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La început a fost Cuvântul

editorial

Dia na-Flo rin a Co sm in
red actor- șef

Editarea vieţii, varianta
pentru avansaţi

D

emult, într-o celebră și amuzantă serie de cărți transformată între timp în franciză
cinematografică - „Confessions of a shopaholic“ – personajul principal, Becky
Bloomwood, își justifica față de sine achizițiile vestimentare făcute pe bandă
rulantă, folosind același mecanism hilar de gândire: „Cum să nu cumpăr această
eșarfă, când știu deja că o să port tot timpul? O să-mi spună lumea «fata cu eșarfă
albastră»“.Evident, fata cu eșarfă albastră devenea, în funcție de obiectul dorinței, „fata cu
cardigan albastru“, „fata în rochie roșie“ sau „fata cu pantofii verzi“, în încercarea disperată de a
cosmetiza actul compulsiv al achiziției sub aspectul unei investiții ultra-inteligente pe termen
lung.
Mai în glumă, mai în serios, cam la fel îmi judec și eu cumpărăturile, deși mă aflu la capătul
opus al spectrului față de Becky. Dacă ea nu se poate abține să NU cumpere, în ultimii ani eu mă
conving cu mare greutate să cumpăr. Dacă un anumit lucru nu îndeplinește toate cerințele de
pe lista mea mentală – inclusiv factorul „nu pot trăi fără...“ – prefer să-l ocolesc cu eleganță și
să mă mai gândesc. O zi, două, o săptămână. Ceea ce eu și Becky avem, însă, în comun (în afară
de faptul că atât eu, cât și ea, suntem jurnaliste de business și iubitoare de modă) este taman
raționamentul amuzant de mai sus. De fiecare dată când cumpăr ceva, încerc să mă gândesc cu
câte lucruri diferite din dulap aș putea purta lucrul respectiv. Aș putea să fiu, pe termen lung,
„fata cu pantaloni roșii la dungă“? Hm... parcă nu. „M-aș vedea toată vara ca fata cu geantă lilaalbastru?“. Sub nicio formă. Și iată cum, aplicat invers, același raționament prin care personajul
imaginar al lui Sophie Kinsella ajungea periodic în faliment, mă ajută să iau unele dintre cele
mai înțelepte și chibzuite decizii.
Am citit undeva că fiecare dintre noi își privește viața servindu-se de o anumită analogie, în
funcție de convingerile proprii, adânc-înrădăcinate. „Viața e un joc“, vor spune unii, de obicei
aceia care consideră că există mereu un învingător și un învins și că, inevitabil, la cineva va da
cu minus. „Viața e o scenă de teatru“, spun alții, mai dramatic, aluzie la faptul că nu-și dezvăluie
niciodată adevăratul chip. „Viața e un montagne-russe“, vor spune cei care au trecut prin mai
multe suișuri și coborâșuri.
M-am gândit mult care ar fi analogia care mă definește și, tocmai într-un moment în
care celebram abilitățile mele de „editor“ de garderobă, am ajuns la concluzia că activitatea
de editare este o constantă a vieții mele profesionale și personale. Pentru mine, viața este ca
un document Word în care mă străduiesc pe cât posibil să șterg virgulele inutile, să spațiez
paragrafele, să elimin greșelile de tipar și să îndepărtez cu grijă „înfloriturile“ inutile, printr-un
„Delete“ scurt și hotărât. Să păstrez esența și să mă eliberez de balastul frazelor redundante. Să
trăiesc un pic mai mult, astfel încât rezultatul tuturor capitolelor care se vor înșira de-a lungul
vremii să fie un roman citibil, „curat“, fără umplutură și fără pagini neterminate ori sărite. Și
asta începe, de multe ori, cu simplul act de a te cunoaște suficient de bine cât să știi dacă poți fi
sau nu „fata cu eșarfă gri“. r
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Invitații de poveste

M-au fascinat mereu, fiindcă sunt preambulul
experienței în sine și ne anunță emoția viitoarei
descoperiri. Am savurat din plin albumul lui Iain
R.Webb despre cele mai frumoase și inedite invitații de
modă, artă și nu numai, din ultimii 40 de ani.

Arhiva Vogue
Cei de la Vogue sunt într-o
ofensivă antreprenorială
de zile mari. Mai întâi au
lansat serviciul de „revistă
privată”, pentru oricine
își dorește să aibă echipa
Vogue la dispoziție timp
de câteva zile și să-și
creeze un număr Vogue unic
despre... propria persoană.
Acum, arhiva de 123 de ani
a revistei este disponibilă
contra-cost, mai exact peste
400.000 de pagini, datând
din 1892 până acum. vogue.
com/archive

Primăvara ține
150 de ani
Cu „les grands magasins”
din Paris nu am avut mari
favoritisme - îmi plac și
„Printemps” și „Galeries
Lafayette”, și „Le Bon Marché”
- dar anul acesta „Primăvara”
pariziană a reușit să-mi
rămână ceva mai mult prin
gânduri. La împlinirea a 150 de
ani de existență, „Printemps”
îi răsfață pe parizieni cu
vitrine-spectacol, colecțiicapsulă create în exclusivitate
de către mari designeri, ediții
limitate și obiecte destinate
colecționarilor. printemps.com
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MORODAN
Ca susținători fervenți ai
antreprenoriatului de orice fel, faptul
că un blogger român are curajul să-și
lanseze o extensie a brandului personal
sub forma unui magazin online nu poate
decât să ne bucure. Magazinul-concept
al Anei Morodan vinde de la rochii, fuste
și turbane, până la decorațiuni interioare
și gablonțuri, mai exact toate piesele de
rezistență ale stilului Morodan, din 2010
încoace. morodan.com.ro

În ton cu efemerele flori de mai, luna aceasta am „scuturat” bine sacul de dorințe și planuri
pentru vară, inclusiv câteva exclusivități pe care pusesem ochii de ceva vreme.
de Diana-Florina Cosmin

Tributul
Hermès
Cu ocazia
redeschiderii
magazinului
Hermès de pe
New Bond Street,
iconicul brand
francez a lansat
și o serie de
produse în ediție
limitată, care
să celebreze
„Londra văzută
de Hermès”.
Preferata
mea: eșarfa
„Un jardin
anglais”, creată
de artista
britanică Alice
Shirley.

Poplin
Trăiesc de-o viață o
poveste de dragoste
cu poplinul, materialul
cămășilor bărbătești,
așa că automat îmi place
la nebunie designerul
australian Michael Lo
Sordo, cu ale lui creații
fluide și spectaculoase,
din poplin de bumbac
imprimat în dungi. M-aș
vedea purtându-le în orice
context, de la un brunch
până la o gală elegantă.
michaellosordo.com

Totul despre Jeanne
Moda vine și trece, un lucru rămâne constant: în fiecare
sezon mă trezesc dorindu-mi cu ardoare multe piese din
colecțiile Lanvin. Nu puteam rata, așadar, expoziția
dedicată lui Jeanne Lanvin (și „mise-en-scene” de Alber
Elbaz, actualul director de creație) la Palais Galliera
din Paris. După o călătorie prin istoria de 126 de ani
a brandului, vei privi cu alți ochi piesele contemporane
Lanvin, cu un profund respect pentru talentul vizionar al
lui „Madame Jeanne”. palaisgalliera.paris.fr
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AGENDA

PURE LINGERIE

7 ANI DE MENGOTTI
După șapte ani de existență în România, magazinul
Mengotti din Calea Victoriei a strâns designeri, vedete
și clienți pentru a aniversa „The 7 Wonders of Mengotti”,
în prezența lui Filippo Mengotti și a Amaliei Năstase.
Oaspeții au asistat la prezentarea colecțiilor primăvarăvară 2015, alese de către stilistul Amir Doboș, iar pe
lângă colecțiile pentru sezonul cald, au putut fi admirate
în premieră și câteva rochii de seară Alberta Ferretti,
din colecția Ready-to-Wear toamnă-iarnă 2015. Începând
de anul acesta, Mengotti și-a adăugat în portofoliu
brandurile Balenciaga și Saint Laurent, iar odată cu
colecția toamnă-iarnă 2015, și KENZO va ajunge în magazinul
din Calea Victoriei. „Deținem 12 magazine în Italia, iar
când am hotărât să ne extindem în România, am văzut mult
potențial”, a declarat Filippo Mengotti. „Nu ne-am așteptat
însă ca magazinul de aici să ajungă, în scurt timp, cel mai
mare și mai important”.

Odată cu lansarea
colecțiilor de
lenjerie și costume
de baie primăvarăvară 2015 ale
brandurilor din
portofoliu –
Millesia, Simone
Pérèle, Lise
Charmel, Empreinte
și Madame Aime
Paris - Pure
Lingerie Boutique
a prezentat și trei apariții în premieră în magazin: Lou Paris,
Vanity Fair și Melissa Odabash. Boem și senzual, brandul Lou Paris
revizitează sezonul acesta India, într-un stil rafinat, unde folclorul
și romantismul indian sunt reinterpretate într-o abundență de
culori, în timp ce marca americană Vanity Fair mizează pe feminitate
asumată și pe înfrumusețarea corpului și îmbrăcarea lui printr-o
gamă largă de cupe delicate. Cea de-a treia noutate din portofoliul
Pure Lingerie, Melissa Odabash, este un brand britanic de costume
de baie de lux, cu design exotic și senzual, lansat în 1999. Pentru
că Melissa a lucrat în Italia vreme de mulți ani ca model, înțelege
prea bine ceea ce caută femeile la un costum de baie, brandul ei
fiind numit pe bună dreptate de către Vogue-ul britanic „Ferrari al
universului bikini”. Calea Dorobantilor Nr.155

PHILIPS LUMEA
DESCHIDE O LUME NOUĂ
Creat împreună cu oameni de știință și specialiști în dermatologie,
noul Philips Lumea aduce tehnologia inovatoare IPL (Lumină Intens
Pulsată) din saloanele profesionale direct în casele noastre, pentru
un plus de comoditate și confort. Noul dispozitiv Philips Lumea
Precision Plus SC2008 inhibă creșterea părului nedorit, aplicând
impulsuri delicate de lumină, care ajung la rădăcină și acționează
asupra creșterii acesteia. Astfel, pielea rămâne netedă o perioadă
mai îndelungată de timp. Procedura este simplă, dar ascunde un
procedeu complex: lumina este absorbită de către pigmentul
părului, melanină, transformată în energie luminoasă, apoi
transportată în rădăcina firului de păr, pentru a stimula foliculii să
intre într-o stare latentă. philips.ro
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Dulciuri haute-couture de vară
Artizanii dulciurilor spectaculoase de la Grace Couture
Cakes lansează colecția de torturi florale ale sezonului
de vară 2015, toate decorate cu flori naturale, flori
delicate realizate manual din vafă de orez sau flori
artizanale din pastă de zahăr, modelate de artistul
plastic din echipa atelierului. Pentru nunțile de vară,
consultanții atelierului couture recomandă torturile
„light”, în combinații lejere de mousse-uri de ciocolată,
mousse de iaurt cu fructe de pădure sau mousse de șampanie
și fructe proaspete. Cele mai apreciate din colecția
Signature Cakes sunt torturile Pink Delight, Strawberry
& Tea, Italian Dream, dar și Naked Cake. gracecc.ro

Dor de Violet
Cu toții purtăm în suflet iubiri secrete, sentimente
nemărturisite sau regrete pe care nu am avut curaj să le
împărtășim nimănui, niciodată. Pentru Master Parfumierul
Bertrand Duchaufour, toate lucrurile neîmplinite și
neînfăptuite rămase în suflet au luat forma unui parfum:
„I miss Violet”. „Îmi lipsești deja, Violet”, spune personajul
imaginar al lui Duchaufour, când își ia adio de la o iubire
pe care și-ar fi dorit s-o mai țină lângă el măcar o clipă, o
zi. Cel mai nou parfum din Excessive Collection a fost creat
pe parcursul a trei ani, din mai bine de 46 de ingrediente
rare și fine, precum absolut de violete sau de osmantus,
absolut de iris, mosc sau ambre gris. elyseeconcept.ro

Noul magazin Diesel
După Băneasa Shopping City, Diesel deschide cel de-al doilea
magazin din România, în incinta „The Grand Avenue” din cadrul
hotelului Marriott din București. Noua „casă” a brandului italian
oferă o selecție exclusivistă de ținute din cele mai noi colecții,
în spiritul curajos, vesel și cool ce caracterizează Diesel de 35 de
ani încoace. Aluminiul, fierul și sticla sunt materialele folosite
cu predilecție la designul noului magazin, în timp ce cromatica
dominată de non-culori scoate în evidență piesele vestimentare din
denim, piele sau bumbac.

LIFE #39 MAI 2015
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WOW

EUROFASHION
Designerul Adelina Ivan va fi ambasadoarea
designului românesc de modă la ediția
de anul acesta a concursului Eurovision,
desfășurată la Viena. Pentru prima dată în
istoria competiției, fiecare țară participantă
trimite un designer și o serie de ținute
reprezentative care să defileze în cadrul
prezentării de modă „Fashion for Europe“, pe
data de 18 mai. Absolventă a Institutului de
Artă din București, Adelina și-a creat brandul
care îi poartă numele într-un stil simplu,
funcțional și ușor retro, succesul creațiilor
ei pornind de la croielile „curate“ și flatante,
materialele de bună calitate și armonia
detaliilor alese cu mare atenție.
adelinaivan.com
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GIFT
Țesături prețioase, vacanțe în insule de basm, mobilier cu poveste
și experiențe cool: iată noile trenduri în lumea cadourilor rafinate.

MAGIA ŢESĂTURILOR
WILLOW FLOWER

CEL MAI FERMECĂTOR APUS DE SOARE
Pregătești team-building-ul anual pentru echipa ta
sau vrei să premiezi cel mai bun om de vânzări? Insula
Santorini este un loc perfect pentru a petrece câteva
zile de neuitat Numărul turiştilor care aleg Santorini în
fiecare vară depăşeşte de trei ori numărul locuitorilor
celei mai sudice insule din arhipelagul Cicladelor. Plajele
cu nisip alb, negru şi chiar roşu scăldate de Marea Egee au
transformat-o într-una dintre cele mai populare insule ale
Greciei. Nu pleca înainte să petreci o zi pe nisipul roşu al
plajei cu acelaşi nume, aflată în apropiere de localitatea
Akrotiri. Preţ la cerere. www.jeka.ro.

Salcia curgătoare pictată artistic, alături de
magicele flori de cireş, în acest imprimeu textil
original, executat pe textile de cea mai bună
calitate. Ca un twist de stil, nuanța discretă a lămâii
aduce elementul de energie în mixul de mai sus.
www.primera-interiors.ro

SCAUNE UNICAT
ALEGEREA UNUI CADOU INSPIRAT
TOCMAI A DEVENIT MAI SIMPLĂ!
Aniversarea unui vechi partener de afaceri? Sau o
ocazie specială ce merită sărbătorită? Originalo.ro
are cadoul-experiență perfect pentru colaboratorii
tăi. Fiecare pachet Originalo conţine câte un
catalog elegant-ambalat, care include zeci de
activităţi sau servicii, aflate la alegerea celui care
primeşte cadoul, valabile timp de un an de zile.
Tot ce trebuie să mai facă cel care primeşte cadoul
este să aleagă experienţa şi să o achite cu gift
card-ul inclus în pachet. Iar tu ai bucuria de a oferi
un cadou flexibil şi inedit.

Cu 20 de ani înainte de
afirmarea neconvenţionalului
trend „Mix and Match“,
designerul Carlo Rampazzi a
reinterpretat stilul clasic prin
intermediul unor colecţii
de piese neo-eclectice.
În 1987, artistul a creat
colecţia „Noua Tradiţie“, iar
cele două scaune de tipul
„Chesterfield“ fac parte din
această colecție.
Disponibile la Supreme Gallery:
www.supremegallery.com

t

MoodBoard

t
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KINGA VARGA
Este primul designer român specializat
pe tricotaje, iar în cei peste zece ani
de carieră a devenit unul dintre cele mai
apreciate nume din moda românească.
Pe Moodboard-ul ei se află deopotrivă
locuri, experiențe și stări de spirit,
dar și simbolul său preferat:
îngerii.

7

1.

Apusurile de soare sunt momentele mele
prețioase de relaxare, iar pe cele mai
spectaculoase le-am întâlnit în Asia.

2.

Inocența, joaca, bucuria și mai ales
răspunsurile copiilor sunt o inspirație
pentru mine.

5.

Mereu alături de mine, la bine și la
greu, îngerii fac parte din viața mea și
acestea sunt statuetele mele preferate.

6.

îmi aduce zâmbetul pe buze în fiecare zi.
Nuanțe noi, texturi mereu diferite. Viața
înseamnă culoare.

Colecția mea de pandantive-păpuși
Bambole Milanesi, pe care le-am găsit la
Roxanne’s Jewelry & Giftware sunt realizate
de diverși artizani și poartă ținute
moderne și strălucitwoare. G.B.Shaw spunea
că „nu ne oprim din joacă atunci când
îmbătrânim, ci îmbătrânim când încetăm să
ne mai jucăm”.

4. Home, sweet home. Este locul în care mă

7. Sunt atentă mereu la detalii, așa că îmi

3. Paleta coloristică de fire din atelier

regăsesc, unde îmi vin idei și unde sunt
fericită și împlinită.

place să studiez îndeaproape atitudini,
gesturi, lumini, umbre, forme, texturi.
Ședințele foto pentru colecțiile mele sunt
provocări continue.

6

OROLOGERIE

Maurice Lacroix
Pontos S
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40
de emoție

de ani

Urmându-și cariera promițătoare din
ultimele patru decenii, Maurice Lacroix
a impresionat la Baselworld 2015 cu
noutăți care respectă cele cinci valori
declarate ale mărcii: mister, precizie,
performanță, design și perfecțiune
mecanică.
de Constantin Bacheș
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OROLOGERIE

Maurice Lacroix

Maurice Lacroix

Maurice Lacroix

Maurice Lacroix

Pontos S
Regatta

Masterpiece
Gravity

Pontos S
Diver

Eliros
Chornograph

C

asa orologeră Maurice Lacroix
a debutat în 1975, dar parcursul
bogat în piese excepționale a
reușit să construiască o imagine
mult mai puternică decât ai
crede că poate să se clădească în doar
patruzeci de ani. Colecțiile sunt gândite să
ofere emoție prin design, dar impresionează
întotdeauna și prin nivelul ireproșabil de
finisare.
Ca demonstrație a priceperii și
ingeniozității tehnice, Maurice Lacroix a
continuat și în 2015 cu povestea numită
Masterpiece Gravity, a cărei prezentare în
premieră absolută a fost găzduită de ediția
Baselworld de anul trecut. Pe cadranul cu
design atipic sunt afișate separat ora și
minutele, secundarul periferic și indicatorul
rezervei de funcționare suprapus peste roata
balansierului, toate elementele principale
fiind realizate din Siliciu. Masterpiece Gravity
primește acum trei noi versiuni, dintre care
două sunt disponibile în ediție limitată de
câte patruzeci de piese fiecare. Carcasa,
cu diametrul de 43 mm, poate fi realizată
din oțel sau din Powerlite, un aliaj propriu
mărcii, descris ca fiind de două ori mai ușor
ca oțelul, dar de două ori mai dur. În funcție
de versiune, cadranul este alb, albastru sau
negru, iar indicatoarele sunt placate cu aur
sau rodiu. Mecanismul mecanic automat,
cu o rezervă de funcționare de 50 de ore,
este propriu manufacturii elvețiene și
impresionează prin punțile finisate
„Cotes de Geneve“.
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Maurice Lacroix
Masterpiece
Power of Love

Maurice Lacroix continuă să
impresioneze, în primul rând,
prin design și complicații
originale
LIFE #39 MAI 2015

Baselworld a adus și noi referințe pentru
colecția sport Pontos S, un cronograf cu
mecanism automat propriu Maurice Lacroix
și o carcasă modernă din oțel cu diametrul
de 43 mm. Pontos S Diver este o variație
destinată pasionaților de scufundări, a cărui
etanșeitate ajunge până la 600 m, iar Pontos
S Extreme, așa cum sugerează și numele,
face trimitere spre amatorii sporturilor
extreme. Pontos S Regatta este o altă noutate
îndrăzneață cu o carcasă din carbon forjat cu
diametrul de 45 mm, pentru care manufactura
a pregătit un mecanism automatic care oferă
și complicația de numărătoare inversă de
10 minute necesară startului în cursele de
ambarcațiuni.
Colaborarea dintre Maurice Lacroix
și clubul FC Barcelona continuă cu patru
modele distincte, de la un cronograf simplu
cu dată - Eliros Chronograph - până la o piesă
complicată precum Mastrepiece Squelette.
Important pentru 2015, marca elvețiană,
încurajată de suportul obținut din fotbal,
pornește în câteva parteneriate similare din
mai multe campionate europene.
În segmentul ceasurilor feminine, lista
inovațiilor se distinge cu modelul excepțional
Power of Love. Găzduit într-o carcasă de
oțel cu diametrul de 43 mm și ornată cu 72
de diamante, noul mecanism mecanic cu
rezervă de funcționare de 50 de ore afișează
ora, minutele, iar secundarul atipic pune în
mișcare trei rotițe în formă de inimă care
formează cuvântul „Love“, o dată la fiecare
minut. r
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Omega
Speedmaster
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Precizia ca formă de

INTELIGENȚĂ
Pentru 2015, anul în
care „Ceasul inteligent“
amenință industria
elvețiană de orologerie,
Omega face o declarație
de precizie și trimiteri
istorice.
de Constantin Bacheș
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Omega

Omega
Omega

Seamaster Aqua Terra
James Bond

A

Globemaster

colo unde „smart“ înseamnă acum funcții electronice
și conectare la telefon, Omega pare să facă o declarație
total opusă. Drept urmare, marca pune accent pe ideea
de inteligență ca precizie a mecanismelor mecanice
și lansează o colecție nouă, dar bogată în trimiteri
istorice. Globemaster se prezintă ca primul „Master Chronometer“
din lume și promite cel mai performant mecanism produs vreodată
de marca elvețiană. În colaborare cu Institutul Elvețian Federal de
Metrologie, METAS, Omega a conceput și va susține o serie de teste
suplimentare celor impuse conform standardelor de cronometrie
cunoscute. Astfel, pe lângă măsurarea performanțelor în condițiile
utilizării zilnice, fiecare ceas va fi supus unui câmp magnetic de
15.000 gauss. La exterior, designul inspirat de primele modele
Constellation din 1952 sugerează acel tip de ceas pe care vrei să îl
păstrezi și să îl lași moștenire. Carcasa, cu diametrul de 39 mm, este
realizată din oțel sau din aur galben, iar forma specifică a lunetei
nu se va mai regăsi la nicio altă colecție din portofoliu. Greutatea
oscilantă a mecanismului automatic cu rezervă de funcționare
de 60 de ore este vizibilă prin capacul transparent din cristal
în mijlocul căruia a fost integrat un medalion cu imaginea unui
observator înconjurat de opt stele. Dovadă a excelenței în execuție,
fiecare posesor va primi un card de garanție pe viață cu o serie
unică de identificare corespunzătoare fiecărui Globemaster în
parte.
La capitolul povești, Omega revine la colaborarea intensă cu NASA
începută în 1969. De această dată, o ediție aniversară, limitată la 1970
de piese, a deja legendarului Speedmaster, marchează 45 de ani de
când precizia Omega a salvat misiunea Apollo 13 de la dispariția sa în
spațiu. Ceasul „Speedmaster Apollo 13, Silver Snoopy Award“ amintește
de momentul în care cosmonauții au trebuit să corecteze traiectoria
de întoarcere pe Pământ timp de 14 secunde, fără a se mai putea baza
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Speedmaster Apollo 13
Silver Snoopy Award

pe sistemul electronic de comandă al navetei spațiale. La întoarcere,
NASA i-a acordat casei elvețiene cea mai prețioasă distincție
- Snoopy -, iar astăzi, în 2015, simbolul împrumutat din benzile
desenate se regăsește în designul noului model. Elementele speciale
sunt figura lui Snoopy poziționată în totalizatorul minutelor din
dreptul orei 9, primele 14 secunde subliniate cu textul „ce ai fi putut
face în 14 secunde?“ și capacul carcasei pe care tronează simbolul
distincției NASA din argint, înconjurată de un cer albastru din email.
Tot pentru fanii Speedmaster, Omega a mai lansat versiuni din
ceramică albă și neagră (White/Dark side of the Moon) cu diametrul
carcasei de 44,25 mm, dar și o reinterpretare a modelului clasic din 1957
în care a montat un mecanism co-axial modern.
Lista noutăților a fost completată de confirmarea parteneriatului
cu cel mai faimos „agent secret“ din lume. Ceasul pe care 007 îl va
purta în acest an, în episodul Spectre, este deja disponibil în ediție
limitată de 15.007 piese și este un Seamaster Aqua Terra etanș până la
150 m. Personalizat cu accente galbene inspirate din identitatea vizuală
a familiei de origine a lui Bond, modelul vine cu o carcasă elegantă din
oțel, cu diametrul de 41,5 mm, prin capacul transparent fiind vizibilă
o greutate oscilantă personalizată cu numele scoțianului. Urmând
preocuparea generală Omega, rezistența la influențe magnetice se
ridică până la nivelul „declarat“ de 15.007, iar rezerva de funcționare
ajunge la 60 de ore.
Pentru publicul feminin, Baselworld a prilejuit colecția De Ville
Prestige Dewdrop, o bijuterie orologeră disponibilă cu o carcasă
în două versiuni de diametru, ornată cu diamante. În funcție de
preferințe, Omega montează un mecanism quartz în carcasa de 27,4
mm sau un mecanism automatic co-axial în carcasa de 32,7 mm.
„Inteligența“ modelelor se reflectă în măiestria finisării și în nivelul
de detaliu al cadranului, oferit fie simplu, fie cu siluetele aurite a cinci
fluturi. r
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Cafeaua, ingredientul care trezește
productivitatea echipei tale
OFFICE CAFFE - aducem experiența celei mai bune cafele,
chiar la biroul tău.
Chiar dacă trăim niște vremuri în care mașinăriile
sunt mai importante decât au fost vreodată,
companiile sunt conștiente că nici cel mai
inteligent robot nu va putea înlocui în vreun fel
partea umană. Creativitatea, pasiunea, inteligența
emoțională, personalitatea, spiritualitatea etc.,
pur și simplu nu pot fi programate. Astfel, evoluția
tehnologiei nu va reuși - cel puțin nu în viitorul
apropiat - să schimbe faptul că omul este cea mai
valoroasă resursă dintr-o companie.

MANAGERII BUNI, CAPABILI SĂ GĂSEASCĂ
SOLUȚII SIMPLE PENTRU PROBLEME
COMPLEXE. Ca rezultat, marile corporații și
firmele mai mici deopotrivă par să facă din ce în
ce mai multe angajări bazate pe criterii umane.
Companiile aleg manageri care au mai degrabă
creativitate și inteligență emoțională decât zeci
de ani de experiență și aptitudini analitice. Asta
deoarece e nevoie de oameni pentru a ține
aproape alți oameni. Doar aceștia sunt capabili să
găsească soluții simple pentru a-și satisface echipa
din subordine, capabili să înțeleagă că aceste
soluții, cu toată simplitatea lor, aduc bucurii mari
și, deci, încurajează productivitatea în mod natural.
Exact ca un zâmbet de copil care are puterea de
a-i genera energie pentru zile întregi unei mame
fericite.

CAFEAUA, CEA MAI IEFTINĂ SOLUȚIE
PENTRU A CREȘTE PRODUCTIVITATEA.
Să luăm exemplul cafelei, de pildă. E cunoscut
faptul că aceasta stimulează activitatea cerebrală și

îmbunătățește mai multe funcții cognitive precum
memoria, vigilența, dispoziția sau nivelul de
energie din corp. De asemenea, cafeaua combate
durerile de cap și migrenele, iar medicii explică
efectul prin faptul că și medicamentele care luptă
împotriva acestor dureri conțin cofeină. Așa cum
spuneam, capacitatea de a lua decizii simple
care să rezolve probleme complexe, precum
e creșterea productivității, întărirea relațiilor de
muncă sau a spiritului de apartenență a angajaților
la o anumită companie, ține doar de managerii
cu o inteligență emoțională peste medie, oameni
care pot observa și aplica cele mai bune soluții,
unii care gândesc pe termen lung. Da, un bun
manager realizează care e valoarea cafelei la
locul de muncă. Unul și mai bun își dă seama
că nu e important doar să ai cafea la birou, ci să
fie una bună. Realizează că sunt angajați care își
încep ziua bând acasă cafea instant, din lipsă de
alternativă. Că alții stau în fața unui clasic tonomat
recitind plictisiți toate acele opțiuni, gândindu-se
probabil dacă n-ar fi tot una s-o aleagă pe cea
care indică „apă caldă”. Că există, în fine, și cei
care preferă să își sacrifice din pauza zilnică pentru
a merge la un restaurant unde să poată servi o
cafea ceva mai bună.

EXPERIENȚA CELEI MAI BUNE CAFELE,
CHIAR LA BIROUL TĂU! Iar noi, cei de la Office
Caffe, am înțeles la rândul nostru toate acestea.
Am înțeles că angajații au nevoie de manageri
care să le schimbe ziua în bine și că managerii au
nevoie de noi pentru a face asta. De aceea, noi ne
ocupăm de partea logistică, aducând experiența

celei mai bune cafele, chiar la biroul tău! Și când
spunem „celei mai bune cafele”, nu o facem doar
din motive de marketing. Fiind unicii importatori
din țară ai brandului premium austriac J. Hornig,
avem toate resursele necesare pentru a ne susține
oricând afirmația. Cu o activitate de peste
100 de ani, compania J. Hornig are un principiu
clar, sănătos, spus răspicat: calitatea înaintea
cantității! Spre deosebire de prăjirea industrială a
zilelor noastre, care durează doar două minute,
cafeaua austriacă e rezultatul unei prăjiri „la bătaia
tobei”, în cilindru, aceasta ajungând chiar și la 20
de minute. Unii, poate păcăliți de principiul „merge
și așa”, îi spun eternitate. Noi o numim calitate, o
răsplată a răbdării pentru lucrurile făcute ca la carte.

COFFEE, CĂ N-O FI, ȚI-AM PREGĂTIT
MAI MULTE VARIANTE DE ABONAMENT,
ÎN FUNCȚIE DE NEVOI! Gata, e timpul să treci
de gândul „coffee, că n-o fi așa” și să te convingi
de cele spuse, configurându-ți direct de pe
www.officecaffe.ro abonamentul potrivit nevoilor
pe care le ai, unul cu ajutorul căruia sigur le vei
face viața mai plăcută angajaților și oaspeților
companiei tale. Adică exact așa cum, de-a lungul
timpului, s-a întâmplat în alte câteva sute (poate
chiar mii, cine mai stă să numere?) de cazuri.
Mai mult, pentru orice fel de sfaturi sau informații
extra, ne poți contacta și la
+40 753-709.695 sau pe adresa de e-mail
office@officecaffe.ro. Aducem experiența celei
mai bune cafele, chiar la biroul tău. Chiar așa!

BIJUTERII
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Boutique-ul Le Midì

Regatul Perlelor
de Raluca Michailov

L

e Midì este unul dintre cele mai
frumoase branduri de bijuterii
cu perle, cu creații al căror
design a adus un suflu nou și a
transformat atât de pretențioasele
perle în piese ce pot fi purtate cu dragoste,
zi de zi. Recent, Le Midì a inaugurat un
boutique în zona Dorobanți din Capitală,
Brandul italian a fost creat în 1983, ca un
cadou din partea unui soț îndrăgostit total de
soția sa, iar dorința sa a fost de a-și concentra
toate sentimentele într-o bijuterie care să
simbolizeze imortalitatea dragostei.
Bijuteriile au ca piesă centrală perla,
în toate declinările sale, pusă în valoare de

metalele prețioase care o înconjoară, precum
și de pietre prețioase - diamante, safire,
smaralde și semiprețioase - cuarț, turmaline,
ametiste, jad.
Perla semnifică rafinament și puritate, iar
trandafirul, un leitmotiv al creațiilor Le Midì,
reprezintă puritate, pasiune, completare și
perfecțiune, dar și acel țel suprem al omului,
fericirea.
Boutique-ul Le Midì a fost deschis în
această primăvară, ca un nou demers de
business pentru un public rafinat, elegant
și îndrăgostit de bijuterii valoroase, spun
reprezentanții Le Midì. Designul este clasic,
cu mobilier din lemn masiv, parchet din lemn
de cireș, candelabru din cristale fumurii și
elemente de decor rafinate, pentru a crea o
LIFE #39 MAI 2015

oază în inima orașului. Oficialii Le Midì spun
că zona Dorobanți a fost o alegere firească,
deoarece este o zonă în care locuiesc,
muncesc sau își petrec timpul liber oameni
care au un standard ridicat de viață, care
călătoresc și care prețuiesc frumosul.
Investiția pentru boutique-ul Le Midì se
ridică la câteva sute de mii de euro, incluzând
piesele haute joaillerie care se găsesc doar
aici.
Piesele din boutique se aleg în funcție de
anotimp, însă creatorii Le Midì au propuneri
atât pentru tinerele doamne care au un stil
vestimentar sau de viață casual smart, cât și
pentru doamnele care iubesc clasicul inspirat
de reginele lumii care poartă bijuteriile Le
Midì. r
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4 experiențe

UN BUCHET CU POVESTE

LA VITEZA DE CROAZIERĂ

Orice businessman de top este, în același timp, un soț iubitor, un
tată atent și un prieten dornic să împărtășească alături de oamenii
dragi cele mai importante momente din viață. Dacă în cazul
persoanelor apropiate, bucuriile iau forma unui superb buchet de
trandafiri, completat de o cutie de ciocolată fină, o zi importantă
în viața unui partener de business sau celebrarea unui moment
deosebit al colaborării dintre două companii își găsește oricând
ecou într-o cutie elegantă de flori exotice, alături de o băutură
fină care să marcheze elegant motivul de sărbătoare. Sau, ideal,
un buchet original și romantic, oferit… fără absolut nicio ocazie
specială. Indiferent care este ocazia sau… lipsa ei, locul de unde
poate alege un buchet de flori și aranja livrarea lui în orice oraș din
țară (sau din lume) în mai puțin de 4 de ore este Florăria Magnolia.

Când absolut toate detaliile unei zile lungi și ocupate sunt puse
la punct, sub forma unei „hărți” mentale pe care stau aliniate
viitoare întâlniri, ședințe, vizite de lucru într-un alt oraș, prânzuri
rapide cu familia și prietenii, toate urmate de o călătorie apărută
în ultima clipă, există un element esențial pentru rezolvarea lină a
celor de mai sus: deplasarea cât mai rapidă, facilă și confortabilă
către fiecare punct de pe lunga listă de „To do”-uri. Călătoria într-o
mașină confortabilă, sigură și mereu la îndemână reprezintă un
prilej de răgaz și de revizuire a lucrurilor importante realizate
peste zi. Și, evident, cel mai bun mod de a începe cu dreptul orice
călătorie, întotdeauna alături de Avis.

Clienții Mastercard Business beneficiază de 8% reducere pentru orice produs achiziționat,
5% reducere pentru livrările internaționale și 5% reducere pentru achizițiile online pe
www.magnolia.ro. Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri existente în locație/site.

Clienții Mastercard Business beneficiază de 20% reducere la închirierile auto în România,
oferta neputând fi cumulată cu alte reduceri existente în locație.

Tu ce ai încercat nou luna aceasta? Pentru că trecerea timpului nu se măsoară în ani ci în experiențe și interacțiuni pozitive, dar și în servicii impecabile
care îți fac viața mai simplă, Mastercard Business îți deschide un nou orizont de posibilități, prin câteva propuneri de servicii din sfera premium.

business & lifestyle

EXPERIENȚĂ DE GLOBETROTTER

ACURATEȚE DE CRISTAL

În orice dicționar, definiția unui om de afaceri se confundă aproape
în totalitate cu cea a globetrotter-ului. Aflat mereu între două
avioane, trebuie să fie întotdeauna cu bagajul pregătit, cu valiza
în așteptare și, mai ales, cu o agenție de turism pe speed dial. De
zece ani încoace, Perfect Tour și-a largit continuu portofoliul de
clienti premium, care si-au lasat pe mâna profesionistilor atât
managementul călătoriilor de business cât și al celor de loisir, de
la emiterea de bilete de avion într-un timp foarte scurt până la
rezervări pentru tren și cazare în toate colțurile lumii. Când afli
dimineața că trebuie să te echipezi rapid pentru un business trip
urgent - cu plecare în câteva ore – eficiența organizării este factorul
determinant, iar un partener de încredere din sfera călătoriilor,
precum Perfect Tour, poate transforma toată agitația unei calatorii
neprevăzută într-un itinerariu plăcut și fructuos în același timp.

De aproape un secol, danezii de la Bang & Olufsen se joacă
după bunul plac cu nuanțele, vibrațiile și acordurile fine ale
sunetelor care ne învăluie, dar și cu tainele imaginii de înaltă
rezoluție. Sisteme surround revoluționare, televizoare cu propria
personalitate fonică, totul completat de un design rafinat, gândit să
se potrivească în orice casă modernă, decorată simplu, minimalist
și cu bun gust. Pe principiul că este la fel de ușor să folosești un
produs Bang & Olufsen precum este să-l integrezi în decorul casei
tale fără a-i altera în vreun fel personalitatea - ba chiar din contră! creațiile high-tech ale danezilor sunt create special pentru confort,
acuratețe și mai ales pentru senzația inegalabilă că folosești un
produs parcă venit direct din viitor.

Clienții Mastercard Business primesc 50 de euro bonus pentru achiziții în valoare de peste
1.000 de euro la pachete, sejururi, croaziere. Oferta nu se aplică la achiziționarea biletelor
de avion cumpărate separat, biletelor de tren Rail Europe și pachetelor sociale și nici
altor promoții supuse deja ofertelor speciale. Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri
existente în locație.

Clienții Mastercard Business beneficiază de 5% reducere pentru orice produs achiziționat,
oferta neputând fi cumulată cu alte reduceri existente în locație.

BEAUTIFUL LIFE

THE MASTERCHEF
Muncește de la 17 ani, a învățat subtilitățile
gătitului la Londra și jonglează între catering,
meniuri-concept
pentru
restaurante
bucureștene și evenimente de top. Florin
Scripcă - Chef FOA - dovedește că o pasiune
întreținută cu tenacitate este cea mai sigură
cale spre succes. Citește un interviu inedit
și în exclusivitate cu Chef FOA, în ediția de
primăvară UP by FORBES, disponibilă la toate
punctele Inmedio.

foto: Guliver/Getty Images

«
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ROMÂNCELE
care mișcă lumea
General Manager al unui hotel de cinci stele, fotograf de food,
consultant pentru mari corporații americane, antreprenor sau... cel
mai tânăr maestru Feng-Shui din lume. Cinci românce cu cariere de
succes la New York și în inima Asiei, la Singapore, demonstrează că
„expat“ este doar o prescurtare pentru „cetățean al lumii“.
de Diana-Florina Cosmin

«

«
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Fata care mânca cireșe pe

PARK AVENUE

de Diana-Florina
Cosmin
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C

u fix 16 ani în urmă, în vara lui
1999, Octavia (acum în vârstă de
35 ani) era studentă la jurnalism
în Cluj, făcea figurație pentru
Teatrul Național, dădea meditații
și se pregătea să dea admitere la a doua
facultate, cea de Litere. În paralel, lucra ca
dădacă temporară pentru o româncă și un
american din New York, care veniseră la
Cluj pe perioada verii, împreună cu fetița
lor. „Eram extrem de ocupată și aveam
lumea la picioare“, își amintește ea. Tocmai
atunci, cuplul pentru care făcea babysitting
i-a propus să vină în America, timp de un
an. „Nu eram convinsă că e cea mai bună
idee, dar m-am gândit că nu e un capăt de
lume și am plecat“. S-a trezit în Little Neck,
New York, fără prieteni, familie și cu un
permanent nod în gât. „O vreme, nu puteam
s-o aud pe mama la telefon fără să plâng“,
recunoaște ea. Cu toate astea, a știut chiar
după primele două luni că va rămâne acolo.
Zarurile fuseseră aruncate și, deși direcția
era complet necunoscută, Octavia simțea tot
mai acut că nu are cale de întoarcere: singura
opțiune era să reușească. La New York. Și, în
grai ardelenesc, s-o facă „așa cum trebe’ și
nu de mântuială“.
Acel prim an printre străini a fost, după
cum recunoaște acum, anul în care s-a făcut
mare, subit. „Nu știam ce o să fiu, dar eram
mare și trebuia să mă comport ca un om
mare“, explică ea. „A fost dificil, pentru că în
mine locuiește un copil etern, cu un spectru
de atenție de șapte minute“. Fiindcă nu mai
putea face năzbâtii decât jucându-se cu copiii,
a petrecut încă cinci ani ca dădacă, devenind
cel mai căutat babysitter din zonă. „Copiii ei“,
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cum îi numește cu drag, recunoșteau litere,
forme, culori, jucau șah la trei ani, se dădeau
pe bicicletă și aveau cartele la biblioteca
publică. „Nu mă lăsa conștiința să iau bani de
la părinți fără rezultate vizibile“, își explică ea
performanțele. În paralel, a început să ia ture
de seară la un restaurant franțuzesc de tradiție
din New York, La Baraka, deschis din 1979 și, în
paralel, să lucreze ca barman de sâmbătă la un
restaurant italienesc. A fost primul contact cu
industria ospitalității.
La scurtă vreme s-a înscris la Sociologie
la City University din New York (cu
subspecialitate Istorie) și, în paralel, a obținut
un job de hostess în cadrul restaurantului
Shula’s Steakhouse, din cadrul unui hotel
din Times Square, care făcea parte din lanțul
Starwood. A fost o perioadă care a învățat-o
cele mai mari rigori ale eficienței: să-și
păstreze notele mari și să-și predea proiectele
la timp, să nu întârzie niciun minut la muncă
și, mai ales, odată intrată pe ușa restaurantului,
să-și mute complet gândurile de la școală la
istoria fotbalului american, pe care trebuia
să o explice clienților pe care îi așeza la masă
în restaurant. După nenumărate CV-uri fără
răspuns, trimise tuturor hotelurilor din cadrul
companiei, a fost sunată de celebrul St.Regis,
care i-a oferit mai întâi un post la recepție.
L-a refuzat politicos și a insistat că poate
mai mult, ajungând Lobby Manager, numele
generic pentru „ambasadorul“ VIP-urilor și al
celebrităților din hotel.

«

Și-a petrecut
ultimii 16 ani
escaladând,
cu infinită
perseverență,
ierarhiile
complicate ale
hotelurilor de lux
din Manhattan.
Pentru românca
Octavia
Mărginean, care
conduce un hotel
newyorkez de
cinci stele, „visul
american“ nu este
decât denumirea
romanțată a
muncii susținute.
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La un
moment
dat, mi-am dat
seama că mie
îmi place foarte
mult să muncesc.
Știu că de asta
am reușit cu
adevărat, pentru
că nu mi-e deloc
teamă de muncă“

Octavia
Mărginean
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Dintr-un
amestec de dor
și ambiție, în
2009 Octavia
s-a întors
pentru opt luni
în România, dar
nu a fost să fie.
Cea mai mare
dezamăgire a
fost să audă că
CV-ul ei din
America e prea
„înflorit“.
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După încă un an (în care, după cum își amintește,
învățase pe de rost numele tuturor clienților fideli ai
hotelului și istoricul lor), s-a deschis postul pe care și-l
dorea – Assistant Front Office Manager - și, chiar dacă nu
se califica ierarhic („Erau alții care așteptau la rând“), a avut
curajul să negocieze dur. „Primisem o ofertă de job de la
spa-ul hotelului și le-am spus că îmi dau demisia ca Lobby
Manager și accept acea ofertă dacă nu primesc postul de la
Recepție“, își amintește ea. „În contrapartidă, le-am propus
să mă dea afară în două luni dacă nu mă dovedesc capabilă“.
Curajul a fost apreciat de management, care i-a
acceptat sugestia, iar acela a fost momentul precis în
care a început să învețe ceea ce, recunoaște ea, nu voia
să învețe nimeni: plăți, orare, audit de noapte la sfârșitul
activității unei zile, totul în paralel cu munca ei de șefă
de tură, dar și cu facultatea, pentru care făcea și cursuri
suplimentare, de weekend, ca să termine totul în patru
ani. Dormea maximum trei ore, între muncă și facultate,
dar știe că acea perioadă de travaliu a fost momentul în
care a devenit cu adevărat valoroasă în companie. Nu avea
pentru ea decât o jumătate de oră din zi, între 13:00 și 13:30,
cât mergea pe jos de la facultate, de pe 68th Street, până
la hotel, pe 55th Street, de-a lungul celebrei Park Avenue.
„Era cea mai grozavă jumătate de oră din zi“, își amintește
Octavia. „Mâncam cireșe și mă gândeam să scriu cândva un
memoriu, care să se cheme «Fata care mânca cireșe pe Park
Avenue».
Nu și-a scris deocamdată memoriile, însă dacă ar
face-o acea perioadă ar fi prezentată drept „cei patru ani
în care n-a dormit“. Când s-a trezit absolventă, avea brusc
prea mult timp liber, după ora 7 seara, așa că s-a apucat,
la distanță, de un masterat în Management Hotelier, la
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. În paralel, a evoluat
profesional, mai întâi ca directoare de recepție la Soho
Grand Hotel, apoi ca Deputy General Manager, până la
poziția din prezent, de General Manager la Tribeca Grand
Hotel, un hotel cu 201 camere, săli de conferințe și cu
propriul cinematograf, așezat în zona din New York unde
se desfășoară în luna aprilie celebrul Tribeca Film Festival.
Tot acolo, îmi povestește cu mândrie, Robert de Niro are
un propriul hotel și restaurant, iar imobiliarele au crescut
exploziv în ultimii ani. „Dacă turiștii care vin prima oară
în Manhattan sunt atrași de luminile din Times Square“,
crede ea, „Cei care vor să vadă cum trăiește cu adevărat un
newyorkez vin la noi, în Downtown“.
Ca director general, Octavia conduce o afacere cu
venituri de milioane de dolari, răspunde de 200 de
persoane și își cunoaște toți angajații. Se ocupă de tot,
de la strategia de vânzări și marketing până la bugete,
coordonare de proiecte și maximizarea profitului. „La un
moment dat, mi-am dat seama că mie îmi place foarte mult
să muncesc“, privește ea, retrospectiv. „Știu că de asta am
reușit cu adevărat, pentru că nu mi-e teamă de muncă“.
A reușit și pentru că a găsit în ea însăși resursele pentru
a depăși cele mai grele momente, fără să ceară ajutorul
nimănui. „În al treilea și al patrulea an în America am avut
o depresie, simțeam că undeva pe drum mi-am pierdut
identitatea și nu mai vedeam lumina de la capătul tunelului,
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dar nu-mi permiteam să mă duc la psiholog“, își amintește
ea. „M-am trezit într-o dimineață și m-am decis că așa nu
se mai poate și că eu sunt singura care poate schimba ceva“.
Atunci a început introspecția și, recunoaște cu un zâmbet,
s-a reinventat de câteva ori de atunci, astfel încât depresia
este de mult de domeniul trecutului.
Dintr-un amestec de dor, curiozitate și ambiție, în 2009
s-a întors pentru opt luni în România, la Cluj, dar nu a fost
să fie. „Am fost dezamăgită că, în România, mi s-a spus că
CV-ul meu din America e prea înflorit“, își amintește ea.
„Așa că m-am întors la New York și am decis să-l dezvolt
mai mult, să-l «înfloresc» până îi cad florile“. Acasă este,
acum, oriunde și peste tot, pentru că prietenii ei sunt toți
cetățeni ai lumii. „Într-o vreme aveam un grup format
din două clujence, o băimăreancă, o bucureșteancă și o
craioveancă“, râde ea. „Ani de zile ne-am întâlnit vinerea
în diferite restaurante, pentru a experimenta New York-ul
împreună, au fost anii noștri de glorie“. Acum, pentru că
aproape toate au familii și copii, se văd de două ori pe an în
această formulă, dar prietenia a rămas la fel de puternică.
„Nu sunt convinsă că voi sfârși în New York“,
îmi mărturisește deschis. „Sunt o creatură foarte
adaptabilă, încerc orice și nu mi-e teamă de eșec, dar
nu am deocamdată un proiect mai departe de 2015“.
Îmi împărtășește convingerea fermă că a fost un „copil
hiperactiv nediagnosticat“ și, dincolo de toți oamenii
speciali care au crezut în ea în ultimii 16 ani, de la familia
care a angajat-o ca dădacă până la mentorul ei, Tania
Getzova de la St.Regis, care a crezut în potențialul ei, știe
că povestea ei americană nu s-ar fi întâmplat dacă părinții
nu i-ar fi dat permisiunea să plece de-acasă. „Vin dintr-o
familie care m-a protejat excesiv și care m-a învățat să fiu
cinstită, să investesc în educație, să mă descurc singură
și să fiu demnă“. Se bazează doar pe ea însăși și nu poate
trăi fără liste și planuri care s-o ajute să-și direcționeze
voința de fier moștenită, după cum ea însăși recunoaște,
de la mama ei. Împreună, voința și perseverența o fac să
termine fiecare listă începută și să definitiveze riguros
fiecare proiect și wishlist. „Între voință, determinare și
perseverență“, crede Octavia, „doar Cerul este limita“.
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MADE IN USA
Visul românesc

rima mea
amintire
legată
de Diana
se leagă
de o voce caldă,
asociată unui număr
de telefon cu prefix
de America, apărut
pe neașteptate pe
ecranul telefonului
meu. „Bună Diana,
am numărul tău
de la Anastasia
Soare și aș vrea să
colaborăm la o carte
despre înțelepciunea
românească. Ce
zici?“. Se întâmpla
cu cinci ani în urmă
și, recunosc, înainte
să ne întâlnim față
în față, nu știam la
ce să mă aștept de la
această fată veselă și
efervescentă, care nu
cunoștea noțiunea de
„nu se poate“ și care,
în doar cinci minute
de conversație, îmi
împărtășise planuri
de viitor cât pentru o
viață. Ne-am întâlnit
câteva luni mai
târziu, la București, și
mi-a împărtășit chiar
și mai multe planuri,
idei, lucruri pe care
trebuia neaparat
să le facă, prima
fiind deja-celebra
„micuță carte“.
Americanii printre
care trăia deja de
câțiva ani auziseră
de personalități
de origine română
care au făcut lucruri
extraordinare, dar
cu toate astea nu
ar fi putut localiza
România pe hartă.
Diana își dorea
din tot sufletul
să le ofere esența
spiritului românesc,
pe înțelesul lor. Asta
și un milion de alte
lucruri.

A plecat în America la 22 de ani,
cu un geamantan plin de ambiții.
Șapte ani mai târziu, Diana Doroftei
implementează, la New York,
programul pe care l-a creat pentru
Bank of America, iar volumul
ei – „Micuța carte a înțelepciunii
românești“ - este bestseller pe
Amazon. Și totul a început... cu o
loterie.
de Diana-Florina Cosmin
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Cinci ani mai târziu, volumul ei de „bunsimț românesc tradițional“, care reunește
citatele unor mari personalități istorice de
origine română, dar gânduri mărunte ale unor
jurnaliști, celebrități și autori contemporani,
s-a vândut în mii de exemplare pe Amazon.
com. În ciuda siguranței depline pe care
mi-a inspirat-o la întâlnire, mi-a recunoscut
că se înarmase sufletește pentru criticile și
eventualele cârcoteli care aveau să urmeze.
Dacă au fost, au fost puține însă, și n-au contat.
După șapte ani de America, a scăpat de cel mai
păgubos element al tiparului de gândire esteuropean: nevoia de a le face tuturor pe plac.
„Am încercat să nu mă americanizez prea
mult, dar nici să continui viața cu rigiditatea
mentalității românești“, îmi explică ea
acum. „Mă văd mereu împărțită între două
continente, încercând să clădesc poduri mai
solide între cele două culturi“. De altfel, dacă
ar putea „importa“ în România un singur lucru
din societatea americană, acela ar fi „I can“, iar
de la noi către americani ar duce „cei șapte ani
de acasă“ și principiile familiei tradiționale.
„Disfuncționalitatea familiilor americane a fost
cea mai mare dezamăgire pe care am trăit-o
aici“, recunoaște ea. „Lucrul acesta m-a învățat
să-mi onorez și mai mult familia și să realizez
cât de norocoasă am fost“.
Începutul visului ei american a fost în
2007, pe când era studentă în primul an la
Finanțe-Bănci în Iași și a decis să plece pe
durata verii cu „Work & Travel“. Cele trei
luni petrecute peste Ocean i-au dat aripi și o
încredere fantastică în propriile forțe, iar la
întoarcerea acasă s-a înscris direct la „Loteria
Vizelor“. „Fără mari speranțe în ipotetica
rezidență“, recunoaște ea. Un an mai târziu,
afla că a câștigat loteria și, brusc, avea de ales
între trei căi total diferite: un job într-o bancă
din România, un internship într-o companie
din Anglia și o rezidență americană proaspăt
câștigată, dar care nu-i garanta absolut nimic.
A ales America. „Cu un geamantan în mână, am
pornit să-mi scriu istoria“, rememorează ea, cu
rezonanță cinematografică.
Deși își iubește actuala viață la New York,
nu cosmetizează nimic din greutățile prin care
a trecut. De la dorul mistuitor de casă, până la
diferența fundamentală între America pe care
o descoperise ca turist și cea care tocmai o
accepta ca rezidentă. „La început am simțit că
singura modalitate prin care mă pot integra și
pot fi acceptată este să fiu ca ei“ recunoaște ea.
„Așa că am încercat din răsputeri să vorbesc,
să mănânc și să gândesc ca ei“. Să se comporte
la fel și să pară firească în ritmul amețitor
al vieții americane, totul din teama de a nu
rămâne în urmă, de a nu ține pasul. Și-a dat

seama rapid că, deși raționamentul ei o făcuse
ușor integrabilă în societatea americană, o
făcuse și nespus de nefericită, așa că s-a lecuit
pentru totdeauna de „mimetism“. „Primul an în
America m-a învățat că e absolut OK cine sunt
și că eu, fata de 22 de ani din România, eram
suficientă proiectelor mele și viitorului meu“.
Primul job din America a fost ca Office
Manager la Leadership Alliance, o firmă de
consultanță strategică și managerială pentru
companii din topurile Forbes și Fortune. Timp
de doi ani, și-a depășit propriile așteptări,
învățând tot mai mult despre afacerile
americane, dar și despre tipologii umane.
Și mai ales despre dificultățile interacțiunii
cu bărbații din lumea business-ului și
despre diplomația necesară depășirii unor
asemenea momente. „S-a întâmplat cândva
ca un corporatist cu titlu impresionant să-mi
ceară expres să vorbească cu un BĂRBAT
care să-i rezolve problema, chiar dacă și eu
puteam face același lucru în cel mai scurt și
productiv timp posibil“, rememorează ea. Tot
din dificultăți a învățat aproape totul despre
negociere și eficiență, iar următorul pas firesc
a fost de Operations Manager, titulatură care
presupunea participarea activă în conferințe
de strategie și leadership pentru primele 100
de companii americane, întâlniri cu clienți din
toată lumea, traininguri și bootcamp-uri.
La un moment dat, elaborând rapoartele
de feedback după fiecare eveniment, a
observat o temă recurentă: participanții,
investitori financiari, își doreau să poată
continua procesul de învățare și după ce
plecau de la conferință. „Practic, își doreau
acces la cunoștințe oricând și oriunde“,
explică Diana. Inspirată de această concluzie,
s-a înscris la Wharton Business School (din
cadrul Universității Pennsylvania), a început
să citească zeci de cărți și să pună lucrurile
cap la cap. „Ceea ce investitorii își doreau era
o platformă, privată și securizată, de educație
online, pe care ei să o poată accesa de oriunde
și oricând“, sintetizează ea. Cu încredere și
aplomb, le-a propus ideea celor de la Bank of
America/Merril Lynch, dând practic naștere
jobului său din prezent, de eLearning Project
Manager.
„Am lucrat un an de zile doar pentru a
primi undă verde de la ei“, explică ea. „Am
lucrat zi și noapte, iar procesul a fost asiduu și
fiindcă lucram cu oameni de pe trei continente
– India, America și Europa (România) – iar
eu trebuia să coordonez echipa și să fiu
sigură că totul se întâmplă la timp“. Proiectul
funcționează cu succes de mai bine de un
an de zile, iar cea mai mare bucurie, dincolo
de satisfacția de a se ști un „nod de legătură“
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între o echipă extraordinară de traineri și
sutele de investitori financiari din America,
este sentimentul de a fi reușit în locul în care
visează oricine: la New York. Mai mult chiar,
a aflat de curând că platforma ei a intrat în
primele trei „Best Business Solutions“ aprobate
de către bancă. „Sincer, și eu mă minunez
câteodată cum o fată din provincie a reușit să
ajungă să facă astfel de lucruri“, recunoaște
ea, cu modestie sinceră. „Sunt recunoscătoare
în fiecare zi și fiecare succes mă determină
să pun capul în pământ, să mulțumesc, să
muncesc și să visez mai sus“.
Cu atât de multe vise împlinite, se cere
o listă nou-nouță, mai ales după ce Diana
a devenit, oficial, cetățean american, iar
mentorii ei din prezent sunt nume precum
Richard Nelson Bolles, autorul bestsellerului „What Color is Your Parachute?“, și soția
acestuia. „Sunt oameni care mă susțin și
cred în mine mai mult decât cred eu uneori“,
zâmbește ea. Tot New York-ul a învățat-o că
e perfect în regulă să se reinventeze la fiecare
câțiva ani, să devină exact cine își dorește și să
fie nespus de liberă.
Tocmai pentru că învață atât de multe în
fiecare zi, nu exclude ideea întoarcerii în țară
la un moment dat, pentru a-și face o afacere
sau a gestiona un proiect creativ care să-i
inspire pe tineri. Peste Ocean și-a cristalizat
un grup mic de prieteni buni (plus foarte
multe cunoștințe), iar imaginea ei despre
modul în care americanii se raportează la
relații interumane i-a devenit clară în urma
discuției cu o colegă de muncă. „Mi-a explicat
că europenii sunt ca nucile de cocos, e greu
să le spargi coaja, dar dacă reușești, interiorul
este aromat și zemos“, râde ea. „Americanii,
în schimb, sunt ca piersicile: suculente și
gustoase la început, dar când dai de sâmbure e
foarte greu să-l spargi“. Altfel spus, europenii
te acceptă greu ca prieten și se deschid în fața
ta după multă vreme și multe probe trecute, în
timp ce americanii se împrietenesc ușor, dar te
lasă cu greu să le intri în suflet.
„La final, colega mea m-a întrebat cum am
reușit să mă transform dintr-o nucă de cocos
într-o piersică“, își amintește Diana. Apoi
zâmbește larg: „Atunci am realizat că nu m-am
transformat, de fapt, niciodată, doar am învățat
cum să fac o salată de fructe gustoasă și pe
placul tuturor“.
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Conectoarea

DE LIBERTĂȚI
Iubește științele
exacte, dar face
un masterat
în fotografie
în Atlanta. S-a
încăpățânat
să cucerească
România, dar
munca ei a ajuns
să fie apreciată
peste Ocean.
Gabriela Iancu
și-a imaginat o
lume care să-i ia
în serios viziunea
și a descoperit-o
departe, printre
străini.
de Diana-Florina
Cosmin
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STILUL RETRO
AL ANILOR 50
ELEGANȚĂ ȘI
FUNCȚIONALITATE CU
ELECTROCASNICELE
INCORPORABILE SMEG
DE LA HÄFELE

CULORI VIBRANTE ȘI DESIGN RETRO:
INSPIRAȚIE PENTRU BUCĂTĂRIILE ELEGANTE

Sunt inconfundabile caracteristicile modelelor
de epocă din gama Smeg Retro a anilor 50
cu liniile clasice, sinuoase și culorile vibrante
care se îmbină perfect cu tehnologia de ultimă
oră. Această linie de produse, dezvoltată în
studioul Smeg de design interior, a schimbat
definitiv modul nostru de a gândi atunci când
este vorba de aparatele electrocasnice din
bucătărie. Aparatele produse în masă, simple și
neîncorporabile, sunt date deoparte în favoarea
unor adevărate simboluri de stil.
Ca și alte modele celebre, frigiderele FAB
colorate original reprezintă mai mult decât simple
frigidere. Acestea domină spațiul în care sunt
instalate, similar cu canapeaua sau cu lampa din
camera de zi. Smeg a dezvoltat, de asemenea,
o serie de alte aparate cu exact aceeași temă
de epocă: frigidere cu diferite dimensiuni și
capacități, congelatoare, mașini de spălat rufe
și mașini de spălat vase. Întotdeauna eclectice
și evocatoare, ele sunt standardul de calitate
al design-ului „Made in Italy”, recunoscut în
toată lumea pentru perfecta îmbinare de artă și
funcționalitate.

Descoperiți-le vizitând showroom-ul HÄFELE
din București telefon 0720.400.150.
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„N

Momentele
cele mai
grele din viața
mea au fost cele
în care a trebuit
să renunț să mai
sper că pot să mă
întorc definitiv
acasă. Nu mi-am
renegat niciodată
identitatea, dar
nici nu am căutat
să fac astfel încât
fiecare țară prin
care am trecut să
fie «România»...

Gabriela Iancu
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e pare rău, nu vă putem angaja fiindcă
experiența dumneavoastră nu este
relevantă pentru România“. Dacă și-ar
transforma vreodată aventura americană
într-o carte, în mod sigur aceasta ar fi
propoziția cu care Gabriela și-ar începe povestea. În fond,
totul a pornit de la un șir de uși închise cu zgomot, unele
chiar trântite de-a dreptul peste speranțele ei de studentă
de 22 de ani, proaspăt întoarsă după doi ani de studiat
Comunicare Digitală la Strasbourg și respectiv de stagiu la
Ministerul Muncii din Franța. Cu insistență și tenacitate, a
încercat la vremea respectivă să-și convingă colegii, profesorii
și potențialii angajatori că experiența ei internațională nu a
fost nicidecum o vacanță prelungită. Fără folos, însă. „Ieșirea
mea peste hotare echivala, pentru ei, cu excursii pentru
plăcere și nu cu integritate academică“, îmi explică ea. „Ceea
ce știau ei era mai bun, mai practic și mai testat decât orice aș
fi putut să descopăr eu în experiențele mele“.
Fascinată de universul nou-descoperit în Franța, în
special de marketingul informației digitale și de platformele
creative, Gabriela se întorsese cu o altă viziune asupra
lucrurilor pe care le studia la școală, respectiv informatică
economică și comunicare digitală. „Am înțeles acolo
că orizonturile îmi sunt deschise în afara meseriilor
tradiționale“, explică ea.
Cu toate astea însă, în țara ei i s-a repetat încontinuu,
cu o insistență pe care n-o va uita niciodată, că nu poate
fi angajată fiindcă „nu există siguranța că va rămâne în
țară“, „pentru că nu a mai lucrat în România“ sau pentru că
„experiența din afară nu este nicidecum relevantă“. Reticența
vădită a celor din jur a aruncat-o în direcția diametral opusă,
care s-a dovedit a fi și cea corectă. „M-au făcut să îmbrățișez
ideea de a căuta un loc în care tot ceea ce realizasem până la
acea vârstă să conteze“, explică ea. „Incapacitatea constantă
a românilor de a nu mă accepta a fost, însă, foarte dureroasă
pentru mine“.
Un an mai târziu, la nici o lună după ce aplica pentru un
job în IT, Gabriela era deja în Cehia, angajată la IBM, într-o
cultură complet nouă, cu oameni complet necunoscuți, dar
cu un sentiment de stranie și inexplicabilă familiaritate.
„Să fiu singură printre străini mi s-a părut infinit mai ușor
decât să fiu în țară, printre semeni care nu mă pot înțelege“.
A rămas în Cehia patru ani, înainte să-și ia inima în dinți și
să aplice, în 2013, la un masterat într-un domeniu pe care îl
redescoperise cu emoție: fotografia.
„Tatăl meu picta și, odată cu trecerea lui în neființă,
am simțit un imbold acut să îmi urmez acest vis“, explică
ea. Deși s-a imaginat de mică în postura de artist, ceea ce
singură numește „o înclinație pasională“ pentru numere a
determinat-o să studieze economie și informatică și să-și
facă un job din găsitul de soluții la probleme care cer răbdare,
organizare și analiză. „M-am simțit mereu ca un mediator
între partea tehnică și cea artistică și le-am folosit pe
amândouă, interdisciplinar, la maximum“.
Totuși, odată cu pierderea tatălui ei, și-a amintit că mottoul ei dintotdeauna fusese că ,,nimic nu se întâmplă dacă nu-ți
permiți să visezi“, așa că și-a dat voie să se imagineze din nou
artistă, chiar și fără a avea vreo pregătire formală în domeniu.
A creat un blog numit „What Liberty Ate“(whatlibertyate.com),
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pentru a-și consemna gândurile legate de libertatea de a fi
așa cum dorești și de curajul de a-ți exprima convingerile
artistice. Cu un portofoliu format din cele mai bune fotografii
de pe blog, obținute dintr-un proces fotografic intuitiv și
autodidact, a reușit să obțină o bursă la Savannah College of
Art and Design (SCAD) din Atlanta. I s-a oferit un fellowship
grant pe baza meritelor academice, în valoare de 24.000
de dolari, precum și un grant suplimentar, de încă 10.000
de dolari, oferit studenților de succes. „Așa am descoperit
că sensul pe care îl dau lumii din jurul meu, prin arta pe
care o creez, este foarte apreciat aici“, zâmbește Gabriela. A
intrat în legătură cu redactori de la reviste precum Southern
Living, Atlanta Magazine sau cu postul HGTV, oameni care
i-au apreciat viziunea diferită și atipică și au susținut-o
în demersul ei artistic. Lumea din imaginația ei exista cu
adevărat, doar că nu acasă, ci la mii de kilometri distanță,
peste Ocean.
În prezent, ca studentă în al doilea an la SCAD, Gabriela
își pregătește absolvirea, în paralel cu activitățile de asistent
universitar și „peer tutor“ care oferă asistență academică
studenților în toate ariile legate de fotografie și software
creativ. Când nu e la facultate, lucrează la proiecte care
abordează imaginea fotografică într-un mod neconvențional
și care se inspiră, paradoxal, tocmai din cultura tradițională
românească. „Sunt teme contemporane largi, dar personale,
în care mulți se pot regăsi“, explică ea. „Vreau să dau curaj
celor care se simt descurajați în creația artistică, să creadă
în visul lor și să știe că există sprijin și dincolo de puncte de
vedere închise sau demodate“.
Privind înapoi la toate locurile în care a trăit și joburile pe
care le-a avut, Gabriela simte că conectat cu puncte invizibile
toate experiențele de până acum, astfel încât cărarea să
o aducă exact în punctul care i se potrivește cel mai bine.
„Am avut un drum atipic, creat pe măsura aspirațiilor
mele“, crede ea. Exact ca în cărțile cu jocuri din copilărie,
când trebuia să trecem creionul printr-o serie de puncte
numerotate, astfel încât strădania noastră să transforme o
mare de puncte aleatoare într-o imagine clară și concretă.
O întrebare stăruie, însă: mai poate România să fie „acasă“?
„Momentele cele mai grele din viața mea au fost cele în care
a trebuit să renunț să mai sper că pot să mă întorc definitiv
acasă“, recunoaște Gabriela. „Nu mi-am renegat niciodată
identitatea, însă nici nu am căutat să fac astfel încât fiecare
țară prin care am trecut să fie «România»“.
Un lucru știe sigur: dacă acasă se simțea neînțeleasă, în
America a simțit taman contrariul. „Brusc, nu era o persoană
care să-mi înțeleagă gândurile, perspectiva și trăirile artistice,
ci o infinitate de persoane“, își amintește ea. „Am crescut în
primele două luni cât alții în zece, fiindcă Statele Unite au fost
țara în care am auzit de cele mai multe ori «Da, sigur că se
poate»“. Și, indiferent unde ar fi casa adevărată a sufletului ei,
așa ceva nu se uită niciodată.
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Vine dintr-o familie care a luat viața de la capăt în America, după Revoluția din ‘89, iar
„acasă“ este acum metropola tuturor posibilităților, New York. Cu o carieră de succes
în lumea cosmeticelor de lux, Andreea Diaconescu se străduiește să joace rolul de
ambasador al spiritului românesc.
de Diana-Florina Cosmin

S

alata de vinete. Categoric. Dacă
ar avea o baghetă magică prin
care să creeze, instataneu, o
„oază“ de Românie în America și
viceversa, Andreea ar „teleporta“
din țara noastră neaoșa salată de vinete. „Aș
aduce-o în fiecare colț din America“ râde ea,
„și aș aduce și spiritul puternic de familie
al românilor, care reprezintă un exemplu
extraordinar pentru copiii lor“. Copiii români
cresc cu ideea că legăturile de familie sunt
fundamentale și impenetrabile, un lucru pe
care Andreea îl consideră sănătos pentru
societate. A avut exemplul mamei ei, care
s-a decis să părăsească România la doi ani
după Revoluție, din dorința de a le oferi
Andreei (pe atunci în vârstă de 12 ani) și
fratelui ei, în vârstă de 16 ani, o viață cu
mai multe posibilități. „Mama este cea mai
mare inspirație din viața mea“, recunoaște
Andreea. „A lăsat în urmă tot ce cunoștea
în România, ca să meargă cu doi copii în
străinătate și să înceapă de la zero“. A învățat
engleza singură, s-a dus la facultate și și-a
luat masteratul, iar acum 15 ani și-a fondat
propria companie de imobiliare. „Mama m-a
învățat să fiu tare, să știu când să-mi folosesc
inima și când să mă lupt“, zâmbește ea.
Andreea recunoaște, însă, că începuturile
au fost dificile chiar și pentru ea, ca
adolescentă de 12 ani. Avea senzația stranie
că nu-și găsește locul, că totul este altfel și
că obiceiuri care păreau absolut normale în
România par aici complet ciudate. I-a luat
câteva luni de engleză intensivă și de reajustare
sufletească pentru a înțelege regulile noii ei
lumi, dar odată însușite, a devenit una de-a
lor. Crescând în spiritul american al muncii
și al antreprenoriatului, a început de la 15 ani
să lucreze după ore la biroul de avocatură
din Philadelphia, unde era pe atunci angajată
mama ei. Îndosaria acte și îndeplinea diferite
sarcini administrative, dar a fost experiența
care a învățat-o cu adevărat valoarea banului.
„Cu primul meu salariu mi-am cumpărat o
rochie și a fost rochia mea favorită pentru
mulți ani“, zâmbește ea. Își amintește cum
mergea spre birou, printre oameni grăbiți și
ocupați, și era fericită că are la rândul ei un
loc spre care să se grăbească. „Mergeam și mă
gândeam la ce anume aș vrea să fac în viață și la
posibilitățile nelimitate pe care le oferă această
țară“, își amintește ea.

Dorindu-și să lucreze pentru un brand
de modă sau o casă renumită, imediat după
absolvirea facultății de International Business
& Marketing Andreea s-a angajat ca stilist la
un concept-store foarte șic de pe 5th Avenue,
fermecătorul „Henri Bendel“. A fost o perioadă
în care a interacționat cu clienți din toată
lumea, învățând aproape totul despre arta
prezentării produselor, dar în același timp a
devenit tot mai interesată de munca din spatele
tejghelei și de activitatea departamentelor de
strategie. „Atunci am decis că, orice aș face în
viață, vreau să fiu eu cea care face strategia, să
fiu creierul din spatele deciziei“, își amintește
ea. A schimbat macazul, devenind Marketing &
PR Assistant pentru „Henri Bendel”, iar după
câteva luni, când a apărut la orizont postul
de Account Executive pentru un brand de
bijuterii numit „Alex and Ani“, Andreea a fost
pe fază. Noua experiență a adus-o pe radarul
unor branduri de talia retailerului de lux
„Nordstrom“, însă, paradoxal, jobul ei de vis
nu i-a adus și satisfacția profesională pe care o
visase.
A fost nevoie de un nou job, la brandul de
produse cosmetice „Bliss“, pentru ca Andreea
să aibă, în sfârșit, momentul ei de revelație.
Din prima zi la Bliss, unde s-a ocupat de o linie
de produse pentru îngrijirea tenului, a știut
că și-a găsit vocația. În paralel, a început să
colaboreze la dezvoltarea conceptelor SPA din
cadrul noilor hoteluri „St.Regis“, iar pasiunea ei
pentru industria frumuseții a devenit o poveste
de dragoste în toată regula.
În CV-ul ei și-au mai făcut loc, în timp,
experiența de director de marketing al
companiei de produse de îngrijire a părului
Warren-Tricomi, apoi cea de director de
licensing și responsabil de dezvoltarea liniilor
de cosmetice ale celebrităților, iar momentul
care a schimbat total regulile jocului a venit
odată cu telefonul primit de la Calvin Klein.
Rapid, Andreea s-a trezit responsabilă de
Global Marketing pentru faimosul brand cu
o cifră de afaceri de aproape 400 de milioane
de dolari anual, iar cei trei ani petrecuți în
cadrul firmei-mamă Coty au reprezentat cea
mai bună școală de business și marketing. „În
acea perioadă, Calvin Klein a fost prioritatea
numărul unu în cadrul Coty, așa că toți ochii
erau pe mine“, recunoaște ea. „Am învățat
să fiu cool sub presiune, să lucrez extrem de
repede și să nu fac rabat de la detalii“.
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De câteva luni, Andreea s-a întors la o
iubire mai veche: produsele pentru îngrijirea
tenului, în postura de Global Skincare Manager
al Estée Lauder. Fișa postului ei include totul,
de la analiza pieței și detectarea nișelor încă
neexploatate, până la colaborarea cu echipa de
cercetare și dezvoltare, testarea noilor formule,
crearea ambalajelor produselor și coordonarea
activității de PR, publicitate și comunicare
digitală. „Este un proces complet, la 360 de
grade, care începe cu o idee și se termină cu
o lansare“, explică ea. Și, pentru că România
are încă un loc special în sufletul Andreei, o
parte din timpul ei liber merge către MARA
SOCIETY, o organizație de binefacere cofondată în 2010 alături de alte trei românce din
New York, al cărei scop este să sprijine diferite
organizații caritabile din România. Practic,
cele patru prietene organizează spectacole și
manifestări culturale românești la New York,
promovând cultura românească și apoi donând
sumele încasate.
Dacă salata de vinete ar fi darul imaginar al
Andreei pentru patria ei adoptivă, din America
în România ar aduce, în contrapartidă,
optimismul și convingerea că poți să faci
absolut orice vrei, cu condiția să fii perseverent
și să-ți pui mintea la contribuție. „Americanii
au în cultura lor convingerea neștirbită că poți
obține orice, prin muncă susținută“, crede ea.
„Că puterea este în mintea ta“. De aceea și-a și
dorit atât de mult să ajungă din Philadelphia la
New York, după terminarea facultății, deși nu
îi era foarte clar în minte ce carieră și-ar dori
să urmeze. Și, chiar dacă a avut o perioadă în
care s-a simțit debusolată, viața i-a confirmat
că răspunsurile vin atunci când ai curajul să
faci primii pași în necunoscut. „Mi-era teamă
că niciodată n-o să-mi găsesc o carieră de care
să mă îndrăgostesc, iar când colegele mele
erau promovate, eu mă simțeam pierdută, ca
și cum aș fi ratat ultimul tren“, își amintește
ea. „M-am simțit frustrată, dar n-am vrut să
renunț până când nu-mi găsesc jobul dorit și
l-am găsit până la urmă!“. Apoi zâmbește, cu
siguranța de sine a omului ajuns, în sfârșit, în
locul care i se potrivește cel mai bine: „Când îți
place cu adevărat ceea ce faci, nici nu se simte
că muncești“.
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Mic tratat despre

LEGILE VIEȚII
A studiat
arhitectura
la București,
dar a ajuns să
țină prelegeri
la congresele
internaționale
de Feng-Shui
din Singapore,
Australia și
Shanghai. Cum a
ajuns o româncă
să inoveze
într-o străveche
știință rezervată
orientalilor?
de Diana-Florina
Cosmin
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M

ignonă, cu ochi mari și un
zâmbet imens, Cristina Groza
pare, la prima vedere, deosebit
de fragilă și de sensibilă,
având ceva din delicatețea
de porțelan a asiaticelor. E un lucru care,
îmi mărturisește râzând, a ajutat-o puțin în
momentul în care a intrat pentru prima dată
în universul Feng-Shui, pentru că trăsăturile
ei par să aibă, nativ, un strop din misterul
fizionomiilor orientale.
Aventura ei asiatică a început, însă, cu zece
ani în urmă, când ideea optimizării spațiului
după principii clare de analiză matematică și
calcul i-a trezit curiozitatea tinerei absolvente
de arhitectură. A fost fascinată să descopere
că o denumire care la acea vreme le părea
românilor exotică și ezoterică deopotrivă –
„Feng-Shui“ – se bazează, de fapt, pe enorm
de multe reguli matematice, verificate și
transmise din generație în generație de mii
de ani. Convinsă că științele orientale ale
armonizării spațiului se îmbină perfect cu
pasiunea ei pentru arhitectură, Cristina a
investit mii de euro în cursuri de perfecționare
și călătorii în Singapore, Hong Kong și
Thailanda, pentru a obține un atestat din
partea Asociației Internaționale de Feng-Shui.
După zeci de cursuri, dar și proiecte FengShui semnate în toată lumea, din Ungaria,
Spania și Austria până în Australia și Singapore,
la vârsta de 33 de ani (în prezent are 36),
românca a devenit cel mai tânăr maestru FengShui din lume. De atunci încoace, face naveta
între București și...toate colțurile Asiei, unde
participă la congrese internaționale alături de
marii specialiști Feng-Shui. „Dincolo de rolul
meu de specialist, mă bucur că sunt, indirect,
și un ambasador al țării mele“, recunoaște
Cristina. Faptul că un arhitect dintr-o țară
fără nicio tradiție privind această știință ține
prelegeri de Feng-Shui cot la cot cu Mari
Maeștri de renume, precum Raymond Lo,
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Tan Khoon Yong sau Vincent Koh, reprezintă
dovada clară că pasiunea investită în studiu și
perfecționare continuă dă roade, indiferent de
circumstanțe sau bariere geografice.
De tot atâta timp, Cristina ține și cursuri
de formare în Feng-Shui și Astrologie Chineză,
imaginea acestor științe schimbându-se
radical în ultimii ani în conștiința românilor.
Dacă prin 2005 se străduia să le explice
oamenilor că „Feng-Shui“ nu este ceva
făcut la întâmplare, pe intuiție, fler sau
percepții de energii și aure, ci rezultatul
unor complicate raționamente matematice,
personalizate pe fiecare spațiu în parte, în
prezent receptivitatea a crescut, ca și interesul
oamenilor. Din lucrul cu proprii ei cursanți,
Cristina a venit și cu o idee ambițioasă, care
i-a surprins chiar și pe profesorii ei din Asia.
Momentan, este primul și singurul maestru de
Feng-Shui din lume care a inițiat programe de
pregătire în Feng-Shui pentru adolescenți, cel
mai tânăr „student“ având vârsta de nouă ani
în momentul participării la cursuri.
„Nu e vorba doar de a pregăti viitori
specialiști în domeniu“, explică ea, „ci de a-i
învăța pe tineri să se ghideze mai cu folos în
viață și să fie conștienți din timp de potențialul
din ei și din tot ceea ce îi înconjoară“. Până
la finalul acestui an, Cristina urmează să
lanseze și prima ei carte, cel mai probabil la
Congresul Internațional de Feng-Shui din
Shanghai, în paralel cu prelegeri, cursuri și
proiectele de Feng-Shui pe care le semnează
atât în România, cât și în alte părți ale lumii.
Mediul de business se deschide și el tot mai
mult către această știință, iar dintre proiectele
semnate alături de Maestrul Raymond Lo, în
Singapore, Thailanda sau China, majoritatea
a avut drept clienți corporații sau lanțuri
de magazine. Printre marii adepți ai FengShui-ului se numără însă, de ani de zile,
oameni de business precum Steve Wynn, care
a construit celebrul Hotel Bellagio din Las

Vegas după principii Feng-Shui, sau Donald
Trump, cu al său Trump Tower de pe 5th
Avenue, compartimentat după specificațiile
consultantului său Feng-Shui.
Deși ideea de Feng-Shui m-a intrigat
dintotdeauna, recunosc că am avut, o vreme,
micile mele dubii pe această temă, dileme
firești care apar în momentul în care ne aflăm
în fața unui domeniu complet necunoscut.
Ca și în cazul Cristinei însă, descoperirea
matematicii din spate mi-a relaxat
preconcepțiile și m-a făcut să încerc să înțeleg
mai bine mecanismele din culise. De aceea mi
s-a părut cu atât mai relevant să am ocazia să
dialoghez și cu Mark Tan, fiul Marelui Maestru
Tan Khoon Yong, unul dintre specialiștii FengShui cu care Cristina lucrează de ani de zile în
Singapore.
La întrebarea mea, legată de prima
impresie pe care i-a lăsat-o o tânără româncă
dornică să performeze în Feng-Shui, Mark
mi-a răspuns cu un zâmbet aproape la fel de
larg ca al Cristinei. „Trebuie să recunosc că
interesul Cristinei în Feng-Shui a fost ceea ce
m-a intrigat de la început și continuă să mă
intrige“, recunoaște el, „dar cred că succesul ei
este bine-meritat, ca al tuturor oamenilor care
fac eforturi și investesc timp și energie să fie
tot mai buni la ceea ce fac“.
Această perfecționare continuă, ca și
răbdarea de a înțelege și studia cu adevărat,
până în cele mai mici detalii, orice lucru care
te interesează, stă de altfel la baza științelor
orientale. „Feng-Shui este un concept asiatic
bazat eminamente pe ciclicitate“, explică Mark,
„pentru că absolut totul, de la natură până la
factori economici și politici, urmează o mișcare
ciclică“. Dacă Soarele răsare și apune de la
începutul vremurilor, iar sezoanele se succed
în aceeași secvență pentru eternitate, și viața
are ciclurile ei, al căror studiu este aprofundat
și perfecționat în Asia de milenii întregi. „Rolul
acestor științe este să ne ajute să înțelegem
care este ciclul vieții în care ne aflăm în fiecare
moment și, în consecință, să ne pregătim mai
bine pentru lucrurile care ni se întâmplă“,
crede el. „Când înțelegi foarte bine aceste
principii, ești capabil să le folosești în favoarea
ta în fiecare moment, iar Cristina se pricepe de
minune la acest lucru“.
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SPOT

GABRIEL
B ES P O K E
Au o deja o mică istorie de cinci ani în spate,
pornită din pasiunea pentru eleganță masculină,
dar și din dorința de a crea cămăși, costume și
accesorii pentru gentlemanul român care știe
exact ceea ce își dorește.

Cum a început istoria Gabriel Bespoke şi cât de
dificil a fost să va impuneţi pe o piaţă pe care
existau deja branduri celebre?
Povestea noastră a început exact acum 5 ani.
Ne-am propus atunci să venim în întâmpinarea
domnilor din România şi să le oferim produse şi
servicii premium la un preţ acceptabil. Am început
prin realizarea de cămăşi la comandă: am importat
ţesături de lux de la Acorn Fabrics, am angajat oameni în
producţie şi am dat drumul la treaba. Între timp ne-am
extins gama de produse oferite, iar în 2013 am introdus
costumele şi pantofii pe comandă şi accesorii de lux de

la The Urban Ties. Toate produsele noastre
sunt de cea mă înalta calitate şi reflectă
filozofia brandului, respectul pentru client.
Nu a fost un drum uşor, dar am reuşit,
chiar dacă pe piaţă concurăm cu branduri
celebre a căror putere de marketing o
depăşeşte mult pe a noastră. Noi ne-am
bazat pe 3 lucruri: calitatea produselor şi a
serviciilor, respect faţă de client şi preţuri
decente.
Cât durează realizarea unui costum
bespoke, cap-coadă, şi care sunt
etapele?
Putem realiza costume atât bespoke,
cât şi made to measure. Costumele
bespoke se adresează, în special,
cunoscătorilor şi celor care au la dispoziţie
timpul necesar pentru realizarea să.
Procesul durează aproximativ două luni
şi implică mai multe probe. Un costum
bespoke se realizează literalmente de la
zero. Se măsoară corpul, se realizează un
tipar nou, se construieşte un prototip din
care va rezultă produsul finit.
Însă majoritatea costumelor pe care
le vindem sunt made to measure, metodă
mai eficientă din punct de vedere al muncii
şi al timpului necesar. Diferenţa este că
realizăm un tipar plecând de la un tipar deja
existent. În rest procesul este asemănător,
dar durează doar patru săptămâni. În cazul
unor situaţii urgenţe, costumul made to
measure poate fi realizat şi în șapte zile.

Ce presupune un costum bărbătesc
impecabil?
Un costum impecabil trebuie să fie
complementat şi de o atitudine pe măsură.
Degeaba porţi un costum de 5000 de euro
dacă laşi de dorit prin comportament.
Pe lângă faptul că un costum impecabil
trebuie să fie realizat dintr-o stofă de
calitate, să fie făcut pe comandă, conform
măsurilor proprietarului, acesta trebuie să
fie purtat cu demnitate şi decentă.
Cum au evoluat gusturile
şi aşteptările clientului român,
în ultimii ani?
O problema pe care o avem şi
o întâlnim des este lipsa de educaţie
a publicului român în materie de
vestimentaţie bărbătească. Multe
persoane nu ştiu nici ce vor, nici ce au
nevoie şi nici cum să poarte ceea ce au.
Aici, însă, venim în întâmpinarea clienţilor
şi îi consiliem în funcţie de nevoile
fiecăruia. Există, bineînţeles, şi clienţi
care atunci când ne calcă pragul ştiu ce
îşi doresc şi mai mult, sunt la curent cu
trendurile internaţionale. Ne bucurăm
mult când vedem clienţi pasionaţi, atenţi
la detalii.
Ce diferenţiază Gabriel Bespoke de
alte branduri de profil?
Cred că un element ce ne defineşte
este atitudinea pe care o avem către
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clienţii noştri, respectul faţă de ei. Am
întâlnit cazuri în care, în showroom, au
venit persoane care, din acest punct de
vedere, erau nemulţumite de serviciile
şi atitudinea altor retaileri. Pentru noi
satisfacţia clientului este mai importantă
decât profitul imediat. Şi, astfel, reuşim să
ne fidelizam cumpărătorii. În plus, aceştia
beneficiază de consilierea şi expertiză
noastră pe toată perioada experienţei în
showroom-ul Gabriel Bespoke.
O altă diferenţa ar fi şi preţurile. Fiind
o organizaţie mai mică, ne permitem o
politică a preţurilor mai relaxată decât
alte branduri de pe această nişă. Vorbim
de un raport calitate - preţ foarte bun.
Punem la dispoziţia clienţilor noştri o
gamă de peste 1.000 de stofe din lână
100% şi peste 250 de ţesături din bumbac
egiptean 100%, produse la renumitele
ţesătorii Holland&Sherry, Acorn sau
Dormeuil din Marea Britanie, Vitale
Barberis Canonico, Lanificio Fratelii
Cerruti, Albini sau Canclini din Italia.
Cum aţi caracteriza, într-o propoziţie,
clientul care se îmbracă la Gabriel
Bespoke?
Clienţii Gabriel Bespoke sunt cel
mai bine caracterizaţi prin faptul că sunt
domni. Aceştia pun accentul pe calitate
şi autenticitate şi sunt atenţi la detalii.
Însă, foarte important, dincolo de stil şi
eleganță sunt adevăraţi gentlemen.
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ȚIE CE-ȚI MOBILEAZĂ VISURILE?
„Good life“ înseamnă și „good living“, ceea ce ne duce cu gândul la locuri
cu poveste și la inspirații prețioase legate de design și de viață frumos

Filarmonica high-tech

Noua filarmonică pariziană vrea
să revoluționeze arhitectura
spațiilor muzicale, reconfigurând
în același timp geografia turistică
a Parisului. Ne-am plimbat în
exclusivitate printre „balcoanele
plutitoare” ale arhitectului Jean
Nouvel, pentru a descoperi
secretele unei clădiri care a
căpătat deja o viață proprie.
de Diana-Florina Cosmin, Paris
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upă fiecare vizită pe care am avut
ocazia s-o fac, în ultimii doi ani,
în câte un muzeu nou-deschis
sau în câte un spațiu cultural
proaspăt-inaugurat, am plecat
cu emoția unei descoperiri extraordinare.
Cel mai adesea nici nu ținea de unicitatea
exponatelor, ci de plăcerea de a ști că am luat
parte la o experiență, că mi s-a întâmplat
ceva notabil și că, preț de câteva ore, nu am
fost doar spectator pasiv, ci mult mai mult.
Am învățat să bat la tobe și să fac muzică pe
calculator într-un muzeu din Montluçon, am
experimentat o jumătate de oră din viața unui
vulcanolog într-un centru din ClermontFerrand și m-am îmbrăcat în costume de
teatru victoriene într-un muzeu din Moulins.
În varianta milenistă, muzeele, galeriile de
artă sau sălile de spectacole au încetat a mai
fi spații în care „rulează” în buclă mesaje
culturale, transformându-se tot mai pregnant
în locuri de interacțiune, dialog și experiment
nemijlocit. Și, pentru prima dată, un spațiu
eminamente clasic, precum filarmonica celui
mai fascinant oraș din lume, Parisul, urmează
aceeași rețetă câștigătoare.
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Inaugurată pe 14 ianuarie, Filarmonica din
Paris se află încă parțial în construcție, ceea
ce nu pare să-i deranjeze deloc pe cei 2.400
de cumpărători de bilete care au făcut ca
spectacolele să se joace cu casa închisă până la
finele anului. Văzută din afară, clădirea ar putea
fi un spectaculos muzeu de artă modernă,
cu exteriorul integral din aluminiu în mai
multe nuanțe de gri, „solzii” metalici care se
văd din exterior fiind, de fapt, reprezentări
ale motivelor unor păsări în zbor. Se află
într-o zonă puțin bătută de pașii turiștilor,
în Nord-Estul Parisului, mai exact în cadrul
complexului „Cité de la Musique”, care mai
include două săli de câte 900, respectiv 250 de
locuri, plus o mediatecă și un muzeu al muzicii.
Pentru melomanii francezi, „orașul muzical”
a reprezentat încă de la inaugurarea sa, în
1995, un punct de interes pe harta Parisului,
însă – după cum recunosc și inițiatorii
preoiectului - prea puțini erau turiștii dornici
să se aventureze în Arondismentul 19, mai sus
de cartierul Montmartre, pentru a descoperi
un muzeu de instrumente muzicale sau a
asculta un concert. De aici și dorința guvernului
francez, în parteneriat cu Primăria Parisului,

trăită. Rubrica noastră de noutăți și povești de design își propune să educe gusturi atemporale, să ofere sfaturi și
inspirație concretă și, mai ales, să furnizeze... material pentru visare.

de a crea un obiectiv turistic nou-nouț, care
să servească atât cultura, cât și ambițiile de
dezvoltare ale laturii estice a Capitalei franceze.
Început în 2006, proiectul a fost realizat
de arhitectul francez Jean Nouvel (care mai
construise și filiala din Abu Dhabi a muzeului
Luvru, precum și DR Koncerthuset din
Copenhaga), în parteneriat cu doi specialiști
în acustică veniți tocmai din Noua Zeelandă
și Japonia, Sir Harold Marshall și respectiv
Yasuhisa Toyota. Pentru prima dată, un arhitect
lucrează umăr la umăr cu acusticienii pentru
a reconfigura complet modul în care ar trebui
să arate o sală de concert și, mai ales, pentru
a răsturna toate convingerile publicului
despre ceea ce se poate întâmpla într-un
asemenea spațiu. Îndrăgostit de formele
fluide și geometrice (care se regăsesc atât la
exterior, cât și pe holurile decorate cu frunze
metalice, replici ale copacilor din afara clădirii),
Nouvel a regândit „La Grande Salle” ca pe un
spațiu mutabil și lesne de transformat, care
poate găzdui cu aceeași lejeritate un concert
simfonic, un recital al unei formații rock sau
lansarea celui mai nou album al unui star
pop. Balcoanele și logiile, elemente clasice în

arhitectura unei săli de concert, par că plutesc
în jurul scenei, ceea ce, inclusiv din punct de
vedere tehnic, nu e deloc departe de adevăr: ele
nu sunt lipite de perete, ci suspendate într-un
singur punct, astfel încât sunetul să se propage
circular, întorcându-se prin spatele lor sub
forma a ceea ce Laurent Bayle, președintele
Filarmonicii, numea ,,un ecou misterios,
ca și cum muzica ar veni direct către tine,
învăluindu-te din toate părțile”. În plus, cea mai
mare distanță dintre un spectator și scenă este
de 32 de metri, spre deosebire de 40 sau 50 în
sălile simfonice clasice..
Pereții în nuanțe de alb și respectiv ocru
sunt brăzdați pe toată suprafața de forme
geometrice precum dreptunghiuri încastrate
sau, din contră, ieșite în relief, care par opera
unui designer avangardist al zilelor noastre.
De fapt, ele reprezintă artificii acustice menite
să direcționeze sunetul între scenă, partea de
jos a auditoriumului și balcoanele plutitoare,
ajustând propagarea acestuia până în cel mai
mic detaliu. O asemenea precizie era absolut
necesară, având în vedere planurile mari pe
care Nouvel și echipa lui le-au trasat din start
pentru acest spațiu: în mod unic pentru o
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filarmonică, diferitele porțiuni ale sălii pot
fi permutate în fel și chip, transformând
scena și auditoriul în locul ideal pentru
London Symphony Orchestra sau Berliner
Philharmoniker, dar și pentru un concert
de jazz, un festival de muzică pop ori pentru
înregistrarea CD-ului unui celebru pianist
(acustica sălii este deosebit de bună pentru
pian, ceea ce a transformat-o deja într-o
atracție pentru marile nume în domeniu).
Pe lângă mini-festivalurile pe care instituția
le organizează în fiecare weekend, pentru a
atrage turiștii (cu teme dintre cele mai diverse,
de la „Muzica Palatului Versailles” până la
„Arta realizării de remixuri muzicale”), foarte
populare sunt deja așa-numitele „concerte
participative”, unde spectatorii pot veni pe
scenă să exerseze un anumit instrument
muzical alături de un artist consacrat. Totul
de dragul acelei senzații de experiment și de
apartenență la un loc, pe care fiecare spațiu
cultural al secolului XXI se străduiește să
ni-l dăruiască. Mai mult ca oricând, cultura
încearcă să vândă, și o face cu mijloacele ei,
inovând și schimbând total regulile jocului.
„La Grande Salle”, împreună cu cele cinci
săli de repetiție ultra-moderne, spațiile
expoziționale (unde se desfășoară, în prezent,
expoziția itinerantă „David Bowie”), plus un
restaurant și un bar, au implicat o investiție
de peste 380 de milioane de euro, împărțite
între guvern (45%), oraș (45%) și respectiv
regiune (10%). O investiție făcută nu doar în
numele culturii, ci și în anticiparea așanumitului „Grand Paris”, metropola viitorului,
în care Estul Parisului va juca un rol tot
mai important, prin clădirile de birouri și
campusurile tehnologice care urmează să-și
stabilească sediul aici.
„Filarmonica din Paris este un simbol al
unor probleme sociale mult mai ample”, ne-a
explicat tot Laurent Bayle. „Vrem să rearanjăm
și să confruntăm în același timp convențiile
care ne divizează din punct de vedere cultural:
muzică clasică versus muzică modernă, artiști
consacrați versus artiști aflați la început de
drum, amatori versus profesioniști, studenți
la Conservator versus copii curioși”. În
filarmonica desenată de Nouvel e loc pentru
toată lumea și, mai ales, distanțele sunt mult
diminuate tocmai pentru a anula ierarhiile și
frontierele. Nu doar cele de la nivel fizic, ci și
la nivel de mentalitate, aceleași bariere care
ne împiedică să întindem mâna, să atingem, să
întrebăm sau chiar să avem curajul să testăm
noi înșine. Printre balcoanele plutitoare din
„Grande Salle”, sunetul muzicii se propagă
direct în viețile noastre. r
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Despre poeme și spirit urban
Ioana și Marius Enache au
ales să dea o a doua viață unor
locuri cu poveste: o vilă istorică
din Sinaia, Poem-Boem, și un
apartament bucureștean care
îmbină cosmopolitismul și
tradiția,R‘Urban. Te invităm în
două „ambasade“ turistice ale
României, de care nu poți să nu
te îndrăgostești.
de Diana-Florina Cosmin
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a întâlnirea noastră, într-o
cafenea cochetă de lângă Ateneul
Român, Ioana a venit cu un
buchet adorabil de flori albe,
numite „flori de gheață“, pe care
mi l-a oferit împreună cu o mărturisire
delicată: „La început nici nu știam cum se
cheamă, dar de când le-am mirosit prima
dată, sunt îndrăgostită de ele“. Aveam
să aflu curând că Ioana se îndrăgostește
rapid și iremediabil de locuri, experiențe,
mirosuri și istorii, însă îndrăgostirea ei nu
e nicidecum pasivă.
Este un om care visează și face, care
simte și acționează instantaneu. Așa a
transformat dragostea ei și a soțului pentru
Provence într-o adorabilă grădină de
ierburi provensale în curtea casei, pasiunea
pentru istorie într-o asociație menită să
redescopere comorile uitate din Sinaia și
iubirea pentru locuri cu poveste în două
destinații turistice care nu seamănă cu
nimic altceva: Poem-Boem și R’Urban.
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Prima, cu denumire romantic-poetică,
este o vilă din 1925, așezată pe drumul spre
Cumpătu, în Sinaia, și construită de celebrul
arhitect interbelic Toma T. Socolescu, din
dragoste pentru soția sa, Florica. Între
cele două Războaie Mondiale, aristocrația
vremii alesese Sinaia regală drept loc de
petrecere a timpului liber, de unde și bogăția
arhitecturală a micului orășel prahovean,
care ascunde vile, conacuri și căsuțe create
de marii arhitecți ai secolului trecut.
Vila veche de aproape o sută de ani, care
urma să primească numele „Poem-Boem“,
a apărut în viața familiei Enache cu circa
opt ani în urmă, când soțul Ioanei, Marius
– născut și crescut în Sinaia – a descoperit
un anunț de vânzare. A sunat și a aflat că vila
tocmai fusese cumpărată de altcineva, așa că
s-a consolat cu gândul că, pur și simplu, nu
a fost să fie. „Bunicii lui Marius au pierdut
casa copilăriei lui, așa că o casă în Sinaia
era un lucru pe care și-l dorea foarte mult“,
explică Ioana. Câteva luni mai târziu, primea

În
restaurarea
vilei PoemBoem, soții
Enache
și-au dorit
să recreeze
viziunea
inițială a
arhitectului
Toma
T.Socolescu.

un alt telefon, prin care era anunțat că primul
cumpărător se răzgândise, așa că vila care îi
atrăsese atenția se afla din nou pe piață.
„M-a sunat și mi-a spus că are să-mi
arate un loc special, așa că vine să mă ia de la
serviciu“, își amintește Ioana, care lucrează
într-o companie multinațională. „Nu mi-a
spus, însă, că acel loc e tocmai în Sinaia“.
Seara în care a dus-o să-i arate vila rămâne
în memoria Ioanei drept o amintire aproape
suprarealistă: în timp ce ea se plimba prin
încăperile cu tavan înalt, Marius redacta deja
pe laptop contractul de vânzare-cumpărare,
pentru a-l scoate pe loc la imprimanta cu
care venise pregătit în portbagaj. Mai mult
chiar, scosese de la bancă și avansul, pentru a
fi sigur că bate palma pe loc cu proprietarul.
„Partea amuzantă e că retrăsese banii, dar îi
uitase acasă, așa că ne-am urcat în mașină, cu
tot cu proprietar, și am venit în toiul nopții la
București, ca să-i dăm avansul“, își amintește,
râzând, Ioana. La momentul respectiv însă,
recunoaște deschis că nu a prea zâmbit: având

deja un credit la bancă, achiziția vilei ar fi
implicat un al doilea și, în consecință, o nouă
povară financiară pentru familia lor. „Șase
luni nu am vrut să aud de casă, s-o văd sau să
știu nimic de ea“, recunoaște Ioana.
Încetul cu încetul, fiind siliți să facă
naveta trei zile pe săptămână pentru a se
ocupa de renovarea vilei, Ioana a prins drag
de „Poem- Boem“ (nume găsit de Marius), iar
greutățile financiare au început să pălească
în fața plăcerii de a redescoperi un mic
monument arhitectonic, care merita o soartă
mult mai bună decât cea de care avusese
parte în perioada comunistă, când fusese
recompartimentat pentru a găzdui mai multe
apartamente. „Am început să-mi imaginez
«cum ar fi dacă...» și cum ar putea ajunge să
arate din nou acest loc absolut minunat“, își
amintește Ioana.
Au căutat un arhitect mai în vârstă,
familiarizat cu stilul epocii, dar și cu
materialele de atunci, în încercarea de a
readuce casa cât mai aproape de viziunea lui
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Socolescu. Ca designer de interior, au apelat
la Irina Solomon, care a știut să traducă
în variantă tridimensională imaginea pe
care Ioana o avea foarte clară în mintea ei.
Când proiectul era aproape gata, au dat din
întâmplare și peste niște planuri vechi ale
casei, descoperind, spre fericirea lor, că
varianta de compartimentare inițială semăna
nespus de tare cu modul în care regândiseră
ei amenajarea. „Ne-am bucurat foarte mult că
am putut intui ideea pe care a avut-o inițial
arhitectul“, zâmbește ea.
În cei aproape trei ani de lucru la casă,
au trecut pe rând de la agonie la extaz: de
la descoperirea de apă în subsol și nevoia
unui studiu hidro („20.000 de euro au intrat,
efectiv, în pământ“, recunoaște ea) până la
mici revelații, precum izvorașul cu apă curată
captat în spatele casei de arhitectul Socolescu
sau prietenii neașteptate legate cu meșterii
care au renovat vila.
Ioana recunoaște, râzând cu poftă, că a
stat ore-n șir cu ei, „la o farfurie de ciorbă“,
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Apartamentul R‘Urban
este locul în care a
copilărit Ioana și se află
într-o zonă istorică a
Bucureștiului.

explicându-le cum să-și gestioneze mai
bine timpul și resursele. Atunci a înțeles că
problema constructorilor români care nu se
țin de cuvânt cu termenele-limită și care nu
respectă niciodată devizele inițiale nu ține de
rea-voință, ci și de o lipsă totală a abilităților
de management. „Le-am explicat cum să-și
urmărească cash-flow-ul, să-și calculeze
realist costurile, astfel încât să știe clienții
la ce să se aștepte, și să își aloce resursele
eficient“ își amintește ea. Răsplata a venit
sub forma unei mărturisiri făcute – tot la o
farfurie de ciorbă – câteva luni mai târziu.
„Mi-au spus «Doamnă, să știți că nu v-am mai
furat cu nimic la deviz, de multă vreme»“, își
amintește Ioana, râzând, „«pentru că ați fost
drăguță și ne-ați învățat multe lucruri»“.
O adevărată aventură a reprezentat-o
găsirea decorațiunilor de interior care să se
potrivească stilului casei și scotocitul pasionat
prin anticariate. „Revelația numărul unu a fost că
la anticariat nu-i ca la Ikea, unde te duci, te uiți,
apoi te duci acasă și te mai gândești o săptămână
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sau două“, povestește, plastic, Ioana. „Când vezi
un obiect care-ți place într-un anticariat, trebuie
să cumperi pe loc, fiindcă la a doua vizită nu-l
mai găsești“. Fiecare obiect din „Poem-Boem“ a
fost ales de mâna ei și cele mai multe au istorii
amuzante, precum candelabrul de cristal din
living, pe care l-a cumpărat de la un anticar și l-a
transportat, învelit într-o pătură, în mașina ei, un
minuscul Mini decapotabil. „N-o să uit niciodată
privirea vânzătorului, când a văzut cu ce vreau
să-l transport“, râde Ioana. „Se uita uimit, când
la mine, când la pătura în care învelise ditamai
candelabrul, când la mașină“.
Dacă în primele șase luni nu-și dorise să
audă nimic despre „Poem Boem“, pasiunea Ioanei
pentru micuța vilă interbelică a crescut atât de
mult încât la un moment dat ajunsese să ascundă
achizițiile vintage de ochii soțului. „Aveam prea
multe obiecte, cu un fotoliu am dormit doi ani
la capul patului, pentru că nu aveam unde să-l
depozităm“, își amintește ea. „Așa că ajunsesem
să cumpăr diverse piese și să le ascund pe la
prietene“. Și, chiar dacă inițial „Poem-Boem”
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nu fusese gândită ca un loc de închiriat, după
doi ani de la finalizarea proiectului soții Enache
au realizat că nu petreceau decât maximum
5-6 weekenduri, respectiv două săptămâni pe
an acolo. „Devenise cea mai scumpă vacanță a
noastră“, recunoaște ea.
Pentru că în vacanțele lor de vară în
Provence le plăcea să închirieze case sau
apartamente cochete ale localnicilor, în regim
„Home Away“, s-a gândit imediat să listeze
„Poem-Boem“ pe site-urile de profil din
afară. Au lăsat totul intact, de la oale, veselă
și o vastă arhivă muzicală până la colecții de
reviste și filme, iar 90% dintre clienții lor din
primii ani au fost străini dornici de locuri cu
poveste. „Aveți o mare problemă“, a sunat-o la
un moment dat pe Ioana un cuplu de polonezi.
„Noi am venit să explorăm România timp
de trei săptămâni și de o săptămână nu ne
îndurăm să ieșim din casa dumneavoastră,
pentru că e prea frumos totul“.
Ioana zâmbește când rememorează
asemenea întâlniri și povești providențiale,

care i-au confirmat intuiția inițială: faptul
că „Poem-Boem“ va atrage exact acea
categorie de oameni capabilă să aprecieze
și să înțeleagă strădania ei și a lui Marius.
Pentru că în timpul aventurii de renovare a
casei s-a reîndrăgostit de Sinaia, a decis să
fondeze și o mică asociație, „Redescoperă
Sinaia“, în parteneriat cu Muzeul Țăranului
Român. În paralel cu lucrările de construcție,
a bătut orășelul în lung și-n lat, pentru a
putea compune un tur de două ore al celor
mai vechi și spectaculoase case. Chiar lângă
ei se află Muzeul George Enescu, un loc mic și

Pentru că arta țărănească
autentică a cucerit chiar și casele
boierești din secolul trecut,
soții Enache și-au dorit un mix
contemporan de urban și rural.

pe nedrept necunoscut, dar care beneficiază
de audio-guides și recompune cu succes
adevărata poveste a marelui muzician.
Ascultând-o pe Ioana povestind cu
pasiune, (re)descoperi Sinaia cu alți ochi
și afli o sumedenie de lucruri mărunte și
fermecătoare, cum ar fi faptul că primul job
de „director de hotel“ a apărut la Sinaia (și a
aparținut valetului lui Cantacuzino, un om
pedant, care a fondat Hotel Caraiman și „Casa
Albă“, al doilea cel mai bun restaurant al țării,
în epocă), că Iehudi Menuhin a stat la „Vila
Carola“ în timpul în care a studiat cu Enescu,
sau că există o diferență de terminologie între
„sinaioți“ (cei născuți și crescuți în Sinaia) și
„sinăieni“ (cei care veneau să muncească sau
se stabileau aici în mod conjunctural).
Din bucuria faptului că oamenii care le trec
pragul o dată revin de mai multe ori, cei doi
s-au gândit să repete formula „Poem-Boem“
și în București, mai precis în apartamentul în
care a copilărit Ioana, pe strada Spătarului,
la câțiva pași de Muzeul Național Theodor
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Pallady. Un loc special, creat de arhitectul
Namescu la mijlocul secolului XX, și care
beneficiază de o circularitate fantastică
a spațiului. Înăuntru, au păstrat absolut
totul original, începând cu dalelele vechi de
marmură, care îi duc cu gândul la vechile
apartamente pariziene. Și, pentru că arta
țărănească adevărată a reușit să cucerească
subtil casele boierești din secolul trecut,
insinuându-se chiar și în sufletul aristocrației,
cei doi au decis să reediteze acea cucerire
în încăperile lor. Astfel, apartamentul din
București este decorat într-un stil românesc
autentic, de o ruralitate fermecătoare,
transpusă însă într-un spațiu urban, cu deplin
confort bucureștean. De la această îmbinare,
au decis să-l boteze R’Urban: rural și urban,
doi în unu. Cea mai mare satisfacție: „Când
cineva ne spune că nu a stat niciodată într-un
loc așa de frumos“, zâmbește Ioana. „Cât de
grozav e că, în loc să-i sunăm noi pe oaspeți
să le mulțumim, ne sună ei pe noi ca să ne
mulțumească?“. r
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ON TOP

RENDEZ-VOUS EN FRANCE
„4 ROUES SOUS 1
PARAPLUIE”
Dacă ai oftat vreodată la vederea
mașinuțelor Citroën din filmele vechi
franțuzești, află că poți trăi și tu
o experiență similară, în Parisul
secolului XXI. Mai precis într-un
adorabil Citroën CV cu acoperiș
decapotabil și cu propriul tău șofer,
care să-ți povestească aproape totul
despre istoriile secrete ale străduțelor
din jurul Arcului de Triumf sau al
Turnului Eiffel. Eu una am făcut un
turn nocturn al Parisului cu un 2CV
botezat „Jules” și condus de un simpatic
șofer italian, Damiano, absolvent de
Arte Frumoase. „Brâncuși m-a făcut să
mă îndrăgostesc de sculptură”, mi-a
mărturisit el, entuziasmat, auzind că
vin din România. „Așa ceva nu se uită
niciodată”. 4roues-sous-1parapluie.com

CITROËN CV
PARIS STORY
Știai că printre cei 12 apostoli ale
căror statui străjuiesc acoperișul
faimoasei Notre-Dame din Paris, unul
singur nu privește către oraș, ci către
cupola catedralei? Este vorba despre
Sfântul Toma, al cărui chip este, de
fapt, cel al arhitectului Viollet-leDuc, cel care a restaurat catedrala
la sfârșitul secolului XIX, adăugând
personajele grotești de pe acoperiș,
dar și statuile apostolilor. Le Duc s-a
înfățișat pe sine privind direct către
creația sa, ca un străjer al Catedralei
peste vremuri. Acesta și multe alte
asemenea secrete fermecătoare ale
Parisului sunt la îndemâna oricui
în cadrul muzeului interactiv și
multimedia din centrul orașului,
unde turiștii pot urmări documentare
scurte, dar extrem de savuroase,
despre istoria secretă a Capitalei
pariziene. paris-story.com
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PARIS
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Dincolo de obiectivele sale turistice faimoase în toată lumea, fosta Capitală imperială ascunde și mici
experiențe inedite, care te pot ajuta să prinzi cu adevărat gustul Franței. de Diana-Florina Cosmin

„PARIS MERVEILLES”
LA LIDO
După o pauză de patru luni, faimosul
cabaret parizian Lido, situat
chiar pe Champs-Élysées, și-a
redeschis porțile în aprilie cu un
nou spectacol - „Paris Merveilles”
- creat de Franco Dragone. Scena
reinventată în variantă high-tech,
cu proiecții impresionante ale
Parisului, este împărțită de 60
de artiști, între care dansatori,
acrobați, patinatori, cântăreți sau
chiar... înghițitori de săbii. Piesa
de rezistență: un patinoar „ascuns”
în scenă, care iese la suprafață
pentru câteva momente speciale de
acrobație pe gheață, totul pe o
muzică menită să pună în valoare
irezistibilul șarm parizian. lido.fr

LIDO
„GALERIES LAFAYETTE” REINVENTAT
Este poate cel mai cunoscut dintre ,,les grand magasins” ale Parisului
și include trei clădiri – un magazin de cinci etaje, doar pentru bărbați,
unul de patru etaje, doar cu decorațiuni interioare și, bien sur,
magazinul principal, cu zece etaje și celebrul dom din sticlă în stil Art
Nouveau, datând din 1912. Dacă aveai impresia că-l cunoști foarte
bine, anul acesta te așteaptă o mini-revoluție: pe lângă o campanie
nou-nouță de promovare (doamna cu Turnul Eiffel sub formă de
pălărie va fi de domeniul trecutului din luna august), grupul Lafayette
a anunțat deschiderea primului Apple Store în incinta magazinului,
dar și lansarea unor servicii personalizate în funcție de regiunea
geografică din care provine clientul. galerieslafayette.com

LAFAYETTE

FRAGONARD
MUZEUL FRAGONARD
Foarte popular în Franța, brandul „Fragonard” nu vinde
aproape deloc în afara granițelor, toate parfumurile casei
fiind eminamente artizanale, de la realizarea esențelor
și până la sticluțele cu etichete lipite manual. Pentru a
înțelege puțin mai bine istoria parfumeriei franțuzești
și nu numai, micul muzeu Fragonard dedicat parfumurilor
- așezat într-o casă veche, de la 1860, de pe de pe Rue
de Scribe nr.9 - reprezintă o călătorie printre sticluțe
vechi de cristal, instrumente de distilare a extractelor
și hărți vechi cu „drumul florilor” din diferite colțuri
ale lumii. Impresionantă este și orga de parfumuri,
cu peste 450 de esențe, fiecare reprezentând o „notă”,
asemeni celor de la instrumentele muzicale. fragonard.com
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Interesant
de colorat
Atunci când împrejurările o permit, o zi arată mai bine când te
îmbraci colorat. Cât de colorat? Atât cât să rămâi interesant!
de Constantin Bacheș, foto: Bogdan Paraschiv

Î

n special când vine vara, ținutele încep
să se coloreze. Ce frumos este, însă,
ca pata de culoare să nu te arunce în
penibil! Un mix de nuanțe asortate
cu gust devine punctul de relaxare în
orice peisaj în care toți ceilalți s-au inspirat
„din plin“ din generoasa paletă de negru și
gri.
Numărul culorilor joacă un rol important
atât timp cât cifra magică rămâne 3. Un ochi
antrenat va putea să introducă mai multe, dar
pentru o soluție sigură, ar fi bine ca ansamblul
să se raporteze la pantaloni, sacou, cravată și
eventual la batistă. Accente cromatice pot fi
considerate și ciorapii sau bretelele, atunci
când ies în evidență. În mixul final, există și
culori considerate ca neutre care nu se pun
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la numărătoare, cum ar fi gri-ul sau bej-ul.
Cămașa albă este, de asemenea, ingredientul
care se potrivește în aproape orice situație,
la fel ca și sacoul albastru. În lumea modei
pentru bărbați există voci care nu recomandă
pantalonii prea colorați și recomandă,
în schimb, să alegi un sacou cu nuanțe
„puternice“. Din punctul meu de vedere, cu cât
porți un sacou mai „nebun“ cu atât mai mult
va trebui să stai deoparte de orice înseamnă
business. Fie el și business pe care îl discuți
la o terasă într-o zi de vineri. Rețeta în care
potrivești pantaloni colorați cu un sacou
neutru te situează lejer în categoria imaginilor
corecte. Prins în febra stilului, trebuie să eviți
potrivirea nuanțelor de bej cu pantofii negri și
ești gata să faci o impresie frumoasă! r
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SMART
CASUAL
JEANS
Aerul relaxat al unei
perechi de blugi poate
fi tranformat într-o
ținută chic dacă se
adaugă culoare și un
sacou sport (stofă cu
model sau cu textură,
croi slim, revere late,
două șlițuri la spate,
aproape orice culoare
în afară de negru).
Dacă îți dorești o
cămașă cu dungulițe
colorate, pătrățele
sau nuanțe puternice,
atunci sacoul trebuie să
rămână albastru închis.

T
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MASCULIN
S

PĂTRATE CURATE
Atunci când crezi că nu ești încă pregătit
să porți culori, primul pas ar fi să variezi
nuanțe cu care, oricum, te simți confortabil.
Rețeta clasică cu pantaloni gri și un
sacou albastru capătă un aer diferit dacă
pantalonii sunt de un gri deschis, iar stofa
hainei poartă un model discret. Pentru
cămașă, cea mai sigură soluție este să alegi
tot alb dar, dacă te gâdești să improvizezi,
atunci ar fi bine să alegi o culoare discretă
(albastru deschis, dungulițe albastre). Orice
soluție care părăsește drumul cunoscut,
cum ar fi roz, roșu sau chiar verde, aruncă
ținuta în sfera „curajoasă“.

•

UȘOR ÎN SUS
Menționam că eu sunt genul care
preferă combinația dintre un sacou
albastru și pantaloni colorați, dar
asta nu exclude și inversul situației.
Atunci când te îmbraci cu pantaloni
albaștri, poți alege, în sus, un
sacou cu nuanțe deschise. Adaugi o
cămașă albă dar, dacă simți că vrei
un plus de personalitate, poți merge
pe o culoare discretă, derivată din
tonuri de albastru sau cu dungulițe
discrete. Pentru tot ce înseamnă
cravată, batistă și alte accesorii, nu
este cazul unor modele complicate.

ALB CU MĂSURĂ
Pentru miezul verii, o ieșire la terasă sau
pentru o petrecere lângă piscină, pantalonii
albi sunt o recomandare bine venită. Se
asortează perfect cu un sacou închis la
culoare și, ca un detaliu de sezon, nasturii
albi sunt un „condiment“ aparte. Sacoul alb
nu este însă din același film atât timp cât nu
ești doctor sau marinar.

TRECI PE VERDE
Primul pas în drumul spre culori
curajoase începe cu pantalonii verzi.
Nu sunt la fel de „țipători” cum ar fi
cei roșii dar reușesc să fie o pată
de culoare la fel de interesantă.
Se potrivesc ușor cu „tradiționalul”
sacou albastru și te lasă să
improvizezi la nivelul detaliilor.
Indiferent de cât de îndrăzneț pare,
culoarea violet se adaugă cu succes.
O alegere nefericită ar fi culoarea
roșie, combinația verde-roșu fiind
deja rezervată de Moș Crăciun.
LIFE #39 MAI 2015
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FEMININ
S

Îndreptar stilistic pentru

nunta românească
De ce unul dintre cele mai așteptate, pregătite și imaginate momente
ale vieții de familie s-a transformat încet, dar sigur, într-o obligație
apăsătoare pe care invitații se străduiesc, uneori în cele mai inedite
moduri, să o evite?
de Raluca Dobrovolschi, foto: www.fixfoto.ro
60

C

e îi transformă pe niște oameni de
altfel joviali și dornici de reuniuni
și celebrări, în profesioniști
desăvârșiți care nu se pot elibera
de sarcinile de serviciu nici măcar
pentru câteva ore într-o după-amiază de
weekend, în familiști care nu se pot despărți
de copiii care oricum ar trebui să doarmă la
orele când are loc majoritatea petrecerilor
sau, mai grav, în suferinzi de diverse
afecțiuni inopinate?
Deși de neînțeles din postura de gazdă,
acest fenomen este explicabil pentru oricine
altcineva, chiar și pentru miri, odată ce
trece euforia nupțială și pot privi lucrurile
în mod obiectiv. Situația este simplă:
nunțile românești (cele mai multe dintre
ele) sunt acele petreceri care se vor culmea
rafinamentului și a gustului desăvârșit, dar
care sfârșesc prin a aduce împreună tradiții
neînțelese (furatul miresei – de ce ar vrea o
mireasă să plece de la propria petrecere mult
visată?), obiceiuri stânjenitoare (expunerea
desuurilor proaspetei soții), acorduri
balcanice și decoruri nord-americane, în
comune săli cu specific sau hoteluri cu aer
optzecist.
Ce le lipsește, așadar, nunților românești
pentru a fi deveni petrecerile la care toată
lumea vrea să meargă?
Relaxarea. De toate tipurile. Nu e nevoie
de paiete sau rochii lungi din satin, de flori
pe reverele sacourilor, de coafuri îmbâcsite
de fixativ sau de bifarea previzibilelor
momente „surpriză“, pentru o petrecere
reușită. Dimpotrivă. Grădinile de vară,
pajiștile înverzite, terasele, discuțiile
destinse, mâncarea mai puțină și râsetele
mai multe au mai mari șanse de a face
petrecerile memorabile.
Coerența. Cel mai adesea confundată
cu „asortarea“ absolută. A orice: papionul
mirelui cu pantofii miresei, rochia cu fețele
de masă și invitații între ei. Vă anunț cu
regret că nu aveți un simț estetic ieșit din
comun dacă puteți alătura două obiecte
în culori identice! Coerență înseamnă
armonie și o idee comună. Îți dorești o nuntă
romantică? Începe cu propriul look: o rochie
empire (pentru că un model A sugerează
un eveniment tradițional, iar rochia sirenă
are un aer mai curând seducător decât
romantic), dintr-un material diafan precum
organza, voal de mătase sau chiffon (taftaua,
satinul sau dantela contribuie la o imagine
mai „serioasă“). Alege bijuterii puține, dar
veritabile, o coafură cu adevărat lejeră și un
machiaj aproape invizibil.
Codul vestimentar. Perceput deopotrivă
de invitați și de gazde ca o prețiozitate
inutilă, recomandarea codului vestimentar

are rolul a crea o imagine unitară și
potrivită locației, momentului din zi și
stilului evenimentului. Respectarea codului
vestimentar ne ajută astfel să ne integrăm
momentului și spațiului, să fim ,,din același
film“. A-l ignora este o dovadă a lipsei de
familiaritate cu situațiile sociale, a lipsei de
informare și a dezinteresului față de propria
imagine.

Timpul potrivit (inclusiv durata). Nunțile
românești sunt nocturne. La ora 10 încă mai
sosesc invitați. Unii dintre ei, obișnuiți cu
un alt ritm, deja picotesc. Toată lumea se
străduiește să reziste până spre dimineață,
epuizată și indispusă (e și firesc, după o
noapte în care au mâncat cinci feluri, au
dansat sau au făcut orice alte activități
decât cele obișnuite). Ziua următoare este
și ea compromisă de o trezire după orele
prânzului. Cine ar vrea să petreacă un
întreg final de săptămână cu pregătirea,
participarea și recuperarea după nunta
cuiva?
Invitații apropiați. Nu, o nuntă cu 300,
dar ce spun, cu 150 de invitați! nu este o
nuntă între prieteni și familie. Cine are
100 de prieteni cu care să se întâlnească
cel puțin lunar (da, cu toții avem doi, trei
prieteni din copilărie care locuiesc la mii
de kilometri distanță, dar nu zeci) și 50 de
bunici, unchi și verișori? Dacă petrecerile
de nuntă ar fi cu adevărat între oameni
apropiați, afinitățile dintre ei ar duce la
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În mod ideal, nunta ar
trebui să fie evenimentul
care reflectă gusturile și
pasiunile autentice ale
celor doi miri.

eliminarea compromisurilor de orice fel și
mâncarea, muzica sau atmosfera ar fi pe
placul tuturor.
Personalitatea. Mi-aș dori să văd mai
des petreceri în care să-i regăsesc pe cei
doi miri, să le aflu pasiunile, experiențele și
preferințele și nu încercări de a fi cool cu tot
dinadinsul, petreceri fastuoase când luxul nu
este o obișnuință în viața lor, ori dimpotrivă,
renegarea tradițiilor atunci când cei doi
provin din medii tradiționale. r

Raluca Dobrovolschi este consultant de imagine, a
absolvit Swiss Image Institute și Minding Manners Londra.
Scrie și pe ralucadobrovolschi.ro.
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ART OF SPA

Universul spa este o lume a stării de bine și a relaxării privite ca poartă
spre sănătate. Pentru a descoperi cu adevărat acest concept încă nou în

Tratamentele SPA
răsfăţ sau responsabilitate?
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România, vă oferim în fiecare număr al revistei perspectiva holistică și avizată a profesioniștilor de la portalul
DespreSpa.ro.

Acum câțiva ani, am aflat că un prieten de familie fusese diagnosticat cu cancer la
plămâni. Nu fumase niciodată și nici măcar în jurul lui nu îndrăznea nimeni să aprindă
vreo țigară. Trăia într-un oraș mic și liniștit, deci nu puteam da vina nici pe mediu, nici
pe agitația cotidiană. Atunci cum au putut să se îmbolnăvească plămânii lui?
de Cyndia Gulyas

V

estea a venit ca un trăsnet. Întreaga dramă
m-a avertizat, de la bun început, că nimeni
nu este ferit de boală. Nici măcar o persoană
ca prietenul nostru, care reprezenta un fel de
întruchipare a stilului de viață sănătos. Cel
puțin la capitolul „alimentație“. Am dezbătut subiectul cu
mulți apropiați. Câțiva dintre ei medici. Aceștia din urmă
au învinuit mutațiile genetice, însă nu păreau deloc siguri
pe explicație, având în vedere că nici bunicii și nici părinții
pacientului nu avuseseră probleme. După un timp, când am
devenit pasionată de „secretele“ stării de bine, am profitat de
o discuție cu un specialist în wellness și l-am întrebat același
lucru: cum poate face cancer la plămâni o persoană lipsită
total de vicii? În condițiile în care se știe că mai mult de 95%
dintre cazuri apar pe fondul fumatului sau al altor substanțe
nocive din exterior?
Răspunsul a fost cel puțin surprinzător. Terapeutul
m-a rugat să mă întind pe spate și să pun mâinile pe burtă.
„Acum inspiră până ți se umflă abdomenul la maximum. Ține
palmele acolo în tot acest timp. Apoi expiră intens până revii
în faza inițială.“ Am repetat exercițiul de câteva ori, după care
am ascultat cu atenție. „Vezi tu...“, mi-a spus specialistul, „Așa
ar trebui să respiri mereu. Aceasta este respirația corectă. Și,
dacă te vei uita la un bebeluș, vei observa că și el face la fel.
Vestea proastă este că oamenii încetează să respire corect
și complet în jurul vârstei de șapte ani, cam atunci când din
gurile părinților și ale cadrelor didactice încep să se audă
din ce în ce mai mulți «trebuie». Dar vestea bună este că și la
maturitate putem învăța să respirăm din nou.“
Mi-a fost sugerat, așadar, faptul că boala prietenului de
familie ar fi apărut în urma unor lungi ani de... respirație
incorectă. Și nu mă refer doar la actul propriu-zis de a trage
aer în piept și de-a-l elibera. Problema majoră a zilelor
noastre este că inspirăm la nesfârșit temeri și reproșuri,
pentru ca apoi să uităm sau să nu mai putem expira liniștiți.
Ce ar fi de făcut?
Măcar o dată pe lună, dăruiește-ți o porție de timp
necronometrat. O oră sau două în care să fiți doar voi doi:
tu și cu tine. Singura persoană care are voie să vi se alăture
este terapeutul SPA. El are un rol adjuvant și te va sprijini în
demersul de „detox“ emoțional.
Beneficiile SPA-ului depășesc cu mult senzația de
relaxare. Dacă destinderea ar fi singurul avantaj al unei vizite
la un centru specializat, ti-aș recomanda să te uiți mai bine la
un episod din serialul tău preferat și să savurezi simultan un
desert. Dar nu. Puterea SPA-ului merge mult mai departe.
Studiile arată că un singur ritual de 45 de minute reduce
ușor nivelul de cortizol (supranumit și „hormonul stresului“)
din sânge, reglează nivelul de citokine (proteine cu rol de
mediatori în comunicarea intercelulară; în număr prea
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mare, ele cauzează inflamații și reacții alergice) și stimulează
globulele albe, aliatele noastre de nădejde atunci când
vine vorba de combaterea infecțiilor. În plus, majoritatea
terapiilor implică masajul, un binecunoscut leac pentru
problemele musculare și/sau articulare. În S.U.A., a devenit
tratament „oficial“ pentru osteoartrită, fiind totodată singura
modalitate de vindecare fără efecte adverse.
Un alt lucru fascinant la masaj este că, pe toată perioada
lui, corpul tău devine un soi de hartă pentru terapeut.
Acesta din urmă se va folosi de atingeri și apăsări la diferite
intensități pentru a identifica zonele problematice și pentru
a descifra neregularitățile. În cadrul ultimei mele vizite la
SPA, am fost întrebată - după câteva insistențe tactile în zona
abdomenului - cât de des consum lactate (m-am declarat
vinovată, sunt într-adevăr o fană a brânzeturilor). Iar
terapeutul meu își dăduse seama prin numai câteva atingeri
că ficatul meu era supraîncărcat (lucru confirmat ulterior de
analizele de sânge).

Cu alte cuvinte, o vizită la SPA îți dezvăluie în primul
rând unde există dezechilibre în corpul tău. Cu toții avem
dureri din când în când și ne confruntăm cu simptome pe
care doctorii nu reușesc să le atribuie niciunei afecțiuni.
Pentru că, în majoritatea cazurilor, pricina are de-a face cu
așa-numitele blocaje emoționale ce pot fi rezolvate numai cu
multă voință și cu mici impulsuri de la un profesionist. Stări
de bine induc și uleiurile esențiale și alte instrumente pe
care le vei întâlni fie în camera de tratament, fie pe holurile
SPA-ului. Extrem de utile sunt și recomandările auxiliare
ale terapeutului, care te poate ajuta cu sfaturi legate de
alimentație, mișcare ori stare de spirit în general.
Înainte de a avea grijă de ceilalți, trebuie să ai grijă
de tine. Nu este un gest egoist. Este o regulă de viață.
Tratamentele SPA nu sunt un moft, așadar nu le considera
un răsfăț, ci începe să le vezi așa cum sunt ele de fapt: o
responsabilitate. r
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ARTA

CÂINELE DE
58 DE MILIOANE DE DOLARI
...sau cea mai scumpă operă de artă
vândută de un artist în viață. Fost
trader de mărfuri pe Wall-Street,
Jeff Koons este cel mai bine-cotat
artist contemporan, un motiv bun să-i
analizăm controversata carieră, cu
ocazia retrospectivei găzduite de
celebrul Centre Pompidou din Paris.
de Diana-Florina Cosmin, Paris
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A

re trei metri înălțime, este
făcut din oțel inoxidabil și imită
la perfecție conturul și luciul
unui balon pentru copii. A
fost manufacturat de o echipă
întreagă de artizani angajați de Jeff Koons,
fără ca artistul însuși să aibă vreo contribuție
efectivă la realizarea lui și, la fel ca toate
creațiile Koons, a pornit de la o convingere
moștenită de american de la eroul său
absolut, Andy Warhol: arta nu este decât o
marfă, dar cu o valoare adăugată mai mare.
Filozofia s-a mulat de minune pe propriile
convingeri ale lui Koons (acum în vârstă de 60
de ani), care și-a început cariera negociind
și comercializând mărfuri fungibile, dar
idolatrizându-i în același timp pe Warhol și
Salvador Dali (pe acesta din urmă având chiar
ocazia să-l cunoască „live“).
Treizeci de ani mai
târziu și tot atâția de
născocit iepurași din
plastic, picturi sub
formă de reclame la gin
tonic sau aspiratoare
încastrate în vitrine
de sticlă, Koons a
demonstrat înzecit
axioma lui Warhol
despre valoarea
adăugată: a ajuns
să vândă cu zeci de
milioane de dolari
creații pe care o bună
parte a publicului și a
criticilor le consideră
banalități cu pretenții
de artă. Cui îi pasă însă
de gura lumii, când
faimosul câine din oțel
s-a vândut în luna noiembrie 2014 la Christie’s
pentru suma de 58,4 milioane de dolari,
transformându-l pe Koons în cel mai binecotat artist contemporan? Și nu, nu e vorba
de vreo excepție care să confirme regula: din
1988, când a vândut statuia „Michael Jackson
și Bubbles“ pentru suma de 5,6 milioane
de dolari, prețul creațiilor sale a crescut
exponențial, devenind, în termeni de WallStreet, echivalentul unor „blue chips“ pentru
investitorii în artă.
Departe de a fi produsul hazardului,
această evoluție galopantă a fost un proces
atent orchestrat de Koons, care a analizat, cu
migală de finanțist și fler de om de marketing,
resorturile profunde prin care un artist
contemporan se poate îmbogăți peste noapte.
Dacă prototipul artistului boem de odinioară
respinge avuția, văzând-o ca pe o pervertire

a artei sale, Koons vede notorietatea ca
imposibil de separat de business, câștig și
prosperitate. Chiar mai mult, bogăția este
scopul și arta mijlocul, nicidecum viceversa.
Mergând pe firul aceleiași analogii, dacă
artistul în sens clasic privește arta ca pe un
mijloc de exprimare a propriului talent și
zbucium interior, abordarea lui Koons este
una de director de marketing: cum poți crea
o poveste în jurul unui obiect deja-existent,
făcând lumea întreagă să-l privească într-un
unghi nou? Și, între noi fie vorba, făcândute în același timp pe tine să pari un mic
vizionar?
Creațiile lui Koons s-au grupat de la
bun început în serii, pentru ca firul roșu al
fiecărei povești să poată fi declinat mai lesne
în fața audienței sale planetare. Prima a fost
„Inflatables“, o serie de jucării gonflabile

culese din magazinele second-hand din East
Village, New York și apoi expuse în vitrine,
așezate pe plăci de oglindă. La momentul
respectiv, Koons și-a recunoscut ca sursă
de inspirație arta lui Marcel Duchamp, care
în 1913 cumpăra obiecte de la târgurile de
vechituri și le expunea în galerii, declarândule artă. A urmat o serie de aspiratoare
proaspăt-achiziționate de la magazin și apoi
expuse în vitrine luminate din Plexiglas,
statuete ceramice, pânze reprezentând
reclame la băuturi alcoolice văzute în timpul
plimbărilor sale cu metroul newyorkez, dar
și imagini cu el însuși alături de vedeta porno
a Italiei, „La Cicciolina“, care i-a fost și soție
pentru o scurtă perioadă de timp.
Misiunea auto-declarată de Koons la
începutul carierei sale a fost de a reabilita
ideea de kitsch, transformând banalitatea
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și pe alocuri chiar prostul-gust într-un
obiect al dorinței pentru tagma exclusivistă
a cumpărătorilor de artă. Rezultatul i-a
depășit așteptările, iar aura scandaloasă pe
care și-a cultivat-o cu migală de businessman
în ultimii treizeci de ani a contribuit la
controversele din jurul imaginii sale. Kitschuri expuse ca artă (inclusiv un imens „Baloon
Dog“ așezat în fața celebrului Palazzo Grassi
din Veneția), un mariaj cu o vedetă porno
(terminat într-un scandal monstru), afirmații
provocatoare despre artă ca mod de a face
bani, precum și mici procese intentate, pe
ici pe colo, tuturor celor care au îndrăznit să
folosească estetica baloanelor strălucitoare
pentru copii. Cel mai recent proces i-a avut
ca inculpați pe proprietarii unei miniscule
librării din San Francisco, care vindeau
semne de carte imprimate cu un balon stilizat
în formă de câine.
În final însă, în
ciuda controverselor,
Koons iese câștigător.
Celebrul critic de
artă Peter Schjeldahl
își recunoștea, cu
șapte ani în urmă,
înfrângerea în fața
discursului artistic al
lui Koons. „Prima mea
întâlnire cu Koons
a fost în Germania,
când am văzut creația
lui numită Puppy,
cățelușul de 13 metri
înălțime, înfășurat
în flori adevărate“,
își amintește el. „Mă
apucasem să iau
notițe descriptive și
analitice, când în fața mea a oprit un autobuz
din care au coborât câțiva copii în scaune cu
rotile. Erau înnebuniți de încântare în fața
acelui cățeluș. M-am simțit stupid, așa că am
închis caietul și m-am apucat să iau lecții
de la verdictul clar și fără echivoc al acelor
copii“. Ce-i drept, Schjeldahl a rămas celebru
în retorica sa despre Koons cu afirmația
devenită virală: „E ceva absolut de coșmar la
Jeff Koons“. Departe de a fi un atac la succesul
unui american care a transformat kitsch-ul
în dorință, cuvintele criticului au mai mult
o notă de resemnare tăcută: „Acesta este
coșmarul meu: ideea că inteligența devine
depășită într-o lume în care lucrurile sunt fie
foarte stridente, fie complet întunecate“. Unu
la zero pentru traderul de mărfuri care și-a
câștigat se pare, prin mijloace proprii, un loc
fruntaș în istoria artei. r
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LAND ROVER
DISCOVERY SPORT
Urmașul legendarului Freelander, primul SUV compact
din istoria Land Rover, are acum un urmaș cu o imagine
premium și o denumire menită să trimită cu gândul la
o clasă superioară. Discovery Sport a fost prezentat
la sfârșitul anului trecut și a ajuns pe piață în 2015 cu
o gamă de motorizări împrumutată de la Range Rover
Evoque. Tot de la Range Rover au fost preluate și
numeroase elemente de design care au rolul să confere
un aer premium modelului. Dincolo de imagine, noul
Discovery Sport este echipat cu tehnologia necesară
adaptării pe drumuri dificile, precum sistemul Terrain
Response care permite setarea tracțiunii în funcție de
suprafața de rulare.
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ANUL

SUV
2015

Numărul SUV-urilor care se lansează în 2015
demonstrează că apetitul omenirii pentru mașini
mari rămâne, încă, foarte ridicat. Mai mult, oferta de
motorizări și versiuni de caroserie se diversifică pentru
același model până la nivelul la care, în special în cazul
producătorilor premium, SUV-ul devine o alternativă
reală pentru limuzinele business.
de Constantin Bacheș

E

xpansiunea clasei Sport Utility Vehicle a demarat în forță în
jurul anului 2008, o dată cu diversificarea dimensiunilor.
Dacă până la acel moment segmentul era compus din modele
cu rețete clasice - dimensiuni considerabile, garda la sol
ridicată, tracțiune integrală - etapa care a început atunci are ca
rezultat inclusiv apariția SUV-urilor din clasa mică. Ideea de SUV nu mai
are întotdeauna legătură cu tracțiunea integrală iar garda la sol redusă
a început să fie apreciată. În segmentul superior, evoluția se traduce
prin versiuni de caroserie capabile să ofere pasagerilor din spate exact
pachetul pe care îl găseau, până acum câțiva ani, doar în limuzinele de
clasă mare - fotolii individuale, pachet multimedia și eventual programe
de masaj. Ca propulsii, toată lumea își găsește alternativa preferată, de la
motorizări convenționale puternice până la soluții alternative care implică
și motorizări electrice. r
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AUDI Q7 E-TRON
A doua generație Audi Q7 ajunge pe piață cu misiunea
de a reașeza producătorul în topul SUV-urilor premium.
Cu un pachet tehnologic preluat de la modelele A6 și A8,
noul Q7 pare să reflecte în design toate cerințele dar și
criticile aduse de clienți de-a lungul timpului. Caroseria
este mai compactă iar nivelul de finisare din interior face
trimiteri spre aerul unei limuzine. În gama de motorizări,
Audi introduce în premieră mondială o versiune plug-in
hibrid cu motor diesel și tracțiue integrală. Q7 e-tron
dispune de un V6 TDI de 3,0 l și de un propulsor electric
a căror putere combinată ajunge la 373 CP. Consumul
mediu anunțat este de 1,7 l/100 km iar, în regim exclusiv
electric, autonomia este de până la 56 km.

VOLVO XC90 EXCELLENCE
Prezenată recent, noua generație a SUV-ului XC90
primește și o versiune de lux destinată clienților care,
în mod normal, aleg confortul unei limuzine pentru că
își doresc două locuri individuale în spate. Denumită
Excellence și introdusă la Salonul auto de la Shanghai,
alternativa Volvo oferă mai mult spațiu pentru pasagerii
din spate dar și un pachet de echipamente excepționale
care să îi ajute să se relaxeze în cazul unei călătorii
prelungite. Pe lista dotărilor apar frigiderul pentru
șampanie, suporturi pentru pahare cu temperatură
controlată și chiar pahare de cristal produse în Suedia.
Pachetul de sonorizare cu 19 difuzoare gândit de Bowers
and Wilkins este completat de un tratament optimizat de
izolare fonică a cabinei.
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MERCEDES-BENZ GLC COUPÉ
Acolo unde BMW a deschis apetitul lumii pentru SUV-urile
coupe, Mercedes-Benz a prezentat deja o alternativă cu un profil
similar dar, teoretic, o personalitate diferită. GLE Coupé preia
noul sistem de denumire al modelelor fiind, în traducere liberă,
o variantă cu patru locuri pentru ceea ce era cunoscut ca ML. Tot
cu o nouă denumire va fi lansat în producția de serie și urmașul
SUV-ului compact GLK. Noul GLC va fi construit pe platforma
tehnică a clasei C de la care va împrumuta, cel mai probabil,
și majoritatea motorizărilor. Pentru viitorul apropiat,
Mercedes-Benz pregătește și versiunea GLC Coupé.

LEXUS RX
A patra generație a SUV-ului Lexus RX prezentată
la Salonul auto de la New York impresionează prin
designul modern inspirat de SUV-ul compact NX lansat
anul trecut. Urmând tradiția SUV-ului japonez de clasă
mare, propulsia este realizată convențional printr-un
V6 benzină de 3,5 l sau printr-un sistem hibrid compus
din același V6 dar în combinație cu alte două motorizări
electrice. Recent, Lexus a anunțat și introducerea unui
propulsor de 2,0 l Turbo benzină.

70

LIFE #39 MAI 2015

TRAVEL

TRAVEL FOR SENSES
Transformând pasiunea pentru călătoriile de lux într-un job 24/7, Christian Stan
şi Sorin Duțoiu au lansat „Travel for Senses“, primul portal de turism de lux cu

#IncredibleIndia
Uită de orice preconcepţii legate de India şi pregăteşte-te pentru cea mai
palpitantă şi mai frumoasă aventură trăită vreodată. Lasă-te cucerit de
frumuseţea şi unicitatea palatelor indiene, de spectacolul permanent al
străzii, relaxează-te în cele mai luxoase hoteluri văzute până acum şi
delectează-te cu cea mai bună mâncare de pe Pământ.
de Christian Stan
72
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rădăcini româneşti, scris în engleză şi destinat pieţei internaţionale. În fiecare lună, autorii lui împărtăşesc, special
pentru cititorii ForbesLife, recomandările şi preferinţele lor pentru perioada următoare. travelforsenses.com

D

acă nu aş fi dansat anul trecut pe
scenă la o nuntă indiană desfaşurată
la Gloria Serenity Resort din Turcia
nici prin gând nu mi-ar fi trecut să
plănuiesc o călătorie aici, la sfârşitul
lunii martie. Aş fi rămas cu preconcepţiile mele,
că este o ţară mizerabilă, că este prea aglomerată,
că te îmbolnăveşti imediat, că miroase peste tot
a curry şi că mâncarea indiană nu o să-mi placă
deloc. Realitatea este cu totul alta şi cât se poate
de diferită. Mai ales atunci când experienţa nu
este nicidecum „low budget” şi nu te înscrii în
categoria turiştilor care vor să dormă într-un
ashram sau să meargă cu trenul doar de dragul
unor experienţe autentice sau a unor revelaţii
plănuite de acasă.
Câteva reguli de bază se aplică în momentul
în care mergi în India, însă acestea sunt generale
pentru orice ţară suprapopulată din Asia. Aşa

cum nu am băut apă neîmbuteliată şi nici nu am
mâncat de pe stradă la Bangkok sau la Beijing, aşa
am făcut şi acum, la New Delhi şi Jaipur. În plus, se
recomandă să ai mereu în geantă un dezinfectant
pentru mâini, pe care să-l foloseşti după fiecare
„baie de mulţime“. Îţi recomand să te cazezi doar
la hoteluri de cinci stele din lanţuri renumite,
iar astfel vei avea garanţia că apa de la robinet
este filtrată. Cât despre indieni… sunt un popor
prietenos şi sociabil, însă în preajma templelor şi
palatelor tind să devină agasanţi în încercarea de
a-şi vinde marfa sau serviciile. Un simplu şi hotărât
NU rezolvă problema. În oraşe, cea mai bună formă
de transport este taxiul închiriat cu ziua, pentru o
suma modică de 30-40 de dolari pe zi.
În cele ce urmează, îți recomand opt
experienţe în stilul travelforsenses.com,
obligatoriu de punctat dacă vizitezi New Delhi şi
Jaipur.
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LA NEW DELHI, alege să stai la Oberoi (300 euro/noapte), un
hotel fabulous, landmark pentru capitala Indiei, care celebrează
anul acesta 50 de ani de activitate. Camerele respiră încă aerul
colonial britanic (cu marmură verde în băi, clanţele uşilor cu
accente aurii şi mobilier greu, din lemn de nuc) şi vin la pachet
cu un Butler amabil, care îţi cunoaşte numele pe dinafară încă
înainte de a face cunoştinţă. Threesixty este restaurantul unde
dis-de-dimineaţă, la micul dejun, se servesc cele mai bune
iaurturi cu mango (homemade), iar seara te poţi delecta cu
preparate specifice ale bucătăriei indiene. Club Bar-ul de la
Oberoi este elegant şi rafinat, iar mocheta roz şi vazele uriaşe cu
flori proaspete te vor lasa fără cuvinte.

DACĂ PÂNĂ ACUM eram cel mai mare fan al bucătăriei
thailandeze, la Oberoi am trăit o experienţă gastronomică „out
of this world”, care mă determină să spun că mâncarea indiană
(autentică) este cea mai delicioasă din lume. Îţi recomand Home
Made Chicken Curry, orez cu șofran şi linte neagră. Secretul
constă în modul în care amesteci totul, iar chelnerii îţi vor explica
tehnica cu zâmbetul pe buze. Americanii au o vorbă „dead and
gone to Heaven”. Da, da, trebuie sa te ciupeşti ca să te convingi
că tot ceea ce simţi e aievea.

HIGH-TEA-UL ESTE LA EL ACASĂ ÎN INDIA , o tradiţie
respectată mai ales de marile hoteluri. Îţi recomand fie Imperial
Hotel (40 dolari), fie Leela Palace (45 dolari). Acesta din urmă este
un hotel fabulos, iar High-Tea este servit pe terasa din gradină,
asta în vreme ce o orchestră cântă muzică clasică. Daca Leela
Palace este un hotel nou, Imperial este cel mai vechi hotel din
Delhi. Este asemeni unui muzeu pe ai cărui pereţi poţi admira
fotografii cu numeroasele personalităţi care s-au cazat aici de-a
lungul timpului.

NU SE POATE SĂ NU AJUNGI LA AGRA pentru o vizită la
celebrul Taj Mahal. Îşi merită pe deplin renumele şi titulatura de
una dintre cele şapte minuni ale lumii noi. Niciunde în această
lume nu ai să vezi un lucru mai frumos, clădit din dragoste.
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DUPĂ CE VIZITEZI TAJ MAHAL-UL , îţi recomand o pauză de
ceai şi prăjituri la Oberoi Amarvillas. Înălţat pe o colină, astfel
încât fiecare cameră are vedere la Taj Mahal, acesta este cel mai
frumos şi mai romantic hotel din lume. Priveliștea vine cu un preț
pe măsură, care pornește de la 800 de euro pe noapte.
LA 260 DE KILOMETRI DISTANŢĂ DE NEW DELHI se află
Jaipur, capitala statului Rajahstan, cel mai pitoresc şi mai faimos
stat al Indiei. Este oraşul care găzduieşte celebrul Hawa Mahal,
supranumit şi Palatul Vânturilor datorită faţadei sale cu 953 de
ferestre mici. Acesta era o închisoare modernă pentru femeile
din harem, care prin ferestre puteau observa viaţa cotidiană, fără
ca ele să fie vazute. La câţiva kilometri distanţă de Jaipur se află
Amber Fort, o cetate impresionantă ce datează încă din 1592.
SITUAT ÎNTRE MUNŢII RAJAHSTANULUI, la jumătate de oră
de mers cu maşina de Jaipur, Tree of Life Resort este un retreat
ayurvedic, un adevărat Paradis pe Pământ. Pentru 150 de Euro
pe noapte, ai la dispoziţie o vilă uriaşă de 220 metri pătrați,
cu grădină şi piscină proprie, duş exterior şi paturi de masaj.
Resortul are doar 13 vile, astfel că sentimentul de intimitate oferit
este suprem. În fiecare după-amiază, Chef-ul resortului vine să-ţi
ia comanda pentru cină, iar naan-ul cu usturoi şi butter chickenul sunt preparatele casei. La micul dejun, renunţă la cerealele
clasice şi comandă în schimb North Indian Breakfast sau South
Indian Breakfast. De-li-cios!

O ALTĂ RECOMANDARE TRAVEL FOR SENSES este lebua
Jaipur, acolo unde am fost invitaţi pentru o cină privată, servită
în pavilionul Machan. De aici, panorama asupra dealurilor
Aravali la apusul soarelui este spectaculoasă. Eclectic şi modern,
lebua Jaipur este un hotel a cărui arhitectură este inspirată de
Jantar Mantar, Observatorul Regal din Jaipur, construit în 1728.
Hotelul oferă 60 de apartamente şi 3 vile uriaşe, care includ o
piscină proprie, Jacuzzi şi o curte privată. Preţul porneşte de
la 100 Euro/ cameră pe noapte cu mic dejun. Revenind la cină,
mărturisesc că experienţa a fost una deosebită, optând şi de
această dată pentru mâncare indiană. Orezul cu chimen a fost
delicios în combinaţie cu chicken curry şi cu un sos iute de linte
galbenă. r
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COLONIAL
ELEGANȚĂ ȘI
FUNCȚIONALITATE CU
ELECTROCASNICELE
INCORPORABILE SMEG
DE LA HÄFELE
Linia Colonial oferă șansa de a retrăi intimitatea și
căldura bucătăriilor din trecut.
Special concepută pentru persoanele care
apreciază stilul rafinat și plin de savoare al
valorilor tradiționale, gama de produse Colonial
este compusă din aparate care ajută la crearea
unei ambianțe unice în bucătărie.

O ȘANSĂ DE A RETRĂI INTIMITATEA ȘI
CĂLDURA BUCĂTĂRIILOR DIN TRECUT.

Vă puteți convinge vizitând showroom-ul HÄFELE din București, cu o programare la telefon 0720.400.150.

Cuptoarele, cuptoarele cu microunde, plitele,
mașinile de cafea, mașinile de gătit și hotele
din gama de produse Colonial sunt șansa de
a adăuga o notă de rafinament și de a aduce
materiale și principii estetice mult căutate în inima
căminului dumneavoastră.

TRAVEL

Se știe că adulții sunt, prin definiție, serioși. Însă este suficientă
o vizită la Disneyland pentru ca toate măștile să cadă și toți
să devină doar niște „copii maturi“.
de Cristina Dobreanu, Paris
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Z

borul liniștit al avionului Air France
pe ruta București –Paris nu prevestea
nimic din adrenalina pe care urma
să o simt câteva ore mai târziu, la
Disneyland. Iar cine spune că această
destinație este exclusiv adresată copiilor, se
înșală amarnic. Prin definiție spațiul de poveste
în care totul este posibil, în care imaginația și
buna dispoziție merg mână în mână, Disneyland
este un loc în care și cei mari pot avea partea
lor de distracție...cu multă adrenalină. Căderi în
gol, dat peste cap, răsuciri, toate sunt posibile
pentru iubitorii de aventură. Încă din momentul
în care pășești în Walt Disney Studios Park, al
doilea parc de la Disneyland Paris, îți atrage
atenția un hotel care pare abandonat din care se
aud, la fiecare câteva minute, țipete de spaimă.
Turnul terorii este cu siguranță unul dintre
principalele puncte de atracție ale parcului, iar
coada de cel puțin 40 de minute nu te face decât
să te gândești cu groază la ceea ce va urma. Un
hotel blestemat care îi prinde pe aventurieri în
liftul său și îi duce în Twilight Zone. Ușile liftului
se deschid la etajul 13 de unde se poate admira
tot parcul Disneyland, dar nu ai timp să te bucuri
de priveliște decât câteva secunde pentru că
urmează o cădere în gol, apoi încă o urcare și,
din nou, o altă cădere. Nimic nu se compară însă
cu senzația de la final și bucuria de a fi pus din
nou picioarele pe pâmânt.
Dar dacă mai degrabă roller coaster sună
mai bine decât o cădere în gol cu liftul, atunci
Indiana Jones și Tempul Pericolului (un trenuleț
care te poartă prin ruinele unui templu unde
șerpii se uită amenințător la tine și par să răsară
de peste tot), Crush’s Coaster (inspirat din
filmul Finding Nemo, o carapace de țestoasă
te duce în adâncul oceanului, plimbat de
curenți sau aflat sub amenințarea rechinilor și
a meduzelor) sau Rock ’n’ Roll Coaster starring
Aerosmith (unde celebra formație exersează
sunete noi, iar tu te rotești la propriu pe ritmul
sunetelor rock ’n’ roll) sunt printre distracțiile
care nu trebuie sub nicio formă ratate. Dacă
emoțiile trăite în aceste atracții au fost suficiente
(cu toate că acestea nu sunt singurele atracții
care te țin, la propriu, cu sufletul la gură), poți
merge într-un tur prin platourile de filmare, iar
vocea lui Jeremy Irons îți va fi ghid. Dar nu poți
sta nici aici confortabil pentru că, pe platourile
de filmare, cutremurele sau incendiile par să fie
oricând posibile.
Copii sau adulți, magia Disney își face simțită
prezența căci timpul petrecut acolo pare mult
prea scurt, iar întoarcerea va fi cu atât mai mult
dorită. Desigur, copiii sunt încă cei privilegiați
la Disneyland, iar compania aeriană Air France,
care are un parteneriat cu celebrul parc de
distracții și zboruri de patru ori pe zi de la
București către Paris, privilegiază mersul în
familie la Disneyland căci copiii de până în 12 ani
plătesc numai taxele de aeroport. r

Magia
poveștilor și
personajelor
Disney îi
cuprinde
pe copii și
pe adulți
deopotrivă
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ÎN FIECARE EDIȚIE FORBESLIFE, DOUĂ PERSONAJE CU STILURI ȘI ABORDĂRI DIFERITE SE INTERSECTEAZĂ

ANDREEA BADALA

A învățat secretele croiului perfect de la regretatul Alexander McQueen, iar Madonna și Beyonce se află, de
peste un an, printre clientele fidele ale brandului său de modă, Murmur.

FATA-N
Care este cel mai important lucru în viață?

Cel mai important este să găsesc și să
păstrez un echilibru între job, familie
și timp liber.
Ce înseamnă pentru tine fericirea totală?

Echilibrul. Și creativitatea în tot ceea
ce fac.
Care este cel mai mare atu al tău?

Entuziasmul vis-a-vis de persoanele și
lucrurile iubite și răbdarea de a crește
în intensitate la momentul potrivit.
Cum ți-ar plăcea să te descrie cei din jur, când
nu ești în cameră?

Cel mai tare mi-ar plăcea ca pasiunea mea
sa îi inspire, nu să-i sperie.
Cel mai bun sfat pe care l-ai primit în carieră?

Îmi amintesc momentul în care designerul
de la Alexander McQueen Menswear mi-a
spus: „Da, continuă ideea asta, e bună.
Însă fă-o ca și când ți-a luat 5 minute”.
Cele mai bune idei pornesc de la ceva
spontan, în urma unei acumulări. Apoi
trec prin prelucrare. Însa cred întrun rezultat care să fie ca o tușă de
pensulă: precisă și aparent ușoară,
firească.
Care este cea mai mare ambiție a ta?

Să cresc brandul Murmur până în momentul
în care este atât de puternic încât poate
trăi mai departe și fără mine.
Care consideri că a fost cel mai mare succes al
tău de până acum?

Cel mai mult mă bucur de recunoașterea
originalității produsului Murmur și
de faptul că venim cu ceva care are
o concurență mică pe piață. Mă bucură
imens requesturile din partea vedetelor
internaționale.
Care este trăsătura de caracter care te
definește?

Perseverența. Dar și faptul că mereu
visez la mai mult și materializez.
Care este cel mai bun mod de a privi viața?

Realist-optimist. Cu aspirații pentru
viitor și atenție pentru prezent.
Foto: Vali Bărbulescu

80

LIFE #39 MAI 2015

ÎNTR-UN DIALOG VIRTUAL DESPRE VIAȚĂ, FERICIRE ȘI VALORILE CARE DICTEAZĂ SUCCESUL.

WILHELMINA ARZ

Face parte din generația de creativi ai anilor 2000 și a renunțat la o carieră în Olanda pentru a face modă în
România. Pe lângă colecțiile în stilul care a consacrat-o, Wilhelmina coase povești pentru Teatru și Operă.

FATA
Care este cel mai important lucru în viață?

Acele clipe în care simt, visceral, că
am primit tot. Ziua în care am forța și
harul să-mi recunosc aripile.
Ce înseamnă pentru tine fericirea totală?

„Walk on the line”: să-mi redesenez, cu
fiecare pas, designul interior. Ritmul
înseamnă regăsire de sine.
Care este cel mai mare atu al tău?

Deschiderea, comunicarea firească cu cei
pe care-i întâlnesc. Este o comunicare
neprețuită, care construiește lumi între
mine și oameni, dar și în mine însămi.
Cum ți-ar plăcea să te descrie cei din jur, când nu
ești în cameră?

Mi-ar plăcea să fiu privită așa cum sunt,
în culorile mele – „my true colors” – ca
un om normal, neverosimil îndrăgostit de
viață.

Care este cel mai bun sfat pe care l-ai primit în
carieră?

În carieră și în viață am cumva
aceeași amprentă: „Niciodată să nu spui
niciodată”. Viața refuză tiparul.
Care este cea mai mare ambiție a ta?

Să devin ambițioasă.

Care consideri că a fost cel mai mare succes al tău
de până acum?

Se leagă tot de oameni, de proiectele
de „frontieră”, cele „fusion”. Întâlniri
cosmice, cu rezultate fantastice,
definite de vibrația echipei. Cum au
fost „Un Tango Mas”, proiectul „Obsesii”
by Alexandru Tomescu & Stradivarius
și, cel mai recent, „Venus și Adonis”,
Shakespeare la Teatrul Mignon.

Care este trăsătura de caracter care te definește?

Sinceritatea. Uneori prea multă
sinceritate.

Care este cel mai bun mod de a privi viața?

Foto: Vlad Bîrdu
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Cu iubire. Fiecare zi e una nouă și poate
cea mai frumoasă din viața ta. Așadar,
eu am grijă de visele mele, zâmbesc, sper
și cred cu toată inima. „You may say I’m
a dreamer, but I’m not the only one”.
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MEDITATIE
de Diana-Florina Cosmin

La început a fost Cuvântul

C

hiar dacă în graba care ne guvernează zilele nu mai punem
atâta preț cât ar trebui pe vorbele care ni se desprind de
pe buze, puterea creatoare sau distrugătoare a cuvântului
rămâne. N-o spun doar pentru că în meseria mea cuvintele
sunt obiectul muncii și materialul de lucru, ci pentru că tot
mai mulți psihologi și oameni de știință au ajuns la concluzia că tot ceea
ce transmitem mai departe în lume, cu puterea corzilor vocale, ni se
întoarce înapoi ca un bumerang.
Și nu, nu mă refer nici la karma care se răzbună, nici la teoria faptelor
care întorc o răsplată, ci la ceva mult mai simplu și lesne cuantificabil:
rezonanța pe care o are în propriile noastre urechi fiecare cuvânt pe
care îl rostim și efectul lui imediat asupra vieții noastre. Când spunem
„Această săptămână este îngrozitoare“, adjectivul „groaznic“ creează
instantaneu imaginea mentală a unui lucru negativ, întunecat, fără mari
perspective de rezolvare. Când afirmăm, cu vocea stinsă, „Sunt copleșit
de câte am de făcut“, simțim instantaneu o apăsare în ceafă și parcă nu
ne vine să mai stăm la fel de drept în scaun, ba chiar am avea nevoie să
ne sprijinim fața în palme, a deznădejde.
S-a dovedit statistic că, tot așa cum suntem ,,media aritmetică“ a
oamenilor cu care ne petrecem cea mai mare parte a timpului, viața
noastră (cu porțiile de fericire sau de nefericire din ea) este suma
adjectivelor pe care le folosim cel mai des pe parcursul unei zile.
Analizându-mă singură, într-o perioadă aglomerată și mai stresantă
ca de obicei, am constatat cu mirare că, în ciuda stilului meu pozitiv și
solar, cele mai frecvente „epitete“ care-mi ieșeau din gură erau „sătul“,
„obosită“ sau „epuizată“, cu variantele lor extinse, „nu-mi văd capul
de treabă“, „sunt la capătul puterilor“ și, cea mai plastic-explicită, „am
terminat benzina“. Deloc întâmplător, chiar așa mă și simțeam, moment
tocmai bun pentru a-mi aminti un exercițiu de psihologie extrem de
simplu și eficient, folosit pentru momentele în care ceva ne turează la
maxim emoțiile negative: metaforele.
Filozoful spaniol Jose Ortega y Gasset spunea, cu câteva decenii în
urmă, că metaforele sunt atât de eficiente în schimbarea vieților noastre
și a răsturnării stărilor noastre de spirit încât sunt ca „un instrument
al creației pe care Dumnezeu l-a uitat înăuntrul omului atunci când l-a
creat pe acesta“. Făcând o paralelă simplă între două noțiuni diferite,
înlocuind un cuvânt cu un altul sau punând o situație într-o perspectivă
nouă, starea noastră interioară se poate modifica radical, fără ca noi să
depunem vreun efort considerabil. Pornind de la acest principiu, cum

82

ar fi dacă, urmând exercițiul propus de experți, am înlocui „copleșit“ cu
ceva care să descrie situația în mod corect, dar mai puțin... deznădăjduit?
Cum ar fi „solicitat de toată lumea“ sau „foarte căutat“? Brusc,
sentimentul de neputință se „îndulcește“ cu senzația plăcută că suntem
apreciați pentru munca noastră și, în consecință, toată lumea are nevoie
de ajutorul nostru. Una e să fii copleșit și depășit de evenimente și alta e
să fii atât de solicitat de cei din jur încât nu știi ce să faci mai întâi.
Pe același model, putem înlocui „groaznic“ cu „neplăcut“ și putem
face mai luminoase și constructive unele stări de spirit care nu au nimic
bun în ele. De ce „urăsc lucrul X“ și nu „prefer lucrul Y în loc de lucrul X“,
de ce „sunt binișor“ în loc de „mă simt mai bine ca niciodată“, de ce „sunt
sătul până peste cap de“ în loc de „mă deranjează că...“ și de ce „sunt
furios în legătură cu...“ în loc de „am convingeri puternice când vine
vorba de...“ Nota bene: nu e vorba de discursul mental pe care-l purtăm
zilnic cu noi înșine (deși am putea fi mai blânzi și la acest capitol), ci
de cuvintele concrete pe care le rostim zi de zi și care ne alimentează
sau dimpotrivă, ne consumă energia. Mda, nu degeaba foloseam eu
metafora benzinei. Bonus: nu există limită pentru înlocuirile pe care le
poți face, singurul efort fiind cel de a găsi varianta care să descrie la fel
de corect, dar mult mai „blând“, starea de spirit pe care o ai. Partea mea
preferată a exercițiului: atunci când suntem iritați din cale-afară și avem
nevoie să dăm instantaneu mai încet „zgomotul“ mental asociat emoției
negative, cel mai rapid mod îl reprezintă extremele alese înadins. Cum
să nu-ți vină să râzi când - în loc să spui „am avut o zi absolut oribilă“ –
te trezești rostind „ziua asta a fost cam nesuferită cu mine“ sau în loc să
bați din picior că „mori de foame“, să frazezi situația ca și cum „ești în
mare dispoziție pentru o ronțăială“?. La prima citire sună puțin absurd,
dar încă de la primele încercări „magia“ de care vorbea Ortega y Gasset
devine palpabilă. Oamenii de știință au dovedit-o: gândul și spiritul se
duc după cuvânt, în direcția pozitivă sau negativă, iar cu cât sunt mai
amuzant-copilărești termenii folosiți, cu atât efectul e mai rapid. Unde
mai pui că-ți folosești din plin și imaginația pentru a găsi cel mai corect
și amuzant mod de a descrie o zi, o situație sau o persoană care ți-au
mâncat nervii. Pardon, care „te-au îmbrâncit de pe norișorul roz”. Și, în
lumina revelației de mai sus, nu mi se mai pare ridicol statutul marital
afișat de o actriță celebră cu ocazia divorțului său. Chiar dacă faptul
că „Gwyneth Paltrow s-a decuplat conștient de Chris Martin“ a stârnit
anul trecut hohote generale de râs, nu-i așa că sună mai calm, pozitiv și
asumat decât „Am divorțat pentru că ne detestam unul pe altul“? r
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