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2/2magia okularów

Redakcja „Optyki”: Podobno ktoś z Twojej rodzi-
ny pochodził z Polski.
Caroline: Tak, wczoraj z  mamą byłyśmy właśnie 
w Krakowie, skąd pochodziła jej rodzina. Fanta-
styczne miasto, byłam tam po raz pierwszy, jak 
zresztą i w Polsce. Tutaj mam wreszcie okazję, aby 
spotkać się z polskimi optykami.
Red.: Pamiętam, jak wiele lat temu na Silmo uwa-
gę wszystkich przyciągało stoisko firmy Filao, 
bardzo kolorowe i pięknie zaaranżowane – to były 
akcesoria okularowe, łańcuszki, szkła powiększa-
jące. Dowiedziałam się potem, że tak właśnie za-
czynałaś – od akcesoriów. 
Caroline: Miałam wtedy malusieńkie stoiska… 
Ale takie były początki. Rzeczywiście, zaczęłam od 
projektowania biżuterii okularowej, zresztą nadal 
to robię z wielką przyjemnością.
Red.: Co spowodowało, że zaczęłaś projektować 
również okulary?
Caroline: To było dla mnie naturalne, pochodzę 
z optycznej rodziny i sama jestem optykiem, a przy 
tym designerem… Najpierw pracowałam u  in-
nych, aż w końcu w 2008 r. zdecydowałam się pra-
cować na własne nazwisko. I tak powstała marka 
Caroline Abram.

Red.: Dwa razy do roku prezentujesz nowe kolek-
cje. Co Cię inspiruje? 
Caroline: Przede wszystkim kobiety. Zawsze 
chciałam, żeby moje projekty były bardzo koloro-
we i żeby pomogły kobietom czuć się i wyglądać 
piękniej. Nie tworzę okularów, które wybijają się 
na pierwszy plan – to twarz i osobowość kobiety 
są najważniejsze, a moje okulary mają pomóc to 
z niej wydobyć. Projektuję oprawy mniej lub bar-
dziej fantazyjne, bardzo kolorowe lub bardziej 
dyskretne, ale we wszystkich kobiety mają dobrze 
wyglądać i dobrze się czuć.
Red.: A  czy śledzisz trendy mody? Masz swoich 
ulubionych projektantów? Czy obchodzi Cię, jaki 
kolor jest kolorem roku według firmy Pantone?
Caroline: Wiem mniej więcej, co się dzieje w mo-
dzie, ale przede wszystkim ufam sobie i temu, co 
sobą ma prezentować marka Caroline Abram. Cza-
sami, gdy projektuję okulary, mam takie schizo-
freniczne przekonanie, że nie, to nie jest Caroline 
Abram, że ten pomysł się nie sprawdzi, to nie jest 
duch marki. Wtedy porzucam ten projekt i  robię 
następny. W moich kolekcjach nie ma niczego, co 
by mnie nie przekonywało stuprocentowo, prze-
cież sygnuję to swoim nazwiskiem.

Obserwuję trochę pracę innych projektantów, 
ale nie chcę się inspirować czyimiś projektami. 
Zresztą wiem, że już parę osób inspiruje się tym, 
co ja robię!
Red.: Dlaczego nie projektujesz dla mężczyzn?
Caroline: Obecnie jakoś mnie to nie pociąga, może 
w przyszłości, nie wykluczam… Może dlatego, że 
uwielbiam bawić się kolorem – jak widzisz, mam 
tu kilka czerwonych opraw, ale czerwony na każ-
dej z  nich jest w  innym odcieniu. Mężczyźni ta-
kich niuansów kolorystycznych nie potrzebują, 
a  kobiety owszem tak – w  tej oprawie będziesz 
wyglądać dobrze, a w tym odcieniu, tak przecież 
podobnym, już niekoniecznie.

Zresztą z tej mojej miłości do koloru i fantazjo-
wania wzięła się kolekcja dla dzieci Tête à Lunet-

tes – właściwie sama z siebie, bo różnokolorowy 
acetat i zabawne kształty nadają ton tej kolekcji.
Red.: Rok temu otworzyłaś własny butik w Paryżu.
Caroline: Tak, bardzo maleńki. Sama zaprojekto-
wałam wnętrze. W każdym razie zrobiłam to po to, 
żeby można było tam wyeksponować wszystko, 
co robię, całe kolekcje. Wiem, że niektórzy optycy 
najpierw idą tam, aby obejrzeć całość mojej pracy, 
a potem dopiero dokonują zamówień.
Red.: Czy wymagasz selektywnej dystrybucji?
Caroline: Zdecydowanie. Wolę, żeby moje projek-
ty trafiały tam, gdzie będą docenione i odpowied-
nio zaprezentowane. Nie chcę, żeby w  każdym 
salonie była moja jedna oprawa czy dwa projekty 
przeciwsłoneczne – liczy się kontekst, pokazanie 
tego samego modelu w  wielu kolorach, tak jak 
ja to projektuję. Ufam swoim dystrybutorom, że 
dokonają odpowiedniego wyboru salonu, który 
będzie sprzedawać moje kolekcje i  będzie umiał 
przekazać wizerunek marki Caroline Abram. 
Red.: Bardzo dziękujemy za rozmowę, życzymy 
miłego pobytu na Kongresie i  jak najwięcej kre-
atywności!

Caroline Abram to francuska projektantka okularów, młoda, niezwykle utalentowana i czaru-
jąca. Pochodzi z optycznej rodziny, wychowana w Senegalu, z bogatym dziedzictwem etnicz-
nym (rodzina jej matki pochodziła z Krakowa!). Jej przygoda z projektowaniem rozpoczęła 
się w 1998 r. i od tego zaczęliśmy z nią rozmowę na XI Kongresie KRIO, dokąd Caroline Abram 
przyjechała na zaproszenie dystrybutora swoich kolekcji, firmy Optic Collet (VN Group).
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Moją inspiracją są kobiety 
– rozmowa z Caroline Abram


