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rilor. Multe dintre reclamele “CK” înfãþiºau adolescenþi în poziþii provocatoare, colecþiile de lenjerie
pentru copii fiind promovate spre exemplu prin ilustraþii cu copii care se jucau îmbrãcaþi sumar, campania stârnind o adevãratã controversã în industria
modei. ªi linia de jeanºi lansatã la începutul anilor
‘80 a fost promovatã tot prin ilustraþii cu adolescenþi
de 15 ani în poziþii provocatoare. La rândul ei,
colecþia din 1995 a fost promovatã la fel, cu ajutorul
tinerilor de nici 16 ani, înfãþiºaþi în poziþii care imitau imaginile pornografice din anii ‘60! Compania
“CK”s-a apãrat, susþinând cã “aceste campanii ºi-au
asumat rolul de a spune cã strãlucirea ºi însuºirea de
a fi sexy se regãsesc ºi la oamenii obiºnuiþi, nu doar
la starurile de film sau la manechinele internaþionale”. Calvin a repetat ºi el cã reclamele
înfãþiºeazã pur ºi simplu imagini întâlnite în orice
familie, cu copii jucându-se. Cu toate acestea,
reclamele au fost retrase rapid de pe piaþã, dupã
protestele grupurilor de apãrare a drepturilor copiilor
ºi dupã începerea unei anchete a autoritãþilor. Pe
lângã riscul scandalului, Klein ºi-a asumat încã unul,
ºi anume pe acela de a lansa fulgerãtor vedete precum Brooke Shields, Antonio Sabato Jr., sau Kate
Moss.

2 mil. de blugi
vânduþi într-o lunã
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Controversat ori nu, Calvin Klein rãmâne în istoria
designului vestimentar, reconfirmând principiului cã
pânã ºi greºelile asigurã faima. Vânzãrile brandului
au urcat, în acele vremuri la douã milioane de
perechi de blugi pe lunã! Iar anii ‘80 au continuat în
acelaºi ritm. Notorietatea stilistului ajunsese la cote
atât de ridicate, încât la prezentarea colecþiei de
toamnã-iarnã din 1978, peste 700 de potenþiali
cumpãrãtori ºi reporteri au rãmas pe dinafarã. Cei
care au reuºit totuºi sã intre au comandat haine în

valoare de douã milioane de dolari. Acelaºi an a marcat ºi expansiunea Calvin Klein în moda masculinã,
abordând aceeaºi strategie: haine pentru americanii
care vor lucruri “simple, confortabile, dar în tendinþe”. Au apãrut ºi primele parfumuri ºi produse
cosmetice semnate CK, designerul afirmând cã “cel
mai bine este sã arãþi natural, dar pentru asta este
nevoie de machiaj”. Calvin nu doar crea fiecare
obiect care îi purta numele, ci urmãrea cu atenþie
fiecare etapã a procesului de producþie. Gama largã
de produse combinatã cu accesibilitatea (preþurile
pieselor Calvin Klein erau cu mult sub cele ale
rivalilor Ralph Lauren ºi Anne Klein) a câºtigat loialitatea tinerelor din clasa muncitoare, precum ºi
interesul unei categorii de cliente mai înstãrite.

La un pas de faliment

În cei peste 40 de ani de existenþã, casa de modã
“Calvin Klein” a trecut ºi prin clipe grele, fiind în
pragul falimentului, în vremurile tumultuoase
nãpustite asupra istoriei moderne a oraºului New
York. “Am întâlnit oameni care nu ºtiau, fireºte, cã
existã ºi un designer cu numele Calvin Klein. Pentru
mulþi este un brand ºi atât”, spunea acum câþiva ani
stilistul american, ales de revista „Time” ca fiind
unul dintre cei mai influenþi 25 de americani. Linia
de blue jeans Calvin Klein era depãºitã în vânzãri
doar de cea a Gloriei Vanderbilt, situaþie care nu a
fost suficientã pentru a proteja casa de modã de
perioada de recesiune economicã mondialã de la
începutul anilor ‘90. Veniturile companiei au scãzut
cu 13% în 1990, iar compania a înregistrat pierderi
de 4,3 milioane de dolari. Starea ei financiarã a fost
redresatã doar datoritã intervenþiei omului de afaceri
David Geffen, prieten cu designerul, care a preluat
datorii în valoare de 62 de milioane de dolari ale
companiei “CK”. Finanþarea bancarã ºi revenirea climatului economic au ajutat casa de modã sã treacã de

