Rabócsi Renáta
Szerencsésnek vallja magát, mert azt csinálhatja, amiről
mindig is álmodott. Nőiruha–készítő a szakmája, és ez lett a
hivatása, sőt a szenvedélye, a hobbija is. A nyíregyházi
Wesselényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium tanulója volt, a szakma kiváló tanulójaként végzett
2003-ban. 2016-ban mesterlevelet szerzett.
Az iskola befejezése után Budapestre költözött. Semmiképp
nem akart eltávolodni a hivatásától, de szakmáján belül is
különleges munkára vágyott. Öröme határtalan volt, amikor a Náray Company alkalmazottja
lett. Olyan tervező mellett dolgozhatott, akinek szakmai tudását a világon mindenhol
elismerték. Renáta minden nap új tapasztalatot szerzett, amit a saját egyéniségének megfelelően
igyekezett átformálni. Nem csak rengeteget tanult, de számtalan fantasztikus ismeretségre is
szert tett, nem egy ezek közül a mai napig tartó, gyümölcsöző munkakapcsolattá alakult. A
következő munkahelyén, a Manier szalonban Németh Anikó divattervezőtől is sokat tanult.
Renátát teljesen magával ragadta a tervezői folyamat, és ez a számára akkor még újszerű világ
lenyűgözte. Németh Anikó még több rálátást adott arra, hogyan születik meg egy-egy viselet a
kellékvásárlástól egészen a csomagolásig. Anikó kreativitása lenyűgözte Renátát, ám egyre
erősebben élt benne a vágy, hogy kialakítsa a saját stílusát. Így búcsút vett a szalontól és saját
műhelyt nyitott. Miután a Váci utcában megnyitotta a saját műhelyét, az események
felgyorsultak. Hamar kialakult az állandó és folyamatosan bővülő vendégköre. Egy ideig a
Katona József Színház és a Nemzeti Színház varrodájában is dolgozott. Ez utóbbi teljesen
lenyűgözte Renátát, a varroda gyönyörű volt és újabb fantasztikus embereket ismert meg, akik
hatással voltak alkotó tevékenységére. Bár a mai napig jó kapcsolatot ápol a színházakkal,
Rabócsi Renáta életében elérkezett az önmegvalósítás ideje.
Ekkoriban a vendégköre már az ország bármely pontjáról eljött hozzá. Renáta viszont egyre
inkább érezte, hogy szeretne visszatérni oda, ahonnan indult. A szűkebb hazájában,
Nyíregyházán igazán otthon volt, ott akarta kialakítani az életét. Megszületett a Silver Rose
Szalon. Azóta szépségkirálynők, hazai hírességek keresik fel Renátát azzal a kéréssel, hogy
fontosabb eseményeken az általa készített ruhában szeretnének megjelenni.
Nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy az Esküvő Classic Magazin felkérte az októberi címlap fotózásra, úgy gondolja, ez egyfajta elismerés az "esküvői szakmától".
Fontosnak tartja az utánpótlást is, így 8-12 éves gyermekek számára évek óta szervez
Divattábort. Itt a fiatalok képet kapnak a szakma szépségéről, emellett önmagukat is jobban
megismerhetik. Az alkalmi viseletek mellett utcai kollekciókat is szeretne tervezni, minél több
korosztálynak, személyiségnek szeretne magabiztosságot adni a megfelelően megtervezett
öltözékeivel. Az állandó megrendelések mellett, kisszériás kollekciókat készít. Egyre több üzlet
keresi meg világszinten, azzal a szándékkal, hogy viszonteladóként szeretnék árulni kollekcióit.
2017 márciusától Palma De Mallorcán is megvásárolhatóak lesznek ruhái.
Rabócsi Renáta hisz abban, hogy képes megvalósítani újabb és újabb álmait. És hisz abban,
hogy egyre bővülő létszámú szakmai csapata számára is biztos jövőt tud teremteni, ahol az
emberek szenvedéllyel végezhetik a munkájukat.

