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سنتي هاي 

زيبا

لباس در كنار ساير موارد همچون غذا، لهجه، آداب ورسوم يكي از جاذبه هاي مناطق مختلف است؛ به طوري كه 
مردم هر منطقه، شهر يا كشوري لباس سنتي خاص خود را دارد، البته بعضي كشورها براي لباس هايشان اسامي اي 
انتخاب كرده اند. به عنوان مثال »تراخت« لباس سنتي كشورهاي آلماني  زبان است؛ لباس سنتي اي كه در سراسر 
آلمان، سوييس، هلند و ساير مناطق شمال غرب اروپا محبوبيت دارد. »بالروسي« پيراهني بلند با ژاكتي كوتاه، لباس 
سنتي روسيه است با رنگ هاي روشن طراحي شده كه در مراسم هاي خاص از آن استفاده مي شود؛ فستيوال ها و 
جشن هاي عروسي. »آوادي« يعني زيبايي و سادگي. نامي كه ويتنامي ها براي لباس سنتي شان انتخاب كرده اند. 

پيراهني بلند با رنگ هاي روشن و شاد كه با كاله بزرگ، صندل يا كفش چرم استفاده مي شود. 

رنگ ها راهوشمندانه انتخاب كنيد
اهميت به رنگ هــا و بهره بردن از آنهــا در ابزار و 
وســايل مختلف زندگي روزمره بخشــي از زندگي 
شهروندان جهاني است. رنگ هايي كه در لباس ها، 
وسايل حمل ونقل و دكوراسيون خانه و محيط كار 
استفاده مي شــوند و به هركدام از آنها معنا و هويت 
مختص به خود را مي دهنــد، البته خبرخوش اين 
است كه حاال مي شود از رنگ هاي دلخواه و متنوع در 
چيدمان خانه و ساير موارد بهره برد. به  خاطر داشته 
باشــيد كه هررنگ بار معنايِی روانی خاصی دارد. به 
حس هايی كه هر رنگ به شما می دهد، فكر كنيد- 
اين احساســات می تواند از آرامش تا خشم تفاوت 
داشته باشد. پس هنگامی كه می خواهيد ذهنتان از 
توازن و  هارمونی در خانه بهره مند شود، در انتخاب 
رنگ دقت كنيد؛ چراكه اســتفاده از بعضي رنگ ها 
به ميزان زياد تأثير متضادی روی روحيه تان خواهد 

داشت.

زرد  
شايد در وهله اول به نظر برسد اين رنگ كاربرد زيادي 
براي چيدمان نداشته باشــد، درحالي كه مي توان از 
درخشندگي، حس خوش بيني و دلگرمي اين رنگ در 

آشپزخانه، اتاق كار و نشيمن استفاده كرد. 

نارنجي  
گرم و محرك بودن اين رنگ باعث مي شــود شــما 
محيطي شاد و گرمابخش داشــته باشيد، به همين 
دليل مي توانيد از رنگ ماليــم آن در ورودي راهروها، 
اتاق غذاخوري و نشيمن استفاده كنيد، البته طيف هاي 
مختلف آن مي تواند براي اتاق كار و خواب هم خوشايند 
باشــد. روانشناســان رنگ نارنجي را رنگ گفت وگو 
مي نامند و جزو معدود رنگ هايي اســت كه به بيننده 
قدرت بيان احساســات را مي دهــد و از طرف ديگر 

خاصيت ضدافسردگي دارد. 

صورتي 
 يكي از ويژگي هــاي اين رنگ آرامش، احســاس 
قوت قلب و لطافت اســت و براي همين مي توان از آن 
در مكان هاي مختلف خانه بهره برد، به  جز آشپزخانه 
و اتاق نشيمن درحالي كه براي اتاق كودك، سرويس 
بهداشــتي و  هال و اتاق خواب مي توان رنگ مناسبي 

باشد.

بنفش تيره 
رنگي الهام بخش و موقر كه حس هدفمندي و انگيزه 
را به فرد مي دهد و براي همين مي توانيد در چيدمان 
خانه  از آن در اتاق خواب و نشيمن استفاده كنيد، اگرچه 
طيف بنفش ياسي براي اتاق خواب و سرويس بهداشتي 
رنگ مناســب تري به نظر مي رســد. معموال بنفش 
نشان دهنده شجاعت، مديريت و قاطعيت ميزبان است. 
از اين رنگ مي توانيد براي ديوارها و پرده ها اســتفاده 
كنيد، البته در اين شرايط بايد مبلماني با رنگ روشن 

انتخاب كنيد. 

آبي 
 محبوبيت آبي جهاني است و در بيشتر موارد سمبل 
رفع تنش و خستگي مي شود و روابط را ارتقا مي دهد، 
پس مي توانيد از رنگ آرامــش و رهاي آبي در اتاق كار 
و مطالعه و حتي آشــپزخانه و اتاق نشــيمن و خواب 
بهره ببريد. رنگ آبي به طور واضح يك پيام دارد؛ حس 

اعتماد.

سبز 
 رنگ هماهنگي و عدالت. رنگ ســبز را نشــانه 
آرامــش و نشــاط مي داننــد و در اكثــر فضاها 
مي توان از ان اســتفاده كرد، البته نبايد فراموش 
كرد كــه ســبز را مي توان بــا رنگ هــاي ديگر 
تركيب كرد و دكوراســيون زيباتري داشت. سبز 
آرامش بخش ترين رنــگ در ميــان رنگ هاســت 
و مي تــوان از آن به عنوان نماد احســاس امنيت 
نام برد. زماني كه شما از ســبز در دكوراسيون و 
چيدمان خانه تان اســتفاده مي كنيد، به ديگران 
اين پيام را مي دهيد كه به دنبال آرامش و امنيت 

هستيد. 

قهوه ای  
رنگي كه نمي توان آن را جزو رنگ هاي اصلي چرخه 
رنگ دانست اما درعين حال نمي توان قدرت فوق العاده 
آن را كتمان كــرد. قهوه اي را مي تــوان رنگ راحت و 
طبيعت محسوب كرد و در بسياري از اتاق ها و اثاثيه و 

مبلمان از آن بهره برد.

نکته های خانگی
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الیف استایل

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟14/30

اتمامصفحهآرایی
15/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

حدود ۸۵ درصـد از رانندگانی 
که باعـث تصادفـات مرتبط با 
خواب می شـوند، مرد هستند 
آنهـا  سـوم  یـک  حـدود  و 
حداکثـر ۳۰سـال سـن دارند.

ليال مهداد| »ليدي« در كنار چرخ خياطي مشكي قديمي اي 
ايستاده و مقابلش شــال هاي هنري زرد، سبز و قرمزي را مي بيند 
كه روي صندوقچه اي با سبك وســياق قديمي جاخوش كرده اند. 
كمي  آن طرف تر  »شــقايق« كف ويترين ولو شده و كيف كوچك 
سرخابي اي را به آغوش كشــيده است و باالي سر خود »شهرزاد« 
را با دامن پرچينــش مي بيند كه بي اعتنا به ســايرين با ناز محو 
گل هاي دامنش است؛ دامني طعنه زده به دشت الله. اما »غزل« به 
رخت آويزي تكيه داده و در همان َدر ورودي به مشــتري ها لبخند 
مي زند. اينها آكتورهاي دنياي لباس هاي ســنتي اند. لباس هايي 
كه هركدام با نامي پا در دنياي مد لباس هاي ســنتي گذاشته اند و 
به همين نام شناخته شــده اند، البته »بته جقه«، »امپراطوري«، 
»اسپانيايي« و ... هم جزو اين آكتورها هستند كه در ويترين هاي 
متفاوت با برندهاي مختلف جاخوش مي كنند تا چشماني را به خود 
خيره كرده و به فروش برسند. »مه رو« از مشتري هاي هميشگي 
اين لباس هاست. زني باريك اندام و كشــيده كه مرز 30 سالگي را 
گذرانده و يكي از ســارافون هاي سنتي را هم به تن دارد.»زيبايي و 
زيبادوستي يكي از خصلت هاي بشر است و لباس هاي سنتي بيشتر 
از لباس ها و مانتوهاي متداول بازار اين نياز را پاســخ مي دهند.« او 
معتقد است اين لباس ها همخواني زيادي با فصل بهار و تابستان 
دارند و در عين زيبايي با رنگ ولعابي كه دارند حس خوبي به شهر 
مي دهند.»بيشــتر اين مدل ها به درد بهار و تابســتان مي خورند. 
كاش فكري هم براي زمستان شود.« اما »آرزو« طرح ها و رنگ هاي 
لباس هاي سنتي را تكراري مي داند و بر اين باور است كه طراحان 
اين عرصه هم به كپي كاري رسيده اند و ايده  جديد كمتر در ويترين 
اين مغازه ها ديده مي شود.»سال هاي اولي كه اين لباس ها مد شد 
خيلي خوب بــود. هربار طرح و رنگ و پارچــه اي نظر آدم را جلب 
مي كرد اما حاال همه برندهاي اين عرصه كارهاي يك شكل دارند 
و اين اصال خوب نيست و باعث شده جذابيت اول را نداشته باشند.« 
»آرزو« سال هاي اول مشتري هميشگي اين لباس ها بوده و از متمايز 
بودن خود لذت مي برده است.»چندسالي مي شود كه گذري، به اين 
مغازه ها سر مي زنم شايد براي خريد زيورآالت بدلي كه متاسفانه آنها 
هم تكراري شده اند.« اگرچه آشنايي »مينا« با لباس هاي سنتي به 
پخش فصل اول سريال شهرزاد برمي گردد.»هيچ كدام از قسمت ها 
را از دست نمي دادم و از همان موقع بود كه عاشق لباس هاي سنتي 
شدم.« او نخستين بار كه يكي از اين لباس ها را مي خرد نمي تواند 
از آن در مكان هاي عمومي اســتفاده كند اما حاال  اين جسارت را 
پيدا كرده است.»خيلي راحت اند و به درد آدم هاي گرمايي مثل من 

مي خورد.«    
بيشتر فانتزي است تا سنتي

»عاطفه« دختري ريزنقش با چهر ه اي ظريف است. شال زرد 
هنري اي  به سر دارد كه با لباس سنتي طوسي اش همخواني خوبي 
پيدا كرده است. پشت به كيف هاي سنتي ايستاده و با لبخند در 
مورد طرح هايش به مشتريان توضيح مي دهد.»دامنش ساده است 
كه با كت بته جقه تك دكمه خيلي شيك مي شود، سارافون اين 
طرح را هم داريم و ....« عاطفه و زهرا دو خواهر ند كه در رشته هاي 
هنري تحصيل كرده اند- گرافيك- و حاال چند سالي مي شود در 
عرصه پوشاك سنتي فعاليت مي كنند. كارشــان را با زيورآالت 
سنتي شروع كرده اند؛ از طراحي ساعت هاي بندبلند. اگرچه عاطفه 
معتقد است مبدع اين طرح نبوده و قبال آن را جايي ديده بودند. 
صفحه هاي ساعت را مي خرند تا طرح هايي كه در ذهن دارند را روي 
آنها پياده كنند اما جمله اي مسير آنها را تغيير مي دهد:»مي توانيد 
نام برندتان را روي صفحه هاي ساعت چاپ كنيد«؛ يكي، دو سال 
نقاشي هاي دستي روي صفحه هاي ساعت جا خوش مي كنند تا 
اينكه تقاضا افزايش مي يابد و دو خواهر نمي توانند هفته اي هزار 
صفحه را نقاشــي كنند و اين در حالي بوده كه رقبا با كار چاپ از 
آنها پيشــي گرفته بودند.»مردم هم متوجه تفاوت كار دســتي 
و چاپي نبودند.« اين داســتان عاطفه و زهرا به 9-8ســال پيش 
برمي گردد. يعني همان سال ها كه تصميم گرفتند طرح هايشان 
را در عرصه پوشاك محك بزنند. »عاطفه« لباس هايي كه سنتي 
معرفي شده اند را بيشــتر فانتزي مي داند تا سنتي.»اين لباس ها 
بيشتر طرح قديمي دارند. لباس هاي محلي مثل كردي، رشتي، 
لري و ... را ســنتي مي گويند و طرح هايي كه درحال حاضر ارايه 
مي شوند بيشتر فانتزي اند تا سنتي.« اگرچه در ميان لباس هايي 
كه در سنتي فروشي ها ارايه مي شوند ردپايي از ايده هاي لباس هاي 
سنتي را هم مي شود ديد. اين دو خواهر حاال بعد از 9سال فعاليت 
در اين عرصه برند مختص خود را دارند و خاستگاه اين طرح ها را 
دانشجويان دانشــكده هنر نمي دانند و بر اين باورند كه تمايل به 
خاص و متمايز بودن باعث رونق فروش اين لباس ها شــده است. 
اگرچه در سال هاي ابتدايي تنوع اين طرح ها بيشتر بود و حاال در 
ميان كارهاي خاص يك برند هم تكــرار را مي توان ديد.»رغبت 
خريداران و توانايي براي ادامه كار باعث مي شود به تكرار رو بياوريم 
اگرچه طي همه اين سال ها كارهاي سال گذشته را  تكرار نكرده ايم 
و سعي داشتيم در بعضي المان هاي آن تغييراتي را داشته باشيم.« 

هر طراح طي يك سال بايد 50-40طرح ارايه بدهد و همين حجم 
از طرح ها و مدل ها باعث مي شــود گاهي اين طرح ها تكراري يا 
شبيه هم شوند. »عاطفه« ســريال شــهرزاد را در رغبت مردم 
عامه به چنين پوششي تاثيرگذار مي داند اگرچه بر اين باور است 
كه بعضي از لباس هاي اين كاراكتر سريال را نمي توان در اماكن 
عمومي استفاده كرد. »قبل از شــروع سريال شهرزاد ما طرحي 
به اين نام داشتيم؛ لباسي با شــنل كوتاه كه نام »شهرزاد« به آن 
مي آمد، البته شخصيت شهرزاد هم در يكي از قسمت هاي سريال 

لباسي شبيه به آن را پوشيده بود.« طراحان لباس هاي سنتي يا به 
قول »عاطفه« فانتزي براساس شكل وشمايل طرحشان نا م هايي 
همچون »شــهرزاد«، »غزل«، »ليدي« و ... را براي آنها انتخاب 
مي كنند. »عاطفه« الياف طبيعي را مناســب براي اين لباس ها 
مي داند اگرچه بعضي برندهاي ايــن نوع لباس از اجناس مواددار 
همچون حرير استفاده مي كنند تا لباس توليد يشان زيباتر باشند و 
مشتري هاي بيشتري را جذب كنند. »لباس سنتي با الياف طبيعي 
قشنگ تر است و اجناس مواددار باعث مي شود كار نهايي شبيه 

گزارش »شهروند« از دنياي لباس هاي ایرانی و 
سنتی که حاال باب ميل عموم مردم شده اند

در دنيای 
 »هنری ها«

چه می گذرد؟ 
   ميترا کاکاوند، طراح لباس: تقریبا یک دهه 

پيش خألیي در مد لباس احساس شد و از 
همان زمان دانشجویان هنر سدشکن پوشيدن 

لباس های متفاوت شدند 

سرگذشت مانتوها 
پوشــش امري اســت كه با گذر زمان دستخوش 
تغييرات شــده و بــا اتفاقات مختلــف اجتماعي 
شكل وشمايل گوناگون به خود گرفته است. مانتو هم 
از اين امر مستثنا نبوده و در دهه هاي مختلف برش و 
مدل جديدي به خود گرفته است؛ پوششي كه قبل 
از انقالب نشاني از آن نمي توان به شكل جدي ديد، 
اگرچه بعد از انقالب فرهنگي يعني سال هاي بعد از 61 
توانست جايگاه خود را به عنوان پوشش زنان به  دست 
بياورد. پوششي كه در سال هاي ابتدايي با پارچه هاي 
تيره وارد بازار شد؛ مانتوهايي گشاد با اپل هاي بزرگ 
كه نماد آن سال ها شد و بيشتر مواقع قدشان تا مچ پا 
مي رسيد، البته در سال هاي آغازين دهه70، نوآوري 
در الگوي مانتوها به  وجود آمد و مانتوهاي خفاشــي 
پشت ويترين ها خودنمايي كردند؛ اگرچه تنها قشر 
مرفه، مصرف كنندگان آن بودند و قشــر متوسط از 
همان مانتوهاي قديمي استفاده مي كردند. دهه70 
كه به نيمه رســيد، از پارچه كمتــري براي مانتوها 
استفاده شــد و قد مانتوها به باالي زانو رسيد و براي 
همين شايد بتوان نقطه عطف تاريخ مانتوپوش ها را به 
همان سال ها نسبت داد. اواخر دهه70 بود كه رنگ ها 
به بازار مانتوها ورود پيدا كردند؛ قرمز، نارنجي، زرد و... 
تا مانتوهايي كه در ســال هاي آغازين دهه80 توليد 
مي شدند با مد سازگاري بيشتري پيدا كنند، اگرچه 
در همان سال ها پارچه هاي نازك و خنك تر و رنگ 
سفيد توانستند به دنياي مانتوها پا بگذارند تا راه براي 
پارچه هاي ليزري باز شــود، اما دهه80 را بايد دوران 
مانتوهاي تنگ و كوتاه دانســت و برخورد با چنين 
مانتوهايي بود كه باعث شد توليدكنندگان دست به 
نوآوري بزنند و مانتوهاي بلند با پايين تنه دامن مانند و 
آستين هاي كوتاه به بازار عرضه شوند. تمام اين سال ها 
غير از پايين تنه، يقه مانتوها هم دچار تغييرات زيادی 
شد. از يقه مانتوهای قديمی خيلی پهن تا يقه های 
گرد معمولی. در سال های اخير پس از موفقيت نيما 
بهنود، طراح مد ايرانی ساكن آمريكا كه لباس هايی 
بــا ُمهرهای قديمی و خطوط نســتعليق فارســی 
طراحی كرد كه بسيار مورد اســتقبال قرار گرفت، 
ســبك طراحی لباس ايرانی به سمت لباس هايی 
رفت كه تلفيقی از طرح و ســبك سنتی و سادگی و 
راحتی لباس های مدرن باشــد. برای مثال می توان 
به مانتوهای گشــاد و عبا مانند در رنگ های شاد و با 
نقش و نگارهای سنتی محدود برای زنان و شال هايی 
با طرح سنتی يا خطوط نستعليق برای پوشش سر 
و بلوزهايی با همين ســبك برای مردان و همچنين 

كيف هايی از جنس جاجيم اشاره كرد. 

ميترا کاکاوند، طراح لباس از گرایش هميشگي 
ایرانيان به ســنت ها و وجود مدل ها و سنت هاي 
قدیمي  مي گوید که در نهایت سبب شدند ما شاهد 
مدل هاي سنتي در پوشش زنان و مردان باشيم. 
لباس هایي متشــکل از مدهاي روز و قدیم که در 
حين به روز بودن سبک وسياق قدیمي بودنشان را  

نيز حفظ کرده اند.
سرآغاز لباس هاي سنتي چه برهه اي بود؟

 در برهه اي يعني تقريبــا يك دهه پيش خأليي در مد 
لباس احســاس شــد و از همان زمان بود كه لباس هاي 
سنتي را به ندرت تن دانشــجويان هنر مي ديديم؛ افراد 
باسليقه اي كه سبك خودشان را داشتند و به واسطه آن 
مدل هاي سنتي در ميان لباس هاي متداول آن دوران به 
چشم خورد. در واقع بايد گفت، اين نياز جامعه اي بود كه 
نه مي توانست گرايشي به سبك هاي غربي داشته باشد و 
هم مايل بود لباســي به روز را تجربه كند كه تكراري هم 
نباشد و شــادابي موردنظرش را تامين كند. در آن دوران 
مانتوهاي خياباني بيشتر در رنگ هاي تيره ارايه مي شدند. 
در واقع مي توان گفت، خاســتگاه لباس هاي ســنتي از 
دانشــكده هاي هنر بود؛ افراد باذوقي كــه به طرح هاي 

جوان پسند نياز داشتند.    
در واقع سدشکن هاي این مد را دانشجویان هنر 

باید دانست؟
بيشترين گرايش افراد به مد در كنار ژورنال ها مدهاي 
خياباني اســت. درحقيقت مد هاي خياباني تاثير زيادي 
در اذهان دارند. لباس هاي ســنتي  هــم يكي از مدهاي 
خياباني بود كه سدشكن هاي آن دانشجويان هنر بودند. 
دانشــجوياني كه آن چه در ذهن داشــتند را روي الگو 
پياده كردند و جسارت اســتفاده از آن در اماكن عمومي 
را هم داشــتند. در گام هــاي اول اين طرح هــا و مدها 
عيب وايرادهايي هم داشــتند، چه از لحاظ دوخت و دوز 
و چه از لحاظ برش هاي عرضــي و طولي اما اين طرح ها 
روي پارچه پياده شدند و به چشم آمدند. بازار شايد به اين 
مي انديشــيد كه تحولي در طراحي ها به  وجود بياورد اما 
جسارت اجرايي كردنش را نداشت و با شروع دانشجويان 
ســرمايه گذاران اين عرصه هم پيدا شدند و اين طرح ها 

به عنوان مد ارايه شدند.  
آیا مي توان گفت برندسازي در عرصه بازار لباس 

در ایران از همين لباس هاي سنتي شروع شد؟ 

در يكي، دو سال گذشته حركت هايي كه مد لباس در 
اين زمينه انجام داد، قابل  قدرداني است. در واقع متوجه 
شدند، مي توان از اين حركت ها استفاده كرد و مد داخلي 
را افزايش داد و اين نتيجه  خوبي بود، البته اين برندسازي 
به اين راحتي ها نبود و پروسه  طوالني اي را طي كرد، چون 
در گام هاي اول خواب ســرمايه را تجربــه كردند و افراد 
زيادي به اين بازار گرايش نشــان ندادند. در ابتداي كار، 
خيلي گسترده نبود و در حد همان دانشجويان هنر ديده 
مي شد ولي رفته رفته بيشتر شد. شروع اين كار به يك دهه 
مي رسد اما برندشدن و عامه شدن استفاده از اين لباس ها، 

كمتر از يك دهه عمر دارد. 
آیا لباس هاي ســنتي ظرفيت ادامه و تنوع را 
دارد؟ چون شاهد کپي برداري برندهاي این عرصه 

هستيم. 
اين ظرفيت وجود دارد، البته به شــرط بهادادن. اوج 
خالقيت طراح مي تواند چند طرح باشد و به همين دليل 
كمبود كارگروهي ديده مي شود و انفرادي كاركردن سبب 
شده تكرار در مدها را شاهد باشيم. تكراري كه از استقبال 
مردم از اين طرح  ها و مدل ها نشأت مي گيرد تا توليد، جان 
ادامه دادن كار را داشته باشد. در ابتداي كار چندنفر به اين 
عرصه ورود كردند اما حاال ده ها نفر در اين زمينه فعاليت 
مي كنند- نمي گويم صدها نفر، چون هنوز به اين مرحله 
نرسيده است-  واقعيت اين است كه ريسك اوليه را دوباره 
فعاالن اين عرصه به جان بخرند و با كارگروهي زمينه ساز 

پيشرفت مد ايراني باشند و از تكرار پرهيز كنند. 

 

دانشجويان هنر سدشكن  مد لباس های سنتی بودند

به اصطالح كارهاي هفت تيري شود.« نزديك به يك دهه فعاليت 
سنتي  فروشي ها، بازار كيف ، روسري و زيورآالت سنتي هم داغ شده 
و مخاطبان خود را پيدا كرده است. وسايل جانبي لباس هاي سنتي 
كه برندها يا خود به توليد و طراحي آنها دســت زده اند يا از بازار و 
توليدكنندگان ساير برندها آنها را تامين مي كنند.»يكسري كيف ها 
را خودمان توليد مي كنيم. تازه وارد توليدش شديم، البته شال  را 
قبل عيد داشتيم اما وقت نكرديم تكرار كنيم و بيشتر شال هاي 
ساده و كيف ها را از بازار يا توليدكنندگان ديگر  تهيه مي كنيم.« 
زيورآالت هم نتيجه كار دانشجويان و فارغ التحصيالن هنر است 
اگرچه بعضي افراد بدون داشتن پشــتوانه هنري با رديف كردن 
مهره ها و سنگ ها كنار هم چنين كارهايي را به بازار ارايه مي دهند، 
البته زيورآالت خاص نتيجه كار دست دانشجويان صنايع دستي 
است. زيورآالتي كه از هنر كاشــي كاري و ... در آنها استفاده شده 
است. لباس هاي سنتي ساير كشورها هم  توانسته اند تاثيرشان را بر 
اين لباس ها بگذارند و با تغييروتحوالتي خود را در ميان طرح هاي 
ايراني جا كنند.»سبك اسپانيايي را دوست داشتيم اما چين هاي 
زيادش باعث شد از آن اســتفاده نكنيم.«  البته در ميان برندها 
هستند طراحاني كه از سبك ها بهره مي برند و با قيمت هاي باال 
مي فروشند، برندهايي كه شناخته شده اند. اگرچه اين عرصه هم 
نخستين هايي داشته، افرادي كه ريسك را به جان خريدند و اين 
بازار را به وجود آوردند. » دوچشم، سنجاقك، پريساتن پوش و ... از 
نخستين هاي لباس هاي سنتي اند كه در ميان آنها پريساتن پوش با 

سبك متفاوت توانسته به شهرت بيشتري برسد.« 


