine treabă pe acest pământ. 

Restul sunt doar elemente de 
umplutura, poate nesemnificative 
în comparaţie cu câtă fericire 
suntem capabili a oferi!”



11. Neli S 
Grimm.

Cu un ochi pentru detalii și 
mâinile experimentate în bijuterii, 
pălăriile pe care le creează Neli 
Grimm, sunt o combinație foarte 
definitivă a repertoriului de 
abilități pe care îl deține.

https://www.facebook.com/NeliSGrimm/

https://www.facebook.com/NeliSGrimm/


Datorită interesului său pentru 
bijuterii și pălării, Neli Grimm a 
reușit să le lege pe cele două 
pentru a produce piese care 
reflectă propria semnătură și 
sunt cu adevărat unice pentru 
brandul său.



12. Marieta 
Kojanov.
Fondat în 2013 de Marieta 
Kojanov şi Dan Govella, atelierul 
Ralitza a plecat la drum ca o 
mică afacere de familie şi cu 
dorinţa de aduce ceva unic în 
segmentul de accesorii de 
manufactură din România. 

După numai trei ani pe piaţă din 
România, în 2016, Brandul 
Ralitza colaborează cu 
Discovery Channel şi realizează 
o specială şi impresionantă 
colecţie de şepci, pentru mini 
seria filmului History Harley and 
the Davidson.

https://ralitza.ro/ 
https://www.facebook.com/ralitzatailoring/

https://ralitza.ro/
https://www.facebook.com/ralitzatailoring/


Ralitza este furnizor oficial al 
Morgan Club România, partener 
al Concursului de Eleganţă 
Sinaia organizat de Retromobil 
Club România, partener al 
evenimentelor Retro Regatta, 
Urmează-ţi pasiunea! şi alte 
evenimente care îmbină 
frumosul cu accesoriile clasice şi 
retro. 
  
Participările la importante 
evenimente din Italia ca Auto 
Moto d'Epoca Padova şi Pitti 
Uomo Florenţa au făcut 
cunoscutele accesorii Ralitza şi 
pe plan internaţional. 



13. Vlad 
Straticiuc.

Locuind în Spania din 2005, 
Vladimir Straticiuc a început să 
lucreze în atelierul designerului 
de modă Roberto Diz. Acesta a 
fost momentul când și-a început 
cariera designer de palarii.

http://www.vladimirtocados.com/?0
https://www.facebook.com/Vladimir-
Tocados-139310866134474/ 
https://www.instagram.com/vladimirtocados/

http://www.vladimirtocados.com/?0
https://www.facebook.com/Vladimir-Tocados-139310866134474/
https://www.facebook.com/Vladimir-Tocados-139310866134474/
https://www.instagram.com/vladimirtocados/


Premiat pentru creațiile sale în 
competiții internaționale de 
pălării, cum ar fi Royal Ascot, 
Vladimir a fost, de asemenea, 
recunoscut pentru munca sa la 
câștigarea concursului „HATalk 
Diamond Jubielee International 
Millinery Competition 2012” 
onorat de regina Elisabeta a II-a 
a Angliei.



14. Iuliana 
Chiroșca.

Iuliana Chiroşca investeşte suflet 
şi bani într-o afacere devenită 
cunoscută atât în Moldova, cât şi 
în străinătate.

https://www.facebook.com/julieannemillinery/ 
https://www.instagram.com/chiroscaiuliana/

https://www.facebook.com/julieannemillinery/
https://www.instagram.com/chiroscaiuliana/


“O pălărie nu este un lux .... este 
o atitudine. Lăsați-vă să ieșiți din 
mulțime!”



15. The Hat 
Butcher.

Un autodidact care 
confecționeaza pălării 
personalizate manual, folosind 
modalități vechi.

https://www.facebook.com/TheHatBucher/ 
https://www.instagram.com/the.hatbutcher/

https://www.facebook.com/TheHatBucher/
https://www.instagram.com/the.hatbutcher/


thehat.butcher@gmail.com
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WWW.CITADINA.RO


