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Cum arată femeia care face o Irregular Choice?  
Clientele noastre pot fi adolescente, dar şi bunicuţe. 
Dacă îţi place să ieşi în evidenţă, dacă îţi doreşti puţină 
culoare şi nebunie în viaţa ta, atunci Irregular Choice ţi 
se potriveşte ca o mănuşă. Totul se rezumă la felul de a 
fi al fiecăreia.

  Ce vedetă reprezintă cel mai bine brandul Irregular 
Choice? 
În trecut le-am avut ambasadoare pe Gwen Stefani şi 
ale sale Harajuku Girls. Gwen întruchipează cel mai bine 
mesajul pe care încearcă să-l transmită brandul nostru. O 
altă vedetă ar fi Namalee de la Super Super.

  De unde te inspiri pentru creaţiile tale? 
Găsesc inspiraţie în orice. Şi asta cred că se observă cel 
mai bine în colecţiile mele. În fiecare sezon am cam cinci 
teme diferite într-o singură prezentare. De exemplu, 
pentru colecţia primavară-vară 2009 m-am inspirat din 
echipamentele luptătorilor de wrestling şi moda Hawaii 
a anilor '70. 

  Cum influenţează cultura japoneză creaţiile tale? 
Când eram mic, părinţii mei obişnuiau să facă des ruta 
Japonia - America. De aceea am petrecut mult timp 
observând cultura şi moda acestor două ţări. Categoric, 
din creaţiile mele nu lipsesc motivele de inspiraţie 
japoneză: multe amulete şi gablonţuri Harajuku. 

  Crezi că slit-toe-ul (pantoful cu baretă între degete) 
este piesa de rezistenţă a colecţiilor tale? 
Am creat acest tip de pantof pentru prima mea colecţie şi 
încă îl mai includ şi astăzi în designul pantofilor Irregular 
Choice. A fost şi continuă să fie o creaţie foarte apreciată. 
Unii spun că seamănă cu o inimă sau cu o pensetă. 

  Crezi că tocurile dau un plus de feminitate ţinutei? 
Da, un picior alungit este super feminin. Tocurile schimbă 
ţinuta corpului şi modul în care păşeşti. 

  Ce aduce tocul în designul unei perechi de pantofi? 
Feminitate! 

  Când te apuci de un nou model de pantofi, ce are 
prioritate: funcţionalitatea sau forma? 
Amândouă sunt la fel de importante. Prima care vine 
este ideea. O adaptez şi o fac să capete o formă practică. 
Sunt autodidact şi am învăţat lucrurile astea de-a lungul 
timpului, din proprie experienţă. 

  Ce rol au culorile şi materialele în descoperirea de 
noi modele pentru pantofii tăi? 
Un material poate să facă un pantof să arate sobru, feminin, 
supra-realist. Depinde ce doreşti să scoţi în evidenţă în 
sezonul respectiv. Mie îmi place să mă joc cu materiale 
care, în mod normal, nu ai fi crezut că se potrivesc unui 
pantof. Şi îmi mai place să amestec culorile. 

  Ce ştii despre piaţa românească şi despre profilul 
clientului de aici? 
Cred că România are oameni creativi în domeniu, cărora 
nu le este teamă să experimenteze. Mi-au atras atenţia 
romantismul, volumul şi culorile folosite de Lena Criveanu 
în colecţiile sale. 

  Se spune că o pereche de pantofi poate, în egală 
măsură, salva sau distruge o ţinută. Eşti de acord cu acest 
lucru? 
Cred că depinde foarte mult de felul în care porţi acea 
pereche de pantofi. Dacă ai încredere şi arăţi lucrul acesta 
prin felul în care păşeşti, atunci poţi salva lucrurile. O 
pereche desăvârşită de pantofi poate să-ţi transforme 
total ţinuta. 

  Ce haine se asortează cel mai bine pantofului 
Irregulat Choice? 
Nu există un stil anume. Mai bine zis, totul ţine de a nu fi 
la fel. Cei care preferă Irregular Choice nu se iau după val, 
ci îşi creează propriul stil. 

«Tocul aduce feminitate în designul unui pantof»
«Irregular Choice» înseamnă să ai creativitatea la picioare. Fiecare pereche spune o poveste 
prin culori, materiale şi forme dintre cele mai neobişnuite. Iar la fiecare pas, tu poţi să devii un 
personaj. Aşadar, păşeşte alături de noi în lumea pantofilor «Irregular Choice», aşa cum este 
ea descrisă de Danny Sullivan, fondatorul şi designerul acestui brand. 

Danny Sullivan, fondator [i designer Irregular Choice 

Locul preferat din Londra: Covent Garden - pentru că 
este locul în care am crescut, pentru că aici am deschis 
primul magazin şi pentru că este locul unde mi-am 
petrecut cea mai mare parte a timpului în perioada 
anilor ’90. Mă leagă de Covent Garden amintiri puternice 
încă de pe vremea anilor ’70. (Amintiri care au continuat 
până târziu, în mijlocul anilor ’90.) 
3 filme preferate: Star Wars, Apocalypse Now şi To Catch 
a Thief. 
3 designeri preferaţi: Vivienne Westwood, Heatherette 
şi Kidrobot.
Mul]umim pentru sprijin lui Daniel Nicolae, 
www.fashionlab.ro


