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|  ludmila cocieru,
șef secție mărci internaționale, aGepi

Femei care au făcut istorie și 
mărci care le-au făcut FEMEI

(Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și 
Margaret Thatcher)

Marea Britanie este țara care se asociază cu 
noțiunile de tradiție, stabilitate, calitate și care dă 
tonul stilului și modei contemporane. La fel și pro-
prietatea intelectuală se dezvoltă pe baza acelorași 
piloni și la fel de vertiginos ca și moda.

Londra este unul din orașele importante în care 
se creează moda mondială. Pe unele din străzile 
sale se întâlnesc și conviețuiesc perfect tradițiile se-
culare și tendințele ultramoderne, aici își are locul 
conservatismul, clasicul și ideile novatoare. Mărcile 
reprezintă o parte esențială din proprietatea inte-
lectuală și merg în tandem cu stilul și moda care 
guvernează lumea.

Stil, eleganță, pres-
tanță. Sunt cuvintele 
ce se potrivesc cel 
mai bine celor două 
doamne ce au făcut 
istorie în Regatul Unit − 
regina Elisabeta a II-a 
și fostul prim-minis-
tru, Margaret That-
cher, cea din urmă 
fiind considerată și 
ambasadoarea stilu-
lui britanic.

În peisajul regal, la fel și în cel politic, hainele nu 
sunt doar un banal element vestimentar. Indiferent 
de context, vestimentația aleasă îndeplinește cu 
strictețe rolul de uniformă. Regina Elisabeta a II-a, 
dar și fostul prim-ministru al Marii Britanii, Margaret 
Thatcher, au ilustrat cu prisosință acest fapt.

Doamne deosebite, au utilizat moda ca instru-
ment de comunicare și au promovat, prin ținuta lor, 
o imagine foarte șic și burgheză. Elisabeta a II-a a 
știut să ”îmblânzească” și să-și atribuie codurile ves-
timentare ale monarhiei de o asemenea manieră, 
încât să-și creeze propriul stil.

Renumitul designer Alexandre Vauthier afirma: 
”Regina Elisabeta a II-a are propriul său stil și acesta 
i se potrivește foarte bine. Este ADN-ul său. Este uni-
ca din lume care se îmbracă astfel”. 

În garderoba reginei sunt prezente toate culori-
le curcubeului, fiind supranumită și ”Maiestatea sa 
curcubeul” sau, conform CNN - ”Regina culorilor”, 
dar această tendință are și o explicație. Este im-
portant ca nuanţa aleasă să se potrivească nu doar 
Reginei, ci și dres-codului regal și evenimentului la 
care este prezentă, și să fie ușor de remarcat oriun-
de s-ar afla ”pentru că o regină trebuie văzută de 
toți și de la o distanță cât mai mare”, afirmă croito-
reasa personală a reginei, Angela Kelly. 
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Totuși, culorile preferate ale reginei sunt galben, 
mov și, în special, albastrul (reprezintă 29% din 
garderobă, statistică efectuată de revista Vogue), 
aceasta din urmă caracterizând-o și pe Margaret 
Thatcher, chiar și la 4 mai 1979, ziua investirii sale în 
funcția de prim-ministru al Marii Britanii, era îmbră-
cată în costum de culoare albastră .

Un taior, o fustă, o bluză de mătase, un colier de 
perle și o pieptănătură impecabilă au creat marca 
”Regina Elisabeta a II-a” și marca ”Margaret That-
cher”. Două mărci remarcabile ce au la baza lor 
mărci vestimentare și de accesorii cu tradiție, de-
oarece, asemeni caselor regale, și mărcile au istorii 
zbuciumate sau glorioase, unele au un traseu scurt, 
stingându-se înainte să strălucească, iar altele par 
să dăinuie deceniu după deceniu.

Un exemplu de longevitate strălucită sunt și 
mărcile britanice la care ne vom referi în continua-
re. Una dintre ele are o istorie de peste 300 de ani. 
Ne referim la marca  care a executat broderiile cu 
perle și cristale de pe rochia de mireasă a reginei 

Elisabeta a II-a, creată de către designerul Casei Re-
gale britanice, Norman Hartnell. Ede & Ravenscroft 
este cea mai veche croitorie din Marea Britanie și a 
fost fondată în 1689 de către William și Martha Shu-
dall. Numele actual datează din 1902 și este un re-
zultat al moștenirii companiei de Joseph Ede și apoi 
fuzionarea cu producătorul de peruci Ravenscroft. 
Şi în prezent aici se fabrică peruci și robe pentru ju-
decători, dar și vestimentație pentru membrii Casei 
Regale.

Celebra marcă britanică „Aquascutum”, care a fost 
mai mult timp principalul furnizor de îmbrăcăminte 
și accesorii al Casei Regale britanice, a fost creată în 
anul 1851 de croitorul și antreprenorul John Emary. 
Compania, denumirea căreia în traducere înseam-
nă ”scut de apă”, și-a făcut un nume prin fabricarea 
mantourilor și hainelor din materiale impermeabile. 
Soldaţii britanici au purtat mantouri impermeabi-
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le de la Aquascutum în timpul Războiului Crimeii 
(1853-1856) și în Primul Război Mondial (1914-
1918). Tot marca Aquascutum purta și regele 
Eduard al VII-lea, care în 1897 i-a atribuit statutul 
de principal furnizor al Curţii Regale britanice. În 
urma crizei din anul 2008, Aquascutum a obținut 
dreptul de a exporta produsele sale în Japonia, 

China, Coreea de Sud 
și India, dar cu riscul 
de a-și pierde statutul 
de furnizor al Casei 
Regale. În prezent, o 
clientă fidelă a Aquas-
cutum este regina Marii 
Britanii Elisabeta a II-a .

De asemenea, și premierii Winston Churchill și 
Margaret Thatcher au preferat eleganţa severă a 
acestui brand. În garderoba Doamnei de fier se re-
găsesc mai multe taioare Aquascutum, croite pen-
tru ea personal de către Margaret King, designerul 
acestei companii:    

În ceea ce privește încălțămintea, ambele doam-
ne preferă pantofii comozi, cu toc nu prea înalt, ai 
casei de modă H&M Rayne, fondată în 1889 de că-
tre Henry și Mary Rayne, bunicii lui Edward Rayne, 
cel care a creat pantofii de mireasă din satin pentru 
regină. 

Margaret Thatcher mai prefera și pantofii desig-
nerului italian Salvato-
re Ferragamo, care în 
anul 1927 a întemeiat 
compania și marca 
cu același nume, fiind 
principalul novator în 
industria creatoare de 
încălțăminte. Anume 
Salvatore Ferragamo 
a inventat tocul de tip 
stiletto, dar și a reînvi-
at talpa dublă (platfor-
ma). În prezent, Salva-
tore Ferragamo   este 
o companie imensă 
care produce nu doar 
încălțăminte, dar și îm-
brăcăminte, accesorii și 
parfumuri.

Margaret Thatcher era cunoscută nu doar pentru 
faptul că a fost prima femeie premier al Angliei, dar 
și pentru că a introdus moda în lumea politicului și 
afacerilor. Cartea ei de vizită – un costum perfect cu 
fustă creion, o geantă neagră și, desigur, vestitele ei 
broșe. 

A purtat broșe de-a lungul carierei sale politice, 
doar pe umărul stâng. Îi plăceau broșele în stil mo-
dern, la fel ca și reginei Elisabeta a II-a, în colecțiile 
lor găsindu-și locul broșe-flori, fluturi, insecte.
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 Designerii de modă de multe ori i-au propus să 
creeze o broșă exclusivă, care 
să-i poarte numele. De exem-
plu, casa Chanel a creat pentru 
Thatcher o broșă din platină, 
în formă de floare, care poartă 
numele premierului. 

Ambele doamne ale istoriei britanice respectau 
cu strictețe una din regulile lui Coco Chanel, care 
afirma: ”Femeia trebuie să poarte minimum de bi-
juterii, de exemplu, o broșă, un ceas de marcă sau o 
brățară și un inel – este suficient pentru a fi ideală”.

În afară de broșe și bijuterii din perle, un acceso-
riu preferat al reginei și al Doamnei de Fier era gean-
ta neagră Asprey. Adversarii premierului au numit 
această geantă “teribilă”, deoarece cu ajutorul ei Mar-
garet Thatcher a știut cum să se impună în fața lor. 
Geanta reprezenta una din armele ei cheie, cea pe 
care o folosea pentru a arăta că are ultimul cuvânt. 
Thatcher era cunoscută pentru felul în care își accen-
tua ideile cu... geanta. ”Era arma ei”, spune Edwina 
Currie, cea care a văzut-o conducând țara în calitate 
de prim-ministru. Se spune că fostul Prim Ministru al 
Marii Britanii își așeza geanta strategic pe masă, pen-
tru a simboliza putere în cadrul discuțiilor politice.

Pentru regină, geanta Asprey este mereu asorta-
tă cu pantofii   și reprezintă un instrument de comu-
nicare cu angajații săi.

Asprey (inițial Asprey 
& Garrard)   este o com-
panie de bijuterii și ma-
rochinerie de lux, fon-
dată la Londra în 1735 
de către George Wickes. 
Primul mandat regal l-a obținut în 1862, fiind biju-
tierul oficial al Casei Regale britanice până în 2007.

Pe lângă geanta Asprey, Maiestatea Sa și Mar-
garet Thatcher aveau și 
genți Launer  London, 
brand pe care îl adoră, 
în special gențile Bellini   
și Adagio. În colecția de 
genți a reginei se mai 
regăsesc și alte mărci 
de genți – Launer  (Lisa) 
și  (Traviata), care sunt 
asortate cu ținutele 
Maiestății sale. 

Margaret Thatcher a 
început să-și cumpere 
genți Launer London  
după ce directorul com-
paniei, Gerald Bodmer, 
i-a oferit un astfel de ac-
cesoriu în dar, alături de 
o ilustrație care o înfățișa 
lovind Argentina cu 
geanta − o aluzie la răz-
boiul dintre Argentina și 
Regatul Unit în 1982.

Mănușile și pălăriile sunt accesorii nelipsite în 
ținuta femeilor istorice ale Angliei. Dior  spunea că 
pălăriile sunt simbolul civilizației. 
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Fiind o lady de la pălărie până la pantofi, Mar-
garet Thatcher a purtat pălărie cu mândrie, aceas-
ta punându-i în valoare feminitatea și stilul său 
ireproșabil.

Pălăria reginei este obiect cu statut, destinat să 
ilustreze cât de importantă este cea care o poartă, 
la fel ca și coroana. Maiestatea Sa deține o impresi-
onantă colecție de pălării, care numără circa 5000 
de exemplare de toate formele și culorile  și fiecare 
dintre ele a avut onoarea să fie ”plimbată” cel puțin 
o dată de regină, chiar și cele de-a dreptul ciudate . 

La concursul de pălării, organizat în Marea Brita-
nie cu ocazia jubileului de diamant de la urcarea pe 
tron a Reginei Elisabeta a II-a, concurenţii trebuiau 

să confecţioneze pă-
lăria care ar întruchipa 
cât mai bine spiritul 
englezesc și nobleţea. 
Pălărierul moldovean 
Vlad Straticiuc, care a 
și câștigat aceste con-
curs, a ales culorile au-

riu și mov, iar designul avea menirea să redea acele 
trăsături ce ar corespunde și ar descrie perfect per-
sonalitatea Maiestățiii Sale.

Bijuteriile femeilor 
de la Curtea Regală bri-
tanică și a altor femei 
din beau-monde-ul englezesc sunt create în mare 
parte de renumita casă „Cartier”. 

Parfumurile prefera-
te ale reginei Elisabeta 
a II-a (dar Maiestatea Sa 
nu vrea să se știe care 
anume dintre ele) sunt de la firma „Floris”, creată în 
1730 de către Jean Famenias Floris, originar din Mi-
norque. În 1818 devine parfumierul regelui George 
IV, firma ce-i poartă numele menținându-și acest 
statut până în prezent.

Își îngrijește pie-
lea cu produse  „Cla-
rins” pentru hidratare și 
demachiere și mai folo-
sește și o cremă antirid.

Cu ocazia încoronării sale, în 1952, regina Elisa-
beta a II-a a comandat un ruj special care să se asor-
teze cu rochia purtată 
în acea zi importantă. 
Nuanţa a fost nouă, 
unică, personalizată, 
de un roșu-violet, iar 
rujul s-a numit “The 
Balmoral Lipstick”, în 
cinstea castelului regi-
nei din Scoția. În trusa 
regală de cosmetice se 
regăsește și rujul Eliza-
beth Arden.

Mărcile britanice au știut să păstreze clipele lor 
de glorie, locul pe care îl ocupau altădată în maga-
zine și în conștiința consumatorilor, în pofida presi-
unii din partea concurenților mai agresivi.
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REZUMAT

 Femei care au făcut istorie și mărci care 
le-au făcut FEMEI (Regina Elisabeta a II-a a Marii 
Britanii și Margaret Thatcher). Prezentul studiu 
este o încercare de a reflecta importanța, longevi-
tatea și funcționalitatea mărcilor britanice în cadrul 
proprietății intelectuale nu doar la nivel național, ci 
și internațional, având o influență și o pondere im-
punătoare similară cu cea a suveranilor englezi în 
istoria mondială a tuturor timpurilor.

ABSTRACT

Women Who Made History, Trademarks Ha-
ving Made Them WOMEN (Queen Elizabeth II of 
Great Britain and Margaret Thatcher. This study is 
an attempt to reflect the importance, longevity and 
functionality of British trademarks under intellec-
tual property not only nationally but also interna-
tionally, having an impressive influence and weight 
similar to that of the stately English monarchs in 
world history of all times.

РЕФЕРАТ

Женщины, вошедшие в историю, и товар-
ные знаки, придавшие им женственность. 
(Королева Великобритании Елизавета II и 
Маргарет Тэтчер). Это исследование представ-
ляет собой попытку отразить важность, долго-
летие и функциональность британских брендов 
в качестве интеллектуальной собственности не 
только на национальном, но и на международ-
ном уровне, обладавших таким же влиянием и 
значением в мировой истории, как и английские 
монархи.


