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La mulți ani, 
Etiquette Magazine!
Iată-ne ajunși la frumoasa vârstă de un an! Vă mulțumim 
pentru sprijinul, pentru aprecierile, dar mai ales pentru criti-
cile dumneavoastră constructive, pe care ni le-ați acordat pe 
parcursul a 10 numere ale revistei Etiquette Magazine. 
Conceptul editorial Etiquette este, credem noi, unul lăudabil: 
un produs 100% fabricat în România, care să promoveze va-
lorile autohtone și care să propună subiecte optimiste, pozi-
tive, pentru a dezvălui partea plină a paharului din societatea 
noastră actuală. Nu am fi  reușit fără ajutorul tuturor colabo-
ratorilor, clienților și, mai ales, al dumneavoastră, cititorilor, 
cărora echipa vă mulțumește și vă apreciază pentru alegerea 
editorială făcută!
Numărul nostru aniversar vă propune o copertă de săr-
bătoare: Ștefan Bănică. Interviul vă va dezvălui personali-
tatea puternică a artistului, care are din ce în ce mai puțin 
timp, fi ind implicat în numeroase proiecte, toate de un real 
succes, având în vedere faptul că oricare dintre acestea se 
desfăşoară cu casa închisă.
Numărul nostru de sărbătoare vă aduce tot atâtea subiecte 
festive: Lorena Sârbu – un exemplu de reușită absolută la 
Hollywood, inegalabilul Leonardo di Caprio, rubrica de Bune 
maniere, partea a doua dintr-un interviu fascinant cu omul 
de fi lm, scriitorul și reputatul publicitar Lucian Georgescu, în-
ceputul unui serial pe care nu trebuie să îl ratați – Cum să devii 
un gentleman, interviuri și portrete de business cu nume so-
nore cum ar fi  Alina Radu – Nivea, Bogdan Sântea – Draft FCB, 
Marian Dușan – Adevărul sau Cristiano Ferrero – Aromitalia și 
compania internațională Ferrero. Nu în ultimul rând, secțiunea 
noastră de Lifestyle vă propune un stil de viață sănătos, prin 
intermediul sfaturilor de nutriție ale specialistului Simona Ti-
vadar și articolul despre sport, semnat World Class. 
Părerea dumneavoastră este importantă pentru noi, așa că 
nu ezitați să ne căutați și pe www.etiquettemagazine.ro. 

Cu deosebită considerație,
Andrei Dimulescu
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Roberto Cavalli
a deschis oficial magazinul din România

Cunoscutul designer italian a amânat întâlnirea cu 
protipendada bucureșteană din cauza unor pro
bleme de sănătate. A venit însoțit de frumosul 
mo del Irina Shayk – prietena oficială a lui Cristiano 
Ronaldo, cu care a făcut fotografii la panou și nea 
adresat tuturor tradiționalele bezele cu „I love you”. 
Conform spuselor colegilor de breaslă, nu am mai 
văzut atât de multă lume „bună” la un loc de la con
gresele partidelor politice de dinainte de alegeri și, 
întradevăr, hotelul părea asediat de lumea modernă 
ca în filmele cu sfârșitul lumii, calculele oficiale 
arătând că în jur de 500 de persoane au venit în 
acea seară pentru Roberto Cavalli. Cătălin Botezatu 
a fost cel care ia întâmpinat pe Roberto Cavalli şi pe 
Irina Shayk la panoul oficial, invitândui în faţa zecilor 
de fotoreporteri.
În boutiqueul din galeria The Grand Avenue sunt 
pre zente creaţiile designerului din colecţia pentru 
femei, prêtàporter, ţinute de seară, dar şi accesorii, 
de la ochelari de soare, până la genţi supradimen
sionate. Boutiqueul propune circa 130 de articole 
de îmbrăcăminte şi accesorii. 
Creațiile lui Roberto Cavalli au fost expuse pe podiu
muri special amenajate în holul hotelului. Roberto 
Cavalli ajunge în România în formula magazinului 
monobrand, după alte nume sonore care încearcă 
să înfigă drapelul pe o piață încă emergentă, nume 
cum ar fi Armani, Boss, Brunello Cucinelli, Burberry, 
Ermanno Scervino, Escada, Gucci sau Valentino. 

Deși deschis încă din decembrie, magazinul omonim a avut marele eveniment cu public,  
pe care l-au așteptat toate personalitățile românești, pe data de 18 aprilie,  
în cadrul The Grand Avenue, artera comercială din holul Grand Hotel Marriott.
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colier „imperiale“
Perle naturale de cultură, onix, coral, jad, catifea, argint 925% sau, la cerere, aur 750%. 

Bijuteriile Le Midì sunt disponibile în rețeaua magazinelor Cellini. 
www.lemidi.eu

Preferate de către marile monarhii, perlele Le Midì 
sunt alegerea ideală atunci când trebuie să străluciți pe co-

vorul roșu sau în lumina blitz-urilor. Nu puteți da greș cu o ast-
fel de bijuterie, stiliștii chiar o recomandă în orice moment al zilei 

și la orice ținută, valoarea lor indiscutabilă, mai ales pe plan estetic, 
îmbogățind orice alegere vestimentară.

Perlele constituie un univers aparte, existând atâtea variante, încât ar fi 
necesar un tratat separat, nu există bijuterie mai rafinată şi elegantă decât 

aceea realizată din platină, perle şi diamante. Un simplu şirag de perle Le 
Midì, combinat cu cercei având o perlă şi un diamant montate în platină conferă 

oricărei femei (sau aproape) un aspect de eleganţă nobilă. 
Cunoscute din epoci străvechi, perlele naturale sunt rezultatul rarisim al reacţiei 
unor moluşte la o infecţie a ţesuturilor interne. 
Grecii credeau că perlele nu erau altceva decât lacrimile zeilor căzute în mare şi  
cristalizate; a deţine perle în trecut însemna a aparţine unei caste extrem de bogate. 
Formarea unei perle naturale este un eveniment foarte rar, numai unele moluşte 
putând contracta, de-a lungul vieţii, infecţii în ţesuturile mantalei, provocate de 
nişte microorganisme sau corpuri străine care sunt izolate de moluscă cu o secreţie 
calcaroasă numită sidef, care se măreşte din an în an, până când atinge formele şi 
dimensiunile unei perle. 
Descoperirea unei perle naturale de formă sferică şi fără defecte este, în 
ziua de astăzi, practic imposibil. În prezent, toate perlele de pe piaţă provin 
din culturi, unde producţia de perle este indusă de om prin „intervenţii 

chirurgicale“ delicate. 
Pentru a avea o idee despre cât valorează perlele naturale, este  

suficient să amintim faptul că, în 1917, Cartier a achiziţionat de la un 
bancher american, magazinul ce-i poartă azi numele, pe  Fifth 

Avenue din New York, la prețul de 100 $, şi un şirag dublu 
de perle naturale, evaluate atunci la mai mult de un  

  milion de $!  

Lacrimile zeilor

Modelul CAPRI 
Perle naturale, Coral,  

Cristal, Ag. 925%.  
Disponibil și în Aur 18 kt
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Legate de pasiunea pentru îngeri şi lucruri frumoase, în-
tre Livia şi Kinga există o prietenie veche. „Am fost ex-
trem de fericită când Kinga mi-a propus să fiu imaginea 
acestor bijuterii, pentru că îmi 
plac mult accesoriile cu aripi de 
înger şi, ori de câte ori le port, 
îmi oferă o stare de spirit aparte, 
mă simt frumoasă și senzuală“, 
spune Livia, care poartă aceste 
accesorii la evenimentele la care 
participă, dar și în viața de zi cu zi. 
Iar creatoare acolecţiei „A Li ttle  
Angel’s Luck“ ne declară: „Nu 

putea fi altcineva care să îmi 
reprezinte mai bine colecţia 

şi filosofia din spatele ei. 
Livia este muza mea“. 

Colecţia „A little Angel’s Luck“ s-a îmbogăţit cu 
noi modele angelice: coliere cu petale din 

aripi de înger, cu cristale Swarovski  
Elements în diverse culori, brățări 

cu flori angelice sau aripi 
inscripţionate cu me-

saje de iubire. 

Livia Dilă, imaginea 
Kinga Varga
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„Această inițiativă a fost prilejul unei asocieri fericite a 
unor festivaluri independente de film, teatru și muzică 
și a demonstrat că împreună putem schimba felul în 
care privim cultura românească. Ne bucurăm că am luat 
parte la această campanie de pionierat cultural, în care 
am interacționat direct cu publicul nostru. De 8 ani luna 
noiembrie înseamnă luna SoNoRo. Dorim să le mulțumim 
celor 133 de susținători și donatori, care ne-au arătat că 
au încredere in ceea ce facem și ca nu suntem singuri 
pe acest drum, dar si echipei „We Are Here“, care a făcut 
posibilă această întâlnire virtuală. Și, desigur, vă invităm 
la toamnă la o nouă ediție a Festivalului Internațional de 
Muzică de cameră SoNoRo!”- Răzvan Popovici, directo-

rul festivalului SoNoRo. Înfiinţat în anul 2006, Festivalul  
SoNoRo a adus muzica de cameră în prim planul vieţii cul-
turale româneşti şi a inclus scena muzicală românească 
într-o reţea de festivaluri europene de înaltă ţinută. 
Pe lângă parteneriate regulate cu festivaluri din Italia, 
Letonia, Germania, Anglia, Israel şi Japonia, SoNoRo a 
concertat în  unele dintre cele mai renumite săli din lume, 
cum ar fi Wigmore Hall din Londra, Konzerthaus din  
Viena, YMCA din Ierusalim şi Carnegie Hall din New York. 
Festivalul Internațional de Muzică de cameră SoNoRo 
este un proiect al Asociației SoNoRo.
Mai multe detalii despre edițiile anterioare ale festivalului 
pe www.sonoro.ro. 

SoNoRo a strâns  
2365 de euro în 21 de zile

Cea mai mare sumă 
donată în campania  
„We Are Here“

În cele 21 de zile de campanie „We Are Here“, care s-a finalizat marți, 23 aprilie,  
Festivalul SoNoRo a reușit să acumuleze 2365 de euro, cea mai mare sumă donată către unul  
dintre cele 8 proiecte culturale înscrise pe platforma de „crowdfunding“.
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Pe 8 mai 2013, la Cheful Presei 2013, ActiveWatch a 
acordat Premiile FreeEx pentru anul 2012. Premiile au 
fost prezentate de de către Mircea Toma, președintele  
ActiveWatch și Delia Panait, ziaristă la Radio Guerrilla și la 
MoneyTV. ActiveWatch a lansat, cu această ocazie, Rapor-
tul FreeEx 2012 - Libertatea Presei în România. Conform 
raportului, cele mai importante evenimente din 2012 cu 
impact negativ asupra libertății de exprimare au fost:
  Confirmarea existenței agenților sub acoperire în 
redacții.
  Intensificarea practicilor de poliție politică împotriva 
unor jurnaliști și activiști civici.
  Înalți demnitari au instigat la intervenția serviciilor de 
informații și a parchetului împotriva vocilor critice.
  Reprimarea abuzivă și violentă a protestelor de stradă și 
din arenele sportive.
  Folosirea instituțiilor media ca arme politice de către 
patronii de presă a fost mai vizibilă ca oricând, în contex-
tul unui an politic marcat de alegeri locale și parlamen-
tare și de referendumul pentru demiterea Președintelui.
  Partizanatul fățiș, practicat de către o însemnată parte 
a mass-media.
  Un număr mare de oameni de presă au intrat în politică.
  Sacrificarea temelor de interes public în favoarea unor 
dispute politice sterile, inclusiv pe durata campaniilor 
electorale.
  Criza economică a fragilizat și mai mult statutul jurnalis-
tului în raport cu patronatul.
  Încălcarea drepturilor salariale și abuzurile patronatului 
au devenit un fenomen în piața media, pe fondul crizei 
economice.
  Creșterea numărului practicilor corupte de presă care 
au fost expuse public.
  Abundență a derapajelor editoriale.
  O serie de jurnaliști au fost linșați public de către colegii 
lor de breaslă.
  Presiunile politice exercitate asupra Consiliului Național 
al Audiovizualului de către ambele tabere politice, 
reprezentate de USL și PDL.

Premiile și raportul FreeEx 2012
  Revenirea în forță a 
discursului naționalist 
și homofob.
  Perpetuarea controlu-
lui politic asupra me-
diilor publice de radio 
și tele viziune.
  La conducerile radi-
oului și a televiziu-
nii publi ce au fost 
instalați un fo st șef al 
Serviciului de Infor-
mații Externe (TVR) și 
un fost cola borator al Securității (SRR).
  Oprirea producției editoriale a televiziunii publice pen-
tru o perioadă de șapte luni.
  Blocarea accesului la informații de interes public de 
către instituțiile statului și accentuarea tendinței de de-
cuplare a zonelor de decizie de restul societății.
  Interpretarea dată de către unele instanțe noului Cod 
Civil aduce restrângeri grave libertății de exprimare.

În aceeași zi, ActiveWatch a organizat un protest în fața se-
diului Serviciului Român de Informații, pentru a transmite 
conducerii acestei instituții, mediului politic și mass-me-
dia că infiltrarea redacțiilor cu agenți acoperiți este pro-
fund profund lipsită de caracterul democratic, că în nicio 
democrație presa nu poate reprezenta o vulnerabilitate 
la adresa siguranței naționale, iar agenda presei trebuie 
să fie stabilită de către jurnaliști, nu de către serviciile se-
crete. Un număr mare de activiști din socie tatea civilă s-a 
alăturat protestului ActiveWatch din fața sediului S.R.I.
Mesajul transmis conducerii SRI a fost că:
  Infiltrarea redacțiilor cu agenți acoperiți este profund 
nedemocratică,
  În nicio democrație presa nu poate reprezenta o vul-
nerabilitate la adresa siguranței naționale,
  Agenda presei trebuie să fie stabilită de către jurnaliști, 
nu de către serviciile secrete.

Mai multe pe: www.activewatch.ro. 
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Designerul Alina Alecu i-a invitat pe toți pasionații de 
artă și de design într-o incursiune în lumea fascinan-
tă a porțelanului pictat manual, la un eveniment care a 
avut ca scop atât prezentarea noilor colecții Porphyras –  
Indian Silk, Serpentine și After Midnight Breakfast – cât și 
anunțarea parteneriatului dintre Porphyras și gazda eve-
nimentului, European Heritage. La doar un an și jumătate 
de la înființare, Porphyras a participat deja la cinci târ-
guri internaționale de profil, la Dubai, Paris și Frankfurt, 

Noile colecții 
Porphyras

alăturându-se celor mai mari designeri și producători de 
obiecte pentru casă din cele peste 80 de țări participante. 
Născute din pasiunea Alinei pentru estetică și design, co-
lecțiile Porphyras se adresează persoanelor elegante și 
sofisticate, care doresc să transforme acțiuni obișnuite, 
de rutină, precum luarea micului dejun, în momente de 
răsfăț și desfătare. Pictate integral manual, în stil franțu-
zesc, obiectele Porphyras încântă instantaneu, prin linia 
fină a desenului și prin design-ul modern. 
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Cele mai importante personalități feminine ale anu-
lui 2012 au fost omagiate recent într-o gală de excepție 
organizată, la centrul de evenimente Ambasad’or din 
Otopeni, de Mihaela Șerban și actorul român Daniel 
Ganea, protagonist în celebrul serial american „Hannah 
Montana“.
Președintele juriului a fost Florina Kendrick, alături de 
marele comentator Cristian Țopescu, vicepreședinte. 
De-a lungul a 10 ani, peste 250 de personalități feminine 
din domenii de activitate precum cinematografie, muzică, 
sport, afaceri, administrație, cultură, televiziune, politică 
sau diplomație au fost omagiate în cadrul acestor gale ce 
au loc în fiecare an. 
Printre personalitățile care au fost premiate la această 
ediție s-au aflat: Angela Gheorghiu, Inna, Mariana Bitang, 
Corina Chiriac, Simona Gherghe, Dana Războiu, Cristina  
Țopescu, Denisa Tănase, Ruxandra Dragomir, Doina 
Melinte, Maria Grapini, Ana Maria Mărgineanu, Mirela  
Miertoiu, Paula Iacob, Clara Ilie, Miki Ioniță, Galyna  
Pânzari sau Doris Mircea. 
Foto: Dragoș Ioniță www.dragophotography.ro 

Gala Femeia de Succes a anului 2012  
și-a ales premiantele
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Eurolink – Casa Europei

Ministrul Afacerilor Europene al Landului Baden Wurt-
temberg din Germania – land ce reprezintă, alături de 
Bavaria, veriga cea mai puternică în cadrul Strategiei 
UE  pentru Regiunea Dunării (SUERD) - E.S. Dl Peter  
Friedrich, a întreprins de curând cea 
de-a treia sa vizită în Romțnia. 
Cu acest prilej, delegația guvernamen- 
tală pe care a condus-o s-a întâlnit  
într-un cadru informal cu liderul Grupu-
lui de Acțiune „Dunăre-Marea Neagră”,  
Dl. Sever Avram,   Președinte Executiv 
al Fundatiei „Eurolink - Casa Europei”, 
alături de conducerea Fundației Friedrich 
Ebert – sucursala România și Republica  
Moldova.
În acest context, au fost abordate căile 
de cooperare concrete dintre România 
și Landul Baden Wurttemberg, în spe-
cial  printr-o mai eficientă transpunere 
a SUERD și o extindere a conlucrării, pe 

dimensiunea stimulării competitivității și inovării, precum 
și a reformei educaționale în favoarea deprinderii me-
seriilor și mestesugurilor practice de către tinerii români. 
Inițiativă a aceluiași Grup de Acțiune menționat, Catedra 
Internațională Onorifică în sprijinul Strategiei UE pentru 
Regiunea Dunării (CIO-SUERD) a stabilit deja un partene-
riat dinamic cu Academia Română prin Centrul de Biodi-
versitate al acesteia și a sprijinit eforturile Fundației Stein-
beis în România, prin inițierea, împreună cu CITON, a unui 
nou Centru de Transfer al Cunoașterii, pe platforma de 
fizică Măgurele. 
Aceste eforturi de promovare se integrează în contex-
tul pregătirii ediției a III-a a Forumului Inovare Social-
Economică Dunăre – Marea Neagră (Institutul Bancar 
Român, 23-24 mai 2013), sub Patronajul de Onoare al 
Presedinției Irlandeze a Uniunii Europene și cu amabilul 
sprijin al Ambasadei Austriei în România. 
Pentru informații suplimentare asupra activității Catedrei 
Internaționale  Onorifice în sprijinul Strategiei UE  pen-
tru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), precum și a Clubului 
Suporterilor Regiunii Dunării, cei interesați pot consulta  
siteul www.HouseofEurope.ro/SUERD. 

Dl. Sever AVRAM, liderul Grupului de Acțiune „Dunăre-
Marea Neagră“ și Dl. Peter FRIEDRICH, Ministrul Afacerilor 
Europene al Landului Baden Wurttemberg din Germania
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O misterioasă comoară din Madagascar ce urma să fie 
expusă în România a dispărut din fața clubului Biavati 
din București cu tot cu TIR-ul în care fusese transportată, 
chiar în timp ce organizatorii se pregăteau să o dezvăluie 
publicului. 
Anunțată ca fiind unică în România, colecția conținea o 
combinație originală de obiecte și elemente exotice, ur-
mând a fi expusă pentru o perioadă limitată de timp în 
București. În timpul evenimentului oficial de prezentare, 
camionul în care era păstrată până la dezvăluire valo-
roasa încărcătură, presupusă a fi din aur, a dispărut în 
circums tanțe neclare. 
Conform organizatorilor, obiectele din colecție sunt atât 
de fragile și prețioase încât trebuie păstrate la tempera-
turi scăzute pentru a nu se deteriora. Din acest motiv, 
imediat după incident, o celulă de criză a fost instituită 
online pentru recuperarea de urgență a camionului și a 
încărcăturii. 
Pe www.GasesteCamionul.ro, publicul este rugat să 
anunțe orice informație referitoare la TIR-ul dispărut. 
Oamenii sunt rugați să se implice, contribuind cu indi-
cii, fotografii, informații despre localizarea camionului ce 

Comoară dispărută în București!

conține misterioasa încărcătură, precum și deconspirând 
posibilii suspecți implicați în dispariția sa. În cazul în 
care încărcătura va fi recuperată, organizatorii sunt dis-
puși să împartă comoara cu toți cei care au trimis indicii  
și informații. 
„Fie că este vorba despre vedetele invitate, de reprezen-
tații presei, personalul din club sau orice alte persoane 
prezente sau nu la eveniment, oricine este suspect în 
acest moment. De aceea, avem nevoie de suportul tu-
turor pe www.GasesteCamionul.ro pentru a strânge su-
ficiente indicii încât să găsim încărcătura și să o împărțim 
cu cei ce ne-au ajutat”, au declarat organizatorii, care do-
resc să rămână sub protecția anonimatului până la recu-
perarea comorii. 
A patra insulă ca mărime în lume, în Madagascar pot fi 
găsite câteva importante obiective din lista Patrimoniu-
lui Mondial UNESCO, precum și producții impresionante 
de ingrediente exotice, mirodenii și condimente. Despre 
aurul din Madagascar se cunosc foarte puține informații, 
colecția ce urma să fie expusă în România fiind anunțată 
ca o descoperire majoră în domeniu. Pentru mai multe 
informații, accesați www.GasesteCamionul.ro. 

Proprietarii apelează la public pentru a o recupera

GasesteCamionul.ro:
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Echipajul francez format din Francois Delecour şi Domi
nique Savignoni (Peugeot 207 S2000) a câştigat Timiş 
Rally, etapa a doua a Campionatului Naţional de Raliuri 
al României, sâmbătă, cu timpul de 51 min 20 sec 2/10. 
Campionii en titre ai României au fost urmaţi în cla
samentul final de echipajul Bogdan Marişca/Sebastian 
Itu (Mitsubishi Lancer Evo IX), la 11 sec 9/10, de Valentin 
Porcişteanu/Dan Dobre (Mitsubishi Lancer Evo X), la 31 
sec, Marco Tempestini/Dorin Pulpea (Skoda Fabia S2000), 
la 1 min 00 sec 5/10, Dan Gîrtofan/Adrian Berghea (Skoda 
Fabia S2000), 1 min 00 sec 5/10 etc. Delecour este lider 
detaşat la general, cu 60 puncte.  Etapa a treia a Campio
natului Naţional va fi Raliul Deltei (Tulcea), programat pe 
31 mai şi 1 iunie. Foto: Florin Luminosu. 

Francois Delecour a câştigat  
Timiş Rally
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„Galaxy S4 este mai aproape de utilizator, venind cu o va-
rietate de funcţii care ne ajută să rezolvăm efi cient sarci-
nile de zi cu zi şi să interacţionăm într-un mod autentic şi 
creativ cu prietenii şi familia. De asemenea, camera foto 
performantă și numeroasele opțiuni pe care le oferă îl 
vor face un partener potrivit pentru toate aventurile și 
experiențele noastre“, a declarat Sorin Manea, Head of 
Telecom Division în cadrul Samsung Romania.
Momentele importante pe care le trăim zi de zi sunt 
acum mai ușor de surprins și de împărtășit cu cei dragi 
datorită noului GALAXY S4. Displayul Full HD Super AMO-
LED, primul de acest gen din lume, și ecranul de 5 inci și 
441 ppi fac posibilă vizualizarea imaginilor de pe noul 
telefon la o calitate uimitoare. 
Dotat cu o cameră de 13 megapixeli, GALAXY S4 le per-
mite utilizatorilor să aleagă dintr-o gamă largă de moduri 
de fotografi ere. ‘Dual Shot’ permite utilizarea simultană 
a camerei frontale și a celei din spate, utilizatorii putând 
alege dintr-o varietate de efecte care îmbină natural 
cele două fotografi i. ‘Drama Shot’ ne permite să vedem 
diferite momente ale aceleaşi acţiuni într-o singură ima-
gine. ‘Sound and Shot’ permite captarea momentelor 
speciale în cea mai fi delă formă, înregistrând şi sunetele 
și vocea în timpul fotografi erii, iar ‘Animated Photo’ le per-
mite utilizatorilor să transforme un scurt fi lmuleţ într-o 
fotografi e dinamică. 

Samsung Electronics a lansat pe piața din România ultima generație a GALAXY S, mult așteptatul 
GALAXY S4, smartphone-ul creat pentru a-i aduce pe consumatori mai aproape de cei dragi 
și pentru a le face viața mai plină. Samsung GALAXY S4 va �  disponibil în reţelele partenerilor 
până la sfârşitul acestei luni. 

Mult așteptatul 
Samsung GALAXY S4 
este lansat în România

 „Samsung Apps“ a fost îmbogățit cu un nou serviciu care 
oferă posibilitatea de căutare în aplicații din Samsung 
Apps și Google Play. Utilizatorii pot achiziționa aplicații cu 
ușurință în modul în care caută și descarcă o aplicație de 
pe Google Play înregistrându-se pe Google Play.
„ChatON“ pentru GALAXY S4 oferă o experiență de co-
municare holistică prin combinarea scrierii de mesaje 
într-o manieră creativă și distractivă cu un serviciu de 
Video Chat / mVoIP de înaltă calitate. 
În plus, pentru a oferi cea mai avansată experiență 
de partajare a conținutului, funcția ‘Share Screen’ le 
permite utilizatorilor să împărtășească cu ceilalți ecranul 
telefonului și să controleze acest lucru cu un prieten 
în timpul unui chat one-to-one, fără să fie nevoie să 
descarce și să încarce fișiere pe dispozitivul acestuia. 
Pentru informații suplimentare vă rugăm să accesați 
www.samsung.com/ro. 

Alexandru Costache, 
Product Manager
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Pe 8 mai 2013, Federația Asociațiilor Bolavilor de Cancer 
din România (FABC) se alătură asocia  țiilor de pacienți 
din întreaga lume, marcând, pentru prima dată în țara 
noastră, Ziua Internațională de Luptă Împotriva Cance-
rului Ovarian. Chiar dacă nu se numără printre cele mai 
frecvente forme de cancer, neoplazia ovariană este una 
dintre cele mai agresive maladii din sfera ginecologică, 
înregistrând cele mai mici 
șanse de supraviețuire.
„Am simțit nevoia să ne 
manifestăm solidaritatea cu 
femeile care sunt afectate 
de această boală mutilantă 
atât fizic, cât și psihic. 
Primii pași pe care noi, ca 
asociație de pacienți, putem 
să-i facem, sunt orientați în 
direcția informării corecte, 
pentru a încerca să creștem 
frecvența cu care femeile 
de peste 30 de ani merg la control ginecologic”, a declarat 
dl. Cezar Irimia, președinte FABC. În fiecare an, în întreaga 
lume sunt diagnosticate aproximativ 224.747 cazuri noi 
de cancer ovarian - incidența fiind de 6,3 la 100.000 de 
locuitori - și sunt înregistrate 140.163 decese datorate 
cancerului ovarian – 3,8 decese la 100.000 de locuitori. În 
România, cancerul ovarian reprezintă cea de-a 5-a formă 
de cancer ca frecvență, la femei, cu o incidență care este 
cu 50%  mai mare decât media mondială - 9,4 cazuri la 
100,000 de locuitori. În fiecare an, în țara noastră se 
raportează 1.686 cazuri noi de cancer ovarian, în timp ce 
981 de românce mor anual din cauza cancerului ovarian. 
Cancerul ovarian este o boală care de cele mai multe ori 
nu prezintă simptome specifice în fază incipientă, ceea ce 
face diagnosticarea precoce foarte dificilă.

Pentru sănătatea 
dumneavoastră, doamnelor

Există 3 tipuri de cancer ovarian. Cea mai frecventă formă 
o reprezintă carcinomul epitelial, care se dezvoltă din ce-
lulele de la suprafața ovarului (din epiteliu). Al doilea tip 
de cancer ovarian ca frecvență este reprezentat de tumo-
rile cu celule germinale care se dezvoltă din celulele ova-
riene care produc ovulele. Al treilea tip de cancer ovarian, 
tumorile stromale, este rar și se dezvoltă din țesutul de 

susținere al ovarului.
Ca multe alte tipuri de can-
cer însă, cancerul ovarian 
poate avea evoluție bună 
dacă este depistat în sta-
diile sale timpurii. 
„Atunci când cancerul ova-
rian este descoperit în fa-
ză incipientă, când încă 
este localizat doar în ovar, 
supraviețuirea la 5 ani se 
situează în zona prognos-
ticului optimist. Este un 

motiv în plus ca femeile ce manifestă simptome sugestive 
pentru cancerul ovarian să se adreseze cât mai repede 
medicului, pentru a obține un diagnostic corect”, a de-
clarat dna. dr. Dana Stănculeanu, de la Institutul Onco-
logic București.
Din păcate, multe cazuri de cancer ovarian sunt diagnos-
ticate în stadiu avansat. Aceasta se datorează faptului că 
simptomele sunt greu de identificat sau nu apar decât 
atunci când boala a avansat. 
Cele mai frecvente semne și simptome ale cancerului 
ovarian sunt: dureri abdominale sau pelvine; modificări 
ale tranzitului intestinal (diaree sau constipație); 
modificări urinare; sângerări vaginale neobișnuite; du-
reri în timpul contactului sexual; pierdere în greutate; 
oboseală, astenie; distensie abdominală. 
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V for Vintage
A sărbătorit 10 ediții de cultură vintage și design

În weekendul 13-14 aprilie 2013, V for Vintage a sărbătorit 
împreună cu peste 3500 de vizitatori, într-o ediție de  
ne uitat 10 ediții de cultură vintage și design românesc.  
Au fost reunite efervescența celor zece ediții de V for  
Vintage într-o temă de sărbătoare: V for Vintage Ce lebrate 
TEN. Cei peste 3500 de vizitatori au petrecut două zile 
căutând comori vintage autentice, probând piese din 
colecțiile speciale ale designerilor români și încercând 
bunătăți și cosmetice bio. 

Întreg etajul Sălii Dalles alocat zonei de Lounge a fost 
miezul petrecerii. Loc de întâlnire pentru prie teni 
vechi și noi, cocktail-uri sărbătorești, „party treats”,  
ținute de sărbătoare pentru fotografii oficiali ai acestui 
eveniment. 
Public, expozanți, parteneri și parteneri media au 
sărbătorit alături de noi – revista Etiquette a fost par-
tener oficial – o ediție de sărbătoare. Este felul nostru de 
a vă spune: Mulțumim, fără voi nu am fi reușit! 
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Essilor România, lider mondial în fabricarea de lentile de 
ochelari, lansează cea mai recentă inovație în materie de 
optică medicală, lentilele fotocromatice Crizal Transitions 
VII. Acestea înglobează cea mai performantă tehnologie 
de control al luminii, Chromea 7, și oferă o dublă protecție 
zi de zi: împotriva radiațiilor UV și împotriva luminii 
orbitoare a soarelui. Crizal Transitions VII sunt singurele 
lentile de ochelari care combat eficient atât pericolul 
expunerii la razele UV, cât și disconfortul resimțit de 
purtător la contactul cu lumina foarte puternică.
Lentilele Crizal Transitions VII oferă cel mai bun control 

Protecție completă în 60 de secunde
al luminii, fiind mai mult decât niște lentile fotocromatice 
obișnuite. Aceste lentile își modifică culoarea, astfel încât 
să ofere o protecție perfectă în orice condiții de lumină, 
indiferent dacă sunt utilizate în aer liber sau în interior. 
Crizal Transitions VII au cea mai rapidă viteză de reacție 
la variațiile de lumină din orice mediu: mai puțin de 
60 de secunde, viteză de reacție cu 30% mai rapidă în 
comparație cu lentilele fotocromatice obișnuite. Această 
proprietate a lentilelor Crizal Transitions VII elimină 
disconfortul creat de ochii înlăcrimați, iritați sau obosiți 
din cauza strălucirii intense a soarelui. 
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La jumătatea lunii aprilie, la ceainăria Joie de Vivre, a avut 
loc „Read my mind 7 o’clock tea&fashion“. Decor de po
veste, flori, ceai, prăjituri de la Sisters’Kitchen, poze la pa
nou to take home „by S.Miles Photos“, trei expozanți spe
ciali și atmosfera unei ceainării boeme din București, Joie 
de Vivre. Invitații au putut admira colecția prefall 2013, 
semnată Simona Semen, genți Bookletta și accesorii Fire 
de murg. Invitată specială a fost  Ana Ularu, una dintre 
cele mai importante tinere actrițe din România. Printre 
invitați sau numărat bloggeri, jurnaliști, designeri și stiliști.  
„Cred în simplitate, în sofisticarea detaliilor 
şi expresivitatea întregului ca elemente ce te 
ajută să te regăseşti şi să îţi afli locul. În con
certul zilelor noastre este esenţial să îţi desco
peri şi rafinezi constant stilul, cu atât mai mult 
cu cât cred că hainele sunt mesageri ai per
soanei care le poartă. Ele vin să completeze 
poveşti personale, stări, momente.  Alegând 
designul vestimentar ca stil de viață, îmi asum 
responsabilitatea mesajelor pe care hainele 
create de mine le transmit. Cred că povestea 
din spatele hainelor pe care le alegem, poartă 
amprenta poveștii designerului creator și 
este desăvârșită cu povestea fiecăruia dintre 
noi“ (Simona Semen).

„Bookletta este un concept de geantă pentru carte, unic 
în lume, o invenţie înregistrată oficial. Este structurată 
astfel încât să aibă un buzunar din plastic, separat special 
pentru carte (care se extinde în funcţie de volumul aces
teia), în care aceasta este protejată de şifonare, pătare, 
de umiditate etc. În acel buzunar încape şi un ipad, un 
kindle sau orice gadget de pe care citeşti.  Bookletta este 
cea mai bună prietenă a cărţii tale!“, (Sanda Cojocaru,  
Bookletta).
„Fire de Murg înseamnă bijuterii care transmit un me
saj al decenței, al fastului, dar mai ales al bucuriei de a 
te accesoriza cu stil și personalitate. Este un exercițiu 
de sensibilitate și frumos, de splendoare a acțiunilor 
mărunte.  Lucrate din materiale naturale, ce au la bază 
metalul și fibrele sau sforile mătăsoase, sunt puternic le
gate de tradiția și obiceiurile românești mai ales prin arta 
împletitului, cât și prin moștenirea minunată a vechilor 
expresii populare, printre care și cea care anunța apusul 
soarelui: À intrat murga în sat̀ . Nu oferim doar o rein
terpretare modernă, ci o poveste despre manufactură și 
frumos’’, (Fire de murg). www.readmymind.ro 

Read My Mind  
7 O'Clock Tea&Fashion
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Miercuri, 24 aprilie, în cadrul galei Easter Charity Ball, de la Palatul Ghika, 
Cristina Herea și Alexandru Răducanu au premiat personalitățile implicate 
în acțiuni umanitare de-a lungul timpului. Totodată, ei au strâns și produse 
pentru copiii din orfelinatul construit de către părintele Iustin Pârvu, la 
mănăstirea Petru Vodă. Astfel, toți cei care vor să doneze haine pe care nu 
le mai poartă, jucării, rechizite sau alimente, o pot face la redacţia revistei 
Business Woman.
„Copiii sunt promisiunea unui mâine mai bun, mai frumos, mai drept. Eu cred 
în magia sărbătorilor şi în oamenii care simt lumea cu sufletul, aşa încât, vă 
rog să uitaţi pentru câteva clipe ce vă lipseşte şi să dăruiţi, din puţinul vostru, 
celor uitaţi de părinţi în orfelinate. De Florii, vom fi la Mănăstire, încărcaţi cu 
daruri, pentru a le aduce o bucurie. Credeți-mă, îngerii există...“, a declarat 
Cristina Herea, prezentatoare România TV.

Easter 
Charity Ball

La eveniment au fost prezente peste 170 de personalităţi din lumea politică, a 
afacerilor, a celebrităților, din presă etc. Printre aceștia s-au numărat: Cătălin 
Botezatu, Mioara Roman, Doina Popoviciu, Camelia Şucu, Andreea Marin, 
Daciana Sârbu, Mihaela Borcea.
„Uităm că sunt copii care nu se bucură de jucării, uităm că sunt bătrâni care 
nu au un ou pe care să îl înroșească. Uităm faptul că mulți nu au, la fel ca noi, 
familii alături de care să se bucure sau mese în jurul cărora să se strângă. 
Sunt mulți cei care nu au motive de sărbătoare la început de mai. Noi vrem să 
încercăm, pe cât putem, să le aducem un motiv să zâmbească, și pentru asta, 
avem nevoie de ajutorul vostru“,  a punctat Alexandru Răducanu, fondatorul 
Business Woman. 
Evenimentul a fost organizat de Business Woman Magazine, alături de Media 
Art Consulting by Cristina Herea. 
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Tudor  
Vladimirescu
„Numai cu pandurii țării“
Deși Congresul de la Viena, pentru a contracara efectele 
Revoluției Franceze încercase – prin crearea Sfintei Alianțe – să 
genereze un context propice reinstaurării monarhiei de tip clasic 
(absolutist) și a privilegiilor aristocrației,  în ciuda unor mici 
victorii pe care le va mai repurta, vechea orânduire își cântă deja 
cântecul de lebădă.

De: Florin Marian Toader      Fotografii: arhiva Etiquette Magazine

Astfel iau naștere în Europa (dar 
nu numai) mișcări revoluționare 
cu caracter naționalist; grecii 
eliberează Peloponesul de sub 
stăpânirea otomană, sârbii se ridică 
la luptă, avându-l în frunte pe Miloș 
Obrenovici I, albanezii și bulgarii se 
răzvrătesc, iar Filiki Eteria (sau „So-
cietatea Prietenilor“) - o organizație 
secretă, creată de greci la Odessa 
- bazându-se, neîntemeiat însă, pe 
sprijinul țarului Alexandru I, dorea 
eliberarea cât mai rapidă de sub 
ocupația otomană a tuturor teritori-
ilor grecești.
În acest context, apare pe scena is-
toriei figura lui Tudor Vladimirescu 
(Tudor din Vladimiri sau Domnul 
Tudor, deși el însuși s-a semnat în-
totdeauna „Theodor“). S-a născut 

la 1780 (data exactă a nașterii sale 
stârnește încă controverse prin-
tre istorici), în localitatea Vladimiri 
din județul Gorj, într-o familie de 
moșneni (sau „țărani liberi“) destul 
de înstărită. La 12 ani e trimis la 
Craiova în serviciul boierului Ioan 
Goroveanu, unde va dobândi o 
solidă cultură umanistă, învățând, 
pe lângă limbile greacă și germană, 
gramatică și retorică și se va fami-
liariza, sub îndrumarea lui Petra-
che Poenaru, cu noțiuni de drept. 
Uimit de perspicacitatea tânărului 
său protejat, Goroveanu îl va face 
părtaș la afacerile sale, îndeosebi 
în ceea ce privește comerțul cu vite. 
În 1806, este numit „vătaf de plai“ la 
Cloșani, funcție pe care o va păstra 
până în 1820 și care îl va ajuta să 
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agonisească o avere considerabilă. 
În același an se înrolează ca volun-
tar în armata rusă, în fruntea unui 
regiment de panduri, cu gradul 
de sublocotenent şi participă la 
războiul ruso-turc (1806-1812). La 
sfârşitul războiului este decorat cu 
ordinul cavaleresc „Ordinul Sfântu-
lui Vladimir“.

În 1814, după moartea soţiei lui 
Nicolae Goroveanu (fiul protec-
torului său), pleacă la Viena cu 
însărcinarea de a se ocupa de lichi-
daraea averii acesteia. Cunoscător 
şi al limbii germane, Tudor va urmări 
cu interes presa vremii şi lucrările 
Congresului de Pace, care se afla în 
plină desfăşurare.
La începutul anului următor revine 
în ţară şi locuieşte o perioadă la 
București pentru a susţine un pro-
ces de moşie în faţa Divanului.  Află, 

bănuţ piste legătura ce s-au făcut 
de către domnul Caragea.
Toate dregătoriile Ţării, atât cele 
politiceşti, cât şi cele bisericeşti, de 
la cea mare până la cea mai mică, să 
nu să mai orânduiască prin dare de 
bani, pentru ca să poată lipsi jafurile 
din ţară.
Asemenea şi toate dările preoţeşti 
să scază, după cuviinţă. Şi preoţi cu 
dare de bani să nu mai facă, ci nu-
mai care va fi destoinic şi unde face 
trebuinţă.
Zapcii prin plăși să nu fie slobod a 
să orândui câte doi, ci numai câte 
unul, şi acela să fie pământean, şi 
prin chezăşie că nu va face jaf.
Caftane cu bani să înceteze cu to-
tul de a să mai face, ci numai după 
slujbă.
Posluşnicii să lipsească cu totul, 
fiindcă este numai un catahrisis al 
Ţării şi folos al jefuitorilor; precum 
şi toţi scutelnicii.
Dregătoria spătării cei mari, 
dimpreună cu toţi dregătorii şi toţi 
slujitorii spătăreşti, să lipsească 
cu totul, fiindcă este de mare 
stricăciune Ţării, despre partea 
jafurilor, cu căpităniile lor cele 
spătăreşti.
Ţara să fie volnică a-ş face şi a 
ţinea patru mii de ostaşi panduri 
cu căpeteniile lor şi două sute 
arnăuţi, scutiţi de toate dările, şi 
cu leafă uşoară, a cărora leafă 
să economisească din veniturile 
mănăstirilor.
Toate lefile streinilor să lipsească cu 
totul.
Toţi dregătorii judecătoriilor şi ai 
calemurilor să împuţineze, rămâind 
numai precum au fost în vechime; şi 
lefile să le fie uşoare.
Asemenea şi havaetu jălbilor şi 

în această perioadă, de intenţia 
Eteriei de a declanşa mişcarea de 
eliberare a Greciei, dar şi de raiduri-
le garnizoanei otomane de pe insu-
la Ada Kaleh în judeţele Mehedinți 
şi Gorj, raiduri care se vor solda 
inclusiv cu distrugerea propriei 
gospodării de la Cloșani. Este, de 
altfel, anul în care Tudor îşi face 

publică intenţia 
de a organiza o 
armată cu caracter 
strict naţional: „...
numai cu pandurii 
ţării, far’ de niciun  
ostaş străin“.
Căpitanii de pan-
duri urmau să se 
ocupe de recrutări 
în întreaga Oltenie.
Tot în această 
pe rioadă se vor 
pregăti mănăstirile 
fortificate din Olte-
nia ca puncte de 
rezistenţă în cazul 
unor confruntări 
armate.
La 15/27 ianua rie 
1821, moare dom-
nitorul fana riot 
Ale xandru Șuțu,  

prilej cu care Tudor încheie un 
acord de colaborare cu boierii din 
„partida naţională“, în frunte cu 
Grigore Ghica şi Barbu Văcărescu; 
act cu atât mai necesar cu cât, deşi 
părerile lor concordau în ceea ce 
priveşte alungarea, cu acordul oto-
manilor, a domnitorilor fanarioţi, e 
de presupus că puţini boieri au fost 
(dacă au fost!) încântaţi de progra-
mul pe care îl propunea Vladimires-
cu şi care - deşi făcea distincţia între 
boierii locali şi cei străini - urmărea 

cărţilor de judecată să scază.
Prăvilniceasca Condică a domnului 
Caragea să lipsească cu totul, nefi-
ind făcută cu voinţa a tot norodul; 
iar a domnului Ipsilant să rămâie 
bună şi să urmeze“.
După cum reiese din document, 
revoluţia nu a avut doar un carac-
ter naţionalist, căci idealurile lui 
Tudor băteau mult mai departe: el 
urmărea, în fond, o reorganizare 
completă a sistemului social, 
politic şi administrativ, aici fiind 
vizibile influențele ideilor Revoluţiei 
Franceze, cărora, printre mulţi alţii, 
şi Tudor le-a fost tributar.
Pe plan internaţional lucrurile se 
precipită: Alexandru Ipsilanti face 
imprudența de a declara că se 
bucură de sprijinul țarului Rusi-
ei - după ce, e drept, cu acordul 
tacit al autorităţilor ţariste, eteriştii 
trecuseră în Moldova, în marşul 
spre Dunăre -, cuvintele sale nu fac 
decât să declanşeze efectul invers 
celui scontat de liderul Eteriei, iar 
țarul Alexandru I (nepermițându-şi 
să nesocotească angajamentele pe 
care Rusia şi le luase în cadrul Con-
gresului de la Viena), se dezice pu-
blic de acţiunile grecilor care înain-
tau spre Dunăre şi cărora, conform 
înţelegerii, Tudor ar fi urmat să le 
înlesnească trecerea fluviului.

Intrare triumfală, sfârșit tragic
La 28 februarie/12 martie începe 
marşul spre București al panduri-
lor, iar după o săptămână vor face 
joncţiunea cu alte trupe, după 
trecerea Oltului, la Slatina.  Înainte 
de intrarea în București, împreună 
cu cei 16000 de oameni pe care 
îi avea în subordine, Tudor va tri-
mite mai multe delegaţii şi petiţii, 

confiscarea „averilor rău agonisite“ 
(Proclamaţia de la Padeș - 23 
ianuarie/4februarie 1821), indife-
rent cui aparţineau ele.

Legile poporului
În Cererile norodului românesc (în 
fond, o scrisoare deschisă către 
Înalta Poartă, dar şi o schiţă a 
unei posibile viitoare Constituţii), 
revendicările „norodului“ sunt for-
mulate astfel:
„Domnul Ţării să nu aducă cu 
Înălţimea sa aicea în ţară mai mulţi 
boieri greci decât patru, adică un 
postelnic mare şi un cămăraş şi un 
portar şi un grămătic mare.
Toate scaunele arhiereşti şi toate 
mănăstirile Ţării să fie apărate 
cu totul de către călugări greci, 
rămânând pe sama Ţării, precum 
este legat şi precum să coprinde în 
hatişeriful răposatului întru fericire 
împăratul sultan Selim din anul 
1802.
Din şase dăjdii, care s-au întocmit 
de către Măria Sa domnul Caragea, 
două să lipsească cu totul, iar patru 
să rămâie după aceiaşi legătură so-
cotindu-se pe trei luni, una.
Toate câte s-au întocmit şi s-au 
făcut de către răposat întru fericire 
domnul Alexandru Şuţu să strice 
cu totul, şi să rămâie toţi streinii şi 
toate cumpaniile, precum s-au în-
tocmit de către Măria Sa domnul 
Caragea; cum şi toate ludile câte 
s-au mai adăogat pe la judeţe de 
către numitul domn Şuţu să scază; 
iar anaforalile şi întăririle ce s-au 
făcut de către acel domn asupra 
arătatelor madele, în faţa norodu-
lui, să arză toate; precum şi oieritul 
şi dijmăritul şi vinăriciu, să nu fie 
slobod a să mai adăuga măcar un 

atât către Divan şi boierii care-l 
alcătuiau (mulţi dintre ei vor fugi, de 
altfel), cât şi către locuitori; pentru 
ca la 21 martie/2 aprilie pandurii 
să intre triumfal în capitală, unde 
Tudor (care în semn de respect, 
va fi numit de către bucureşteni 
Domnul Tudor)  va rămâne stăpân 
până la 15/27 mai, când, realizând 
faptul că negocierile cu otomanii 
intraseră într-un iremediabil impas, 
decide retragerea către mănăstirile 
fortificate din Oltenia, în vederea 
organizării unei rezistențe armate, 
în vederea atragerii atenţiei puter-
ilor occidentale.
La 21 mai/ 2 iunie, aflat, împreună 
cu oamenii săi la Goleşti - în ime-
diata apropiere a Piteștiului, Tudor 
este capturat, în urmă unei trădări 
şi predat eteriştilor lui Ipsilanti, 
deşi îşi luaseră angajamentul că 
nu vor atenta la integritatea Ţării 
Româneşti, ci o vor folosi doar ca pe 
o zonă de tranzit, puseseră acum 
stăpânire pe nordul Munteniei.
Relațiile dintre Vladimirescu, pe de 
o parte, şi Ipsilanti şi eteriştii de 
cealaltă parte, au fost dintotdeauna 
tensionate, în ciuda unor aparente 
înţelegeri, aşa că, atunci când au 
avut ocazia de a scăpa de un om atât 
de incomod, grecii nu au ratat-o. 
Aşa se face că,  în noaptea de 27-28 
mai/9-10 iunie, Tudor Vladimirescu 
este executat, iar trupul său arun-
cat, se pare, într-o fântână părăsită 
din apropierea Târgoviștei, locul 
unde a fost ucis. 
Începând din anul următor (1822), 
pentru prima oară după mai mult 
de o sută de ani, Ţara Românească 
şi Moldova vor avea domni pă-
mânteni. Epoca fanariotă luă astfel 
sfârşit. 
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Frumusețea și puterea hărților
Partea a IV-a

Charta Daciei moderne

Figura 1 - „Postovskaia Karta Rossijskoi Imperii“ (Detaliu din harta poștei din Imperiul Rus), Sankt Petersburg, 1824.

Continuăm incursiunea în lumea fascinantă a hărților alături de dl. Mihai Popa – 
în acest episod, o introducere în cartografia consacrată Țărilor Române în perioada 1820-1920.

Vă propunem să faceți referiri și la cartogara-
fia consacrată Țărilor Române.
Așa cum am menționat, în secolul al XIX-lea, 
numărul, precizia și tematica hărților sporesc con-
siderabil, ceea ce a fost valabil și pentru hărțile 
consacrate Țărilor Române. Aș aminti aici, selec-
tiv, câțiva dintre cartografii europeni, care au edi-
tat asemenea hărți: K. Kipferling, I. Riedl, F. Fried,  
F. Götze, C. Smith, I. Pinkerton, A. Savinkov, C. van  
Baarsel, Pierre Lapie. În 1835, se editează la Sankt 
Petersburg „Harta teatrului de război în Europa, 
în anii 1828 și 1829“, întocmită de către car-
tografi din Statul Major rus, care este considerată 
cea mai completă și reușită lucrare a rușilor din 
această perioadă, cu date valoroase despre pro-
vinciile române. Țările Române, Balcanii, dar mai 
ales Cons tantinopolul, au prezentat  întotdeauna 
un mare interes și o mare atracție pentru Impe-
riul Rus. Ne putem da seama de acest lucru și din  
Fig. 1, unde se prezintă un detaliu din harta  
„Postovskaia  Karta Rossijskoi Imperii“ (Harta 
poștei din Imperiul Rus), editată la Skt. Petersburg, 
în 1824. Deși consacrată poștei, Țările Române 
(Moldova, Valahia, Bucovina, Transilvania), aflate la 
marginea Imperiului, sunt bine și corect prezen-
tate, desi gur, fără multe detalii. Detaliat este pre-
zentată doar Bessarbskaia obl. (regiunea, guber-
nia Basarabia), anexată de ruși din 1812, cu orașul 
Chișinău, devenit capitală din 1818. Harta are pe 
cartușul de prezentare vulturul bicefal imperial. 
Dacă ne referim la hărți realizate de car-
tografi români, le-aș aminti aminti  pe cele 
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Figura 2 - „Charta Daciei Moderne“ - August Treboniu Laurian, București, 1868.

realizate de către Grigore Pleșoianu, Zaha-
ria Karkaleky, Col. Hâncu, Lt. col. Bergenhe-
im și cpt. Galițiu (care au realizat, la ordinul 
gen. Pavel Kisselef, două hărți administrative, 
însoțite și de date statistice interesante ale ce-
lor două Principate), Petre Asaki, Robert Bielitz,  
poetul și revoluționarul Cezar Bolliac,  care a 
realizat „Carta României în relief“ (litografia  
G. Voneberg, 1855), mareșalul Fligely, trimis al  
Institutului geografic din Viena etc.
Voi prezenta în continuare o hartă foarte fru-
moasă și interesantă, care a aprins imaginația 
românilor românilor doritori să vadă cândva toate 
ținuturile românești unite într-o singură țară. Este 
vorba despre „Charta Daciei moderne“ (Fig. 2), 
tipărită în 1868, de către cel considerat un apostol 
al românismului și al unirii naționale – profesorul 
August Treboniu Laurian. Autorul, promotor al 
Școlii Ardelene și al curentului latinist, mergând 
uneori până la exa gerare, a întocmit această 
hartă la puțin timp după adoptarea, în 1860, a 
grafiei latine. Harta cuprindea toate regiunile is-
torice locuite de români, cu denumiri latine – le 
redau în ortografia autorului – ca Dacia Australe, 
Dacia Superiore, Dacia Orientale, etc., sau denu-
miri tradiționale ca Terra Romaneasca, Bassara-
bia, Bucovina, Marmorosu, Crisiana, Temisiana, 
Transilvania, sau nume de de orașe, ca Bucuresci, 
Se latina, Jassii, Brasiovu, Sabiniu, Temisioara etc. 
„Dacia Moderna”  cuprindea  teritoriul tradițional 
al vechii Dacii, fiind mărginită de cele „patru ape“: 
Nistru, Tisa, Dunăre și Marea Neagră.Cu siguranță 
că această hartă  l-a inspirat pe Eminescu atunci 
când a scris celebra sa „Doină“ (De la Nistru pân’ 
la Tisa...). Pe hartă se poate observa un meda-
lion cu o propunere de stemă, cu inscripția Dacia 
Romana și anul MMDCXXI (2621) - care ar fi anul 
apariției acestei hărți. Această datare neobișnuită 
provenea pur și simplu din faptul că autorul con-
sidera că istoria  românilor începea din anul.. 753 
î.C. (anul întemeierii Romei). Cu toate exagerările 
sale, harta  aceasta anticipa, într-un fel, viitoarea 
hartă a României Mari.  (va urma)
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Avem atâtea categorii de petrecere într-o singură lună: 
cele organizate de firmă, nunți, botezuri, zile de naștere 
ale prietenilor, cocktailuri și câte și mai câte, încât 
șifonierul ajunge, peste noapte, să fie suprapopulat de 
haine dornice să iasă în lume. Pentru fiecare dintre ele 
există un anumit tip de ținută impusă de zeci de ani. Este 
adevărat că am ajuns să trăim într-o societate a cărei 
viteză este setată „pe repede înainte“, fapt care a determi-
nat ce a determinat schimbări majore în regulile de bază 
privind ținuta vestimentară ce trebuie adoptată în funcție 

de eveniment, dar fundamentele au rămas aceleași.  
Mai mult, în funcție de eveniment, trebuie să dăm dovadă 
de un anumit tip de comportament pentru a ne pune în 
valoare. Acele câteva ore petrecute în compania celorlalți 
invitați sunt definitorii pentru fiecare dintre noi. Prin 
mimică, vestimentație și calitatea conversației, suntem 
creatorii cărților noastre de vizită, care sunt păstrate ani 
în șir în memoria participanților.
În cele ce urmează, vom aborda diferitele tipuri de 
petrecere prin prisma ținutelor.

Petreceri cu stil
A venit mult așteptata vară plină de culoare, care aduce cu sine schimbări și multe 
petreceri! Câte petreceri, atâtea întrebări legate de garderobă sau dacă stau bine să mă 
gândesc, întrebările ajung să fie înzecite în raport cu evenimentele.

De: Ștefana Miret      Fotografii: arhiva Etiquette

Cocktail party
Ținuta de cocktail trebuie să transmită stil, eleganță și 
personalitate. Hainele  trebuie să fie în culori neutre (ne-
gru, alb, gri, bej, bleu) și pot fi împodobite cu un strop de 
strălucire (argintiu, auriu). Croiala este clasică și nu sunt re-
comandate piesele vestimentare asimetrice sau accesori-
zate cu paiete sau cu perle. Poșeta trebuie să fie micuță, 
iar în privința bijuteriilor, este de dorit ca acestea să fie 
confecționate din materiale prețioase. În ceea ce privește 
machiajul, este de dorit să folosiți culori discrete, pastelate.

Garden party 
În țara noastră, cel mai spectaculos garden party este cel 
oferit, anual, de către Casa Regală a României, cu prile-
jul Zilei Regalității. Ca orice petrecere, și aceasta are un 
cod vestimentar ce trebuie urmat. Dress code-ul este 
specificat pe invitație. Doamnele trebuie să poarte ținută 
de după-amiază și pălărie, iar domnii – costum închis la 
culoare. Pălăria clasică poate fi înlocuită cu o bentiță cu 
voaletă, cu o tocă sau cu un accesoriu pentru cap. Dacă 
aveți deja o pălărie care să vă pună în valoare, alegeți să 
purtați brățări în locul bijuteriilor de pus la gât sau al cer-
ceilor mari. Invitații de gen feminin vor purta rochii simple, 
cu sau fără jachetă, sau costume cu fustă sau pantalon.

să fie din piele lucioasă sau mată, închiși în față, fără 
degete la vedere. Dacă vremea o impune, puteți purta 
un palton, un pardesiu sau o haină de blană de culoare 
închisă. 
Pentru domni, este indicat un costum într-o culoare 
închisă (negru, bleumarin, gri petrol), cu pantaloni și vestă 
în aceeași nuanță, uni sau cu dungi discrete. Cămașa 
trebuie să fie albă, iar cravata, lavaliera sau papionul – 
asortate la culoarea costumului. La ținuta de seară, 
șoșetele trebuie să fie negre. 

Ținuta oficială de seară
Pentru doamne, o rochie de seară de lungime medie sau 
lungă (nu scurtă!), din materiale prețioase – mătase, lame, 
dantelă, satin, catifea – reprezintă alegerea perfectă. La 
aceasta puteți asorta mănuși din piele, din mătase sau 
din catifea. Ele trebuie să fie scurte, atunci când sunt 
purtate împreună cu o rochie cu mâneci, și lungi, atunci 
când sunt purtate împreună cu o rochie fără mâneci.  
Bijuteriile trebuie să fie discrete, dar elegante și prețioase. 
În ceea ce privește poșeta, optați pentru o poșetă plic din 
piele, mătase sau materiale lucioase. Aceasta poate să 
fie încrustată cu paie te, mărgele, cristale și trebuie să fie 
neapărat asortată în nuanță cu hainele. Pantofii trebuie 
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Dincolo de vulcanul de pe scenă,  
Ștefan Bănică este o prezență caldă în viața  
de zi cu zi, de o politețe exemplară, 
dublată însă de un simț al umorului care te 
binedispune instantaneu. Își presară discursul 
cu anecdote și glume, iar timpul trece altfel, 
mult mai repede, dar și mai plăcut. Doamnelor, 
domnișoarelor și domnilor, Ștefan Bănică!

ŞTEFAN 
BĂNICĂ

Interviu: Andrei Dimulescu

Fotografii: Mihai Ștețcu

Stilist: Ionuț Marin

Machiaj: Alex Rădulescu, Make-up Academy

Ținute: EGO Men’s Fashion Concept

„Dăruiesc publicului 
tot ce am mai bun“

Vă mai amintiţi când aţi cântat prima oară pe scenă, 
în faţa unui public? 
Cred că în clasa a XII-a (prin 1984) am cântat pe scena Ca-
sei de Cultură „Mihai Eminescu”, actualmente Teatrul Me-
tropolis, cu prima mea formaţie, pe care am denumit-o 
The Black Angels. Dar, ca să cântăm, a trebuit imediat să 
îi schimbăm numele şi i-am zis Contrast. Repertoriul era, 
ghici? Numai rock’n’roll, şi în engleză, ceea ce era cu atât 
mai greu pentru vremurile acelea.

Dar de prima reprezentaţie dramatică?
Primul spectacol de teatru în care am apărut (în sensul 
că am trecut prin scenă) a fost „Happy-end la Miliţie”, o 
comedie scrisă de actorul Dumitru Furdui, unde tatăl 
meu juca rolul principal. Aveam vreo 14 ani şi mă luase cu 
el în turneu. În spectacol, la un moment dat, era o scenă 
care se petrecea într-un muzeu de artă. Într-una din seri, 
m-am strecurat şi eu printre figuranţii care apăreau în 
piesă ca vizitatori, ca să văd ce senzaţie o să am. 
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Taică-meu n-a ştiut şi, când m-a vazut pe scenă, i s-au 
luminat ochii.
 
Aţi avut o adolescenţă ca în „Liceenii”, sau viaţa bate 
filmul?
Am trăit aceleaşi vremuri ca şi eroii din „Liceenii”, aşa 
cum a trăit majoritatea adolescenţilor de la începutul  
anilor ’80, cu frumuseţea vârstei şi neajunsurile perioadei 
comuniste. Dar destinul meu a fost total diferit de cel al 
personajului pe care îl interpretam în film. M-am bucurat 
de perioada adolescenţei, de cea a studenţiei şi cred că 

pentru fiecare dintre noi, această parte a vieţii e una care 
rămâne scrisă cu majuscule în memoria noastră afectivă.
 
În tinereţe aţi fost un Don Juan sau, mai degrabă, un 
băiat cuminte?
Ai să râzi, dar am fost un baiat cuminte, hai, cuminţel 
(Râde). Statutul ăsta de Don Juan, cu care am fost  
„învestit” încă de când am început actoria, se datorează 
mai mult profesiei, genului de roluri cu care am debutat, 
decât structurii mele interioare.
 
Care este definiţia dumneavoastră pentru un 
adevărat gentleman?
În primul rând, trebuie să te respecţi pe tine, ca om, după 
care vorbim de maniere, de haine etc. Cred că un bărbat 
care e un gentleman salută, de la femeia de serviciu, până 
la doamna ministru. Are demnitate, coloană vertebrală, 
nu face paradă de relaţiile pe care le-a avut. În două 
vorbe: să ştie să se poarte.
 
Ce trebuie să conţină garderoba unui gentleman?
Cred că, în primul rând, garderoba fiecăruia dintre noi 
ar trebui să conţină lucruri care ni se potrivesc, care ne 
reprezintă şi în care ne simţim bine, nu neapărat pentru 
faptul că sunt la modă sau de la cine ştie ce firme. 

Un bărbat e bine să aibă în garderobă, de la lucruri ca sual,  
până la smoking-uri sau chiar fracuri pentru evenimente 
deosebite, cu accesoriile de rigoare. Poţi să fii ele gant 
şi într-o pereche de pantaloni scurţi, poţi fi elegant şi în 
smoking; eu cred că ţine de atitudine şi de felul în care 
porţi haina.
 
Cum au evoluat, de-a lungul timpului, alegerile 
dumneavoastră vestimentare?
Întotdeauna mi-a plăcut să mă simt bine în hainele 
pe care le port şi să fiu lejer. Nu sunt genul, nici măcar 

pe scenă, care să poarte haine 
neconfortabile, doar de dragul 
imaginii. Îmi place să fiu elegant 
atunci când e cazul, dar în viaţa de zi 
cu zi, port haine din material moale, 
confortabil, care să îmi dea o stare 
bună şi care să mă facă să mă simt 
eu însumi. Sunt atent la calitatea 
materialelor, la croială, la detalii 

şi la accesorii. Revenind la întrebare, sigur că alegerile 
vestimentare au fost făcute şi în funcţie de posibilităţile 
mele financiare, care nu au fost aceleaşi de la început. 
Consider, în cazul brand-urilor consacrate, de profil, că 
de multe ori, diferenţa dintre un produs al unui brand 
consacrat şi altele îşi are rostul şi se resimte în calitatea 
materialului, a croielii vestimentare.

Care sunt piesele pe care le iubiţi?
În general, accesoriile dau sarea si piperul unor ţinute. 
De pildă, la un costum elegant, îmi place să port batistă, 
cravată, un ceas adecvat, o curea, butoni şi nişte 
pantofi care dau eleganţă şi distincţie. Îmi plac pălăriile, 
pardesiurile, eşarfele. 
 
Preferaţi stilul casual sau pe cel elegant?
De obicei, prefer stilul casual sau casual-elegant. La mine 
se simte influenţa rock’n’roll-ului, care e mult mai mult 
decât un stil muzical, e un mod de viaţă, dacă vrei. De la 
blugii cu manşetele întoarse, până la tricouri sau geci, de 
la bascheţi, până la cizmele de piele.
 
Care a fost ţinuta pe care aţi apreciat-o cel mai mult?
Nu pot să spun că am un clasament, dar prima care 
imi vine în minte este ţinuta de acum doi ani, de la  

Cred că un bărbat care e un gentleman 
salută, de la femeia de serviciu, până la 
doamna ministru.
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concertul meu de Crăciun, unde am purtat un  
smoking roşu Dolce&Gabbana şi nişte pantofi negru  
cu roşu, făcuţi special pe comandă.

Care a fost cel mai important sfat pe care l-aţi primit 
de la tatăl dumneavoastră?
Actoria înseamnă fixare şi măsură.
 
Ce sfaturi le oferiţi copiiilor dumneavoastră?
E normal să îţi doreşti tot ce e mai bun pentru copiii 
tăi.  Fiecare are drumul lui în viaţă. Ca părinte, sunt 
lângă ei, sprijinindu-i în drumul pe care deja au por-
nit. Am norocul de a avea nişte copii extraordinari, 
sensibili şi receptivi, şi încerc să le spun ce cred eu că 
e bine să faci în viaţă. Ei ascultă, filtrează şi iau, proba-
bil, de la mine şi de la mamele lor, ceea ce le foloseşte.  
Dar cel mai important e ca ei să ştie că noi îi iubim enorm.

Mai aveţi timp de hobby-uri? Ce filme, cărţi sau reţete 
culinare v-au încântat în ultimul timp?
De când nu am mai avut ceva timp liber de care să mă şi 
bucur, micile plăceri nu le mai pot numi hobby-uri, pen-
tru că asta ar însemna să fie ceva constant. Dar mă uit 
în continuare, când pot, la filmele care mă interesează, 
mă relaxez uneori cu sitcom-uri gen „Modern Family”. Cu 
gătitul – vorba unui coleg – stau mai prost. La întrebarea 
referitoare la ce anume citesc, pot să îţi răspund: piese de 
teatru, scenarii, pentru că sunt obligat să le citesc, deci, ...  
citesc, nu (Râde)? Prefer cărţile care te fac sau îţi dau 
şansa să încerci să te descoperi şi, în acelaşi timp, simţi 
nevoia ca apoi să le reciteşti, pentru că la a doua lectură 
înţelegi altfel cartea.

Ce vă luaţi întotdeauna cu dumneavoastră în vacanţă?
Buna dispoziţie, după chiloţi, periuţa de dinţi etc (Râde). 
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Poţi să fii elegant  
şi într-o pereche  
de pantaloni scurţi, 
poţi fi elegant şi în 
smoking; eu cred  
că ţine de atitudine  
şi de felul în care 
porţi haina.

Ce mai aveţi pe lista de dorinţe?
Mi-a spus mie cineva că dacă vi le 
spun, nu se împlinesc (Râde). Aşa 
că mă gândesc la ele şi să dea Dum-
nezeu să devină realitate.

Regrete?
„Regrets, I’ve had a few / But ... I did it 
my way“ – m-am exprimat în franceză 
(Râde).
 
Ce credeţi despre etichetă (socială, 
alimentară, vesti mentară etc.)  şi 
cât de mult o respectaţi?
Am mai spus lucrul ăsta şi vi-l spun 
şi vouă: când imaginea (vezi eticheta) 
depăşeşte valoarea lucrului pe care îl 
faci sau care crezi că te reprezintă, nu 
mai ai credibilitate. Asta nu înseamnă 
să nu crezi în ideile tale, în principiile 
proprii de viaţă şi în unicitatea ta,  
chiar dacă, de multe ori, societatea 
are tendinţa să te uniformizeze.
 
Cine este Ştefan Bănică, în viziu-
nea proprie?
Un om care îşi doreşte să îşi trăiască 
viaţa frumos, un tată fericit, un artist 
care vrea să dăruiască publicului tot 
ce are mai bun. 

E normal să îţi doreşti tot ce e mai bun pentru copiii tăi.  
Fiecare are drumul lui în viaţă. Ca părinte, sunt lângă ei, 
sprijinindu-i în drumul pe care deja au pornit.

Fotografiile au fost realizate  
la EGO Flagship Store  
(Bd. Lascăr Catargiu, nr. 2, București). 
Mulțumim pentru sprijinul acordat.
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Creațiile sale sunt purtate cu grație și mândrie de către personalități precum Jessica Alba, Minnie 
Driver, Britney Spears și lista poate continua. Născută la Timișoara, Lorena s-a dedicat studiului 
design-ului vestimentar de pe băncile școlii, iar talentul și munca se cuantifică astăzi în numeroase 
prezențe pe covorul roșu.

De: Andrei Dimulescu      Fotografii: arhiva personală

Lorena Sârbu

Designerul român care a cucerit Hollywood-ul

Cum a început povestea în lumea modei?
Cariera mea a debutat prin deschiderea a două maga
zine de retail. Abilitățile mele în ceea ce privește achizi
ționarea de produse  pentru magazine ma ajutat să 
înțeleg tainele businessului. Totul a început cu un mic 
butic (în stil european) pe strada Bedford în Beverly Hills. 
Eticheta în afaceri și seriozitatea care mia fost insuflată 
de părinți, mau ajutat foarte mult. Provin dintrun oraș 
frumos din Romania – Timișoara. Îmi este adesea dor de 
casă și chiar plănuiesc să fac o vizită acolo în curând. Îmi 
este dor de bunicii mei și de micuțul meu oraș, Ohaba 
Forgaci, unde am crescut până la vârsta de 5 ani. Încă 
de mică mi sa spus că eram foarte creativă, că aveam 
spirit de conducător și că eram destul de hotărâtă. Îmi 
aduc aminte că la vârsta de 14 ani leam spus părinților 
că visul meu era să merg în SUA și să îmi ajut financiar 
familia, pentru că oportunitățile acolo erau foarte mari. 
Sar putea spune că visul a devenit realitate.
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Ce materii v-au atras în școală? Cum ați ales moda?
Cursurile care miau plăcut  în școală au fost psihologia, 
biologia, desenul, limbile străine și artele. Am realizat, de 
la o vârstă fragedă, că Moda este pasiunea mea... Mereu 
am fost creativă, dar abia când studiam în Chicago miam 
dat seama că eram creativă în ceea ce privește moda. 
Atunci a devenit evident că trebuia să lucrez întrun astfel 
de domeniu.

Ce v-a determinat să alegeți Hollywood-ul?
Hollywood... Ei bine, eu și soțul meu am decis să ne mutăm 
în Los Angeles când eram însărcinată. Am fost atrași de 
vreme și de oportunitățile pe care orașul le oferea pen
tru noi și pentru carierele noastre. Lucrul cu celebritățile 
este în natura muncii mele și constituie modul în care 
ajungi să fii recunoscut în aceste zile. Ador fiecare minut!

Cum vă descrieți stilul de designer?
Creațiile mele sunt feminine; îmi place să folosesc dantelă, 
tul brodat, șifon delicat – care este, în același timp, și 
îndrăzneț, și avangardist – îmi place să lucrez cu piele, 
broderie pe piele sau accesorii pe piele. Alătur elemente 
delicate şi elemente dure, îndrăznețe, iar în creațiile mele 
recunoști mereu o eleganță clasică. Mi se spune adesea 
că stilul este sexy, feminin, elegant. Este greu să îmbini 
toate aceste carac
teristici întro singură 
creație. Părerea mea 
umilă.

Ce vă inspiră?
Sursa mea de inspi
rație depinde de anotimp și de moment. Îmi iau inspirația 
de la diferite elemente: de la o floare, la o clădire si până 
la o fotografie. Ca să fiu complet sinceră, sunt inspirată 
de absolut tot și, de cele mai multe ori, creez ceea ce 
simt. De obicei, starea mea interioară mă inspiră și sunt 
capabilă să o transpun în creațiile mele.

Ne puteți descrie o zi obișnuită din viața dum nea-
voastră?
O zi din viața mea....îmi place ca totul să fie structurat și 
zilele mele sunt foarte organizate. Încep ziua cu meditație 
și un antrenament. Urmează micul dejun alături de soțul 
și de fiul meu. Apoi muncă, întâlniri, creativitate și înapoi 

acasă, unde îmi 
petrec timpul  
cu familia.
Petrecem fiecare 
seara împreună. 
Călătoresc ade
sea la NY și 

când sunt acolo vorbesc cu ei pe Skype. Viața mea este 
organizată și destul de liniștită. Muncesc mult și anga
jamentul meu față de familie este pe primul plan.

Ce pasiuni, ce hobby-uri aveți?
Pasiunile mele... hm. Asta este o întrebare dificilă. Îmi 
place să meditez, să merg la cumpărături, să îmi petrec 
timpul cu fiul meu, să mă uit la filme, să merg la plimbare 
cu Toby, soțul meu. Viața mea e plictisitoare... dar este tot 
ceea ce miam dorit.

Care este strategia dumneavoastră de PR?
Strategia mea de PR este următoarea: cine e mai ușor 

Rețeta succesului este să fii integru,  
să fii bun și să muncești mult.
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de îmbrăcat. Îmi place fiecare vedetă cu care am lucrat. 
Toți sunt foarte pretențioși, dar majoritatea sunt foarte 
drăguți și este atât de frumos să cunoști atâția oameni 
interesanți. Sunt recunoscătoare!

Un sfat pentru colegii dumneavoastră? 
Munciți mult, bucurațivă de viață, trăiți intens fiecare 
clipă! Asta este tot ceea ce contează, oricum. Dacă ne 
facem planuri pe termen lung, înseamnă să pierdem bu
curia de a fi mulțumiți cu ceea ce avem, nu cu ceea ce am 
putea avea.

Putem vorbi despre o rețetă a succesului în ceea ce 
vă privește?
Rețeta succesului este să fii integru, să fii bun și să muncești 
mult. Să fii generos și cu tine însuți, și cu ceilalți. Viața nu 

este foarte lungă și trebuie să ne bucurăm de ea. Din 
punct de vedere al carierei, cel mai important lucru pentru 
mine este să îmi cunosc prioritățile. Urmeazăți instinctul.

Visul dumneavostră?
Să vând pentru Neiman Marcus în SUA.

Cum vă autocaracterizați?
Îmi este greu să vorbesc despre mine. Mi sa spus că sunt 
o persoană care muncește mult, că sunt corectă – dură în 
anuminte momente, dar mereu corectă. Foarte puternică 
în exterior, dar, în același timp, foarte sensibilă. Sunt 
hotărâtă, creativă, veselă şi foarte empatică. Mulțumesc 
frumos revistei Etiquette pentru oportunitatea de a fi 
cunoscută și în România, în faţa unui public de cea mai 
înaltă calitate. 
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„Mereu în căutare, fără niciun fel de limite“

Lucian Brumă

De la pictura naivă, la expresionismul abstract
La trei ani, un copil „mâzgăleşte“ pe câteva foi de hârtie. 
Tatăl devine atent şi descoperă că acele linii trasate stân
gaci şi acele pete de culoare 
ascund ceva. Şi hotărăşte ca 
fiul să urmeze cursuri de pic
tură. Astăzi, copilul este un 
bărbat în vârstă de 37 de ani, 
care îi mulţumeşte tatălui 
său. „A fost prima persoană 
care a văzut că am potenţial 
şi care mia îndrumat paşii 
spre pictură. Faptul că ma 
sprijinit a însemnat foarte 
mult pentru mine. De aceea, 
artistul de astăzi i se dato
rează, în mare parte, şi lui, iar pentru acest lucru ţin să îi 
mulţumesc“. Profesorul de pictură, Dionisie Gradu, ia dat 
curaj să îşi urmeze visul. În atelierul de creaţie, a descope
rit că talentul trebuie dublat de muncă. „Îmi aduc aminte, 
pe când eram la atelier, că maestrul Dionisie trecea pe 
lângă şevaletul meu şi mă întreba dacă îmi place ce am 
pictat. De multe ori răspunsul meu era: „Nu prea“ şi el îmi 

Lucian Brumă este un tânăr artist, prins într-un secol al vitezei şi al tehnologiei de ultimă generaţie. 
În această lume grăbită, Lucian are propria lui oază de linişte şi de frumos: pictura. „Pentru mine 
este foarte uşor să menţin echilibrul. Atunci când pictez, îmi place să mă „rup“ de realitate şi să 
trăiesc într-o altă lume – aceea creată de mine“. 

De: Violeta Bădoiu      Fotografii: Genovia Tina

spunea imediat: „Lucian, făl săţi placă!“. Toate vacanţele 
de vară, de dimineaţă până seara, le petreceam la atelier, 
dar consider că acest „sacrificiu“ al copilăriei ma ajutat 

să mă formez ca om, şi apoi 
ca artist“. 
Lucian Brumă îşi aminteşte 
cu dragoste, dar şi cu puţină 
nostalgie, de primele sale 
picturi naive, realizate pe 
vremea când era copil. 
Dea lungul timpului, a ex
perimentat diferi te stiluri 
şi tehnici în pictu ră. Prima 
sa lucrare în ulei, pe pânză, 
a creato pe când avea 13 
ani şi se numea „Pescuitul 

din rai“. „Inspiraţia mia venit de  la mentorul meu, Dio
nisie Gradu, care este un împătimit al pescuitului, şi în 
acea perioadă îl însoţeam ori de câte ori aveam ocazia“,  
spune el. 
Conştient de valoarea fiecărui moment, a fiecărei trăiri, 
Lucian este un artist întro continuă căutare, fără să îşi 
impună niciun fel de limite, dorind să îşi atingă „adevărul 

Personal, îmi doresc ca 
arta să fie mereu apreciată 
şi iubită şi, implicit, 
lucrările mele să nu treacă 
neobservate.
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interior“ şi să îl redea exact aşa cum simte. „Expresio
nismul abstract, combinat cu cel figurativ şi cu elemente 
suprarealiste, mă ajută pe mine să redau acel adevăr“. 
De la simplele creaţii în atelier, Lucian şia deschis orizon
turile către lumea întreagă. 
A avut vernisaje atât în ţară, cât şi în străinătate şi a des
coperit că străinii sunt mult mai deschişi decât românii în 
ceea ce priveşte arta. „Am lucrări în colecţii private din 

Germania, Statele Unite, Franţa, Anglia, Austria, Cehia“, 
povesteşte Lucian.  

Echilibru şi sexualitate
„Îmi place mai mult să abstractizez lumea, decât să o re
produc pentru a stimula o vizuine dincolo de existenţa 
materială”. Picturile lui Lucian sunt adevărate declaraţii 
de dragoste pentru culoare. Mărturiseşte că este fascinat 

de cromatică şi că foloseşte de la culorile vii şi vibrante, 
la cromatica complementară cu tonuri şi culori apropiate 
„pentru a crea armonie şi ordine şi pentru a stabili o relaţie 
între lucrările mele de artă şi privitor“. 
Toate aceste culori se îmbină, se armonizează, dansează, 
creează. De sub pensula experimentată a lui Lucian 
Brumă se nasc contururi. Aceastea prind viaţă şi nasc 
ochi, buze, şolduri, braţe, picioare şi apoi...ea. „Pe pân
zele mele, femeia dobândeşte frumuseţea naturală. Ea 
întruchipează frumosul, echilibrul şi sexualitatea. Încerc 
să redau cât mai fidel aceste trei elemente în tablourile 
mele“, spune Lucian.

Despre celebritate... 
„Citisem undeva că artiştii şi sportivii de performanţă 

trăiesc mai puţin decât oamenii de afaceri sau politicie
nii. Prin urmare, este un risc pe care mil asum. Glumesc.  
Nu sunt genul de om avid după celebritate“. 

Despre viitor...
„Acum, în luna mai, am o expoziţie la Bârlad, oraşul meu na
tal şi al maestrului Nicolae Tonitza. Aceasta se intitulează 
„Maestrul şi discipolul“ şi este un nume mai mult decât  
sugestiv, având în vedere faptul că este realizată 
împreună cu mentorul meu, Dionisie Gradu. Apoi, iubi
torii de artă sunt aşteptaţi la Muzeul „Ştefan cel Mare“ 
din Vaslui, unde, de asemenea, voi avea un vernisaj.  
Anul acesta miam propus să realizez multe proiecte  
legate de activitatea artistică şi sper să le duc pe toate la 
bun sfârşit“. 

„O parte din ea“

„Umbra lui Dracula“ „Degustătorii“

„Invitație la vals“
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Cum ai descoperit că ai talent? 
Ascultând foarte multă muzică, încă de mic, a început să 
îmi placă; familia mea este o mare ,,consumatoare” de 
muzică... 
Îmi plăcea să imit artiști, să cânt refrene de unul singur, şi, 
ușor-ușor, am început să cânt piese întregi. După un timp, 
am constatat că ar fi frumos să încerc și în faţa publicului. 
Se pare că nu am dat greș. 

Când ai început să cânți? Cum? Cu cine?
În primă fază, am început să cânt muzică populară, de 
unul singur. Îmi doream să cânt împreună cu artiști 
consacraţi, numai că... nu este atât de ușor (Râde). După 
un timp, plăcându-mi mult limba engleză, am început să 

S-a remarcat la emisiunea „Vocea României” de la Pro TV și a rămas preferatul publicului de atunci. 
Merge la multe evenimente mondene pentru a încânta publicul cu vocea și cu interpretările sale 
de excepție. Etiquette vă oferă un interviu în exclusivitate, la începutul unei cariere mai mult decât 
promițătoare.

De: Andrei Dimulescu      Fotografii: Oana Mihoc      Vestimentație: EGO Men’s Fashion Concept

ascult muzică americană. Atunci am decis că ar fi intere-
sant să schimb registrul, ceea ce am și făcut (Râde).
 
Ce a însemnat experiența concursului televizat?
A fost una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții 
mele. Pro TV m-a învățat multe: să respect, să fiu res-
pectat, să am nervi de oțel, să contez mai mult pe mine 
(Râde). Am devenit un mic profesionist, așa cum sunt și ei, 
cu singura excepţie că ei sunt mari. În mod evident, Pro 
TV a reprezentat rampa mea de lansare și îi mulțumesc 
bunului Dumnezeu pentru acest lucru. 
 
Ce anume contează cel mai mult pentru reușita unei 
interpretări?

Marian Vasilescu
Un star în ascensiune
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Să ai carismă, să scapi de emoții și să știi că oamenii care 
sunt în fața ta, sunt acolo pentru tine, pentru momentul 
tău. De la acest punct încolo, depinde numai de tine, de 
carisma ta, de vocea ta și de Dumezeu (Râde).
 
Care este definiția ta pentru un artist?
Frumos (Râde). Atât pot spune, este un cuvânt care 
definește tot (Râde). 
 
Care este job-ul ideal în opinia ta?
Job-ul ideal este acela pe care l-ai visat de mic. Eu de 
mic m-am visat pe scenă, în fața mulțimii – pionul princi-
pal. Mi-am urmat visul și instinctele, care, se pare că au  
fost bune și roditoare, așa că merg mai departe cu capul 
sus și spatele drept... La fel sfătuiesc pe toată lumea  
să procedeze (Râde). Indiferent de natura job-ului, dacă 
l-ai visat, atunci este acela pe care îl vei face cu plăcere 
(Râde).
 
Ce faci în timpul liber? Care sunt ultimele cărți, al-
bume, emisiuni care ți-au plăcut? Gătești?
Merg la sală, merg să mă distrez cu prietenii, mă uit la 
filme, ascult muzică și cam atât (Râde). Citesc rar; ultima 
carte citită este „The Secret”. V-o recomand. Citesc, ce-i 
drept, multe reviste, printre preferatele mele fiind și  
Etiquette! Gătesc aproape în fiecare săptămână. Îmi face 
plăcere să îmi invit prietenii acasă la cină și să îi servesc 
cu mâncare preparată de mine. Sunt mai tradiționalist, 
dar îmi place să mă și ,,complic” cu feluri culinare ce nu își 
au originile pe meleagurile noastre.

Există cineva în viața ta, în acest moment? Care este 
portretul ideal al jumătății tale?
Nu există deocamdată; am fost dezamăgit de prea multe 
ori. Îl las pe Dumnezeu să se ocupe de acest aspect 
(Râde). 
 
Unde ți-ai dori să cânți în lume?
Madison Square Garden din New York. Consider că, pen-
tru a fi un artist adevărat și complet, trebuie să cânți 
măcar o dată acolo. Este un vis măreț, pe care mi-l voi 
îndeplini. Nu mă las...

Pe când să ne așteptăm la un album din partea ta?
Într-un an va fi dus spre realizare. Promit! 
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Leonardo DiCaprio 
„Sunt regele lumii!“

Cu și despre celebritate, cu Leonardo DiCaprio: „Nu am fost deloc pregătit. Nu a fost nimeni lângă 
mine care să îmi spună la ce ar trebui să mă aștept, nu mi-a arătat nimeni cum să mă comport 

normal atunci când sunt urmărit, atunci când toți ochii sunt ațintiți asupra mea“.

De: Violeta Bădoiu      Fotografii: Arhiva Etiquette

Numele său real este Leonardo Wilhelm DiCaprio și s-a 
născut la Hollywood, în Los Angeles, pe 11 noiembrie 
1974. Este fiul unui autor american de comedii și are și 
origini germano-italiane, dinspre mamă. Poartă numele 
de Leonardo, deoarece, în timpul unei vizite în Italia, pe 
care a făcut-o pe când era însărcinată, mama sa a fost 
profund impresionată de picturile lui Leonardo da Vinci. 
La vârsta de 8 ani, părinții săi au divorțat. A trăit în cartie-
rul Echo Park din Los Angeles. A avut o legătură foarte 
strânsă cu bunica sa, de la care a învățat limba germană. 
„Oma“, așa cum o alinta actorul, a murit în 2008. L-a 

însoțit pe Leonardo la toate premierele filmelor în care 
juca. La vârsta de 5 ani, a apărut pentru prima dată la 
TV, iar un manager i-a propus să își schimbe numele, dar 
familia sa nu a fost de acord. A urmat cursurile Liceului 
Marshall High School, din Los Angeles, dar nu a absolvit. 

Roluri importante, niciun premiu Oscar câștigat 
Leonardo DiCaprio și-a început cariera actoricească, 
în anul 1990, într-o versiune televizată a filmului  
„Parenthood“, unde a jucat rolul lui Garry Buckman. În 
acelaşi an, a jucat și în serialul „Santa Barbara“, în rolul 
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lui Mason Capwel. Urmează rolul vagabondului Luke  
Brower, în comedia „Casa noastră gălăgioasă“. Primește 
rol după rol, în filme precum: „Celebrity“, regizat de 
Woody Allen sau „Total Eclipse“. Un rol dificil, dar pe care 
l-a jucat magistral, este cel al tânărului Arnie Grape, în 
filmul „What’s eating Gilbert Grape“, obținând și o nomi-
nalizare la premiile Oscar. 
Un actor ca DiCaprio era imposibil să nu fie remarcat, iar 
onorariul său a crescut de la un film la altul. 

Marea lansare în lumea cinematografiei a avut loc odată 
cu rolul lui Jack Dawson, în filmul care a cunoscut un repu-
tat succes internațional, în 1997 – „Titanic“,  în regia lui 
James Cameron. Coloana sonoră a acestuia, „My heart 
will go on“, interpretată magistral de către Celine Dion, 
a devenit hit şi a câștigat un premiu Oscar în anul 1998. 
În acest film, DiCaprio a rostit celebra replică: „Sunt rege-
le lumii“ („I am the king of the world”). Pentru acest rol, 
Leonardo a primit doar 2,5 milioane de dolari. Onorariul 

său va crește însă până la 20 de milioane de dolari pentru 
rolul din filmul Frank Abagnale Jr., „Catch Me If You Can“. 
La un an după „Titanic“, a acceptat un rol dublu în filmul 
„The Man in the Iron Mask“. Secolul 21 se dovedește 
foarte prolific pentru DiCaprio. Debutează în filmul 
„The beach“ regizat de Danny Boyle, iar în 2002, începe 
prima colaborare cu reputatul regizor american, Martin 
Scorsesse, în „Gangs of New York“, în care joacă alături de 
Daniel Day-Lewis. 

Mi-ar plăcea să fac ceva 
bine în lume. Voi zbura în 
diverse părți ale globului și 
îmi voi aduce contribuția la 
îmbunătățirea mediului.
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A fost nominalizat de 10 ori la Oscar, dar nu a primit nici-
un premiu. Colaborarea cu Scorsesse s-a materializat în-
tr-un nou film, cu un succes răsunător la public și în lumea 
criticilor de film – „The Aviator“. A fost nominalizat la Os-
car și a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor. 
A mai primit două nominalizări la Globul de Aur, pentru 
rolurile din filmele „The Departed“ și „Blood Diamond“. 
Dacă în „Titanic“ au făcut o pereche minunată, DiCaprio 
și Kate Winslet vor interpreta rolurile a doi soți care au o 
căsnicie cu probleme, în „Revolutionary Road“. 

Colaborarea cu Martin Scorsese continuă după alți 
doi ani, cu rolurile principale din „Shutter Island“ și din  
blockbuster-ul „Inception“.
 
Iubirile lui DiCaprio
În viața lui Leonardo s-au perindat multe frumuseți, dar 
nu și-a unit destinul cu niciuna dintre ele. Lista femeilor 
pe care le-a iubit este lungă și plină de celebrități. Din-
tre acestea, le putem aminti pe: Brittany Daniel, între 

1994-1995; Bridget Hall, în 1994; Claire Danes, între 1995 
– 1996; Kristen Zang, 1996 – 1997; Helena Christensen, 
1997; Amber Valletta,  1998; Liv Tyler, 1998; Carla Pane-
ka, 1998; Eva Herzigova, 1998; Gisele Bundchen, 2000–
2005; Sara Foster, 2002; Bar Refaeli, 2009; Anne Vyalit-
syna, în 2009. Însă motivul pentru care actorul râvnit de 
majoritatea femeilor nu a ajuns încă în fața altarului nu 
este nici pe departe din cauza faptului că nu și-ar dori 
acest lucru. Leo dă vina pe programul său infernal de lu-
cru: „Faptul că stau câte 6 luni în diferite țări, nu este un 
lucru bun pentru o relație“.
Acum, presa de peste ocean scrie că Leonardo DiCaprio 
este din nou singur, dar mai tipărește câte un articol în 
care actorul pozează cu nonșalanță alături de Barbara 
Palvin, model Victoria’s Secret, în vârstă de doar 19 ani. 
Se pare că Leo a trecut rapid peste despărțirea de mo-
delul Erin Heatherton, cu care a avut o relație de 10 luni, 
el fiind văzut în repetate rânduri chiar și alături de par-
tenera din noul lui film, „The Wolf of Wall Street“, Margot 
Robbie. În ultima perioada s-a zvonit că ar fi avut o scurtă 
relație cu Aferdita Dreshaj, fosta Miss Universe Kosovo.

Pauză în carieră. Activist convins pentru protecția 
mediului
În 2013, Leonardo DiCaprio a luat o pauză în cariera de 
actor. În ultima vreme a fost foarte ocupat cu filmările 
pentru „Django Unchained“,  „The Great Gatsby“, care 
va avea premiera în vară, și pentru noul film al lui Mar-
tin Scorsese,  „The Wolf of Wall Street“, care se va lansa 
în toamnă. Într-un interviu acordat  publicației germane 
Bild, starul a declarat: ”Sunt cam obosit. Voi lua o pauză 
foarte lungă. Am făcut trei filme în ultimii trei ani și sunt 
pur și simplu epuizat. Mi-ar plăcea să fac ceva bine în 
lume. Voi zbura în diverse părți ale Globului și îmi voi 
aduce contribuția la îmbunătățirea mediului“. 
Leonardo este unul dintre actorii care, de-a lungul timpu-
lui, a donat sume mari de bani, în special pentru victimele 
dezastrelor naturale. În anul 2012, în calitatea lor de am-
basadori de imagine ai firmei de ceasuri elvețiene, TAG 
Heuer, Leonardo DiCaprio și Cameron Diaz au participat 
la un eveniment caritabil exclusivist, organizat în New 
York de brandul elvețian, cu scopul strângerii de fonduri 
pentru ajutarea victimelor uraganului Sandy.
În 2009, Leonardo DiCaprio  și Kate Winslet   au făcut o 
donație de 30.000 de dolari ultimei supraviețuitoare 

de pe  Titanic, Millvina Dean. Cei doi protagoniști ai  fil-
mului  “Titanic“, împreună cu  James Cameron au adunat 
această sumă de bani pentru a se asigura că Millvina 
Dean, în vârstă de 98 de ani, își va putea achita cheltuie-
lile de la azilul de bătrâni în care își petrece ultima parte 
a vieții. Millvina Dean a fost cea mai tânără pasageră de 
pe vapor, având numai 9 luni în anul 1912, atunci când 
Titanicul s-a lovit de un iceberg în drumul său spre New 
York și s-a scufundat. 
Leo este un activist convins pentru protecția mediului și 
marea lui dorință este să îi convingă pe oameni să apeleze 
la surse alternative de energie, care să reducă utilizarea 
cărbunelui și a petrolului. ”Casa mea este acoperită de 
panouri solare. Mașina mea este electrică. În mod normal, 
o persoană nu conduce mai mult de 50 de km pe zi. Iar 
pentru asta îți ajunge o încărcare a bateriei“, a declarat el.

Una dintre sumele fabuloase donate de Leonardo  
DiCaprio, membru al consiliului fundației World Wildlife 
Fund, care militează pentru drepturile și protecția ani-
malelor sălbatice, este aceea de un milion de euro pentru 
programul de conservare a tigrilor din Asia. Donația făcută 
de el va ajuta la întărirea măsurilor împotriva braconie-
rilor. În cadrul campaniei „Hands Off My Parts“, el a militat 
pentru drepturile și protecția animalelor sălbatice, despre 
care spune că „este o amenințare stringentă, mai ales în 
privința tigrilor, a rinocerilor și a elefanților. Aceste animale 
sunt ucise an de an pentru alimentarea unei piețe mereu 
dornice de organele lor. Aceste specii pot să dispară dacă 
nu luăm atitudine urgent împotriva traficului ilicit“. 

Noua producție – „The Road Home”
Actorul a decis să stea departe de lumea filmului o 
perioadă, dar dorește să se implice, în calitate de 
producător, în producția „The Road Home“. Filmul este 
ins pirat de cartea cu același nume a lui Michael Armours și 
îl are ca scenarist pe Scott Cooper, cunoscut pentru   
Crazy Heart (2009). DiCaprio este implicat ca producător, 
însă este dorit și ca actor principal.   Actorul ar urma să 
joace rolul lui Creek, un fermier din California, în pe-
rioada anilor '30. Acesta se găsește implicat în tot felul 
de pericole atunci când poliția îi cere ajutorul într-un caz  
de crimă. 

Înveți, după ce ești în 
industrie de ceva timp, că 
nu câștigi cel mai mult când 
ești recunoscut în public. 
Este vorba despre cum își 
va aminti lumea de filmul în 
care ai jucat.
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manuală asupra lor le conferă cali-
tatea ireproșabilă și le diferențiază de 
produsele de serie. 

Fotoliul roșu de catifea  
de la Edra model Rose Chaire,  
design Masanori Umeda. 
În formă de trandafir, fotoliul poate fi 
considerat o piesă de haute couture/ 
haute design. Fotoliul este foarte 
moale și comod. Petalele sunt reali-
zate manual, una câte una. Structura 
de metal cu mici părți din lemn. Dis-
ponibil în diferite culori. 
La intrare există un alt fotoliu similar, 
pe negru, în formă de crin.  Modelul se 
numește Getsuen. 

Dulap căpiţă numită Cabana,  
de la Edra. 
Designer: Fernando e Humberto 
Cam  pana. Complet acoperită cu rafie, 
amintește de satele tribale și de ca-
banele primitive. 
Dimensiuni 196 x 100 cm. 
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În showroomul cu obiecte semnate de 
designeri celebri se găsesc în jur de 
25 de branduri – ce provin din Italia, 
Spania, Germania, Marea Britanie sau 
Franța.
Fiecare piesă de mobilier este aleasă 
de Camelia Șucu și de echipa de ar-
hitecți, iar colecțiile Iconic se reali
zează în fiecare an în aprilie, la târgul 
din Milano. 
Câteva obiecte cu adevărat iconice, 
care se pot găsi de vânzare în show-
room:

L’Ucellino de la Ingo Maurer
Ingo Maurer creează lămpi și sisteme 
de iluminat de mai bine de 45 de ani. 
Pasiunea pentru detalii și pentru ino
vație stă la baza unor lămpi cu totul 
aparte, în care expresia artistică se 
întrepătrunde cu eleganța funcționa
lului. Ingo Maurer folosește materiale 
neașteptate și obiecte uzuale, dân-
dule o funcționalitate surprinzătoare.  
Din 1963, designerul a creat peste 
150 de obiecte de iluminat și este un  
pionier în implementarea unor noi 
metode de iluminat.

Toate aplicile sunt de la Ingo Maurer 
în formă de îngerași, cu bec cu aripi 
din pene. Se numesc L'Ucellino. Exis tă 
și o lampă cu mai mulţi îngeraşi, nu-
mită Birdie. 

L’Ucellino este un obiect cu adevărat 
iconic. Realizat din sticlă, alamă, plas-
tic, cu aripi din pene de gâscă lucrate 
manual, el nu este recomandat pen-
tru încăperile cu umiditate ridicată. 
Odată cu acest model din 1992, Ingo 
Maurer a schimbat și tipul de bec fo-
losit. Becul mat, considerat un peri-
col pentru mediu, a fost înlocuit cu 
un bec inovator cu ha logen de 24 V,  
ins cripționat cu emblema brandului și 
cu denumirea lămpii.

Edra – mobilierul ca piesă de artă 
Piesele de la Edra sunt mai mult decât 
piese de mobilier: sunt adevărate 
piese de artă. 
Fiecare dintre produsele Edra sunt 
finisate manual. Această intervenție 

Iconic FoodWine&Design
Iconic FoodWine&Design este un concept store dedicat iubitorilor de design şi un spaţiu ideal pentru 
organizarea de evenimente în jurul artelor frumoase. Situat într-o vilă elegantă din Aleea Alexandru 
7, monument de arhitectură, care a împlinit anul acesta un secol, Iconic adăposteşte un restaurant, 
un wine bar cu vinuri de colecţie şi un showroom cu obiecte de design şi piese de mobilier 
spectaculoase. Este cadrul perfect pentru un mic dejun sănătos, un prânz relaxant, o cină însoţită de 
un vin bun, un afterhours cu prietenii. Iconic poartă amprenta de stil a amfitrioanei Camelia Şucu şi 
este o destinaţie în sine pentru cei care se simt bine înconjuraţi de frumos.
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Mare agitație pe Calea Dorobanților, 
într-o frumoasă și călduroasă seară 
de aprilie. Mese de cocktail scoase pe 
trotuar, invitați, ținute de seară pen-
tru doamne și frizuri atent elaborate 
pentru domni. Totul în cadrul eveni-
mentului de lansare a colecției „Les 
Vampires“, semnată de Marina Mol-
dovan și Ioana Dumitrescu. 
Cele 35 de piese din noua colecție se 
joacă cu croielile îndrăznețe, texturile 
moderne și imprimeurile stilizate de 
apă sfințită, usturoi, sânge sau inimi 

de vampiri, simboluri preluate din 
cinema și interpretate în maniera 
specifică 109. 
Sursele de inspirație pentru co-
lecția  Les Vampires  pornesc de la 
serialele cu vampiri care au cucerit în 
ultimii ani întreg mapamondul,  „The 
Vampire Diaries“  și  True Blood, trec 
prin saga  „Twilight“  și se întorc cu 
decenii în urmă la capadopere ale 
cinematografiei precum  „Interview 
With The Vampire“,  „The Addic-
tion“ sau „The Hunger”. 

Les  
Vampires 1 2 3

4

7

5

8

6

9 10

11

1. Marina Moldovan, Mădălina Dorobanțu și Ioana Dumitrescu; 2. Ana Morodan; 3. Sorina Fredholm; 4. Ioana Liliana Gheorghe, 
Marina Moldovan și Cătălina Vornica; 5. Bloody Mary; 6. Cristian Balint, Lucian Georgescu, Andrei Dimulescu și Cornel Lazia;  
7. Ovidiu Muresanu și Noemi Revnic; 8. Adriana Chiper și Robert Ratiu; 9. Menu Levy, Ambasada Israel; 10. Cool Party Crowd; 
11. Isabel Buganu, Radu Mada și Laura Călin.
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Rafi namentul și accentele spectaculoase alternează în 
proporții aproape perfecte, iar elementul de noutate 
este adus, în sezonul acesta, de țesăturile inovatoare, 
perfect adaptate gentleman-ului contemporan: materia-
lele uimesc prin lejeritate, nu se șifonează și permit pielii 
să respire.
400 de grame. Atât cântărește un costum Zero Gravity, 
colecția-vedetă a brandului TOMBOLINI primavară-vară 
2013. Lâna pură sau „îmbrățișarea” dintre lână și mătase 
au o greutate uimitor de mică, astfel încât produsul fi nal 
este, pentru un bărbat, cel mai ușor și mai confortabil cu 
putință. Procesele de realizare ale acestor costume sunt 
o mărturie a pasiunii și a nivelului de excelență atins de 
TOMBOLINI.
Linia costumelor TOMBOLINI Zero Gravity se păstrează 
fermă și pedantă, iar paleta cromatică gravitează în uni-
versul Italiei: nuanțele de albastru al cerului și al Medi-
teranei, cenușiul apusului, roșul, rozul și verdele pădurilor 
și al munților Dolomiți.
Bărbații care apreciază execuția impecabilă a unui cos-
tum și preocuparea permanentă a mărcii de a-l desăvârși, 
atât prin design, cât și prin caracteristicile tehnice, vor de-
scoperi cu plăcere noua colecție TOMBOLINI, distribuită 
în magazinele Ego Meǹ s Fashion Concept din Băneasa 
Shopping City și Ego Flagship Store din bulevardul Lascăr 
Catargiu nr. 2. www.egofashion.ro  

Colecția TOMBOLINI primăvară-vară 2013 
se remarcă prin creativitate, prospețime și bun 
gust, cărora li se adaugă veritabila eleganță și 
execuția impecabilă, Made in Italy.  

Zero
Gravity!

TOMBOLINI
EGO Men's Fashion Concept

4295 lei
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SĂ DEVII UN 
GENTLEMAN 

CUM Episodul 1:

Omul s� nțește locul 
Într-o lume perfectă, bărbatul ar adora shopping-ul pentru răsfățul dedicat propriei persoane. 
Nu ar uita de partenera ocupată să cutreiere toate magazinele din mall pentru acea pereche perfectă 
de panto�  roşii. Nu s-ar confrunta cu aglomeraţia tipică marilor centre comerciale şi nici nu ar 
pierde timp preţios stând la coadă.

Un gentleman ar prefera un spaţiu de shopping uşor 
accesibil, situat în zona centrală a oraşului. Un valet l-ar 
saluta politicos, deschizându-i uşa către o varietate de 
alegeri: boutique-ul fashion multibrand, cu nume celebre 
pe plan internaţional.

Ar fi  abordat imediat de către un consilier personal, care 
i-ar acorda toată atenţia, l-ar ghida printre cele mai noi 
colecţii şi tendinţe, i-ar dezvălui secretele fi ecărei ţesături 
şi i-ar povesti despre puterea fi ecărui accesoriu de a 
schimba o ţinută. Dacă nu ar găsi la raft formula ideală – 
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culoare, imprimeu, mărime, material – ar avea libertatea 
să o inventeze. 
Timpul s-ar opri în loc pentru ca gentleman-ul să se aşeze 
confortabil, să îşi verifice e-mail-ul sau să răsfoiască o 
revistă de lux. Băutura cu gheaţă, servită într-un pahar 
de cristal, sau cafeaua aromată din ceaşca Rosenthal, 
muzica relaxantă din fundal, basoreliefurile de pe pereţi 
şi sculpturile din decor ar încânta simţurile pentru o 
experienţă totală de shopping.
Privirii i-ar fi uşor să surprindă piesa vestimentară care se 

mulează perfect pe exigenţele bărbatului stilat, pentru că 
spaţiul de expunere ar fi generos şi bine organizat: o zonă 
pentru jocul cu piesele casual şi construcţia unui outfit 
relaxat, o cameră a regulilor de etichetă vestimentară 
pentru întâlnirile de afaceri reuşite, o cameră a pantofilor 
cu personalitate, o zonă de inspiraţie pentru ţinutele de 
ceremonie şi, cel mai important, un spaţiu intim pentru 
serviciile Made-to-Measure.
Călătoria în minunata lume a modei nu s-ar încheia înainte 
ca gentleman-ul să uite de absolut toate problemele!  

„Este nevoie de ajustări la pantalonul, sacoul sau 
cămaşa aleasă? Croitorul boutique-ului se va ocupa!“, „ 
S-a apelat la serviciul Made-to-Measure? În maximum 3 
săptămâni, veţi primi comanda, fără a fi nevoie de probe 
suplimentare!“, „Mergeţi în altă direcţie? Ne asigurăm că 
achiziţiile dumneavoastră vor ajunge la adresa indicată!“.
Despărţirea s-ar face cu greu, dar nu pentru mult timp! 
În boutique-ul fashion ideal, bărbatului i-ar fi răsplătită 
pasiunea pentru modă – clasicul „La revedere!“ ar fi înlo-
cuit de o invitaţie la un eveniment privat şi o nouă promi-

siune de răsfăţ personal. Şi pentru ca ritualul descris 
în rândurile de mai sus să nu rămână doar un exerciţiu 
de imaginaţie, în decembrie 2012 a fost inaugurat EGO 
Flagship Store! Locaţia selectă din bulevardul Lascăr 
Catargiu face parte din ansamblul patrimonial Casa 
Gheorghe Pătraşcu, cons truit în perioada 1911-1923 de 
către Spiridon Ceganeanu, discipol al reputatului arhitect 
Ion Mincu.
Încă de la intrare, suprinde spaţiul elegant şi luxu riant 
al clădirii istorice, conceptul spectaculos fiind creat  
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printr-un efort considerabil pentru restaurarea picturilor 
în ulei, a scărilor din lemn, a ornamentelor de faţadă şi de 
acoperiş, a elementelor de mobilier, dar şi pentru refa-
cerea parchetului şi a tapetului în forme identice cu cele 
de epocă.
EGO Flagship Store este locaţia în care bărbaţii care 
pun preţ pe calitate şi care acordă o atenţie deosebită 
vestimentaţiei, îşi dau întâlnire cu referinţe celebre din 
industria modei, printre care Alberto Moretti, Alea,  
Amedeo Ferrante, Borelio, Bresciani, Carlo Pignatelli,  

Carnaval de Venise, Cor Sine Labe Doli, Fratelli Borgioli,  
Fabrizio Mancini, Gold Brothers, John Richmond, Louis 
Purple, Manuel Ritz, Nipal, Poggianti, Richard James 
Brown, Sarar, Silvano Biagini, Snob Shoes, Stefano  
Branchini, Tateossian, Tombolini sau Valentino.
În plus, serviciul Made-to-Measure vine în întâmpi-
narea bărbaţilor cu personalitate, preocupaţi de propria  
imagine. 
Costumele la comandă sunt create în funcţie de 
preferinţele pentru un anumit stil, croială, material sau 

detalii personale, precum iniţialele numelui inscripţionate 
pe interiorul materialului. 
Conceptul franţuzesc al acestui serviciu se adresează 
celor care vor să respecte tendinţele din domeniul mo-
dei masculine, fără a trece prin nenumărate cabine 
de probă. Colaborarea cu maeştrii croitori de la Louis  
Purple presupune trei paşi: selecţionarea materialului şi 
luarea măsurilor, alegerea croielii şi stabilirea detaliilor. 
Prin parteneriatul solid cu cei mai insemnaţi jucători pe 
piaţa europeană de textile, cele mai fine ţesături din lume 

sunt puse la dispoziţia gentleman-ului ce îşi doreşte o 
garderobă mai bogată.
În doar trei luni de existenţă ale boutique-ului, nenumărate 
celebrităţi i-au călcat deja pragul, reîntorcându-se mereu 
la acest cadru cald şi prietenos, ce emană, prin fiecare 
por, ideea de eleganţă masculină. Bărbatul EGO cunoaşte 
succesul în toate formele sale, iar experienţa de shop-
ping perfectă nu mai este pentru el doar o aspiraţie, 
ci o necesitate. Este un răsfăţ care nu se povesteşte,  
ci se simte. 
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Cum și unde începe po
vestea ta?
Povestea mea începe un-
deva într-un orășel mic din 
Olt. Acolo m-am format, de 
acolo mi-am luat inspirația, 
în brațele bunicilor mi-am 
creat scara de valori, acolo 
am învățat să iubesc cărțile, 
să apreciez demersurile 
creative, acolo am învățat 
că  luxul e o stare de spirit. 
Sunt convinsă  că undeva 
pe acoperișul casei, locul 
în care citeam și scriam, 
am stabilit cu toată seri-
ozitatea  că destinul meu 
trebuie să fie unul demn 
de povestit. Mai apoi am 
fost înconjurată de strate-
gii de business în fami-
lie, astfel, creativitatea și 
predispoziția mea spre lumea onirică au crescut pe un su-
port rigid de pragmatism, bi ne ancorat în realitate. În lumea 
mea, visele și cifrele au găsit moda litatea de a funcționa 

perfect împreună. Spun  
de multe ori că eu sunt 
proiectul vieții mele, setea 
mea de cunoaștere, auto cu-
noaștere și evoluție mă ajută 
să parcurg zilnic dru mul de la 
vis la realizarea acestuia.

Cum ai ales designul vesti
mentar?
Pasiunea mea pentru de-
sen,  psihologie și business 
m-au facut să aleg designul 
vestimentar. Să spunem că 
scopul meu este de a cuceri 
femeia, de a-i da mai mult 
decât o piesă vestimentară. 
A fost o alegere egoistă, am 
simțit o nevoie imensă de 
exprimare a creativității, o 
nevoie de experiment.
 

Cum îți caracterizezi creațiile? Care sunt sursele tale 
de inspirație?
Creațiile mele se adresează femeilor care nu au renunțat 

la vise, care își asumă propria sexualitate, rochiile mele 
vorbesc despre echilibrul dintre  forță și fragilitate. Îmi 
place să cred că înțeleg nevoile femeilor, brandul C.S. 
este construit pe un fundament psihologic, sociologic, 
am încercat prin instru-
mente cum sunt ședințele 
foto sau clipurile video să 
fac femeile să înțeleagă filo-
zofia brandului, am empati-
zat la nevoile lor emoționale. 
Încerc să le ofer un pachet: 
fiecare rochie trebuie să imprime pe pielea femeii o stare.  
Cristina Săvulescu spune povești împachetate în mătase 
și dantelă chantilly.

Ce înseamnă să faci design vestimentar astăzi, în 
România, ca afacere?
Dacă urmezi pașii corecți, dacă alegi să fii inconjurat 
de profesioniști și lucrezi conform unui plan pe termen 
lung, vei vedea rezultate pozitive. Să nu uităm că designul 
vestimentar face parte dintr-o industrie a luxului, deci e 
nevoie de o investiție considerabilă și constantă. Sunt di-
ficile momentele în care realizezi că România nu îți oferă 
țesături, accesorii, deci ești nevoit să apelezi la furnizori 
din străinătate. E frustrant când observi că tehnicienii, 
meșterii sunt pe cale de dispariție. Vin însă momen-
tele de satisfacție, care șterg cu buretele toate nopțile  
nedormite.
 
Ce înseamnă să fii femeie de afaceri atât de tânără?
Mi-am asumat încă de la început faptul că sunt foarte 
tânără pentru un business care presupune experiență, 
investiții, angajați, spații comerciale, planuri de afaceri, 
strategii de dezvoltare. Cine are impresia că e o joacă cu 
5-10 metri de mătase cusută fără griji și apoi vândută, se 
înșeală amarnic. Îmi fac de fiecare dată o analiză corectă, 
îmi conștientizez lipsurile, pe care încerc să le suplinesc 
prin consultanță oferită de profesioniști si prin studio.
Businessul este un joc al puterii absolut savuros, mai 
ales pentru o femeie. Am crescut Într-un mediu în care 
s-a făcut business, am înțeles de foarte multă vreme 
cum funcționează lucrurile, o am ca sursă de inspirație 
pe mama mea, care a creat un business puternic. La 17 
ani aveam deja 7 angajați, la 19 ani firma mea înregistra o 
cifră de afaceri de peste 250 000 de euro.

Ce pasiuni ai în timpul liber?
Îmi place muzica atunci când îmi trezește amintiri, îmi 
place să  citesc studii de psihologie, sociologie, filozofie, 
jurnale dar îi savurez cu plăcere pe Salinger, Henry Miller, 

Jose Saramago, Haruki Murakami, Aurora Liiceanu, Emil 
Cioran, Andrei Pleșu și lista poate continua.
Aleg de fiecare dată piese simple de îmbrăcăminte,  
port în general croieli care îmi accentuează talia,  
nu port aproape niciodată blugi, aleg să port în ma-
joritatea timpului rochii, tricouri albe, negre sau gri,  
pantaloni negri. 
Compensez faptul că fumez mult cu o alimentație 
sănătoasă. Îmi place să dansez mai mult decât orice, râ-
sul e terapia mea preferată. Visez mult, și ziua și noaptea. 
Visul rămâne pasiunea mea primordială.

Ce ne poți spune despre următoarea ta colecție sau 
proiect?
Lucrăm din greu la următoarele colecții, ne așteaptă în 
curând un eveniment Cristina Săvulescu, ne pregătim 
pentru prezența la târgul Who’s Next de la Paris. 
Între timp, mă ocup de implementarea unui proiect  
realizat cu fonduri europene și anume o fabrică de 
confecții.
 
Cel mai dificil moment de până acum?
Acela în care am hotărât să creez brandul Cristina 
Săvulescu. A fost o decizie pe care aș putea să o descriu 
prin următoarele senzații: nebunie, fiorii fricii, teamă de 
necunoscut, instinct. 

Momentul absolut de glorie?
Când am vândut prima rochie, s-a lăsat cu lacrimi,  
evident. 

Cum teai autocaracteriza?
Sunt o femeie a instinctului, un melanj de ludic, oniric, 
pragmatism, libertate și feminitate. 

Cristina Săvulescu
Visul, pasiunea primordială
La 17 ani avea deja 7 angajați, la 19 performa o cifră de afaceri de 250 000 de euro.  
Cea denumită de o anumită parte a presei Angelina Jolie de România se poate mândri cu o carieră 
strălucită atât în fashion, cât și în afaceri, îmbinând plăcutul cu utilul cu real succes. Cristina 
Săvulescu ne-a făcut plăcerea să ne ofere un interviu în exclusivitate, după ce în numărul trecut  
al revistei Etiquette i-ați admirat creațiile. 

De: Andrei Dimulescu      Fotografii: arhiva personală

Businessul este un joc al puterii absolut 
savuros, mai ales pentru o femeie.
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Tendințele verii

Trolerul de cabină (51 cm înălțime) a fost proiectat 
special pentru a fi  cât mai ușor (doar 3 Kg), 
având însă un cadru rezistent din aluminiu și 
roți silențioase. Este dotat cu o multitudine de 
buzunare exterioare și interioare pentru separarea 
lucrurilor pe care nu le doriți în compartimentul 
principal, mâner superior și lateral și plăcuță de 
identifi care. www.lamonza.ro

O geantă stilată, din piele veritabilă, încăpătoare, 
cu deschidere mare pentru acces facil. Dispune de 
un buzunar interior cu fermoar și două buzunare 
laterale exterioare cu fermoar pentru documente. 
Mânerele rezistente se prind cu ajutorul unei 
capse în partea superioară, iar cureaua de umăr 
cu protecție pentru umăr este ajustabilă și 
detașabilă. www.lamonza.ro 

identifi care. www.lamonza.ro

GEANTĂ DE VOIAJ LAMONZA ATLANTA

TROLER DE CABINĂ LAMONZA SUPERLIGHT

Trolerul de cabină (51 cm înălțime) a fost proiectat 
special pentru a fi  cât mai ușor (doar 3 Kg), 
având însă un cadru rezistent din aluminiu și 
roți silențioase. Este dotat cu o multitudine de 
buzunare exterioare și interioare pentru separarea 
lucrurilor pe care nu le doriți în compartimentul 
principal, mâner superior și lateral și plăcuță de 
identifi care. 

detașabilă. 

Imprimeurile � orale, atât de prezente sezonul acesta pe marile 
podiumuri internaționale, se regăsesc pe cămăși și tricouri,  

dar coboară în valuri de culoare și către pantaloni și panto� , 
iar print-urile amuzante de pe short-urile de baie și tricourile 
St. Barth îndeamnă la vacanță. Elementele gra� ce rămân un 

element-cheie din garderoba unui bărbat.
St. Barth îndeamnă la vacanță. Elementele gra� ce rămân un 

element-cheie din garderoba unui bărbat.

Sacou 
Louis Purple 

3895 Lei 
magazin EGO Men's

Fashion Concept 

Esarfa 
BLUi 

595 Lei 
magazin EGO 

Men's Fashion 
Concept

Pantalon scurt 
Manuel Ritz
595 Lei 
magazin EGO Men's Fashion Concept

Pantalon 
Manuel Ritz 
895 Lei 
magazin EGO 
Men's Fashion Concept

Pantofi  
Arfango 
by Alberto Moretti 
2975 Lei 
magazin EGO Men's 
Fashion Concept

Sacou 
Manuel Ritz 
1695 Lei 
magazin EGO Men's Fashion Concept

Cămașă 
ALEA 
595 Lei 
magazin EGO Men's 
Fashion Concept

Tricou 
Manuel Ritz 
395 Lei 
magazin EGO Men's 
Fashion Concept

Cămașă 
Poggianti 
695 Lei 
magazin EGO Men's 
Fashion Concept

Curea 
Silvano 
Biagini 
395 Lei 
magazin EGO 
Men's Fashion 
Concept 

GENTLEMENS SHOPPING 
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THEjeweller
THEjeweller by Giulia este un nume creat special pentru bijuteriile brandului, executate manual. 
Bijuteriile THEjeweller sunt destinate exclusiv femeilor ra� nate, care doresc să � e unice prin 
accesoriile pe care le poartă. Sunt produsul unor idei extravagante, a multor ore de muncă, folosind 
materiale de calitate superioară. Doamnele şi domnişoarele care vor alege produsele THEjeweller 
vor aprecia atât calitatea materialelor folosite, cât şi calitatea manufacturii. De mai bine de doi 
ani, oferta THEjeweller s-a îmbogăţit cu decoraţiuni realizate manual, folosind tehnici de pictură, 
découpage şi antichizare, pentru a crea obiecte deosebite, unicat sau în serie foarte mică, obiecte care 
pot reprezenta cadoul perfect pentru persoanele deosebite din viaţa dumneavoastră. � ejeweller.ro 

Brăţară 
YELLOW FLOWER 
120 lei 
Pietre semipreţioase: citrin, onix. Bijuterie placată cu argint.

Colier 
SALT&PEPPER 
135 lei 
Pietre semipreţioase: granat, cristal de stâncă. 
Bijuterie placată cu argint.

Set colier & brăţară 
HYPNOTIC 
260 lei 
(colier – 150 lei, braţară – 110 lei) 
Bijuterii placate cu argint.

Set colier & broşă QUEEN
170 lei 
Bijuterii placate cu argint. Set versatil, format din colier şi broşă detaşabilă: colierul poate fi  purtat cu 2 
sau cu 3 fl ori; fl oarea din mijloc este detaşabilă şi are prevăzut un mecanism prin care poate fi  purtată ca broşă. 

Set AMETHYST QUEEN
Pietre semipreţioase: 
ametist, cristal de stâncă.

Set BLACK QUEEN
Pietre semipreţioase: onix, cuarţ 
fumuriu, cristal de stâncă.

Set GOLD QUEEN
Pietre semipreţioase: 
citrin, cristal de stâncă.

Set GREEN QUEEN
Pietre semipreţioase: 
aventurin, cristal de stâncă;

Colier 
MIDNIGHT BUTTERFLY 

140 lei 
Pietre semipreţioase: piatra soarelui, ametist, 

cristal de stâncă.
Bijuterie placată cu argint.
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În căutarea 
Afroditei
Colecția vestimentară 
AMC primăvară-vară 2013, 
semnată de talentata artistă 
Ana Maria Cornea, o are 
ca sursă de inspirație pe 
Afrodita, sau Venus, cum 
preferați, zeița mitologică 
a dragostei, frumuseții 
și fertilității. Ana Maria 
Cornea adaugă în procesul 
inspirației și creației muzica 
clasică și jazz-ul. Colecția 
este caracterizată de creator 
prin următoarele atribute: 
frumusețe, prețiozitate, 
feminitate, strălucire, 
stil, armonia formelor, 
structuri compoziționale 
clare, draparea țesăturilor, 
brocard, saten, mătase, 
paiete, dantelă, volumetrie 
inteligentă. Dacă sunteți o 
femeie puternică, frumoasă 
și independentă, această 
colecție vi se adresează.

FOTOGRAFII: Cristian Radu
pentru www.anamariacornea.com

facebook.com/pages/ana maria cornea/like 
MACHIAJ: Andreea Anton

HAIR STYLING: Ligia Lăscuș / The Hair
MODEL: Daria Cocos / One Models Agency



fashion pictorial

102 103



104



GroominG interviewGroominG interview

106 107

Cum a început povestea ta? Ce fel de copil ai fost?
M-am născut la 17 septembrie 1982, în Miercurea Ciuc, 
un oraș mic, dar foarte cochet. Vin dintr-o familie mixtă, 
cu un tată care vorbea limba maghiară și mama care este 
româncă, dar vorbitoare, și ea, de limbă maghiară. Acest 
lucru mi-a fost favorabil mai tâziu în viață, deoarece, fi-
ind vorbitor a două limbi, îmi dădea un avantaj față de 
celalalte persoane. Am fost primul dintre cei trei frați, la 
o diferență de doi ani faţă de fratele meu și de trei ani 
față de sora mea. Acum îmi dau seama că niciunul dintre 
lucrurile de care am avut parte, încă din copilărie, nu a 
fost o coincidență; toate au contribuit la construirea vieții 
mele până azi. Când a venit momentul să merg la școală, 
părinții au oscilat între a fi trimis la o școală cu predare în 
limba maghiară sau la una cu predare în limba română. 

Decizia a fost luata în favoarea celei cu predare în limba 
română, întrucât  tata nu ar fi avut timp îndeajuns pentru 
a mă supraveghea la lecții. Nu că mi-ar fi plăcut vreodată 
să stau călare pe cărți și pe caiete să învăț, dar am avut 
norocul să prind lecțiile încă din timpul orelor, așa că nu 
a fost nevoie să  fiu prea mult timp supravegheat, după 
școală. Oricum, regula era clară la noi acasă: cine ajungea 
acasă de la școală, avea de făcut lecțiile, care erau apoi 
verificate de mama când venea de la serviciu, și abia apoi 
aveam voie să ne facem planuri de joacă sau de ieșit afară. 
Lucrul acesta poate suna un pic dictatorial. Sunt însă de 
părere că m-a ajutat foarte mult, mai târziu, în viață, așa 
că le mulțumesc alor mei că m-au ținut din scurt când a 
fost cel mai important să o facă. Nu am fost un copil pro-
blematic, dar le-am dat și eu părinților mei, de câteva ori, 

„Tunsorile sezonului 
sunt inspirate  
de anii '70-'80“

Robert Both

Provine dintr-o familie modestă, cu trei copii,  
și a cunoscut de mic greutățile vieții. Astăzi, este 
un hairstylist de succes și în cei 10 ani de când 
lucrează în acest domeniu, a reușit să găsească  
tot timpul ceva nou, care să îl scoată din rutina 
de zi cu zi. „Este fascinant să faci ceva din 
pasiune și să și câștigi bani“, ne mărturisește el. 
Despre tendințele noului sezon primăvară-vară  
în materie de frizuri și coafuri cu un hairstylist  
al momentului, Robert Both. 

De: Andrei Dimulescu      Fotografii: arhiva personală

dureri de cap și emoții. Dacă ar fi să mă încadrez într-o 
categorie, m-aș regăsi în categoria celor că au încercat 
să iasă în evidență un pic mai mult decât ceilalți. N-am 
fost un copil violent; întotdeauna legam prietenii foarte 
repede și îmi plăcea să stau cu persoane mai mari decât 
mine pentru că găseam întotdeauna conversațiile și acti-
vitățile lor mai interesante. Și, dacă se întâmpla să îmi do-
resc ceva foarte mult, reușeam să duc lucrurile în direcția 
respectivă aproape nativ, fără prea mult efort.

Care au fost materiile care te-au atras în școală? Ce 
profil te-a atras: uman sau real?
Până prin clasa a V-a nu îmi amintesc să nu îmi fi plăcut 
tot ceea făceam la școală și știu că  eram printre primii. 
Mai târziu, după clasa a V-a, mi-am pierdut interesul, în 
special pentru materiile reale, cum erau fizica, matema-
tica sau chimia. S-a aprins în mine o pasiune, încă ne-
stinsă, pentru limba engleză, pe care o vorbesc aproape 
sau chiar mai bine decât limba maghiară și mi-a plăcut 
mult de tot literatura. Din păcate, nu prea mai am timp să  

ci tesc foarte mult – mă refer aici la literatură – dar, dacă 
vreau să mă relaxez, iau o carte și o răsfoiesc. 

Cum ai descoperit ce vrei să faci în viață?
Nu aș putea să îți spun exact cum, însă venind dintr-o 
familie modestă, am văzut că părinții mei că au muncit 
din greu și, de multe ori, se întâmpla ca noi, copiii, să ne 
dorim lucruri pe care alții le aveau, dar ai mei nu aveau 
posibilitățile materiale să ni le ofere. Mi-am promis că, 
atunci când voi crește, voi munci și îmi voi îndeplini și mici-
le capricii. Țin minte că i-am spus și mamei la un moment 
dat că, atunci când voi crește mare, voi lucra îmbrăcat 
la costum. Mi se părea că oamenii care erau îmbrăcați 
frumos aveau tot timpul tot ceea ce își puteau dori.  
Am început să lucrez în jurul vârstei de 16 ani, prima dată 
ca sezonier (în vacanța de vară) la fabrica de mobilă unde 
lucra mama. Ea lucra la secția Prototipuri și eu m-am an-
gajat la secția de construit paleți. O muncă destul de soli-
citantă, dar, pentru că îmi doream să am banii mei de bu-
zunar, mama mi-a spus că doar muncind pentru ei îi voi 
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aprecia. Așa a fost. Apoi  m-am dus la școala profesională 
de ospătari - barmani, și, încă din timpul școlii, am început 
să lucrez la unul dintre barurile unde făceam și practică 
pentru școală. Era o combinație între util și plăcut: în-
vățam și câștigam și bani 
în același timp. Am lucrat 
așa câțiva ani buni, până 
când am ajuns la Sibiu, 
unde, după aproape doi 
ani, mi-am început carie-
ra de coafor/ hairstylist.  
Nu mi-a fost frică să mun-
cesc niciodată, însă recu-
nosc că niciodată nu mi-a 
plăcut să muncesc în alte 
condiții decât cele confor-
tabile. Mă refer la caldură și 
la mediul curat.
Acest lucru nu a însem-
nat că nu am început de 
jos, oriunde am lucrat, 
dar, în cet-încet, am urcat 
spre ceea ce sunt și fac 
acum și nu îmi pare rău 
de nicio etapă din această 
traiectorie. Sunt convins 
că trebuie să treci și prin 
faze mai puțin plăcute în 
drumul spre succes, pen-
tru a putea savura pe deplin roadele acestuia. Până la 
meseria de hairstylist, ajungeam într-un punct în care 
mă plictiseam de ceea ce făceam în celalalte domenii, 
însa ceea ce fac acum – și sunt peste 10 ani de când 
profesez în domeniul acesta – am reușit de fiecare dată 
să găsesc ceva nou, care să mă scoată din rutina de 
zi cu zi. Este fascinant să faci ceva din pasiune și să și  
câștigi bani. 

Care sunt calitățile pe care trebuie să le aibă cineva 
pentru a lucra în domeniul frumuseții?
În acest domeniu poate lucra oricine. Trebuie să aibă un 
pic de imaginație și un pic de simț estetic. La toate acestea 
se adaugă talentul, fără de care, în domeniile artistice cel 
puțin, nu prea ai ce să faci. Nu în ultimul rând, îți trebuie 
perseverență și dedicare. Nimic nu se obține ușor, iar pe 

aceia care au tendința să sară peste anumite etape în de-
cursul formării lor, țin să îi atenționez că, mai devreme 
sau mai târziu, se vor întoarce să își umple acel gol peste 
care au sărit, și în această situație, drumul spre succes 

devine mai anevoios. 

Cum te informezi despre 
ultimele tendințe?
Oferta este atât de variată, 
încât nu poți spune că 
nu ai de unde să te inspi-
ri. Internetul este cel mai 
bun exemplu și cel mai 
rapid. Sunt abonat și la 
câteva reviste de fashion 
și lifestyle, cum ar fi Vogue 
sau Vanity Fair din străină-
tate, care sunt, de aseme-
nea, o sursă de inspirație 
pentru mine. Mă mai ins-
piră moda podiumurilor 
din străinătate, la care am 
acces fie pe Youtube, fie pe  
Fashion TV. Sursa inspi-
rațională o poți găsi aproa-
pe oriunde, trebuie doar să 
ai „radarul“ pornit, și spiri-
tul de observație.

Ce ne poți spune despre tendințele acestui sezon în 
coafura, atât masculină, cât și feminină?
Tendințele sezonului de primăvară-vară în materie de păr 
la femei păstrează o naturalețe atât în culoare, cât și în tun-
soare. Lungimile variază de la extrem de scurt la lungimi 
medii-lungi, în linii variate. Bobul începe să se lungească, 
permițând părului să iasă din stadiul de hibernare al lungi-
mii medii, lăsându-l să curgă ușor  pe spate. Coafurile sunt 
naturale, aparent neîngrijite, dar studiate atent, iar  tunso-
rile urmează forma și sunt adaptate structurii  părului. O 
femeie a secolului vitezei în care trăim, sigură pe ea și în-
crezătoare în tot ceeea ce face, poartă și expune. În sezonul 
de primăvară-vară, bărbatul este și el atent studiat. Lungi-
mea părului este mediu scurt, cu forme și coafuri inspirate 
din sfârșitul anilor ’70, începutul anilor ’80 à la John Travolta 
în filmul Grease, adaptate stilului și erei în care trăim. 

Ce trebuie să știm atunci când încercăm un look nou?
Înainte de toate, trebuie să fim siguri că suntem pregătiți 
pentru un nou look, pentru că un nou look nu înseamnă 
doar să îți tunzi vârfurile și să îți schimbi cărarea. Apoi, 
trebuie să te folosești de 
cunoștințele în domeniu 
ale unui specialist. În urma 
unor seturi de întrebări, 
care variază de la persoană 
la persoană, acesta poate 
să îți recomande sau nu 
schimbarea de look. Mul-
tor bărbați le-ar plăcea să 
își schimbe look-ul, însă nu 
de multe ori au disponibili-
tatea și răbdarea necesară 
ca această schimbare să se 
materializeze. Și nu în ulti-
mul rând, trebuie să ai din 
ce să faci acea schimbare de 
look. Trebuie ca schimbarea 
să nu implice prea mult aju-
tor ulterior pentru mențin-
erea lui. Pe aceleași principii 
funcționează schimbarea 
de look și la femei. Este un 
subiect sensibil, pentru că 
această schimbare de look 
depinde de mulți factori, 
mai ales dacă este o schimbare temporară sau permanen-
tă. Indiferent dacă o frizură sau o coafură este temporară 
sau permanentă, trebuie să reflecte personalitatea și ca-
racterul persoanei care o poartă.

Ce înseamnă, ca business, un salon de frumusețe?
Poate fi o plăcere, dacă persoana care o coordonează are 
habar de ceea ce implică, dar, ca orice altă afacere, vine 
cu durerile de cap aferente. Totul este să știi să gestionezi 
situații care ar putea apărea, iar pentru asta îți trebuie 
cunoștințe în domeniu, și cred că aspectul cel mai impor-
tant este să poți anticipa ceea ce își dorește clientul – o 
condiţie fără de care nu ar merge acest tip de business. 
Depinzi, în egală măsură, de o mână de lucru și de servicii 
de înaltă calitate, pe de o parte, iar pe de altă parte, de o 
clientelă care să îți respecte munca și pe care să o fideli-

zezi.  La fel de important este să rămâi constant activ în 
tot ceea ce înseamnă pregătirea personalului și oferirea 
de servicii de înaltă calitate în salon. Există o concurență 
foarte mare în piață, și de aceea, este bine ca atunci când 

faci un business unde com-
petiţia este acerbă, să vii cu 
ceva nou în raport cu ceea 
ce există deja.

Ce i-ai sfătui pe tinerii 
care vor să apuce pe 
acest drum?
În primul rând, să aibă 
răbdare. Știu că este ten-
tant să vezi cât de mulți 
clienți are un stilit deja 
consacrat, însă trebuie să 
știe fiecare dintre cei care 
este la început de drum că 
lucrurile mărețe se fac cu 
pași mărunți. Atunci când 
iei lucrurile pas cu pas, 
apuci să înveți fiecare fază 
a succesului și te poți bucu-
ra de ea în adevăratul sens 
al cuvântului. Altfel, cine 
cunoaşte succesul fără să 
fi trecut prin fazele inter-
mediare și fără să fi gustat 

și ce înseamnă micile bătălii pierdute, nu știe nici cum să 
gestioneze acel succes și nici cum să se bucure de el .

Cum te autocaracterizezi?
Sunt foarte critic și autocritic. Am tendința să dețin con-
trolul și îmi place să fiu provocat constructiv. Nu mă las 
impresionat ușor, în aparență, dar, dacă știi cum să pui 
problema, sigur ai de câștigat. Sunt o fire veselă, poziti-
vă și sociabilă... până sunt călcat pe coadă. Niciodată nu 
amestec munca cu viața personală. Respect și îmi place 
să fiu respectat; nu îmi plac minciuna,  răutățile gratuite 
și prefăcătoria. Pe oamenii superficiali îi suport maxim 
două ore în preajma mea, iar de cei de care mă atașez, 
mă atașez pe termen lung și sufăr dacă mă dezamăgesc. 
Nu îmi place să vorbesc despe mine, dar  îmi place să aud 
când se vorbește frumos despre mine. 
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Ce este
Foliculita reprezintă infecția rădăcinii firului de păr 
care, în general, rezultă dintr-o bacterie cunoscută sub 
denumirea Stafylococcus Aureus. 

Cauza
Dezvoltarea foliculitei este favorizată de leziuni ale pielii 
sau leziuni la nivelul foliculului pilos. 
De exemplu, epilatul cu ceară sau folosirea aparatului de 
epilat pot produce leziuni la nivelul foliculilor piloși. O altă 
cauză poate fi dereglarea hormonală.

Cum se manifestă
La început, apare o roșeață la rădăcina unuia sau mai 
multor fire de păr învecinate, însoțită de durere și 
prurit. Ulterior zonele roșii, inflamate, se transformă în 
pustule sau umflături ce conțin puroi și dau o senzație 
de usturime. Acestea se rup la un moment dat și din ele 
se scurge sânge și puroi. Unele pustule se dezvoltă în 
foliculi mai profunzi, sunt mai mari și mai dureroase. Ele 
se pot transforma în furuncule și pot fi însoțite de febră 
și alterare a stării generale. În general, pe zonele afectate 
de foliculită pielea rămâne pătată.

Cu toții ne dorim o piele perfectă, este semnul unei sănătăți impecabile.  
Ce ne facem însă atunci când apar problemele?

De: Dana Vlăscianu      Fotografii: www.nomasvello.ro

Metode de prevenire
– spălați-vă zilnic cu un săpun antibacterian;
– evitați utilizarea la comun a prosoapelor, bureților de 
baie (chiar și cu membrii familiei); în cazul în care a apărut 
foliculita, prosopul trebuie schimbat după fiecare spălare;
– nu scărpinați zonele cu foliculită, indiferent de gradul 
pruritului;
– spălați-vă cât mai des pe mâini și curățați atent unghiile;
– evitați utilizarea aparatelor de ras pe zonele afectate  
(la me sau electrice); dacă trebuie neapărat să vă radeți, 
lama trebuie schimbată după fiecare utilizare; cu toate 
acestea, nu trebuie utilizată mai frecvent de 1-2 ori pe 
săptămână.
– purtați haine cât mai lejere;
– evitați folosirea exagerată a cremelor și uleiurilor de 
corp deoarece pot favoriza acumularea bacteriilor pe 
tegumente, cu apariția consecutivă a foliculitei;
– exfoliați zona – exfolierea regulată a pielii subţiază stra-
tul superficial al epidermei şi ajută firele de păr să ajungă 
mai uşor la suprafaţă.

Metode de tratament
Pentru cazurile ușoare se poate recurge la aplicareă 
locală a unui unguent (alifie sau cremă) pe bază de 
Bacitracină, Clindamicină sau Eritromicină. Anterior 
aplicării unguentului, pacientul trebuie să curețe zona cu 
soluții antiseptice de tipul Betadinei sau Clorhexidinei.
Pentru cazurile mai severe este recomandat un tratament 
antibiotic oral. Antibioticele administrate mai frecvent 
și cu rezultate bune sunt: Cefalexina, Eritromicina, 
Dicloxacilina.
Cremele au rol de a ajuta vindecarea pielii. Pentru a evita 
apariția foliculitei, tratamentul recomandat de medicii 
dermatologi este Epilare IPL – distrugerea foliculilor 
de păr duce la dispariția foliculitei, iar căldura emisă de 
aparat ajută la uscarea și vindecarea pielii. 

Pentru o piele  
sănătoasă
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În acest număr al revistei vă recomand un tratament 
revoluționar de întinerire, care are ca scop stimularea 
propriilor celule stem ale pielii. Acest tratament este o 
adevărată formulă a „tinereții veșnice”, pentru că ziua 
acționează prin întărirea barierei  împotriva radicalilor 
liberi, iar noaptea creşte rezervele de energie ale pielii.  
Acest elixir, complet nou și puternic, este un tratament 
inteligent anti-îmbătrânire, conținând o concentrație 
mare a ingredienților alocați pentru încetinirea procesu-
lui de îmbătrânire. Are o textură confortabilă, atât pen-
tru tenul gras, cât și pentru o piele netedă și satinată. 
Formeză o barieră puternică de apărare a epidermei și 
corectează, rapid și vizibil, semnele de îmbătrânire. Pielea 
își va recăpăta aspectul de sănătate și luminozitate și va 
rămâne tonifiată și plină de fermitate.  
Această formulă a „tinereții veșnice“ este un tratament 

Tratamentul  
„tinereții veșnice“

Doamna Dr. Mirela Miertoiu vă recomandă

Doamna doctor Mirela Miertoiu este medic  
de medicină estetică nechirurgicală, doctorand 
în Științe Medicale Dermatologice și este 
proprietara cabinetului de estetică DR M Estetic, 
unde lucrează o echipă de profesioniști, medici 
kinetoterapeuți, esteticieni și asistenți medicali. 
Cabinetul oferă consultație medicală, evaluare  
de la începutul și până la sfârșitul tratamentului  
și consiliere nutrițională. 

De: Violeta Bădoiu      Fotografii: Arhiva personală

cu efect global, care acționează în special asupra mito-
condriei – „motorașul celulei“ – pe care o stimulează, 
rezultatul fiind îmbunătățirea respirației celulare, iar 
energia produsă se refolosește. Acest tratament conține, 
de asemenea, ingrediente pentru hidratare, pentru 
asigurarea de fitoestrogeni și de ingrediente pentru 
îmbunătățirea absorbției.  

Modul de acțiune
Creatina are un rol deosebit în stimularea meta-
bolismului energetic celular, esențial pentru prelungirea 
vieții celulare. Creatina atrage moleculele de fosfat, pe 
care le și descompune, producând energie. Rezultatul: 
are capacitatea de sintetizare a anumitor proteine, de 
refacere a fibrei de elastină și colagen, astfel încât pielea 
întinerește.
Metabiotic-resveratrolul este substanța extrasă 
din struguri roșii, cu efect antioxidant, antiradical și 
antiinflamator. Acesta sintetizează sirtuina, care se 
găsește atât în celula matură, cât și în celula tânără. Este 
o substanță cu efect puternic anti-rid și uniformizează 
aspectul tenului. Împiedică degenerarea dermică, iar la 
nivel celular are efect revitalizant. De asemenea, aceasta 
este și benefică pentru organism.
Extractul din bob de mazăre. Liposome este un amestec 
de peptide, obținute din bobul de mazăre. Mazărea are 
toată puterea creatoare a unei seminţe, fiind capabilă de 

a da naştere unei plante mature. Extractul din bobul de 
mazăre activează, vitalizează și energizează membrana 
celulelor stem pentru a restabili echilibrul și tinerețea, 
proprii pielii, care se pierd o dată cu trecerea anilor. 
Peptidă multifuncțională de ultimă generație. 
Această proteină, esenţială în corpul nostru, are un 
comportament foarte original, deoarece în timpul zilei 
acţionează ca un protector de structuri celulare, care pot 
fi puse în pericol de radicalii liberi. Pe timp de noapte, 
atunci când aceste ameninţări dispar, acţionează în mod 
diferit, generând formarea de celule pentru a creşte 
rezervele de energie. 
Colagenul este un activ obţinut din coajă de seminţe 
de lupin şi are rolul de umplere a ridurilor, datorită 
potenţialului său de a creşte sinteza de colagen de tip I. 
De asemenea, el stimulează sinteza de proteine de pro-
tecţie (HSP) cu un combinat al activelor necesare în 
vederea combaterii ridurilor. 
Fitogenul este resursa neprețuită a naturii de neu-
tralizare a radicalilor simpli. La nivelul pielii, se va observa  
o îmbunătăţire generală a semnelor asociate cu înaintarea 
în vârstă, variind de la normalizarea pigmentării, la 
îmbunătăţirea ovalului feţei. 
Aceste tipuri de tratament se pot alterna cu tratamentele 
de electrostimulare facială, care au ca rezultat stimular-
ea musculaturii, a elastinei, a colagenului,s realizând un  
lifting facial, nechirurgical. 
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Pentru un design frumos al sprân cenelor există mai multe 
variante de întreținere a lor, dar indiferent de varianta 
aleasă, mai întâi este necesară curățarea lor prin pensat. 
Această operațiune o putem face singure acasă (dacă ne 
pricepem),  sau va fi efectuată de către un specialist, la 
un salon de profil. Nu este obligatoriu ca persoana care 

Sprâncenele pot fi considerate rama ce ne încadrează fața, ele reușind să contribuie,  
într-un mod pozitiv sau negativ, asupra imaginii complete a feței. Forma perfectă a sprâncenelor  
va îmbunătăți aspectul ochilor, oferind luminozitate privirii și, implicit, corectând mici imperfecțiuni 
ale formei feței.

De: Ana Maria Mărgineanu      Fotografii: Robert Trifan 

Aleasă pe sprânceană

se ocupă de sprâncenele noastre să fie specializată în 
cosmetică. Și un make-up artist poate fi în măsură să 
penseze sau să corecteze sprâncene. Importantă este 
poziția în care stă clienta atunci când este pensată, pen-
tru că, în mod clasic, adică întinsă pe spate, poate crea 
diferențe în forma sprâncenelor; musculatura feței se  

Ana Maria Mărgineanu
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re laxează în această poziție și nu oferă o vizibilitate 
corectă asupra ambelor sprâncene. Prin urmare, re-
comand ca această operațiune să se efectueze stând pe 
un scaun sau pe un pat în șezut, cu sprâncenele clientei la 
nivelul ochilor specialistei, nici mai sus, nici mai jos.
Prima variantă pentru perfecționarea sprâncenelor 
este colorarea lor. Ope rația se poate efectua cu pro-
duse special create: creioane, farduri, tușuri sau geluri. 
Acest lucru se realizează acasă, de către clientă, și este 
indicat ca înainte de fardarea lor, să se aplice o bază pe 
toată fața, pentru rezistența în timp a designului. Este 
de pre ferat ca achiziționarea produsului corespunzător 
să fie recomandată de către cosmeticiană sau de către  

make-up artist, iar produsul profesional să fie testat 
înainte chiar de către dumneavoastră, pentru a vedea în 
ce măsură reușiți să îl folosiți. 
A doua variantă este vopsitul sprâncenelor. Nu recomand 
această operațiune acasă; există riscul să nu nimeriți 
nuanța potrivită, să rămâneți cu pete sau cu o formă total 
inestetică. Dezavantajul vopsitului este că efectul rezistă 
doar câteva zile. Prin urmare, nu ne putem folosi de 
această soluție în cazul în care avem sprâncenele foarte 
subțiri și dorim să le dăm volum. În schimb, vopsitul nu 
este dăunător sprâncenelor dacă este folosit un oxidant 
corespunzător, indiferent de rezultatul la care dorim să 
ajungem – mai închis sau mai deschis.

Soluție universală
Ultima posibilitate, dar și cea mai simplă atunci când 
lipsește îndemânarea și timpul, este micropigmentarea 
sau machiajul semi-permanent. Varianta aceasta este 
recomandată din toate punctele de vedere, atunci când 
este efectuată corect. Primul avantaj este faptul că 
designul sprâncenelor se menține timp îndelungat, dar 
nu este permanent, în cazul în care doriți să schimbați 
forma sau culoarea. 
Sprâncenele nu mai au nevoie de o îngrijire specială; nici 
măcar pensatul nu mai trebuie să fie efectuat într-un 
cabinet de specialitate, deoarece există deja o formă 
frumoasă, care trebuie doar respectată. Există mai multe 
tipuri de micropigmentare, cu  rezultat diferit, în funcție 

de necesitate și de dorința clientei. Efectul machiaju-
lui semi-pemananent poate fi unul doar de completare, 
cât se poate de natural, sau unul radical, atunci când 
sprâncenele necesită o schimbare majoră. Nu există 
efecte secundare, doar un rezultat nepotrivit atunci când 
alegem cu neatenție specialistul în domeniu. 
Țin să precizez că această operație poate fi corectată și 
nu este dureroasă dacă se aplică anestezic unguent. Pre-
supun că majoritatea femeilor știu despre renumitul ulei 
de ricin ca recomandare pentru regenerarea sprâncene-
lor. Din păcate, acesta nu reprezintă o opțiune; rezultatul 
va fi același, cu sau fără acest tratament. Încă așteptăm 
produsul miraculos, care să  întrețină o zonă atât de 
importantă din imaginea noastră. 
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zi, că nu aveam un loc al meu în lumea beauty-fashion, 
sprâncenele fiind tratate, de regulă, foarte superficial, iar 
acest lucru mă revolta într-un fel. Astfel, am hotărât că este 
timpul să creez o nişă, să dezvolt o artă neglijată, să ofer 
o identitate acestui domeniu, care stătea ascuns sub um-
brela machiajului sau a cosmeticii faciale. Şi cum altfel aş 
fi putut să fac acest lucru, dacă nu prin dezvoltarea unui 
business dedicat 100% acestei ramuri? Pentru că mereu 
mi-a plăcut să fac lucrurile diferit, am decis să creez un 
concept de business care să includă atât servicii profe-
sionale dedicate sprâncenelor, cât şi educarea viziunii per-
soanelor pasionate de acest domeniu. 

Ce înseamnă iBrows şi cine este Darius Stanese?
În ordine cronologică, Darius Stanese este acel tânăr 
norocos, care a avut privilegiul de a-şi descoperi pasiunea 
şi talentul pe vremea când avea doar 17 ani şi o dorinţă 
magică de a reuşi în viaţă. Din fericire, Darius Stanese este 
unul dintre puţinii adolescenţi care a ştiut să cântărească 
echitabil valorile vieţii şi a decis să urmeze calea, aparent 
grea, a sacrificiilor, a muncii susţinute şi a perseverenţei, 
un tânăr care a înţeles că nu există scurtături pe calea 
către succes şi care a avut încredere că reuşita prin forţe 
proprii poate genera o satisfacţie personală imposibil 
de exprimat în cuvinte. Darius Stanese este persona-
jul am biţios, care şi-a revendicat libertatea deplină la 
vârsta de 18 ani, venind la Bucureşti în speranţa că va 
deprinde tainele pensatului profesional şi care astăzi, la 
vârsta de 25 ani, împărtăşeşte Bucureştiului – şi nu nu-
mai – secretele sprâncenelor perfect adaptate fiecărei 
fizionomii, prin intermediul iBrows School - Prima şcoală 
din România dedicată exclusiv pensatului profesional. 
Apropo / À propos, iBrows reprezintă transpunerea în 
practică a 7 ani de studiu în arta modelării sprâncenelor. 
Este un concept care reuneşte două idei: iBrows Studio 
– locul în care cele mai exigente cliente se pot bucura 
de servicii ireproşabile, dedicate sprâncenelor, şi iBrows 
School – locul în care orice persoană pasionată îşi poate 
dezvolta viziunea şi poate deprinde toate tehnicile şi se-
cretele care stau la baza unor sprâncene impecabile.

iBrows Studio înseamnă, aşadar, mai mult decât un 
simplu centru de înfrumuseţare, prin prisma fap-
tului că oferă atât servicii de pensat profesionist, 
cât şi cursuri menite să formeze viitorii specialişti. 

Design-ul sprâncenelor reprezintă o artă în sine şi 
doar o persoană pasionată poate excela într-un do-
meniu nişat prin definiţie. Cum ai reuşit să îţi transpui 
pasiunea într-un concept de business?
Parţial, răspunsul se află în remarca pe care ai făcut-o 
înaintea întrebării. Un business complex, dedicat exclusiv 

Cât de conştienţi sunt cei care apelează la tine de 
importanţa investiţiei în propria carieră, ţinând cont 
de faptul că pensatului nu i-a fost dedicată, până de 
curând, o zonă distinctă înalt profesionalizată?
Având în vedere că şcoala de pensat profesional este un 
business nou pe piaţă, ar fi pripit să trag o concluzie, deo-
arece pot spune că ne aflăm în perioada de informare, 
în care oamenii studiază această idee ca pe oricare altă 
noutate, însă, din fericire, trendul este mai puternic as-
cendent decât mă aşteptam, iar reticenţa am constatat-o 
foarte puţin într-o foarte mică măsură la nivel de orgoliu 
profesional. Pe zi ce trece, primesc tot mai multe cereri 
de înscriere la iBrows School, atât din Bucureşti, cât şi 
din ţară. Cursantele care aleg să urmeze cursurile mele 
sunt persoane dornice de perfecţionare şi, totodată, 
persoane conştiente de importanţa investiţiilor perma-
nente în evoluţia profesională, iar majoritatea lor se arată 
extrem de entuziasmate de faptul că în sfârşit există o 
şcoală dedicată sprâncenelor.

În cât timp poţi deprinde arta pensatului şi ce pers-
pective de business pot întrevedea cei care parcurg, 
în întregime, modulele tale de curs?
Timpul oficial de instruire al şcolii este de 100 ore, însă 
depinde de foarte mulţi factori în cât timp putem spune 
despre o cursantă că a devenit specialistă în modelarea 
sprâncenelor. În primul rând, ţine foarte mult de atracţia 
pe care o ai vizavi de pensat, pentru că nu poţi avea 
răbdare dacă nu îţi place ceea ce faci, iar pensatul pre-
supune foarte multă răbdare. Un alt factor important 
este viziunea, pe care unii oameni o au mai dezvoltată, 
iar alţii mai puţin dezvoltată. Vestea bună este că viziu-
nea se poate educa cu prin multă muncă. Mai ţine foarte 
mult şi de îndemânare, deoarece crearea unei forme per-
fect conturate cu ajutorul pensetei necesită îndemânare 
şi atenţie. Diferenţa între un artist şi o persoană care se 
străduieşte, o va face întotdeauna   talentul, cu care ne 
naştem sau nu. Talentul nu se educă. Ţinând cont de aces-
te aspecte, părerea mea este că dacă le aduni pe toate la 
un loc, timpul minim de perfecţionare este de 6 luni, iar 
timpul maxim nu cred că îl pot defini cu exactitate.
Cât despre perspectivele profesio nale pe care le are o 
persoană care parcurge toate modulele şcolii, pot spune 
că se concretizează prin creşterea calităţii serviciului de 
pensat profesional oferit în salon, ceea ce poate duce la 

Câţi dintre noi putem afirma sincer că ne erijăm în arhitecţii propriului viitor, încă de la vârsta la 
care gândurile par să se complacă într-un dolce far niente euforic? Darius Stanese se numără printre 
acele excepţii de la regulă – un om pe care atunci când îl întâlneşti, îţi dai seama ce înseamnă 
pasiune, dedicare şi un strop de magie aşezat în detalii. Perfecţiunea nu este un ideal de neatins 
atunci când ştii spre ce te îndrepţi.

De: Adina Necula      Fotografii: Emilian Nicorescu

Darius Stanese
De la pasiune la business

sprâncenelor, era, acum câţiva ani, o dorinţă pe care nu 
aveam curajul să o văd realizabilă, era un ideal intangibil, 
dar care se contura în mintea mea cu aceeaşi viteză cu 
care realizam că design-ul sprâncenelor este o artă de sine 
stătătoare. Extrem de pasionat de tot ceea ce înseamnă 
sprâncene, conştientizam, din ce în ce mai mult în fiecare 
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o creştere a venitului, atât prin practicarea unui preţ mai 
mare, cât şi prin fidelizarea clienţilor, datorită satisfacţiei 
pe care o oferă un serviciu impecabil. Serviciul de pen-
sat este se află în top 3 servicii cu gradul cel mai mare 
de fidelizare din domeniul beauty. Pe altă latură, per-
spectivele de business vin chiar din partea iBrows care 
îşi propune deschiderea, în parteneriat, a cât mai multor 
studio-uri dedicate exclusiv pensatului profesional, atât 
în Bucureşti, cât şi în ţară. 

Ce servicii inedite sunt cuprinse în conceptul iBrows? 
Care dintre acestea se regăsesc şi în centrele din 
marile capitale ale lumii?
Serviciile iBrows, prin denumire, se aseamănă foarte 
mult cu serviciile oferite de alte centre de înfrumuseţare, 
însă toate serviciile noastre sunt inedite prin calitatea lor. 
Atenţia pe care o acordă iBrows detaliilor – fie că vorbim 
despre atitudinea personalului nostru, ca în calitate de 
prestatori de servicii în domeniul înfrumuseţării, despre 
modul de primire a clienţilor sau despre serviciile de 
pensat, colorare temporară sau semipermanentă – nu 
o vei regăsi în niciun alt centru de înfrumuseţare. Atât 
feedback-ul  clientelor, cât şi al cursantelor, este mereu 
acelaşi: „Nu am mai văzut pe nimeni care să lucreze atât 
de detaliat şi precis în ceea ce priveşte sprâncenele“. Asta 
ne face unici!

Întreţinerea sprâncenelor ar trebui să devină, 
în timp, parte din ritualul permanent şi firesc de 
înfrumuseţare al fiecărei femei. Este iBrows un con-
cept prietenos? Cât ar trebui investit (financiar şi ca 
timp alocat) în aspectul sprâncenelor?
Încă de la începutul carierei mele, încerc să educ clientele 
în vederea frecventării serviciului de pensat cu aceeaşi 
regularitate cu care frecventează celelalte servicii de 
înfrumuseţare şi pot spune că reuşesc de cele mai multe 
ori. Sunt convins că iBrows are cel mai bun raport calitate/
preţ de pe piaţa românească la ora actuală. Astfel, prima 
şedinţă de pensat profesional, care presupune realiza-
rea formei şi schimbarea culorii inclusă, are preţul de 80 
lei, iar întreţinerea la maxim două săptămâni costă 60 lei. 
Recomand tuturor clientelor care îşi doresc sprâncene im-
pecabile în permanenţă să se programeze la maxim două 
saptamani pentru întreţinere. Prin urmare, 120 lei trebui-
esc investiţi lunar în menţinerea formei ideale a sprâncene-
lor, iar eu consider această sumă una prietenoasă. 

În ultima perioadă şi bărbaţii au început să apeleze 
frecvent la servicii de îngrijire profesională în cen-
trele de estetică. Care este procentul masculin din 
numărul total de clienţi care solicită un pensat reali-
zat impecabil?
Procentul bărbaţilor care solicită un serviciu „masculin“ 

de pensat profesional nu este mai mare de 5 %, însă, din 
păcate, procentul de bărbaţi care solicită o formă foarte 
conturată (care de cele mai multe ori este feminină) a 
crescut semnificativ – probabil în jur de 25%. Acum o să 
voi profita de această întrebare, spunând că sprâncenele 
bărbaţilor trebuie să aibă un aspect îngrijit, masculin, care 
nu are aproape nicio legătură cu reperele de care ţinem 
cont în realizarea unei forme potrivite în cazul femeilor.

Care sunt avantajele competitive ale iBrows pe 
piaţa serviciilor de înfrumuseţare profesionale din 
România?
Dacă îmi permiţi să răspund foarte realist, pot spune că 
iBrows şi-a creat propria nişă, prin conceptul inedit des-
pre care am vorbit mai devreme, iar atenţia mea nu s-a 
concentrat niciodată înspre a fi competitiv pe piaţă, ci di-
ferit. Faptul că iBrows este diferit din toate punctele de 
vedere, elimină ideea de  competiţie. Un alt avantaj ar fi 
că am şapte ani de experienţă dedicată sprâncenelor, nu 
experienţă generală în beauty. Asta face din iBrows un 
business înalt profesionalizat.  

Care este viitorul iBrows prin prisma celui care a 
creionat conceptul?
Îmi doresc ca iBrows Studio să fie cunoscut ca acel loc în 
care mergi la sigur, acel loc în care profesioniştii nu dau 

greş niciodată, iar în următorii cinci ani, obectivul este să 
avem un astfel de studio dedicat sprâncenelor în fiecare 
capitală de judeţ din România. Pentru iBrows School am 
planificat un număr de 600 diplome de specializare, eli-
berate în următorii cinci ani, ceea ce ar însemna că ne 
vom atinge dorinţa de a avea o Românie cu sprâncene 
mai frumoase, datorită specialiştilor pe care îi vom ge-
nera industriei de beauty. 

Numeşte-mi trei persoane care ţi-au marcat viaţa 
(nu cariera) şi către care se îndreaptă gândurile tale 
bune.
Sunt foarte multe persoane care mi-au marcat pozitiv 
viaţa şi mi-aş dori să le pot enumera pe toate, pentru că 
mi-au fost de mare ajutor în momente grele, atât moral, 
cât şi spiritual sau chiar financiar, însă voi încerca să fac 
cel mai corect top 3. Pe primul loc se află, fără îndoială, 
mama mea, care a avut înţelepciunea să nu îmi impună 
în ce domeniu să activez, şi care mi-a oferit libertatea 
de a alege singur tot ce îmi doream să fac, indiferent de 
tipul de activitate sau de cercul social în care alegeam să 
îmi petrec timpul. Mama mi-a oferit libertate deplină, cu 
atenţionările de rigoare, atunci când observa că era ceva 
în neregulă, iar acest lucru m-a ajutat infinit în dezvolta rea 
mea personală şi mi-a dat privilegiul de a mă autoe duca 
aşa cum consideram eu necesar, fără a mi se impune un 
anumit tip de învăţătură. Îi mulţumesc pe această cale. 
O altă persoană care mi-a influenţat extrem de pozitiv 
viaţa este tot o femeie. Cu 5 ani mai în vârstă, Diana Cer-
nat a apărut în cea mai rebelă perioadă din viaţa mea, 
când nu concepeam o relaţie serioasă, însă bunătatea şi 
răbdarea de care a dat dovadă m-au ţinut aproape de 
ea preţ de un an şi jumătate, timp în care pot spune că 
mi-a schimbat radical percepţia asupra ideii de iubire. Un 
om minunat, cum rar întâlneşti, un exemplu de bunătate 
şi iubire necondiţionată, care te determină să renunţi la 
orgoliu, la egoism, la răutate sau la orice alte sentimente 
negative. Îi mulţumesc că m-a echilibrat ca om şi că este 
şi astăzi un prieten de suflet pe care mă pot baza în  
orice situaţie.
Nu în ultimul rând, vreau să îi mulţumesc bunului meu 
prieten, Călin Ile – omul care mi-a acordat toată încre-
derea sa, pe când eram doar „un puştan cu vise mari” şi 
care m-a sfătuit nepreţuit pe zona de business, un om pe 
care îl am ca exemplu de viaţă şi de carieră. 

MODElE: Mădălina Bogeanu, Cristiana Cojocaru, Alexandra Badea (Chic Models). MAkE-UP ARTIST: Sînziana Iaru. 
SPRâNCENE: Darius Stanese. Realizare: Adina Necula.
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beauty pictorial

100% Cromatic

Suntem influențați în mod profund de prezența culorilor  
în rutina vieții noastre, fie că e vorba de combinația lor în ținutele 
noastre sau în make up. Culorile trebuie alese în functie de sezon, 

conform pictorului elvețian Johannes Itten, după care  
fiecărui sezon îi corespunde o paletă de culori bine definită. 

Fiecare pesoană reacționează pozitiv la o anumită paletă de culori 
și este foarte important să o alegem corect, căci, aleasă bine, 

poate să ne scoată în evidență frumusețea naturală sau,  
dimpotrivă, să nu obținem rezultatul dorit.

De: Buldumea Paulina
Fotografii: Mihaela Noroc

Styling: Silviu Iuga
Model Eulalia Miclăuș – 
Agenția Studio 1 Management
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Ai degustat deja primele cireşe de mai? Te-ai imaginat într-o vacanţă surprinzătoare pe plajele mângâiate de 
soarele cuceritor şi de briza Mediteranei? Ţi-ai eliberat mintea, fi e şi pentru câteva minute, de problemele cotidiene 
şi ţi-ai lăsat sufl etul să tresalte în faţa unei priviri profunde şi misterioase precum adâncurile mării? 
Noile parfumuri lansate de marile case, te invită înainte de toate într-o călătorie olfactivă, menită să te inspire 
şi să îţi trezească pofta de aventură. 

De: Adina Necula

Poftă de aventură

PARFUMURI

Apă de toaletă 
Signorina 
(Salvatore Ferragamo) 
286 lei

Apă de toaletă
Cherry in the air
(Escada)
265 lei

Apă de toaletă 
J’adore Voile de Parfum 
(Dior)
342 lei

Apă de toaletă
Candy
(Prada)
320 lei

Apă de toaletă 
Nina l’Eau 
(Nina Ricci)
221 lei

Apă de parfum 
Lovely Day 
(Ramon Monegal), 
disponibil în magazinele Elysée
590 lei
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Etern visător? Cuceritor iscusit ascuns sub mantia convenţiilor? Romantic incurabil sau gentleman prin excelenţă? 
Bărbatul modern captează câte puţin din toate defi niţiile, fără a le urma însă cu stricteţe. Parfumul este arma sa 
de seducţie, iar Eros maestrul care îl guvernează când timpul pare a fi  suspendat de la îndatoririle sale. 
Esenţele lunii mai îi captează parcă mai mult ca niciodată întreaga paletă de stări şi trăiri. 

De: Adina Necula

Sub vraja lui Eros

Esenţele lunii mai îi captează parcă mai mult ca niciodată întreaga paletă de stări şi trăiri. 

Apă de toaletă
Eros 
(Versace)
276 lei

Apă de toaletă 
Allure Homme 
Sport Eau Extreme 
(Chanel)
475 lei

Apă de toaletă 
The One Gentleman 
(Dolce&Gabbana)
291 lei

Apă de toaletă 
Dior Homme Cologne 
(Dior) 
311 lei

Apă de parfum 
Neroli Portofi no 
(Tom Ford)
1010 lei

Apă de toaletă 
„Blu Mediterraneo“ 
Mandorlo di Sicilia
(Acqua di Parma)
340 lei
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Carrera  
Calibre 1887 

SpaceX  
Chronograph

50 de ani de 
CARRERA

TAG 
Heuer 
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Carcasa din oțel, cu diametrul de 43 mm este o reinter
pretare modernă a ceasului purtat de John Glenn, primul 
astronaut care a purtat în spațiul cosmic cronometrul 
Heuer, în cadrul misiunii Project Mercury, pe 20 februarie 
1962. John Glenn a pilotat naveta spațială Freindship 7, 
pe parcursul a trei orbite în jurul Terrei. Prima călătorie în 
jurul orbitei terestre a fost efectuată cu un an înainte, în 
aprilie 1961, de către cosmonautul sovietic Yuri Gagarin.
Atât cadranul, cât și bezelul sau butoanele cronografului 
prezintă o finisare specială. Cadranul argintiu unic repro
duce designul acelui legendar Heuer 2915A, cu indecşi 
trinughiulari în dreptul orelor 12 și 6, având numerale ara
be și același font precum ceasul lui John Glenn. În mod 
similar, indicatoarele cronografului evocă designul original. 
Piesa unește trecutul și viitorul călătoriilor în spațiu prin el
ementul grafic din dreptul orei 9, care dezvăluie inscripția 
„19622012“, deasupra unei imaginii a navetei SpaceX  
Falcon 9 și a celei Dragon pe orbita inferioară a Pământului. 
În partea opusă, în dreptul orei 3, regăsim logoul TAG 
Heuer și mențiunea „First Swiss Watch in Space“. Pen
tru a completa pe deplin acest design unic al TAG Heuer  
Carrera Calibre 1887 SpaceX,  cureaua din piele de culoare 
maronie evocă spiritul vintage al anilor '60.

Mecanism de manufactură 
Responsabil pentru motorizarea acestei ediții speciale 
este mecanismul realizat inhouse, Calibre 1887, un crono

graf avansat tehnologic, creat în mod special în fabrica TAG 
Heuer din localitatea elvețiană La ChauxDeFonds. 
Dinamica mecanismului este vizibilă prin intermediul ca
pacului din cristal safir, cu efect de fum, având aplicată 
imaginea navetelor spațiale Falcon 9 și Dragon, precum 
și logoul SpaceX. 
Modelul TAG Heuer Carrera Calibre 1887 SpaceX este 
produs întro ediție limitată la 2012 piese, fiecare fiind 
numerotată și gravată individual. 

TAG Heuer se întoarce printre stele 
Atunci când SpaceX a reușit misiunearecord către 
staţia spaţială ISS, în mai 2012, a avut la bord un Carrera  
Calibre 1887 SpaceX Chronograph pentru a marca cea 
dea 50a aniversare pentru TAG Heuer în postura de 
a fi fost prima piesă de măsurat timpul elvețiană care a 
depășit spațiul terestru, testul absolut pentru mecanis
mul de manufactură Calibre 1887.
La întoarcerea pe Terra, cronograful a suferit o serie de 
teste complete, pentru a măsura rezistența la forțele G ex
perimentate în timpul lansării, cuplării cu Stația Spațială, 
reintrarea în atmosferă și aterizarea propriuzisă.
Cu toate funcțiile la parametri normali, excursia printre 
stele a demonstrat fiabilitatea și precizia mecanismului 
TAG Heuer Calibre 1887.
Ceasurile TAG Heuer sunt disponibile în România prin in
termediul magazinelor GALT orologerie elvetţiană. 
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Revenim cu partea a doua a unui interviu cu un personaj fascinant. A fost editor la revista  
Pro Cinema, a lucrat în domeniul tipografic, a intrat în publicitate când în România nu exista 
încă termenul de copywriter, a ajuns unul dintre greii industriei, a devenit un regizor de succes 
și antreprenor de calibru, firma sa de publicitate și marketing cultural – GAV, fiind caracterizată 
înainte de toate de sintagma „acceleratori de conținut“. 

De: Andrei Dimulescu      Fotografii: arhivă personală

Lucian Georgescu
„Publicitatea nu este artă“

Cum ați intrat în publicitate?
După perioada în care am fost redactor la revista Noul 
Cinema, am continuat să scriu despre film, în România 
Literară și Pro Cinema înainte ca aceasta să dispară, 
apoi am publicat și în străinătate. În primii ani de după 
Revoluție făceai mai multe lucruri în același timp, totul era 
haotic, lucrurile se schimbau cu rapiditate și, nu în ultimul 
rând, aveai nevoie de mai multe surse de venit. Așa că 
eu aveam cam 3-4 joburi în același timp: revistă de ci-
nema, relații internaționale la facultatea de film, asistență 
la catedră.
Aventura publicitară a început la Hotel Banat în Piața Ro-
setti, când se făceau angajări la o firmă de publicitate. 
Am venit să dau o probă pentru un post de copywriter 
pe vremea când ocupația încă nici nu fusese definită și 
denumită astfel, în 1992, chemat atunci de colegul meu 
de generație, regizorul Alex Maftei. El m-a invitat să dau 
un test pentru o agenție, Grafitti. M-am dus, am dat tes-
tul, care consta într-un script video la măslinele Krinos. 
L-am scris și, din câte îmi aduc aminte, nu cred că am 
luat proba, întrucât nu am fost angajat pe loc, ci chemat 
ulte rior, peste vreo lună, două. Pe vremea aceea asta 
însemna cât un deceniu astăzi. Timpul curgea foarte re-
pede, nu că acum ar curge încet, dar atunci se și întâm-
plau lu cruri... Acum curge și repede și parcă nici nu se mai 
întâmplă nimic (Râde). De ce nu am luat testul? Agenția 
era la etajul al treilea al Hotelului Banat, unde exista și un 
fel de bordel semi-legal. Abonate erau niște domnișoare 
care luau camera cu ora, iar toaleta se afla pe hol. Așa că, 
atunci când treceai pe holul către încăperea de doi pe 
trei a scriitorilor te înîlneai cu niște doamne care făceau 
coadă la „spălător”. Scriptul meu video era probabil ins-
pirat de loc: era vorba despre un individ care intră într-o 
încăpere semi-umbrită, apare o blondă în deshabille, 
intră într-o cameră, apoi o roșcată care face la fel, iar tipul 
îi spune recepționerei: „Eu le prefer pe alea mici și negre”. 
Urma packshot-ul. O tâmpenie. Deși este o mostră de 
creativitate până și în ziua de azi – vezi spoturi mult mai 
proaste decât această „cretinitate”, care are 20 și ceva de 
ani. Era o vreme în care de abia descoperisem VHS-ul! 
Beta era o chestie închisă în televiziuni, iar cine reușea să 
monteze pe VHS cu un sunet cumva improvizat era deja 
de la ”Rollywood”! TV adică... Acolo, la etajul 3, primul regi-
zor, care era și director de creație, a fost Florin Călinescu, 
după care a urmat cel care avea să crească în mod  

creativ această agenție și o întreagă generație de creativi, 
un profesionist și un om extraordinar, cum România nu 
mai are astăzi: Ovidiu Bose Paștina, care a dispărut dintre 
noi în luna aprilie, în urmă cu exact 7 ani...

Cum reinventează GAV, după 20 de ani, publicitatea?
Sunt cuvinte mari, de piar, acestea cu reinventarea 
publicității, deși recunosc că le-am folosit. Într-un fel, 
GAV este o agenție de comunicare mică, independentă, 
un proiect personal, pe care l-am început în urmă cu 10 
ani, după ce am plecat de la BBDO. Am vrut atunci, pen-
tru că făcusem, practic, totul în publicitate, să fac lucruri 
mai puțin cunoscute la noi, să deschid alte drumuri, să 
continui să fac comunicare, dar nu neapărat cea strict 
comercială. Așa am început să fac marketing cultural cu 
GAV, care a deschis o nișă în această zonă și a realizat 
proiecte importante. 

Care este bilanțul după un deceniu de GAV?
Acum, când marcăm 10 ani de istorie a GAV, a urmat o 
nouă etapă, poate o criză de vârstă, în care ne-am pus 
problema identității. Între timp a apărut revoluția digitală, 
noi nu am vrut să creăm încă o agenție de digital, și din or-
goliu, recunosc. Deja sunt jucători în domeniu care o fac, 
unii chiar foarte bine. Iar cum noi am fost numărul 1 în tot 
ceea ce am făcut – știu că sună orgolios, dar chiar așa este 
–, ne trebuia o poziționare care să ne diferențieze, prag-
matic, dar și filosofic vorbind. Să nu uităm că eu și colegii 
mei sunt oameni cu formație clasică: cinema, scris, pictură 
– așa că ne-am pus întrebarea cum ne putem concilia 
cu noile media, fără să ne bazăm doar pe niște puști de  
16-18 ani, dependenți de computer și Coca-Cola, care știu 
să butoneze. Am găsit răspunsul, e foarte simplu. Până 
la urmă, digitalul înseamnă o altă media, un suport pe 
care trebuie să îl înțelegi mai ales organic. Eu văd în piața 
actuală două tendințe: cea a agențiilor standard, care 
au și un astfel de departament în ogradă, vopsindu-se 
astfel în culorile digitalului, care funcționează pe principii 
clasice, și agențiile dedicate total digitalului care, de cele 
mai multe ori, sunt orientate către latura tehnică, accen-
tul căzând în primul rând pe programare și dezvoltare, 
zona creativă fiind doar un apendice sau ambalaj. Noi am 
încercat să facem un lucru care le combină pe amândouă 
„in-house”, plecând de la necesitatea absolută pe care 
o reclamă online-ul: conținutul. Ori, noi fiind scriitori,  

Perioada fauve  
(foto: Ilie Bumbac)
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pictori, cineaști, poziționarea noastră este de genera-
tori de conținut. În ceea ce privește sloganul nostru, de  
Acceleratori de conținut, el este simplu: gândim, creăm, 
producem, livrăm și accelerăm conținut. Partea de acce-
lerare înseamnă, practic, eficientizarea, viralizarea, dacă 
vrei, a conținutului. Există situații când clienții au propriul 
lor conținut, prefabricat, poate doar trebuie re-împache-
tat și așa mai departe. 

Viitorul sună bine?
Este genul de întrebare la care nu am știut niciodată să 
răspund, ca să fiu sincer. Eu îmi doresc să fiu sănătos la 
minte. Să mă atingă Alzheimer-ul foarte târziu, demența 
senilă să mă ocolească, să mă țină ochii să citesc cât oi 
putea, până când n-oi mai fi, să mor cu o carte în mână... 
Nu știu, eu nu pot să-ți răspund așa, corporatist, că 
voi ajunge furnizorul unic de conținut al lui Ț&Z la nivel 
„worldwide” (Râde). 
După o perioadă extrem de frumoasă, foarte vie, cu 
bune și cu rele, care a fost prima decadă a publicității în 
România; după o perioadă clasicizantă, poate mai puțin 
frumoasă, dar sigur cu satisfacțiile ei, cu banii care au 
început să apară, cu infrastructura și posibilitățile de 
producție etc., a urmat o perioadă anostă, pe care eu 
am denumit-o „Moartea pasiunii”. Cred că nu este vor-
ba doar de o criză economică, este și una morală, care 
nu este doar a acestei națiuni, ci una la nivel mondial. 
Cu atât mai mult într-o țară care a început cu un anumit 
elan după Revoluție, cu energii, cu idealuri, cu „limita e 
doar cerul”, pentru ca apoi să ajungă la chestii din astea 
cum ar fi birocrația, politica, agende secrete, monotonie 
existențială, dispariția pasiunii sau a tinereții. Îmi doresc 
ca și aceasta să fie doar o etapă, care să dispară rapid. În 
rest, cum spuneam, să fim sănătoși!

Ce vă doriți încă să realizați din punct de vedere  
profesional?
Cred că am făcut cam tot ce îmi doream să fac în meseria 
asta (n.r., publicitate). Dacă îmi doresc cu adevărat ceva, 
fiindcă am vorbit și de noua poziționare, să începem să 
creăm și să producem conținut și pentru alte piețe. Avem 
un început pentru piața europeană de carte – facem 
„trailere” pentru cărți – dar îmi doresc să facem mai mult, 
deoarece acest lucru ne scoate un pic din limitele înguste 
ale pieței noastre mici. Cred că piața este mare dacă o 

privești altfel și nu te oprești la granițele geografice. Ceea 
ce producem noi din punct de vedere al conținutului se 
adresează unui consumator universal. Noi trebuie să 
oferim soluții customizate în funcție de buget, dincolo de 
orice. Publicitatea nu este o artă.

Ce contează cel mai mult în chimia unei echipe?
Liderul. El este totul. Sigur, conceptul de echipă este im-
portant, comuniunea, „brainstormig-ul”, procesul etc., dar 
liderul contează, pentru că el trebuie să știe unde începe 
și unde se termină acest demers. O echipă nu își asumă 
riscuri. El trebuie să o facă. Dacă a greșit sau nu, dacă a 
făcut bine sau nu, aceasta este o altă discuție. Dar cineva 
trebuie să își asume riscul. Sună militar poate, cazon, dar 
despre aceasta este vorba. Doar un „cineva“ trebuie să 
pună punct. Și să o ia din nou, de la capăt, mai bine, mai 
frumos, mai adevărat. Dacă e cu adevărat cineva. 

Regizând „Tatal Fantomă  
(Foto: Marius Donici, GAV)

Pe platoul de filmare al „Tatălui Fantomă“ 
(foto Marius Donici - GAV)
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Ne puteţi povesti, în câteva cuvinte, istoria Beiersdorf  
România? 
Beiersdorf Group este o companie globală, axată pe dez-
voltarea, producția și comercializarea, la nivel mondial, a 
produselor de îngrijire a pielii cu un grad înalt de calitate. 
Beiersdorf este unul dintre cei mai mari producători mon-
diali de produse destinate îngrijirii pielii, având sediul în 
Hamburg, Germania, și peste 17.000 de angajați la nivel 
mondial. Brandul NIVEA, aflat în portofoliul Beiersdorf, este 
brandul de îngrijire a pielii numărul 1 la nivel mondial, con-
form Studiului Euromonitor International Limited din 2011. 
Beiersdorf România este filiala locală a producătorului 
german și unul dintre cei mai importanți jucători de pe 
piața produselor de îngrijire a pielii. Beiersdorf România 
este prezentă oficial pe piața românească din anul 1999, 
iar marca NIVEA deține astăzi primul loc în 6 dintre cele 
mai importante segmente: îngrijrea feței, îngrijirea corpu-
lui, deodorante, geluri de duș, after shave și îngrijirea feței 
pentru bărbați (conform cotei de piaţă deţinute pe retail).

Cum au fost primite produsele Beiersdorf pe piața 
românească? Ne puteți măsura impactul asupra 
pieţei în cifre? 
NIVEA este cel mai cunoscut brand din portofoliul  

„Încredere, responsabilizare și performanță“

Alina Radu
Beiersdorf este o companie cu un renume mondial, cu 150 de filiale în toată lumea, pe toate cele 
șase continente. Alina Radu, Head of Brand Activation în cadrul Beiersdorf România, spune că, în 
ţara noastră, această companie germană deține poziția de lider pe piața de retail în categoriile „core“ 
(skin care), în condițiile în care  „discutăm despre o piață extrem de competitivă, specializată și axată 
pe inovații“. Etiquette Magazine vă propune un interviu cu Alina Radu, un tânăr manager român, 
despre istoria Beiersdorf, despre succesul NIVEA și despre valorile pe care o companie germană le 
promovează în România. 

De: Violeta Bădoiu      Fotografii: Arhiva personală

Beiersdorf și, totodată, cel mai cunoscut brand de îngri-
jire a pielii din întreaga lume. Pe lângă NIVEA, portofoliul 
Beiersdorf global cuprinde numeroase alte branduri de 
succes, precum Eucerin, La Prairie, Labello, 8×4, Florena, 
SLEK și Hansaplast/Elastoplast. Fiind una dintre princi-
palele companii în îngrijirea pielii la nivel internațional, 
Beiersdorf încearcă să fie cât mai aproape de consuma-
torii săi, oferindu-le constant produse inovatoare, la 
prețuri competitive, adaptate noii realități economice. De 
aceea, și reacția consumatorilor români a fost și este una 
pe măsură, produsele fiind apreciate și folosite deopotrivă, 
de către femeile și bărbații români. În prezent, cu o gamă 
de aproximativ 500 de produse și mai mult de jumătate 
de miliard de consumatori în toată lumea, NIVEA este cel 
mai cunoscut brand de îngrijire a pielii din lume. Consuma-
torii asociază NIVEA cu o piele sănătoasă, bine îngrijită și 
cu sentimentul de încredere și de siguranță. În esență, to-
tul se rezumă la a înțelege ce anume îi motivează pe con-
sumatori, la venirea în întâmpinarea lor cu produse adap-
tate nevoilor acestora, dar și la anticiparea și satisfacerea, 
totodată, a dorințelor, prin produse inovatoare. 

Anul 2012 a fost un an greu pentru unele companii, 
dar și unul profitabil pentru altele, sub aspectul cifrei 
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ne-am concentrat asupra implementării noii identități de 
brand NIVEA (logo și identitate vizuală).

Există vreun ingredient-minune care face produsele 
NIVEA atât de speciale?
Beiersdorf AG vine cu o experiență de peste 130 de ani 
în dezvoltarea produselor pentru îngrijirea pielii. Mai 
mult de 520 de persoane lucrează în departamentele de 
cercetare și dezvoltare, deținute de către companie în  
întreaga lume. 
Centrul pentru cercetare a pielii - Beiersdorf Skin  
Research Center, deținut de companie în Hamburg, este 
cel mai mare și cel mai modern centru din Germania, și 
una dintre instituțiile de top din industrie. În centrele de 
dezvoltare sunt testate și, ulterior, aduse în fața consuma-
torilor, cele mai bune și cele mai inovatoare formule de în-
grijire a pielii, începând cu celebra cutiuță albastră NIVEA 
Creme, vândută în întreaga lume de aproape 100 de ani. 
Acesteia i-au urmat alte inovații, fără de care nu ne putem 
imagina ritualul modern de îngrijire a pielii: primul pro-
dus pentru protecție solară, primul lapte de corp, primul 
after shave fără alcool, primul deodorant cu proprietăți 
de îngrijire a pielii și prima cremă anti-rid cu coenzima  
Q10, proprie pielii. Prin urmare, dacă ar fi să vorbim despre 
un „ingredient minune” ne-am putea rezuma la echipa  
de specialiști, aflată în spatele acestui brand cu 
tradiție și la expertiza cultivată de peste un secol de  
existență NIVEA.

Cum este echipa Beiersdorf România? Aveți o echipă 
puternică și bine sudată? Cum aţi defini relațiile la lo-
cul de muncă, atât pe orizontală, cât și pe verticală? 
Cred că suntem o echipă bine sudată, iar mediul de lu-
cru este unul bazat pe munca în echipă, eficienţă și 
performanţă. Încercăm să menținem un echilibru firesc 
între „formal” și „informal” (mai ales datorită faptului că 
media de vârstă a colectivului este una destul de tânără) 
și să abordăm cu entuziasm fiecare proiect și campanie 
nouă. În acest fel, reușim să transformăm presiunea 
obiectivelor ambițioase, a deadline-urilor strânse și a 
perioadelor mai aglomerate, în eficiență și creativitate. 
Un exemplu ar fi activările interne pe care le facem cu 
ocazia unei lansări importante, acțiuni relaxante care 
se transformă în adevărate „reuniuni de clasă” la care 
participă, activ, toți colegii.

Ce înseamnă pentru un român să lucreze într-o com-
panie germană? Ce a însemnat pentru tine să ocupi 
o funcție de conducere în cadrul acestei companii?
Încă de la înființarea companiei, filosofia Beiersdorf a 
luat în considerare dezvoltarea internațională din toate 
perspectivele pe care un astfel de business le presu-
pune, inclusiv la nivelul resurselor umane. Compania 
și-a asumat particularitățile fiecărei piețe internaționale 
pe care activează, ceea ce implică și expertiza echipelor 
din piețele respective. Cultura organizațională Beiersdorf 
vine să completeze poziționarea internațională a com-
paniei, lucru valabil și în cazul României, unde compania 
are ca obiectiv creșterea competitivității și a eficienției, 
într-un context organizațional bazat pe încredere, pe res-
ponsabilizare și pe performanță. Cred că principiile unui 
management productiv sunt general valabile, desigur, cu 
particularități specifice de la o cultură la alta.

Care sunt, în câteva cuvinte, valorile pe care  
Beiersdorf, le promovează în România? Ce aduce nou, 
ca și concept?  Există o rețetă a succesului în afaceri?
Succesul în afaceri, ca și în viață, presupune, de fapt, multă 
muncă, dărurire și pasiune pentru tot ceea ce faci zi de zi, 
dorința ta de autodepășire, ca profesionist – sau ca brand 
în cazul NIVEA – și o înțelegere de ansambul a modului în 
care societatea, și implicit, consumatorii, evoluează și se 
adaptează schimbărilor. Dacă ar fi să ne rezumăm la trei 
cuvinte, probabil că am vorbi despre încredere, responsa-
bilizare și performanță. Criza economică a readus în atenție 
valori, precum încrederea, sinceritatea, siguranța, familia 
și calitatea, ca atribute principale în deciziile de cumpărare 
ale consumatorilor. Aceste valori au fost atribuite, în mod 
unanim, brandului NIVEA de către generații întregi de con-
sumatori. De aceea, sub deviza „100 de ani. Grijă pentru 
piele. Pentru viață”, Beiersdorf a lansat, în urmă cu doi 
ani, o campanie mondială, care pune accent pe valorile 
esențiale NIVEA și pe produsele de îngrijire a pielii. Mesajul 
central al campaniei s-a axat pe valorile mărcii și pune în 
prim-plan îngrijirea pielii, spiritul NIVEA și apropierea din-
tre oameni, pentru că încrederea consumatorilor, familia-
ritatea și entuziasmul lor față de brandul NIVEA reprezintă 
cea mai importantă răsplată pentru un secol de grijă și de 
inovație. Dezvoltarea continuă a brandurilor noastre stă 
la baza acestei apropieri faţă de consumatori, iar dorințele 
lor reprezintă esența succesului Beiersdorf. 

de vânzări. Pentru Beiersdorf a fost un an bun? Care 
a fost profitul raportat la anul 2012? 
2012 s-a dovedit a fi un an al constrângerilor, dar și al 
oportunităților, totodată. Constrângeri datorate con-
textului economic fragil, incertitudinilor din zona euro, 
consumului ponderat, în anumite segmente chiar în 
scădere, presiunii pe preţ și lista poate continua. Direcția 
strategică Beiersdorf a fost, însă, continuarea stategiei 
de creștere și de investiții pentru marca focus, NIVEA. La 
nivelul obiectivelor de business, am reușit să ne atingem 
principalele ținte propuse.

Care este raportul de forțe între Beiersdorf și cele 
câteva companii de produse cosmetice și de îngrijire 
din România? 
Pe piața locală de produse cosmetice activează foarte 
mulți jucători, atât com panii multinaționale, cât și pro-
du cători locali. Discutăm despre o piață extrem de 
competitivă, specializată și axată pe inovații. Beiersdorf 
deține poziția de lider pe piața de retail în categoriile 
„core” (skin care). Ne propunem să ne consolidăm poziția 
printr-o prezență puternică, consistentă, de diferințere 
la punctul de vânzare. În acest sens, încă de anul trecut 
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Dra� fcb Bucharest este o agenție de comunicare de marketing integrată, pentru care „unicul lucru 
mai presus de creativitate este rezultatul măsurabil“. Bogdan Sântea a în� ințat, în 1997, Foote Cone 
& Belding (FCB), care, din 1999, s-a transformat în agenție full service. În 2007, FCB Bucharest a 
devenit Dra� fcb Bucharest și a bene� ciat atât de cei peste 135 de ani de experiență în publicitate 
ai Foote Cone & Belding, cât și de experiența și de viziunea DRAFT în domeniul marketingului.  
Despre schimbările din ultimii ani din piața de pro� l, despre cifra de afaceri a agenției, despre cum a 
schimbat criza relația cu clienții din protofoliu, ne povestește în acest interviu Bogdan Sântea, CEO 
& President Dra� fcb Bucharest. 

De: Violeta Bădoiu      Fotografii: Arhiva personală

Care este povestea Draftfcb în România?
Povestea a început odată cu înfi ințarea companiei Focus 
Advertising de către mine și domnul Teddy Dumitres-
cu, în 1994. A urmat afi lierea la grupul Publicis-FCB, 
în anul 1995. Trei ani mai târziu, Publicis și FCB (Foote 
Cone & Belding) au decis să încheie colaborarea, iar eu 
am hotărât să rămân cu FCB. Astfel, am început noua 
companie în 1999 cu un singur client, SC Jonhson Wax. 
În 2002 am reintrat în top 10,  iar în 2005 eram deja o 
agenție full service, astfel încât decizia Interpublic Group 

de a uni FCB cu Draft ne-a găsit deja up & running. 
Draftfcb România benefi ciază, ca urmare a apartenenței 
la rețeaua internațională Draftfcb, de experiența de mai 
bine de un secol, în industria publicității a Foote Cone & 
Belding, care se împletește cu viziunea și cu expertiza 
DRAFT. Ultima componentă în portofoliul nostru de ser-
vicii – cea digitală – a fost integrată cu succes, în peri oada 
2008-2010, cu rezultate remarcabile (Nivea, JTI, Kraft, 
etc.) și două premii Internetics, obținute în anul 2012.

Cum sa schimbat piața de profi l dea lungul anilor?
Nu cred că această piață s-a schimbat. Cred însă că s-a 
format greu, dar sigur, în anii '90. Totul a început cu media 
și producția de spoturi TV. Spoturile internaționale erau 
adaptate, iar cele câteva spoturi locale erau făcute de 
nevoie. Companiile locale voiau să apară la TV,  iar com-
paniile de media aveau nevoie de un clip publicitar, clip 
care conținea, de obicei, informații de bază despre com-
panie sau despre produs. Așa au apărut creative shops 
sau creative departments. Criza din anii ’98-’99 a adus 
maturitatea, iar companiile care au rezistat, au excelat 
în pe rioada 2000 –2008. Cred, deci, că „piața de profi l“ a 
avut trei faze în România: 1990 – 1999, 2000 – 2008, iar 
cea de-a treia este 2009 – 2015.
Cred că interesantă este ultima perioadă. De ce? Din 
două motive simple: criza (implicit, modul în care se vor 
adapta agențiile) și integrarea noii generații.

Cum sa schimbat piața în ultimii patru ani, de la de
butul crizei?
Nu cred ca s-a schimbat, cred că un efect major al 
crizei este necesitatea de a fi  efi cienți. Criza a adus un 
plus extraordinar: companiile foarte efi ciente au trebuit 
să devină creative, iar agențiile creative au trebuit să 
devină efi ciente. Unele au reușit, altele încă încearcă să 
se adapteze. Ce este important de înțeles este că, atunci 
când această criză se va încheia, nu vom reintra într-o 
perioadă de creștere explozivă, vezi 2000-2006. Cerințele 
clienților din perioada „crizată“ vor continua, iar creșterile 
vor veni încet și – sper eu – sigur.

Cum a evoluat cifra de afaceri a agenției în 2012? Dar 
profi tul?
Cred că relevantă pentru agenția Draftfcb este întreaga 
perioadă 2008-2013, iar ca referință, iau anul 2008. Am 

„Clienții noștri – 
partenerii noștri“

Bogdan Sântea
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preluat șocul crizei cu 10 procente în minus, am investit 
în continuare, am câștigat noi conturi, am angajat noi 
oameni și cred că anul 2013 va aduce un plus binemeritat 
de 10-15 procente față de anul 2008.

Care este portofoliul vostru de clienți?
Fiind o agenție internațională, avem clienți obținuţi prin 
afilierea la rețeaua Draftfcb și clienți câștigați local. Re-
marcabil pentru noi este faptul că, în ultimii ani, impactul 
clienților locali asupra 
business-ului a cres-
cut chiar peste al celor 
internaționali. Vorbim 
despre mai mult de 
jumătate din business-
ul total creat de con-
turile locale. Clienții 
noștri la nivel de rețea 
sunt Beiersdorf (NIVEA, 
Eucerin) și Kraft Foods 
(Oreo, Tuc), iar în plan 
local lucrăm, printre 
alții, pentru JTI (Camel, 
Glamour, Sobranie), 
Phi lips, Vodafone, REWE 
Group (Penny Market, 
XXL Mega Discount), 
LEM’s, Fashion House 
Outlet Centre, Lavazza.

Cum s-a schimbat 
lucrul în relația cu 
clienții?
În ultimii ani, am dez-
voltat din ce în ce 
mai mult o relație de 
parteneriat cu clienții 
noștri. Le înțelegem 
această nevoie și sun-
tem acolo pentru a-i susţine. Acest lucru a generat şi un 
volum mai mare de muncă pentru agenție, care nu se 
corelează cu venituri proporțional mai mari. 
Totuşi, am înțeles să vedem criza ca pe o opor- 
tunitate de a ne întări relațiile și de a construi ceva  
împreună. 

Facem eforturi mai mari, însă, în acest fel, construim un 
business stabil și pentru ei, și pentru noi.

Cum arată o zi de lucru pentru tine? Cum ar arăta o zi 
ideală de lucru?
Nu consider timpul petrecut în agenție „o zi de lucru“ și 
nu cred că există o zi ideală de lucru pentru mine. 
Cred că este valabil pentru toți antreprenorii din generația 
mea. Tot ce s-a întâmplat, începând cu anii  1990, a 

reprezentat o provocare.  
Cred că o zi „ideală“ de 
lucru este una în care 
apar provocări. În acest 
domeniu, apar destul  
de des.

Care este diferența în-
tre piața româ nească 
de advertising și pie
țele dezvoltate din Eu-
ropa sau SUA?
Este o diferență dată, în 
primul rând, de istorie 
și de ideologie. Există o 
diferență între țările din 
Europa Centrală și de 
Est (ECE) și piețele dez-
voltate, restul Europei, 
SUA, Japonia, etc. Cred 
că, dacă ne raportăm 
la apariția publicității în 
context „democratic“ 
în Romania, evoluția a 
fost fantastică într-o 
perioadă foarte scurtă. 
Din punct de vedere 
profesional, nu cred că 
este o diferență între „ai 
noștri“ și „ai lor“, dar cred 

că diferența este dată de piață în sine, iar o pri vire asupra 
raportului între venituri şi consum în Vest, în comparaţie 
cu acelaşi raport în cadrul ECE, ne liniștește. Nu cred că 
exagerez când spun că raportul între bani şi investiții ver-
sus eficiență este, de departe, în favoarea agențiilor din 
România şi, respectiv, din ECE. 
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Marian Dușan

La 34 de ani are deja în spate o experienţă de afaceri de in-
vidiat, atât în România, cât şi în lume: deține o importantă 
companie de investiții înregistrată în SUA, Petek Invest, cu 
un portofoliul de câteva milioane de euro şi este CEO al edi-
turii Evenimentul Zilei&Capital. Unul dintre principiile după 
care se ghidează este: „pentru a reuşi în afaceri în lumea 
de astăzi, nu mai există naţional, ci doar internaţional“. 
Acest principiu defineşte o întreagă generaţie tânără de 
business care îşi extinde afacerile peste graniţe şi este în 
legătură cu marile corporaţii din lume.
În România, este președintele Romanian Business Ac-
celerator, o asociație ce sprijină tinerii care vor să intre 
în afaceri şi a inițiat și a coordonat mai multe proiecte 
de antreprenoriat social în mediul rural. Este un model 
de implicare socială pe care ne-a mărturisit că l-a văzut 
funcţionând în Statele Unite şi vrea să îl pună în aplicare 
şi în România. 

La 18 ani, primul business
Dușan a pătruns în lumea business-ului în 1997 când, la 
vârsta majoratului, și-a înființat prima companie. „Mulți 
dintre cei care mă cunoșteau la acea vreme nu mi-au 
acordat prea multă încredere. Îmi spuneau mereu că 
sunt prea visător, atunci când le povesteam despre pla-
nurile mele. Nimeni nu mi-a dat nicio șansă, atunci când,  
la 18 ani, mi-am înființat propria companie.  Desfășuram 
activități de comerț, atât pe plan intern, cât și pe plan 
extern. După patru ani de experiență într-un business 

Antreprenor la puterea a treia
Marian Duşan face parte din noua generaţie de business; români care s-au format după Revoluţie, 
mulţi dintre ei şcoliţi la cele mai bun universităţi din Statele Unite sau Marea Britanie, oameni tineri 
care au adus în România nu doar o nouă filozofie de business, bazată pe iniţiativă, flexibilitate  
şi conectare cu pieţele internaţionale, ci şi o nouă filozofie de implicare socială. 

profitabil, am decis că trebuie să intru într-o nouă etapă“, 
povestește Dușan.

Numărul 1 în structuri metalice printr-un nou model 
de business
Astfel, la 22 ani de ani, a devenit proprietarul și managerul 
Combinatului Siderurgic de la Călărași, care la acea vreme 
era o ruină. „La fel ca în 1997, apropiații mei mi-au spus 
că fac o mare greșeală întrucât mă bag într-o asemenea 
afacere“, își aduce aminte Marian Dușan
Cu un business plan bine pus la punct, și multă voință 
susținută de dorința  a început să reconstruiască, pas cu 
pas, o afacere în al cărei potențial a crezut cu tărie de la 
început. 
„Am introdus un nou model de business bazat pe reinves-
tirea profitului în modernizare şi în pregătirea oamenilor. 
În primul rând, am reconfigurat total linia de producție. 
Ne-am reorientat către confecționarea de structuri me-
talice pentru domeniul construcțiilor. O nișă care se pre-
figura foarte profitabilă la acea vreme“, spune Dușan. 
A investit în achiziționarea de echipamente și utilaje mo-
derne, a trimis angajații la training în străinătate și a for-
mat un board de specialiști pe care i-a adus din afara țării. 
În cinci ani, a investit, din surse proprii și din cre dite ban-
care, 12 milioane de euro pentru   retehnologizare, mo-
dernizare, marketing și dezvoltare. Iar rezultatele nu au 
întârziat să apară. 
Compania Repsteel, născută din cenușa combinatului 
de la Călărași, a devenit rapid principalul furnizor de 
structuri metalice din România. Compania a fost furnizor 
pentru o serie întreagă de imobile de referință: Charles de 
Gaulle Plaza,  sediul IKEA,  show room-uri Dacia, Renault, 
Peugeot, mall-uri. „Am deschis noi piețe precum Egipt, 
Dubai, Abu Dhabi, Venezuela. În Dubai, am livrat structuri 
pentru zgârie-nori, în Venezuela am furnizat structuri 
pentru o fabrică de nichel, iar în Egipt am participat la 
construcția unei fabrici de ciment“, a adăugat omul de 
afaceri.

La 23 de ani – cel mai performant tânăr antreprenor
Marian spune că în permanență, a decis să reinvestească 
profitul pentru a se dezvolta și pentru a moderniza 
capacitățile de producție: „Îmi amintesc că în România de 
final al anilor ’90, cei care făceau profit au început să îşi 
cumpere maşini de lux şi să arunce cu bani. Pentru un om 

de afaceri, aceasta este cea mai mare greşeală, pentru că 
pierde contactul cu business său“. Reinvestind inteligent, 
Repsteel a devenit numărul 1 în România și numărul 3 în 
Europa în domeniul producției de structuri metalice.
La numai 23 de ani, Camera de Comerț și Industrie 
din România l-a declarat pe Marian Dușan cel mai 
performant tânăr antreprenor. „Practic, am fost printre 
cei care am contribuit la schimbarea trendului în domeniul 
construcțiilor: de la cărămidă și beton la metal și sticlă“, 
precizează Marian.

O decizie salutară 
Din 2004, Dușan a participat constant la cursuri, 
conferințe și seminarii pe teme economice, de manage-
ment și de marketing în SUA și în Europa. „Mi-am format, 
în timp, conexiuni pe piețele financiare internaționale, 
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am colaborat cu bănci și mari fonduri de investiții, ven-
ture capital, cu mari companii specializate pe investiții în 
infrastructură, cu fonduri specializate pe start-up“, spune 
Marian.
Anul 2007 a fost unul extrem de important pentru 
Dușan. Atunci a luat o decizie care l-a ferit de o posibilă 
prăbușire, la fel cu s-a întâmplat cu multe firme din dome-
niul construcțiilor.   „Acum 6 ani, am fost la o conferință 
în Statele Unite, cu tema expansiunea economică la nivel 
global. Acolo, au fost făcute publice pentru prima dată 
cifre și statistici care arătau clar că SUA era în 
recesiune, iar întreaga lume era în pragul unei 
crize economice de proporții“, rememorează 
Marian
Când s-a întors în țară a luat decizia să vândă 
afacerea. În decembrie 2007, a încheiat 
tranzacția de vânzare-cumpărare. La aceea 
vreme, la noi economia în creștere, indicii ma-
croeconomici arătau foarte bine, iar domeniul 
imobiliar era în plină expansiune. „Mă felicit și 
acum pentru decizia luată. Dacă nu vindeam 
atunci, probabil că pierdeam 40-50% din 
prețul încasat“, spune Dușan, care păstrează 
confidențialitatea privind valoarea tranzacției.

America, tărâmul cunoașterii
După ce a ieșit din businessul Repsteel, a hotărât 
să plece în SUA pentru o perioadă mai lungă 
pentru a se dezvolta din punct de vedere profe-
sional. A locuit la Boston și la New York. A urmat 
o serie de cursuri și seminarii care l-au ajutat 
să înțeleagă multe din dedesub turile manage-
mentului. A urmat cursuri de leadership la Co-
lumbia University, a cunoscut oameni de afaceri 
din toată lumea, și-a format relații și conexiuni 
la cele mai importante companii de investiții din 
SUA, Brazilia, Chinia, India. „Am participat la mai 
multe summituri BRICS în China, India, Brazilia, 
precum și la conferințe pe teme de antrepreno-
riat în Turcia și Finlanda“, mai spune Dușan 

Întoarcerea în România – proiectul Roma-
nian Busi ness Accelerator
Marian Duşan s-a întors în România în 2011 
şi a făcut-o cu planuri mari: „Nu mai am acea  

presiune de a acumula financiar în business, pentru 
că deja am făcut-o. Ce vreau acum este să dezvolt în 
România un nou model de business aflat la graniţa dintre 
afacere şi proiect de responsabilitate socială. Cred că ti-
nerii din România au un potenţial de a face business şi în 
jurul energiei şi inventivităţii lor se pot construi proiecte 
şi companii care să schimbe modul în care arată econo-
mia românească“. 
În 2011, întors în România, Marian Duşan a pus bazele  
Romanian Business Accelerator (RBA), o asociație ce 

sprijină activ mediul de afaceri din România și, în special, 
pe tinerii antreprenori. „Vrem să punem laolaltă antre-
prenori, investitori, oameni politici, societate civilă, cu 
scopul de a reporni motorul economiei românești și de a 
scoate în evidență modele de succes din România. Tinerii 
au idei de afaceri extraordinare, trebuie doar să accelerăm 
punerea lor în practică“, spune președintele RBA.
Recent el a acceptat o nouă provocare. A acceptat să 
preia conducerea executivă a editurii Evz&Capital. Deși 
afa cerile din domeniul media îi sunt mai puțin familiare,  
Marian este convins că va reuși să aducă pe profit com-
pania care deține două dintre cele mai importante bran-
duri de presă din România. „Eu cred în puterea printului 
și sunt convins că se poate face performanță pe acest 
segment. Cu o singură condiție: printul să nu mai fie 
reverberația de a doua zi a televiziunilor și a internetului“, 
conchide Dușan.

Romanian Business Accelerator – vreau să îi învăţ pe 
tineri să aibă business-uri de succes şi să facă bani
Marian Duşan ne-a mărturisit că Romanian Business  
Accelerator este proiectul său de suflet, proiectul în care 
a investeşte nu doar financiar, ci şi sufleteşte.
De ce un om de afaceri care vrea să facă profit ar investi 
într-un proiect ca Romanian Business Accelerator?
Romanian Business Accelerator este un proiect de su-
flet, din care nu îmi propun să fac profit, fără a fi însă 
un proiect filantropic. Când am început acest proiect 
am gândit pe termen lung, nu pentru câteva luni. Văd în 
câţiva ani Romanian Business Accelerator ca unul dintre 
cele mai importante noduri de business, de creativitate 
şi de idei de afaceri din România. Vreau într-o economie 
post-criză care se deschide în faţa noastră să creez un 
network puternic de business care să aibă influenţa şi 
forţa de a schimba lucrurile, inclusiv prin presiuni făcute 
asupra mediului politic care a rămas mult în spate. Vreau 
să îi învăţ pe tineri să aibă business-uri de succes şi să 
facă bani, pentru că cred că reuşita lor individuală este 
cea mai bună metodă pentru a alimenta reuşita întregii 
economii. 

De ce acum?
Pentru că economia românească începe cel mai mare pro-
ces de schimbare din ultimii 20 de ani. Nu mai există „mo-
hicani“ ai afacerilor şi nici marii rechini. Marii rechini care 

au dat tunuri istorice în anii tranziţiei sunt împinși încet 
spre pensie de reglementările europene. Începe o nouă 
etapă în economia românească, un moment în care după 
bulele speculative care au afectat şi România, lucrurile se 
aşează pe bază de performanţă.  Cred că este un moment 
de final de criză în care există un culoar de oportunitate şi 
pentru că vrem să ducem acest mesaj pozitiv, dar realist 
către tineri.  Vreau să văd că există o presiune venită din 
zona mediului de afaceri asupra mediului politic, pentru a 
începe să bage foarfeca în birocraţie, pentru a stimula o 
administraţie tânără şi performantă şi pentru a încuraja 
tinerii antreprenori printr-un sistem de suport financiar 
minim pentru start-up-uri.

Ce îşi propune Romanian Business Accelerator?
Sloganul Romanian Business Accelerator este: sprijinim 
tinerele afaceri, aducem experiența de afaceri pentru cei 
tineri care vor să-și pornească propria lor afacere.
Obiectivul cel mai tangibil pe care îl urmărim este să 
oferim suport pentru noua generaţie de antreprenori 
de care România are atât de multă nevoie acum. Asta 
este ceea ce facem la Romanian Business Accelerator, 
încurajăm antreprenoriatul în rândul tinerilor. 
Un exemplu de acţiuni pe care le facem este evenimentul 
recent de la Academia de Studii Economia:  Guerilla Small 
Business, în care i-am adus faţă în faţă pe tinerii care vor 
să-și deschidă o afacere şi pe oamenii cu experiență de 
business care le pot da sfaturi practice pentru cum să 
reuşească. 

Ce le spuneţi tinerilor, cărora vă adresaţi prin 
proiectele pe care le aveţi, cum este Guerilla Small 
Business?
Cel mai important mesaj pe care l-am spus tinerilor este 
„ai reuşit continuă, n-ai reuşit continuă!“ Oamenii de afa-
ceri nu sunt toţi nişte genii, dar au învăţat aceste lucruri 
simple pe care le aplică 24 din 24 de ore, 7 zile din 7. Le-am 
spus că nu le promit minuni şi nici nu le dau garanţii de 
reuşită. Ce le promit în schimb este o nouă filozofie de 
viaţă, bazată pe puterea de a îşi câştiga libertatea şi ba-
nii. Libertatea de a fi propriul stăpân,  de a nu fi preo-
cupat să „dai bine“ în faţa şefului, de a te evalua în fața 
conștiinței și a dimensiunii afacerii pe care o faci. Banii 
nu ca scop în sine, ci ca instrument pentru a îţi îndeplini  
obiectivele. 
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Mai mult, mai bine
Cristiano Ferrero a realizat un imperiu în afaceri cu companii de înghețată și dulciuri. Celebrele 
bomboane învelite în fulgi de nucă de cocos, Raffaello, pe care cel puțin odată în viață le-ați încercat 
și dumneavoastră, poartă marca și aparțin companiei Ferrerro. Aflat în România în timpul unei 
vizite de afaceri, Cristiano Ferrero ne-a acordat un interviu în exclusivitate despre cum se fac 
afacerile profitabile. 

De: Andrei Dimulescu      Fotografii: Oana Mihoc

Ce fel de personalitate aveați în copilărie? Când ați 
intrat în lumea afacerilor?
Am fost un copil liniștit, extrovertit, curios de multe lu
cruri. De mic am început să merg la compania tatălui 
meu, la început pentru a mă juca, apoi am început să lu
crez umil, dar și puțin capricios și distrat, ca un copil.

Care au fost cele mai importante lucruri pentru busi-
ness, pe care le-ați învățat în școală?
La școală am fost întotdeauna savant, plin de curiozități 
și cu interese diverse. Ceea ce mia rămas de la școală 
a fost că matematica este foarte utila – fiind foarte cu
rios, în cele mai mici detalii; capacitatea de a face analize  

profunde și schematice (analiza logică a frazei latine); 
capacitatea de verificare a validității unei analize făcute, 
dacă se pleacă de la un punct de vedere complet diferit și 
se ajunge la aceleași concluzii.

Cum ați inițiat propria dumneavoastră companie?
În realitate am început să lucrez la firma familiei. Moar
tea prematură și bruscă a tatălui meu și a unui important 
colaborator deal său ma obligat să preiau conducerea 
firmei de foarte tânăr.
În acel moment a trebuit să iau o decizie foarte 
importantă pentru viitorul firmei, pe care drum să merg, 
societatea producând arome pentru patiserie, pentru 
băuturi răcoritoare, vinuri aromatizate, pentru înghețată 
și alte produse dulci. Continuarea pe multe sectoare ar 
permite ca societatea să fie una super specializată. Apoi 
neam extins, devenind o societate internațională, care 
vinde în străinătate, interesantă, dar mereu aceeași. Am 
mers întro altă țară și am înființat o societate locală, care 
produce pe plan local. Astfel, compania noastră este 
întradevăr o societate internațională.

Un alt lucru care trebuie să îl aibă în vedere un antre
prenor, ca să fie cu adevărat un antreprenor, este să vrea 
să crească, nu să fie satisfăcut, pentru că se poate face 
întotdeauna mai mult și mai bine. În ziua în care se spune 
sau se gândește că societatea se oprește din dezvoltare, 

antreprenorul pierde în totalitate scopul poziției sale. 
Mutarea la nivel internațional am făcuto prin alegerea 
unor teritorii specifice, unde vindem semipreparate pen
tru înghețată, societatea noastră trebuind să poată vinde 
tot timpul anului, lucru ce nu poate fi posibil cu un sin
gur produs sezonier. Pentru aceasta a trebuit să alegem 

țările din emisfera opusă. 
Prin urmare am deschis filiale 
pe piața Americii de Sud, cu 
trei filiale comerciale și trei 
locuri de producție (Argen
tina, Brazilia și Mexic). Astăzi, 
societatea se poate bizui pe 
10 filiale externe și o prezență 
în întreaga lume prin colabo
rarea cu importatorii.

Ce ne puteți spune despre 
stilul dumneavoastră? 
Când vine sezonul de va
canță, concediul trebuie să 
fie: sănătos (prefer la ma re), 
liniștit (fără călătorii, frec
vente și frenetice pe tot par
cursul anului de muncă), 

sport, navigație, lectură tehnică, muzică. Hainele nu fac 
un domn, educația, curtoazia, respectul absolut pen
tru toți, simplitatea, desigur sinceritatea absolută, toate 
aces tea compun un gentleman și ar trebui să facă, de 
asemenea, un om de afaceri. 

Cristiano Ferrero

Cătălin Iorga, 
reprezentant Aromitalia  

în Romania
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Cum cobori pe Calea Victoriei dinspre Cercul Militar 
Național, în dreptul magazinului Victoria, făcut celebru 
de seria cinematografică Brigada Diverse, mirosul de 
cafea proaspăt prăjită te va atrage ca un magnet către un  
coffee shop exact ca în partea vestică a  
Europei: design minimalist, mult bun gust și 
o cafea incredibilă!
Printr-o prăjire atentă, proprietăţile na-
turale oferite de cele câteva sute de subs-
tanţe care se află în interiorul boabelor, dau 
naştere celor mai variate şi inedite arome: 
cireşe, fructe de pădure, migdale, grape-
fruit, piersici, iasomie, mure, lemn, vanilie, 
caramel sau ciocolată. Tot acest proces 
devine transparent, la propriu, pentru 
clienţi, putând fi observat prin uşa de sticlă 
de la camera tehnică a prăjitorului.
Mirosul cafelei proaspăt prăjite este com-
pletat de aromele surprinzătoare ale ceaiurilor și infuzi-
ilor atent selecționate și 100% naturale: ceaiuri clasice 
(verde, oolong, negru), ceaiuri cu spirulină, lemongrass, 
fructe de pădure şi infuzii de plante. Mai mult decât atât, 

Primul coffee shop 
cu prăjitorie proprie

experienţa poate fi luată la pachet: cafele de specialitate 
şi ceaiuri, ustensilele şi echipamente pentru aplicarea ce-
lor mai cunoscute metode de brewing pot fi cumpărate 
pentru acasă. Seara, ceştile de cafea se transformă în 

pahare de cocktail. Origo devine, pentru 
câteva ore, Cocktail Bar şi îşi surprinde 
prietenii care îi calcă pragul cu un me-
niu special de cocktail-uri concept şi 
băuturi clasice.  Pasiunea pentru cafea 
este integrată în designul locaţiei: 276 de 
ceşti stau suspendate deasupra barului, 
iar lămpile sunt create din echipamente 
de brewing V60.  Totul inspiră simplitate, 
într-un loc în care cafeaua joacă rolul 
principal. 
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Dr. Simona Tivadar

Care sunt „capcanele“ unei alimentații sănătoase pe 
care trebuie să le evităm?
Nu există capcane ale alimentației sănătoase, există 
doar surse de informație incomplete sau incompe-
tente. Au apărut foarte mulți „nutriționiști“, care nu sunt 
medici specialiști în boli de nutriție, ci persoane cu dife
rite ocupații (antrenori de sport, lucrători în centrele de 
înfrumusețare, uneori medici din alte specialități, din 
păcate), care au făcut niște cursuri  de nutriție, nu știu 
unde și cum, și care formulează diverse opinii, adese-
ori plecând de la informații incomplete și fără să aibă o 
ima gine de ansamblu. Sunt la modă „descoperirile“ unor 
plante, semințe sau alimente „miraculoase“, pornind de la 
anunțuri de tipul „conține de 8 ori mai mult calciu decât 
laptele”; deși asta nu înseamnă că ar putea înlocui cu 

succes laptele, suntem conduși spre această concluzie și 
ne dezechilibrăm grav alimentația. Prin urmare, luați în 
considerare doar indicațiile medicilor specialiști în diabet 
și boli de nutriție și a tratatelor de nutriție medicală pu
blicate. Nu vorbesc aici despre cărți și diete lansate ca pe 
o descoperire personală, senzațională, de către tot felul 
de actori, cantautori, starlete media, care își imaginează 
că modelul care li sa potrivit lor reprezintă modelul uni-
versal de funcționare a metabolismului uman.

Cum ar trebui mass-media să contribuie la o infor-
mare corectă asupra alimentației?
Massmedia sunt prea generoase cu spațiul acordat 
incompetenților, descoperirilor „senzaționale“ și micilor 
succese personale ridicate la rang de „must“. Conform unei 

Minte sănătoasă în corp sănătos. Doamna dr. Simona Tivadar, medic specialist în diabet și boli  
de nutriție, ne asigură că acest deziderat este posibil, doar dacă ne informăm din surse de informație 
corecte, fără să dăm crezare tuturor acelor așa-ziși „nutriționiști, care nu sunt medici specialiști în 
boli de nutriție, ci persoane cu diferite ocupații (...), care au făcut niște cursuri de nutriție, nu știu 
unde și cum, și care formulează diverse opinii, adeseori plecând de la informații incomplete  
și fără să aibă o imagine de ansamblu“. 

De: Violeta Bădoiu      Fotografii: Alina Ștefan, Arhiva Etiquette

Diete – peste 90% false!

Simona Tivadar

Piramida alimentației sănătoase
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statistici prezentate nouă la congresul de obezitate de la 
Helsinki, 95% dintre curele de slăbire publicate nu sunt cre-
ate de medici specialiști și, dintre acestea, peste 90% sunt 
periculoase pentru sănătate. Concluzia se impune: fără 
compilații din informații de pe Internet, fără păreri perso
nale, fără împărtășirea experiențelor izolate, fără ca aces-
tea să fie dublate de comentariul unui specialist.

Cum ar trebui să arate o farfurie sănătoasă, dimi-
neața, la prânz și seara?
Porția sănătoasă per masă este diferită în funcție de 
momentul zilei, de efortul fizic sau   intelectual pe care 
urmează să îl facem în următoarele ore, de raportul între 
masa grasă și masa musculară sau de diversele afecțiuni 
de care suferim. Totuși, nu greșim dacă ne împărțim „far-
furia“ în două: pe jumătate vor locui legume și zarzavaturi, 
iar în cealaltă jumătate își vor găsi locul proteinele (carne 
și derivate, inclusiv pește ori brânzeturi, lactate sau ou) 
și glucidele (pâine sau cartof sau paste sau orez, ori fa-
sole, mazăre, linte etc). În mod normal, se personalizează 
masa fiecărui om, respectând niște reguli, dar suntem  
7 miliarde de metabolisme pe planetă.

Care este raportul corect dintre glucide, lipide și pro-
teine în alimentația noastră zilnică?
Nu există un răspuns unanim acceptat la această întrebare 
și noi nu facem niciodată asfel de indicaţii, pentru că am 
obliga pacientul să cântarească orice porție de mâncare și 
să calculeze, conform tabelelor de compoziție, tot ceea ce 
mănâncă. Este complet lipsit de utilitate practică, pentru că 
proporțiile sunt la fel de importante ca și sursa nutrienților. 
Nu este la fel în cazul surselor animale sau vegetale naturale 
(din alimente) sau artificiale (din suplimente alimentare).

Ce trebuie să facem în ziua de astăzi pentru a trăi 
conform dictonului Mens sana in corpore sano?
Ca să trăim sănătos, ar trebui să avem grijă de corp și de 
spirit în mod egal: să mâncăm sănătos, să facem sport 
constant, dar moderat, să nu luăm suplimente alimentare 
decât atunci când ni sa diagnosticat o carență și să ne 
relaxăm, să ne gândim puțin în fiecare zi la drumul pe care 
merge viața noastră și a celor din jur. Dacă nu ne oprim din 
când în când să ne gândim, este imposibil să ne sesizăm 
greșelile și să apreciem corect consecințele lor. Informația 
este aur în orice privință și în orice domeniu. 
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La MOVE ON sunt bineveniți atât profesioniștii din fitness, 
cât și simplii pasionați. Tuturor li se oferă oportunitatea 
de a se instrui prin cursuri la cel mai înalt nivel de per-
formanţă. Așa cum spune Per Markussen, „Move on  
îi învață pe oameni, indiferent de nivelul de fitness, cum 
să predea arta mișcării, a exercițiului și a bucuriei, și se 
concentrează asupra evoluției constante a performanțe-
lor umane.“ 
MOVE ON introduce, în mod constant, cele mai noi 
concepte, cele mai inovatoare abordări şi cele mai dis-
tractive strategii. În prezent, școala deține exclusivitatea 
asupra celor mai noi programe în materie de Aerobic şi 
Personal Training (cum ar fi TRX Suspension Training), 

Se spune că niciodată nu este prea devreme să 
întreprinzi acele acțiuni care te vor ajuta să îți 
împlinești visul. La fel de bine, se mai spune 
că niciodată nu este prea târziu. Oricând te 
hotărăști, ai șansa de a face un pas înainte pe 
calea spre împlinirea pasiunii tale. Chiar dacă, 
poate, nu vei ajunge să trăiești din asta, vei 
avea satisfacția de a o practica la un nivel foarte 
înalt. În cei peste zece ani de când este prezent 
în România, World Class a alimentat apetitul 
românilor pentru un stil de viață sănătos și 
pasiunea lor pentru fitness. Aceia dintre ei 
care își doresc să atingă excelența – fie pentru 
propria satisfacție, fie pentru a-i putea învăța 
pe alții – au acum la dispoziție MOVE ON, 
școala de fitness care îi aliniază la linia de start 
către reușita în domeniu. 

MOVE ON
Trăiește-ți visul!

Julio Papi, creator al conceptelor  
Stretch, Body Sculpting, PortDeBras©  

şi Integrated Power Stretch, prezentator 
internațional de fitness, inițiator al școlii 

MOVE ON
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dar și asupra conceptului de Schwinn Cycling, pe baza 
căruia se vor organiza cursuri certificate, care se axează 
pe fortificarea corpului şi a sistemului cardiovascular. Un 
atu suplimentar al școlii este faptul că dispune de cinci 
locaţii în Bucureşti şi de o locaţie în Cluj. Toate aceste 
locaţii găzduiesc studiouri de aerobic spaţioase şi lumi-
noase, studiouri de ciclism de interior şi săli de fitness 
cu echipamente de ultimă generaţie de la Nautilius, Stair 
Master și Reebok.
Și încă nu am spus nimic despre echipă! În 2013, cele 
mai noi concepte de fitness continuă să fie răspândite 
în întreaga lume de către instructorii care sunt invitaţi la 
marile convenţii internaţionale de fitness. Printre aceș-
tia se numără Julio Papi, Per Markussen, Peter Amjorn și 
Martina Bravena. Aceiași oameni care formează echipa 
Școlii de Fitness MOVE ON – punctul de plecare al tutu-
ror noilor concepte din România. Echipa este completată 
de către 18 dintre cei mai buni instructori de fitness din 
România, cum ar fi antrenorul personal şi expertul în 
nutriţie, Valentin Vasile, numit şi «antrenorul vedetelor», 

fosta gimnastă Isabela Lăcătuş, Iulian Panait 
(omul care a reuşit să transforme radical ab-
domenul unui tânăr în trei luni de zile), Sîrbe 
Romina (renumită pentru antrenamente-
le personale bazate pe electrostimulare),  
Simona Nedelcu, Ciprian Toma și Dumitru 
Butilcă. 
Nici nu a început bine anul 2013 și calen-
darul MOVE ON este deja plin. În afara  
cursurilor pentru obținerea certificatului de 
antrenor de fitness și, respectiv, de aero-
bic, vor avea loc o serie de workshop-uri 
dedicate perfecționării în domeniile aero-
bic, group fitness, body & mind, antrena-
ment funcțional și personal, cycling, kettle-
bell și ghirasport dar și mult așteptata 
convenție anuală de fitness. Per Markussen 
mi-a vorbit cu încântare despre venirea în 
țară, la începutul lunii martie, a legendaru-
lui Oleh Illika (un fel de Michael Jackson al  
fitness-ului), care va susține un workshop 
dedicat pregătirii instructorilor de nivel 1 în 
antrenamente de tip kettlebell/ghirasport. 
Programul detaliat al cursurilor și al eveni-
mentelor poate fi găsit pe www.move-on.ro.  

Toate cursurile sunt acreditate de către Ministerul 
Educației şi Ministerul Muncii și sunt certificate de către 
EFA (European Fitness Association).

PER MARKUSSEN
Coordonator Internaţional de Aerobic,  
renumit prezentator al celor mai importante 
convenţii din Europa
Cum ați selectat membrii echipei MOVE ON?
Cu toții sunt foarte buni profesioniști, cu o experiență de 
mulți ani în industria de fitness. Mulți dintre ei sunt cam-
pioni mondiali și europeni la diverse discipline sportive, 
ceea ce adaugă o dimensiune unică și incitantă nivelului 
de expertiză pe care îl oferim. Move on fiind o companie 
independentă, ne dorim să lucrăm cu instructori din di-
verse săli din România iar echipa să fie cât mai diversă. În 
afara aptitudinilor deosebite și a studiilor în domeniu, în 
cazul fiecărui membru al MOVE ON,  ne-au cucerit pasiu-
nea, dedicarea și personalitatea. Este important ca toți 

componenții echipei noastre să aibă darul de a ajunge la 
oameni, de crea conexiuni cu aceștia, la toate nivelurile, 
de a-i inspira și de a-și putea adapta metoda de predare 
oricărei situații. 

Aveți un calendar deja plin pentru 2013. Cum alegeți 
temele workshop-urilor? 
Workshop-urile și evenimentele noastre sunt inspirate 
de dorința noastră de a le oferi românilor cea mai bună 
pregătire și formare profesională în domeniul fitenss-ului. 
Abordăm cu concepte noi, dar deja verificate și imple-
mentate, care vor ajuta piața și jucătorii ei să evolueze. 
De aceea, apelăm la cei mai buni prezentatori și profesori 
de fitness din lume. 

De ce ar urma un astfel de workshop un absolvent 
de ANEFS?
Pentru că toate evenimentele și modulele noastre edu-
caționale vin cu tot ce este mai bun în cunoaștere și în 
metodologie și pentu că toți cei care predau, activează la 
cel mai înalt nivel posibil, pe plan internațional. Atât eu, 
cât și Julio Papi, facem parte din categoria instructorilor 
internaționali de top care predau, îi inspiră și îi ajută să își 
dezvolte aptitudinile pentru fitness pe oamenii din întrea-
ga lume. Cunoștințele pe care noi le oferim la MOVE ON 
sunt aceleași care stau acum la baza industriei de fitness 
și care ne ajută să construim viitorul. 

JULIO PAPI
Creator al conceptelor Stretch,  
Body Sculpting, PortDeBras© şi Integrated 
Power Stretch, prezentator internațional  
de fitness, inițiator al școlii MOVE ON

Ce ne poți spune despre antrenamentele cu kettle-
bell? De ce sunt un MUST la ora actuală?
Kettlebells sau Ghira reprezintă o disciplină perfectă, 
care sporește forța și flexibilitatea dinamică a unor arti-
culații de bază (șolduri, umeri). De asemenea, poți crește 
forța întregii musculaturi în mod global, concentrându-te 
asupra tehnicii, a coordonării, a forței explozive și pe 
construirea unei atitudini mentale solide. La fel ca alte 
tipuri de antrenament funcțional, Kettlebell este obli-
gatoriu în fitness-ul modern. MOVE ON colaborează cu  

Federația Internațională de Ghirasport, oferind certifi-
cate recunoscute de aceștia. 

Ce workshop-uri le recomanzi, în mod special profe-
sioniștilor din domeniu? 
Toate workshop-urile noastre sunt de interes pen-
tru profesioniștii din fitness și pentru practicanții cu 
experiență. Mulți dintre ei se întreabă dacă ceea ce fac în 
sală este bine sau nu. Cu cât clienții noștri vor fi mai edu-
cați în materie de fitness, cu atât mai mari vor fi așteptările 
față de antrenori. Iar aceștia vor avea obligația să se ridice 
la nivelul cerințelor lor. Prin urmare, nivelul industriei de 
fitness din România va crește exponențial în scurt timp. 

Ce le recomanzi simplilor iubitori de mișcare, pentru 
care fitness-ul nu este o meserie? 
Am pregătit o serie de evenimente pentru primăvară, 
care includ zumba, kangoo (suntem școala oficială care 
le oferă instructorilor de Kangoo pregătire de bază 
în fitness) dar și dans aerobic. Plănuim o serie de zile 
speciale în Cluj, Brașov, Sibiu, sub genericul „MOVE ON 
TOUR“, lecții deschise, susținute de profesioniști, un ma-
raton de cycling indoor, în centrul Bucureștiului… 

Ce rezultate ați obținut până acum? 
Cred că oamenii încep să înțeleagă că fitness-ul este o 
piață liberă, în care există o nevoie vitală pentru educație 
și pentru profesionalism. Primele cursuri de TRX, ținute 
de Dimi Butilcă, au avut un mare succes și s-au desfășu-
rat cu sala plină. Cred că workshop-ul de Step Advanced 
a ridicat nivelul în această disciplină. La fel, și cel de Aero-
bic Advanced, cu Per. Unii dintre cei mai buni instructori, 
de la cele mai renumite cluburi din România, au urmat  
cursurile organizate de către echipa noastră, de îndată ce 
am intrat pe piață. Prin urmare, motivația noastră este la 
1000%. Nu e minunat?

Care sunt obiectivele voastre pentru 2013?
Vrem să le oferim o școală alternativă de fitness tuturor 
românilor, dar și să stabilim cel mai înalt standard de ca-
litate posibil. Lucrăm la crearea unor noi programe de 
exerciții cu o echipă genială de experți. Visăm să aducem 
în România entuziasmul și profesionalismul pe care le-am 
trăit în ultimii zece ani, lucrând la nivel european, cu cele 
mai puternice organizații internaționale. 

Per Markussen, coordonator Internaţional de Aerobic,  
renumit prezentator al celor mai importante convenţii din Europa
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Toate numerele cu foc sunt foarte spectaculoase, așa că 
am să vă învăț unul ușor de realizat.
Avem nevoie de o panglică din hârtie (foarte subțire), de 
cca. 50 – 60 cm, lată de 3- 4 cm. 
După ce fluturăm în fața publicului această panglică, 
luăm o brichetă și o aprindem la unul dintre capete. Când 
panglica este arsă în proporție de 
85 – 90%, o aruncăm în sus, apoi 
prindem cenușa din aer cu ambele 
mâini și, în timp ce vom sulfa, cenușa 
se va dispersa și își va face apariția o 
panglică nouă și intactă.
Secretul constă în faptul că de 
la început avem pregătite două 
panglici identice, una dintre ele fiind 
pliată în locul în care avem bricheta.
Cunoscând secretul, trebuie doar 
să aveți grijă ca în momentul în care 
luați bricheta (indiferent de unde), 
să palmați și cea de a doua panglică pregătită. Restul 
prezentării depinde de ingeniozitatea fiecăruia.
Pentru a nu vă murdări pe mâini de cenușă, puteți folosi 
hârtie creponată, pe care după ce o veți tăia, ar fi bine să 
o călcați cu fierul de călcat pentru a putea asigura o mai 
bună ardere.

Alegerea exactă
În timpul unui chef sau a unei petreceri, numerele făcute 
aparent la întâmplare sunt de mare efect.

Luăm, de exemplu, 3 – 4 sticle goale, în care vom turna 
câte o jumătate de pahar de vin.
Le vom numerota de la 1 la 4, vizibil, cu cifre mari, apoi le 
vom astupa cu câte un dop. 
Din acest moment, începem prezentarea.
Spunem audienței că, indiferent în care sticlă vor pune 

câteva picături de apă din altă sticlă, 
prin puterea de concentrare și a 
mirosului foarte fin de magician, 
vom alege exact sticla în care vinul a 
fost îndoit cu apă.
Ne putem întoarce cu spatele, 
sau chiar ieși din acea cameră. La 
întoarcere, desfăcând dopurile fie-
cărei sticle, prin concentrare și miros 
vom găsi sticla respectivă.
Misterul se află în semnele pe care 
le-am făcut în prealabil pe dopurile 
sticlelor.

Fiecare dop va avea un mic semn, iar în momentul în care 
vom astupa fiecare sticlă, vom avea grijă ca acest semn să 
fie perpendicular cu mijocul etichetei de pe sticlă.
Întorcându-ne cu spatele sau ieșind din cameră, celui 
care va desface oricare din sticle îi va fi aproape imposibil 
să așeze dopul în aceeași poziție.
În acest fel, ne va fi foarte simplu să alegem acea sticlă, 
fără nici o ezitare.
Impactul acestui număr depinde foarte mult de abordare 
și de modul dumneavoastră de prezentare. 

Panglica refăcută din 
scrum și sticla magică
Serialul în care Leonard Iozefini vă învață trucurile sale magice continuă. Pentru a deveni adevărați 
experți, consultați cartea și dvd-ul „Misterele Magiei“, DVD-ul „Mentalismul pe înțelesul tuturor“ 
sau www.iozefini.ro. 


