Hon ger "Made in China" ny klang
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Hon ger "Made in China" ny klang2007-04-27: Henrietta Westman”Om 17:01 St
tio år är jag en av Kinas tio internationellt mest kända modeskapare.” måndag
Det säger 30-åriga Helen Lee, designer på frammarsch i Kinas
16:57 Fo
modemetropol Shanghai. Att erövra världen verkar nästan lättare än att fokus på
slå igenom hemma i Kina, konstaterar hon.
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Helen Lee är på blixtbesök i Stockholm för att delta i Globe Forum, en säljer sto
konferens med deltagare från näringslivet i Sverige, Kina, Indien och
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Östeuropa. Globe Forum är också ett nätverk som ska främja samverkan Tangany
mellan entreprenörer och affärsfolk i dessa delar av världen.
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”Jag har börjat leta efter någon som kan avlasta mig. Jag har inget eget Nästa lå
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liv just nu”, säger Helen Lee.
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Hennes klädsel ser rätt västerländsk ut: grå munkjacka med paljetter,
svart snäv kavaj, ett brett beige bälte på höften och ljusbruna tajta jeans Till inte
som hon trampar på med höga pumpsklackar. Allt utom skorna har hon
förstås gjort själv.
Märket heter Insh, en förkortning av ”In Shanghai”. Inspirationen
kommer från de många människorna i den stora staden och deras sätt att
leva, berättar Helen Lee. Hon blandar tradition och samtida referenser,
som när hon gjorde en modern version av militärens gamla
uniformsrockar. Med sina kollektioner försöker hon berätta vad som
händer i Shanghai.
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