RETRO VINTAGE

CAZAL

- HOT OG VINTAGE
Retro er stadig hot, men der er langt fra nutidens
retro til de oprindelige modeller, der i dag betegnes som vintage passion.

// AF BJARNE HANSEN

Cari Zalloni boks.
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Alexander Dosiehn

Model 607

Den berømte L-profil i
stængernes vedhæftning på fronten.

Cazal har netop reproduceret nogle af de mest kendte modeller, og de
er 100% autentiske i både materialer
og detaljer. Det gælder således også
L-profilen i stængernes vedhæftning på
fronten. Det er ”Made in Germany”, når
det er allerbedst.
land, og håndværkskvaliteten var og er
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Cazal producerer også i moderne

stadig i top. Cazal slog igennem i hip-

materialer som f.eks. titanium, men

en årlige sammenkomst

hop-miljøet, hvor de rå og anderledes

designet er i den kendte stil og let gen-

af brillesamlere (OPTI-

briller var i særklasse og de mest hotte.

kendeligt.

KERENs udsendte var
ikke klar over, at der fand-
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Alexander Dosiehn, der er en af
samlerne, fortæller: ”Cazal er de mest

tes sådan en gruppe) havde i år valgt

lækre briller, der fås. Jeg blev gre-

opti 2017 som mødestedet, og her var

bet af bacillen i midten/slutningen af

der indrettet et særligt område med

1980’erne. Det var på den tid, hiphop

fokus på vintage passion. Betegnelsen

var den nye stil inden for musikken. Vi

dækker de modeller, der nærmest har

kunne sidde i timevis og være trylle-

kultstatus blandt brillesamlere. Der var

bundet af rap-videoer på MTV og lærte

også arrangeret et pressemøde med

dem udenad. Det var også vigtigt at

nogle af deltagerne, og her var der især

have de rigtige statussymboler i form

ét brillenavn, der blev nævnt igen og

af guldkæder, biler, designertøj og sne-

igen: Cazal.

akers. Det var på den tid, hvor Cazal

Cazal slog igennem i 1980’erne,

blandt andet lancerede den berømte

hvor designer Cari Zalloni (1937-2012)

model 607. Den gik lige ind. Det var

skabte de modeller, der senere er

simpelthen de største og mest spekta-

blevet legender blandt passionerede

kulære briller, der er lavet. Som storfor-

brillesamlere. Brillerne er produceret i

bruger af Cazal-briller sætter jeg pris

Passau i Sydtyskland, der dengang var

på, at nogle af de ikoniske briller relan-

centrum for brilleproduktion i Tysk-

ceres som nøjagtige kopier.”
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