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FRUCT DE PESTE 1500  ANI

 Una din cele mai vechi plante ale 
pamantului, de aproximativ 1500 de ani, 
roscova se cultiva in Turcia, Siria, Cipru, 
Grecia, Spania, Maroc, Libia, Tunisia, Algeria 
si Palestina.

GUST DE CIOCOLATA

 Faina de roscove seamana atat de bine la 
gust cu ciocolata, incat foarte putini oameni 
faceau diferenta. Spre deosebire de cacao care 
contine cofeina si alte substante nedorite din 
punct de vedere al sanatatii, roscova contine 
carbohidrati buni si zaharuri.

CONTINE PECTINA

 Este bogata in pectina. Pectina devine un 
element important in alimentatie, pe masura ce 
i se descopera proprietatile. De exemplu, s-a 
descoperit ca pectina este eficienta in a elimina 
anumite elemente radioactive din organism. 
Cu siguranta, asta o face sa devina foarte 
importanta in zilele noastre, cand alimentele 
sunt mai mult sau mai putin contaminate. 
Pectina este de foarte mare ajutor in reglarea 
digestiei.

FAINA DE FRUCTE

 Roscova se mai utilizeaza sub forma 
de faina de fructe in tulburari dispeptice la 
copii, in gastrite, enterocolite, dezinterie. 
Aceasta pulbere, bogata in mucilagii, 
pectine, vitamine, glucide, galactomanan, are 
proprietatea de a absorbi toxinele si secretiile 
prevenind deshidratarea. Are si un  important 
rol nutritiv.

CONTINE TANINI

 Taninii continuti de roscova inhiba 
enzimele digestive, inactiveaza bacteriile 
coli si sustin in acelasi timp dezvoltarea unei 
flore binefacatoare de bacterii intestinale. 
In general, roscova are efect calmant asupra 
stomacului si mucoaselor intestinale, de aceea, 
este utilizata pentru a usura greata si diareea.

SUBSTITUIENT DE SUCCES

 Roscova este utilizata atat in scop 
nutritional cat si medical, in stare uscata, 
uneori intreaga, de cele mai multe ori sub 
forma de fainuri, siropuri sau ceai. Astazi, 
pastaia de roscova prajita si macinata este 
utilizata ca substitut de cacao. Consumul de 
roscove influenteaza in mod pozitiv sanatatea 
fizica si psihica a organismului.

 Antialergic
 Antiasmatic - roscova 
este foarte eficienta impotriva 
dificultatilor respiratorii, iar 
in unele boli precum astmul 
alergic, poate avea rezultate 
imediate
 Protector pulmonar
 Antibronsic
 Bronhodilatator
 Emfizem pulmonar
 Gripa
 Tuse
 Antibacterian
 Antiviral

 Antiseptic
 Antimicrobian
 Antioxidant
 Anticancer
 Constipatie cronica
 Dureri reumatismale
 Analgezic
 Antipoliomelitic
 Imunostimulator
 Projeaza si stabilizeaza 
membrane celulei hepatice
 Stimuleaza regenerarea si 
detoxifierea ficatului
 Antianemic
 Antinitrozaminic

 Osteoporoza
 Gastrita
 Balonare
 Disconfort intestinal
 Antiparazitar - lambia, tenie, 
oxiuri
 Hipertensiune
 Tahicardie
 Calmant al sistemului nervos
 Tonic sexual feminine si 
masculine
 Reduce infertilitatea 
masculine prin cresterea 
numarului si calitatii 
spermatozoizilor
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SIROP DE ROSCOVA

R O S C O V A CONTINE
CALCIU (DE TREI ORI MAI MULT DECAT LAPTELE!), 
FOSFOR, MAGNEZIU, POTASIU, SODIU, FIER, 
MANGAN, ZINC, CUPRU, VITAMINA A, COMPLEX DE 
VITAMINE B, VITAMINA C, D SI E, 7% PROTEINE SI 
FOARTE PUTINE GRASIMI.

Unic
inRomania

P R O D U S
ORGANIC  100%

Cumpara a C u m  !

A P A S A  A I C I  !


http://siropderoscove.nutritieterapeutica.ro facebook.com/siropderoscove
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pentru WEB !

http://siropderoscove.nutritieterapeutica.ro/magazin/
https://www.facebook.com/siropderoscove
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TTendinte, tendinte, tendinte ... vestimentatie, 

machiaj, par, unghii, bijuterii, culori ...

Cam aceasta ar fi tema dominanta a acestei editii 

din prima luna a toamnei 2015, alaturi de rubricile deja 

traditionale si de invitatii nostri din acest numar.

Pentru ca am amintit de invitati, ne face o mare 

placere prezenta DELIEI GAVRILIU, alaturi de care am 

realizat un frumos pictorial, insotit de un interviu. Nu 

mai prejos este prezenta modelului si blogerului LAURA 

VERONICA SIMA, careia ii uram “Bun Venit!“, mai ales ca, 

incepand din numarul viitor, va fi o prezenta constanta 

prin intermediul rubricii “LECTII DE STIL CU LAURA“.

Avem de asemenea, cateva ganduri transmise din 

background-ul blogului DAMA DE TREFLA,  o recenzie 

a cartii “NOI SUNTEM ZEITE“ scrisa de Alice Nastase 

Buciuta, ambele realizate de Adina Fuica, facem o 

incursiune cu Marius Gabor in INVINCIBILA ARMADA,  ne 

bucuram de beneficiile fructelor toamnei alaturi de 

Dorina Ursu. Razvan Oncescu ne spune cat de importanta 

este alimentatia in viata de zi cu zi si ce reprezinta 

ea, calatorim la Riga si facem o incursiune in istoria 

modei alaturi de Nusha Davilla.

Va invitam sa parcurgeti toate aceste subiecte 

interesante, alaturi de multe altele, si va dorim toate 

cele bune pana data viitoare!
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AS P ECT E  J U R I D I C E
IN MODA SI MODELLING

Cariera de model, mai ales al 
unuia de real succes, a fost si 
este in continuare una dintre 
cele mai dorite de multe 
dintre persoanele tinere. 
Ceea ce nu iau de multe ori 
in considerare, sunt riscurile 
acestei profesii, care se pot 
dovedi reale pericole, atat 
in ceea ce priveste cariera in 
sine, cat si in ceea ce priveste 
aspecte ce tin de viata 
personala si/sau publica a 
acestora.

Unul dintre cele mai “sensibile” aspecte din viitoarea cariera a unui model aspirant, indiferent ca vorbim de o fata sau de un baiat, este semnarea contractului 
cu o agentie, ce are ca obiect declarat de activitate, promovarea si gestionarea activitatii de modelling propriu-zis, cu serviciile aferente acesteia, si anume, 
colaborarea cu alti “jucatori“ ai acestei industrii: fotografi, persoane ce se ocupa de pregatirea unui model (hair-style, make-up), creatori de moda, etc, cat si 
cu beneficiarii directi ai serviciilor oferite de catre modele, cei care sunt considerati “clienti”. Cei din urma, pot fi de la persoane particulare, creatori de produs, 
pana la marile case de moda sau firme cu zeci de produse carora trebuie le fie prestate servicii de reclama si publicitate.

Fiecare agentie, inca de la 
primele contacte cu modelul aspirant, 
subliniaza necesitatea semnarii de 
catre model a unui contract, pentru ca 
in acest fel, sa poata sa il reprezinte 
in relatiile cu tertii (casa de moda, 
clienti, etc ). Ceea ce este extrem de 
important pentru modelul respectiv, 
este modul de abordare al acestei 
probleme. Un lucru la fel de important 
de retinut, este faptul ca niciodata, 
dar absolut niciodata, nu se semneaza 
respectivul contract pe loc, oricat de 
multe presiuni ar pune agentia pe 
model si oricat de multe asigurari de 
onestitate ar oferi.

Daca agentia este atat de 
serioasa si profesionista pe cat 
pretinde ca este, va permite persoanei 
care doreste sa fie model reprezentat 
de acea agentie, sa intre in posesia 
documentului si sa aiba posibilitatea 
sa se consulte cu un specialist sau 
cu oricine doreste, oferindu-i de 
asemenea si un ragaz de gandire, in 
limite rezonabile.

Este recomandat pentru model 
ca in momentul semnarii contractului  
in fata reprezentantilor agentiei, sa fie 
insotita de o persoana care detine un 

minimum de cunostinte cu caracter 
juridic si/sau administrativ, aceasta 
persoana putand fi un specialist, ca 
de exemplu: un avocat sau un jurist, 
sau o alta persoana care profeseaza 
intr-un domeniu conex acestora, 
iar in ceea ce priveste modelele cu 
varsta sub 18 ani este obligatorie 
si prezenta parintelui, tutorelui sau 
reprezentantului legal al acestora.

De asemenea, este necesara 
verificarea cu foarte multa atentie 
si prudenta a tuturor informatiilor 
consemnate in respectivul document, 
informatii care trebuie sa fie identice 
cu  cele prezentate in contractul pe 
care modelul a avut deja posibilitatea 
sa il studieze, iar in cazul in care 
unele dintre aceste informatii nu 
coincid, sa se discute pe larg asupra 
lor si sa se solicite toate lamuririle 
necesare, fara a se omite niciun 
detaliu, oricat de nesemnificativ ar 
parea acesta.

Datorita faptului ca o mare 
parte din modelele aflate la inceput 
de cariera urmeaza in paralel diferite 
forme de invatamant, adica sunt 
eleve sau studente, este important ca 
respectivele obligatii din contractul 

semnat cu agentia, sa nu interfereze 
si sa puna in pericol desfasurarea cu 
consecventa al actului educational, 
fiind de dorit ca modelele sa-si 
finalizeze studiile pe care si le-au 
ales. Acest aspect este foarte 
important si datorita faptului ca 
meseria de model, in general, este pe 
o perioada determinata, fiind posibila 
necesitatea reprofilarii din punct de 
vedere al carierei la un moment dat.

Tot legat de acest aspect al 
oportunitatilor de dezvoltare a 
carierei, atat din punct de vedere strict 
profesional, cat si la nivel educational, 
este recomandat ca perioada de timp 
pentru care este semnat contractul cu 
respectiva agentie sa nu depaseasca 
intervalul de 1 an, cu posibilitatea 
prelungirii acestuia, prin acordul liber 
exprimat al ambelor parti. Acesta 
situatie are in vedere cazul in care un 
model doreste sa-si continue studiile 
in alta tara sau oras, si, implicit, 
nu mai poate sa lucreze pentru acea 
agentie, sau cand, tot datorita acestei 
situatii mai sus -mentionate, modelul 
doreste ca respectivul contract sa fie 
preluat de o alta agentie, ce activeaza 
in zona unde va ajunge sa studieze 
sau sa-si desfasoare activitatea. 

Pe langa importanta acordata 
modului de retribuire al modelului, 
deoarece acesta va fi platit pe baza 
unui comision oferit de agentie si 
care este oligatoriu sa fie stipulat in 
clar  in contractul semnat, modelul 
aspirant, impreuna cu persoana care 
o va reprezenta (parinte, specialist), 
trebuie sa acorde o importanta sporita 
conditiilor de munca pe care agentia 
i le va oferi, de-a lungul intregii 
perioade contractate, conditii ce nu 
trebuie sa puna in pericol in niciun 
fel sanatatea, viata sau reputatia 
modelului despre care este vorba.

Acestea ar fi foarte pe scurt 
principalele aspecte ce au caracter 
de obligativitate in ceea ce priveste 
semnarea unui contract cu o agentie 
care sa se constituie intr-o veritabila 
“rampa de lansare” pentru orice 
model aspirant, insa dincolo de 
acestea, este recomandata prudenta si 
atentia tocmai in vederea evitarii unor 
situatii neplacute: a se cadea victima 
unor infractiuni de escrocherie sau 
furt, pana la cele mai grave ce privesc 
traficul de persoane, exploatarea 
acestora prin prostitutie, sau alte 
asemenea fapte penale cu caracter 
agravant. 

 Jurist MARIANA BOTEZ

(III)

www.famost.ro


septembrie 2015 09FAMOST.RO

A aparut in editoriale si pe 
copertile unor publicatii ca GQ, Elle, 
Vogue, Glamour, Sports Illustrated 
si a castigat Portuguese Golden 
Globes in 2011, 2012, 2014, 2015 
pentru cel mai bun model feminin.

A mai aparut in campanii pentru 
A r m A n i ,  B l u m A r i n e ,  A x e , 
m A y B e l l i n e ,  r e p l A y ,  A s o s , 
V i c t o r i A ’ s  s e c r e t ,  l A n i d o r , 
p i t A n g A ,  H& m,  V o d A f o n e .

TOP

sara sampaio

Numita “Urmatoarea Adriana Lima”, s A r A  s A m p A i o 
este un model portughez (una dintre cele mai celebre din 
zilele noastre), nascuta pe data de 21 iulie 1991 in Porto. 
Punctul de plecare in cariera de modelling, a fost in anul 2007, 
cand a castigat concursul Cabelos Pantene; la scurt timp, a 
aparut in reclame pentru spray-ul de corp Axe; a devenit de 
asemenea, imaginea Calzedonia Mar.

A aparut in Campania Toamna-Iarna Replay 2011-2012 
alaturi de Irina Shayk si in Campania Toamna-Iarna 2011-
2012 Blumarine alaturi de Adriana Lima; in 2014, a castigat 
titlul de Rookie of the Year, datorita aparitiei in Sports 
Illustrated Swimsuit Issue.

Punctul maxim al carierei, a fost debutul in 2013 - luna 
noiembrie, in cadrul Spectacolului Victoria’s Secret, doi ani 
mai tarziu, devenind oficial Victoria’ s Secret Angel.

inaltime : 174
greutate : 54
piept : 81
talie : 60
solduri : 86
culoare par : saten

culoare ochi : verzi

marime picior : 37ca
ra

ct
er

is
ti

ci
 f

iz
ic

e

In prezent, are contracte incheiate cu Central Models - 
Portugalia, The Lions - NY, Oui Management - Paris, Women 
- Milan, Models 1 – London.

Evolutia carierei, a 
produs multe schimbari 
in ceea ce priveste 
atitudinea, frumusetea si 
increderea in sine, aceste 
lucruri vazandu-se de la 
un eveniment la altul.

Nu are nicio 
problema a posta pe 
retelele de socializare 
fotografii cu ea 
nemachiata.

Este foarte discreta in 
ceea ce priveste familia ei, 
nestiindu-se mai nimic la 
acest capitol, cu exceptia 
faptului ca mai are un 
frate - Andre Sampaio, o 
verisoara - Maria Sampaio 
si ca parintii au fost putin 
mai stricti.

Are un caine pe nume 
Luigi.

MODEL DE

www.famost.ro
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Culorile acestui sezon sunt cele specifice anilor 
’70:  pamantii, naturale, cum ar fi portocaliul 
ars, verdele de maslina, nuante maronii.

Nu putem vorbi de anii ’70 fara a reaminti de 
stilul boho - in top si in acest sezon, si care ne 
aduce multa culoare si distractie.

 Ce ar merge in orice combinatie si tinde sa 
devina piesa de rezistenta a sezonului toamna 
2015? Puloverele sau maletele albe pe gat, 
combinate - preferabil- cu topuri V neck.

Franjurii sunt in mare trend si in acest sezon, 
ei fiind prezenti si in precedentele tendinte, 
peste 100 de designeri folosindu-i in 
colectiile acestei toamne.

tendinte vestimentare

Roberto Cavalli

Alberta Ferretti

Cedric Charlier

Eudon Choi

Oscar de la Renta

Tory Burch

Naeem Khan

Celine

Derek Lam

Stella McCartney

Burberry Prorsum

Nina Ricci

www.famost.ro
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Tinutele atletice nu trebuie sa se inscrie in 
“casual”, ele fac o trecere de la ceva mai putin 
purtabil la o tinuta practica si mai apropiata 
salii de sport.

Detaliile victoriene au fost promovate de multi 
designeri in acest sezon, bluzele high-neck cu/
fara dantela fiind foarte populare si inscriindu-
se in tendintele toamna 2015. 

Pantalonii largi si taiati pana deasupra 
gleznelor, ne ofera libertate in miscare si sunt 
cat se poate de addicted anilor ‘70.

Falsa sau naturala, blana este un punct 
de referinta a acestui sezon. Vrei sa fii 
in tendintele pentru aceasta toamna? 
Incalzeste-te cu un guler de blana!

tendinte vestimentare

Zimmernan

Philosophy Di Lorenzo Serafini

Altuzarra

Matthew Williamson

Dries van NotenAlexander McQueen

Paco Rabanne

Tommy Hilfiger

Preen

Emporio Armani

Paul Smith

Valentino

www.famost.ro
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Ia serios in calcul pelerina pentru acest sezon, 
dar nu te opri asupra unui anumit model, 
deoarece, fiecare designer a avut viziunea 
proprie in acest sens.

Culoarea gri este foarte versatila si merge cu 
orice din garderoba si cu toate acestea, nimic 
si nimeni nu ne poate impiedica sa o purtam 
din cap pana in picioare.

Pastelurile soft dau putere tendintelor acestui 
sezon, mai ales daca in tinute avem si ceva 
blana; avem culori specifice sarbatorilor de 
Paste, fie ca e rozul petalelor sau albastrul 
spumei de mare.

Tricotajele reiate - chiar si stratificate, sunt 
calduroase, ne dau un aspect confortabil si 
senzatie de libertate.

feminine toamna 2015

Marissa Webb Altuzarra

Kaelen

Tibi

Lacoste

Jason Wu

Dolce & Gabbana

Esteban Cortazar

Celine

Baja East

Fay

1205

www.famost.ro
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Multi designeri au mers in acest sezon, pe 
combinatia dintre culorile indraznete si formele 
geometrice, cu un impact foarte puternic!

Multi designeri au facut o frumoasa incursiune 
in perioada swing specifica anilor ’60, prin 
intermediul taliei ridicate si a rochitelor boxy.

Stofele groase, confectiile bogate - inspirate 
din stilul masculin traditional englezesc 
(Saville Row), dar “folosite” intr-o maniera 
moderna, si-au facut aparitia in spectacolele 
de prezentare ale sezonului toamna 2015.

Intre tendintele vestimentare pentru sezonul 
toamna 2015, s-a remarcat si stilul army 
marinaresc - prin intermediul butoanelor de 
aur, a dungilor Breton si a paltoanelor, la 
cele mai inalte si moderne standarde.

feminine toamna 2015

Christian Dior

Giambattista Valli

Oscar de la Renta

 Isabel Marant

ChloePrada

Salvatore Ferragamo

Versace

Loewe

Chloe

Prada

Haider Ackermann

www.famost.ro
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Una dintre cele mai emblematice figuri din istoria Marii Britanii, dar si a lumii, a fost Printesa Diana, o persoana 
cu un caracter deosebit, remarcandu-se de foarte multe ori prin simplitatea faptelor, bunatate, prin implicarea in 
multe actiuni caritabile. In 1997, a primit Premiul Nobel pentru Pace in Campania impotriva Minelor Terestre. 
Printesa Diana a fost mereu in atentia mass mediei, atat in timpul casatoriei cu Printul Charles, cat si dupa divort.

CASATORIA PRINTESEI DIANA cu PRINTUL CHARLES - considerat unul dintre cele mai mari 
evenimente, a avut loc pe data de 29 iulie 1981 si a fost urmarita la televizor de peste 750 milioane oameni. Ce a 
fascinat foarte mult, pe langa „nunta de basm”, a fost rochia de mireasa in valoare de 9000 lire sterline si avand 
cele mai frumoase broderii.

Recent, RR Auctions au oferit 14 fotografii in exclusivite de la aceasta nunta, imagini unicat „behind-the-
scenes” de la Palatul Buckingham.

Cele 14 poze care nu au mai fost vazute de la nunta Printului Charles cu Printesa Diana, date publicitatii de 
catre RR Auctions cu o luna inainte ca acestea sa fie scoase la licitatie, ne-au facut sa ne amintim cat de epica (si 
reprezentativa pentru stilul anilor ‘80) a fost acea creatie din tafta.

Rochia de nunta a Printesei Diana, realizata de David Emanuel, a fost una dintre cele mai memorabile rochii 
din istorie. A avut, de asemenea, si cea mai lunga trena, atingand uimitoarea lungime de 7,62 de metri.

F O T O G R A F I I
de la NuNta PriNtesei diaNa

INEDITE
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Fotografiile au fost realizate in anul 1981, in ziua nuntii celor doi, de catre fotograful Patrick Lichfield si ii 
infatiseaza pe cei doi miri relaxati, la Palatul Buckingham, departe de ochiul public. Fotografiile surprind momente in 
care Printesa Diana o ia in brate pe Clementine Hambro, micuta domnisoara de onoare, atunci in varsta de numai 5 ani, 
sau discuta cu diferiti membri ai familiei, printre care Printesa Ann, Printesa Margaret, dar si Printul Andrew. 

Alte instantanee, o infatiseaza pe Regina urmarind la televizor multimile extraordinare de sustinatori adunate de-a 
lungul drumului ce uneste Palatul Buckingham cu Piata Trafalgar, venite pentru a-i ovationa pe cei doi miri.

Licitatia, ce va avea loc pe data de 17 septembrie, va porni de la suma de 300 de dolari, desi putem presupune ca 
cifra finala va depasi cu mult acest prag.

R.T.

foto & info: marieclaire.co.uk

www.famost.ro
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Oricat de dificila ar fi orice incursiune 
in trecut pentru a afla ce purtau 
oamenii care au trait in acea perioada, 
ea trebuie facuta, pentru ca numai in 
acest mod, putem descoperi o lume 
fascinanta si plina de forma si culoare, 
intr-o imbinare neasteptata. 

Si daca am vorbit despre Imperiul 
Roman de Apus, si regatele care i-au 
succedat - cum ar fi regatul Franc 
sau Germanic, acum vom merge in 
“calatoria noastra” in partea de sud-est 
a continentului European si anume 
in IMPERIUL ROMAN DE RASARIT 
sau mai cunoscut sub denumirea 
de IMPERIUL BIZANTIN. Vom 
descoperi ca regulile de imbracaminte 
se pastreaza in mare aceleasi, cele mai 
cunoscute pentru marea populatie 
fiind, hainele din in si canepa, in culori 
neutre, diferentele aparand atunci 
cand vorbim despre oamenii din 
clasele superioare, cu precadere despre 
aristocratie si familia imperiala.

Pentru acestia, hainele nu 
reprezintau doar o imbracaminte 
propriu-zisa, ci trebuiau sa ofere o 
imagine purtatorului sau purtatoarei. 
Aceasta imagine era una opulenta, 
luxurianta, si tocmai acesta era scopul 
ei principal: A IMPRESIONA SI DE A 
IMPUNE. 

De asemenea, imbracamintea are 
un rol ceremonial, in sensul ca anumite 
culori sau anumite combinatii de 
simboluri reprezentate prin broderiile 
complicate de pe hainele imparatului 
sau imparatesei, sunt utilizate la 
anumite ceremonii, cum ar fi cea 
de incoronare, de casatorie  si alte 
evenimente de acest gen. Imparatul, 
oricare ar fi acesta, poarta o tinuta cu 
un aspect foarte simplu, insa numai in 
aparenta. Mantia si tinuta sa in forma 
unui “halat” - ce ajunge aproape de 
pamant - in principiu, are o culoare 
specifica - rosie sau albastra, dar 
poate fi si de alta culoare, in anumite 
contexte.

Ceea ce face diferenta, sunt pe 
de o parte - bogatele broderii din 
fir de metal pretios, aur sau argint, 
cu o simbolistica specifica fiecarui 
eveniment la care se ia parte, iar pe de 
alta parte, purtarea coroanei din aur 
masiv, impodobita cu numeroase pietre 
pretioase, de o valoare inestimabila.

O alta caracteristica imparatilor 
bizantini sau basileilor, asa cum mai 
erau ei denumiti, este purtatul unor 
cizme de culoare rosie sau rosu inchis 
spre stacojiu, brodate cu fir de aur, pe 
care numai acestia aveau dreptul sa le 
poarte pana in momentul decesului, 
si erau preluate de catre succesorul 
acestora. In cazul imparatilor Justinian 
sau Constantin cel Mare, se observa din 
picturile ce ii reprezinta, un amestec 
de simplitate bine regizata si opulenta 
podoabelor cu care sunt infatisati, 
imagine care este special construita, 
pentru a sublinia rolul cvasi-divin al 
functiei ce o indeplinesc, imparatul 
fiind considerat - legatura dintre 
poporul ce il reprezinta si divinitate. 

Aceeasi situatie se aplica si 
consoartelor imperiale, fie ca sunt 
sotiile, mamele sau fiicele imparatilor. 
Acestea de obicei au curtea lor 
proprie, asa- numitele gynaikoitis, 
sau apartamentele imperiale din 
cadrul Palatului Sacru, si propriile 
lor indatoriri. Intre acestea, se 
numara conducerea intregului 
aparat administrativ, participarea la 
numeroasele evenimente cu caracter 
religios si primirea amabasadorilor 
straini alaturi de imparat si intreaga 
curte.

Pentru toate aceste ceremonii, unde 
sunt insotite de toate doamnele de 
rang inalt, care fac parte din suita lor, 
exista cate o tinuta speciala, rezervata 
in exclusivitate lor, si unde la fel se 
aplica acest amestec bine studiat intre 
simplitate si lux.

Imparatesele, fie ca vorbim despre 
Elena, mama lui Constantin cel Mare, 
Teodora, sotia lui Justinian, Ana 
Dalasenna, mama imparatului Alexios 
I Comnenul,  Maria Comnena sotia 
imparatului Almaric I al Ierusalimului, 
sunt infatisate ca purtand o 
imbracaminte in culori vii din materiale 
grele cum ar fi brocartul, cu broderii 
complicate si in mod deosebit bijuterii 
de mare valoare: coroane sau tiare, 
bratari, colane in jurul gatului sau 
cercei supradimensionati, un fel de 
“cercei-candelabru” ai zilelor noastre, 
toate acestea fiind din metal nobil 
si incrustate cu pietre pretioase. 
Remarcabila este influenta orientala 
in ceea ce priveste folosirea diferitelor 
esente frumos mirositoare, folosite de 
catre membrii familiei imperiale ca 
parfumuri, sau diferite creme si uleiuri, 
utilizate in rutina de curatenie si 
purificare, avand mai degraba un rol cu 
caracter mistic si medical, decat unul 
strict cosmetic si de infrumusetare. 

  In toata lumea medievala, femeile 
casatorite, indiferent de statutul 
lor social, inclusiv imparatesele sau 
basilisele, poarta de obicei parul strans 
in diferite coafuri foarte sofisticate, si 
de cele mai multe ori, capul acoperit 
mai ales in cadrul ceremoniilor publice, 
asta daca nu este fixata pe cap acea 
coroana, dar chiar si asa, se pastreaza 
ideea de acoperire, tocmai pentru 
a sugera piosenia si toate celelalte 

Istoria Modei
intre Occident si Orient

( E v u l  m e d i u  t i m p u r i u  -  a n i i  1 0 0 0 - 1 2 0 0  e . n . )
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virtuti si atribute crestine ce trebuie sa 
caracterizeze femeile din  acele timpuri.

La mijloc intre cele mai importante 
culturi ale acelor vremuri, cea 
reprezentata de cultura bizantina si 
cea a dinastiilor chineze care s-au 
succedat la inceputul de mileniu, 
cultura si arta araba a facut legatura 
dintre vest si est, pe tot teritoriul dintre 
Orientul Apropiat si Extremul Orient 
al Asiei Centrale si de Sud-Est. Din 
acesta civilizatie, a ajuns pana in zilele 
noastre traditia imbaierii si a ingrijirii 
corpului, precum si folosirea plantelor 
si substantelor aromatice cum ar fi 
smirna, uleiul de masline, infuziile de 
plante medicinale atat cu rol de tratare 
a diferitelor afectiuni cat si in scop de 
imfrumusetare. 

Femeile din lumea araba au de 
obicei numeroase restictii in ceea ce 
priveste promovarea imaginii, fiind in 
permanenta acoperite cu valurile si 
imbracamintea traditionala (chardor), 
si mai mult decat atat, sunt inchise in 
spatii bine delimitate numite haremuri. 

Totusi, datorita unor scrieri 
ale calatorilor straini care au cules 
informatii din numeroase surse in 
timpul calatoriilor, atat de-a lungul 
celebrului Drum al Matasii, cat si 
in alte imprejurari, stim astazi, ca 
atat femeile cat si barbatii din lumea 
araba, foloseau elaborate ritualuri de 
ingrijire in cadrul bailor publice numite 
hammamu-ri, iar pentru persoanele 
cu rang inalt, existau astfel de edificii 
cu caracter privat. Dintre acestea 
sunt cunoscute, imbaierile cu plante 
aromatice, folosirea unor uleiuri pentru 
piele si par, un fel de precursoare ale 
gelurilor de dus si de par actuale, 

utilizarea pentru femei a cremelor pe 
baza de henna, pentru unghii si piele, 
sau a pudrei de khol, sub forma unui 
baton in amestec cu diferite rasini, 
pentru contuarea ochilor si  a genelor 
si sprancenelor. 

Ca imbracaminte, in intreaga lume 
araba, datorita si conditiilor climaterice 
si a temperaturilor ridicate se folosesc 
in principal hainele confectionate din 
panza de in sau bumbac, in culori 
si nuante deschise, culoarea neagra 
fiind rezervata indeosebi, doliului sau 
anumitor ceremonii religioase. La fel ca 
si in celalalte civilizatii, fie ele asiatice 
sau europene, matasea este un produs 
de lux si doar cei din clasele privilegiate 
isi permit sa-si confectioneze haine 
din astfel de material, si de asemenea, 
tot acestia, folosesc o multitudine de 
bijuterii din metal pretios cu pietre, 
pentru a-si sublinia in acest mod, 
statutul social, puterea si influenta.

Si pentru ca am vorbit de matase, 
ajungem pe firul povestii si la ea 
acasa, in locul ei de origine, si vom 
vorbi si despre imbracamintea purtata 
de oamenii acelor timpuri, din Asia 
Centrala sau continentala si cea de 
Sud-Est. Aici regasim la inceputul 
de mileniu putenica dinastie Song 
(960-1279 e.n.), care prin numeroasele 
razboaie de cucerire, precum si printr- 
o politica de aliante matrimoniale bine 
orchestrate, isi impune influenta in 
toata zona continentului asiatic.

In “regatul matasii” asa cum mai 
este el denumit, acest produs de lux 
este rezervat tot claselor conducatoare, 
indeodebi familiei imperiale sau 
regale, oamenii simpli purtand o 
tinuta care are la baza tasaturile din 
fibre de in, canepa sau bumbac. Din 
informatiile detinute, se cunoaste ca 
in aceasta perioada exista un fel de 
ierarhizare a imbracamintei, mai ales 
cea exterioara, din matase, in sensul 
ca toti functionarrii aveau o anumita 
culoare si anumite ornamente ce o 
impodobeau, precum si modele de 
centuri ce fixau mijlocul, iar la barbati, 
sistemul de prindere, era cel de la 
dreapta la stanga. 

In cazul femeilor, sistemul de 
prindere era exact invers, de la stanga 
la dreapta, iar coloritul hainelor 

exterioare de matase difera in functie 
de rangul pe care fiecare femeie il 
detine in familia imperiala sau in 
artistocratie. Culoarea rosie sau 
purpurie, este in exclusivitate apanajul 
membrilor importanti ai familiei 
imperiale, dar sunt folosite si alte 
culori cum ar fi galbenul, negrul, albul, 
vernilul sau violetul pentru diferite 
evenimente si ceremonii.

Ceea ce caracterizeaza 
imbracamintea folosita in timpul 
acestei dinastii, este subtilitatea cu 
care sunt imbinate culorile precum 
si utilizarea intr-un mod - am putea 
spune excesiv - al bijuteriilor si 
broderiilor cu imagini zoomorfe si 
antropomorfe, fiecare dintre acestea cu 
simbolistica proprie.

In ceea ce priveste aranjarea 
parului, la barbati, se instituie acea 
coada impletita pe spate, sustinuta 
de o anumita forma de palarie, iar 
in cazul femeilor, odata cu utilizarea 
pe scara larga a uleiului de ricin si 
de macasar - un fel de “stramosi” ai 
gelului si fixativului de par actuali, 
sunt obisnuite executarea unor coafuri 
foarte complicate cu parul strans, 
in diferite forme: flori, fructe sau o 
varietate de coafura ce face referire 
la pasarea Phoenix, extrem de bogat 
impodobite cu bijuterii si ace de par, 
bogat ornamentate, si care confera 
stabilitate intregii compozitii.

De asemenea, sunt folosite creme 
si potiuni pentru infrumusetarea 
corpului, sau pentru machiaj, mai ales 
pe baza de pudra de orez, si o alta 
caracteristica, comuna de altfel si lumii 
arabe, este interesul deosebit acordat 
imbaierii corpului in scop medicinal si 
cu o componenta mistico-religioasa.

Toate aceste caracteristici, atat 
generale, cat si cele care prezinta 
diferite particularitati, fac prin ele 
insele ca descoperirea acestei lumi 
de demult, sa fie pentru noi, cei 
contemporani, o reala incantare, iar 
pentru cei mai talentati  dintre noi, o 
sursa de inspiratie permanenta, intr-o 
varietate infinita de reinterpretari 
artistice.

n u s h A  d A V i l A
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Mme re l e  contin compusi 
care au  proprietati antioxidante 
precum vitamina C care ajuta la 
producerea colagenului, necesar 
pentru elasticitatea pielii. Mai mult 
decat atat, continutul de cupru din 
mere stimuleaza productia de 
melanina care ne protejeaza de razele 
ultraviolete care ne imbatranesc 
pielea.

Aceste fructe reduc foarte 
mult colesterolul, previn bolile 
cardiovasculare si incetinesc 
dezvoltarea cancerului de ficat si 
colon. Merele contin potasiu, avand 
astfel un efect benefic asupra presiunii 
arteriale, cresc imunitatea (prin 
aportul de vitamina C), reduc astenia 
de toamna si insomniile. Nu au decat 
80 de calorii si de aceea te ajuta sa ai o 
silueta perfecta.

Merele sunt considerate 
tonice naturale si sunt extrem 
de benefice pentru femeile care 
au riduri fine sau pielea lasata. 
Merele pot face adevarate minuni 
si pentru frumusetea ta. Pentru ca 
au in componenta alfa-hidro acizi, 
contribuie la improspatarea epidermei 
si au efect exfoliant, dar si pectina, 
care confera fermitate si elasticitate 
pielii. Pentru tenul tau poti realiza 
diferite masti la care adaugi si miere, 
pentru a-i conferi luminozitate si 
pentru a-l  hidrata.

probleme cu ridurile? 
Rade un mar crud si aplica-l pe fata. 
Lasa-l sa actioneze 10-20 de minute, 
apoi clateste fata cu apa. Acest lucru 
va contribui la estomparea ridurilor 
fine.

 ai ochii umflati? Da un 
mar prin razatoare, amesteca-l cu un 
cartof  ras, apoi imbiba doua dischete 
demachiante cu acest amestec, aplica-
le pe ochi si lasa sa actioneze 10-15 
minute si apoi clateste!

septembrie 2015

Ppr une l e
Datorita zaharurilor pe care 
le contin, aceste fructe sunt 
energizante, daca sunt consumate in 
stare proaspata. Ajuta la eliminarea 
toxinelor din organism, combat 
astenia si oboseala.

pentru un ten 
luminos si catifelat, 
masca din prune coapte bine, ulei 
de migdale si apa de trandafiri te 
ajuta. Realizeaza o pasta din prune 
si ulei de migdale pe care o lasi sa 
actioneze cca 30 de minute, dupa 
care clatesti fata cu apa de trandafiri.  
Poti  s c ap a rapid de  cosuri  cu 
ajutorul mastii realizate din prune 
zdrobite, amestecate cu un albus de 
ou batut spuma. Lasa sa actioneze 10 
minute, dupa care clatesti.

Sst r ug ur i i 
Strugurii sunt considerati 

fructele cele mai 
benefice atunci 
cand vine vorba de 
ingrijirea pielii. Acestia 
au proprietati anti-inflamatorii si 
antioxidante datorita continutului 
bogat in fitochimicale si fitonutrienti. 
Strugurii protejeaza pielea de radicalii 
liberi care provoaca imbatranirea 
prematura a pielii si, datorita 
resveratrolului si vitaminei E, o fac 
mai catifelata, mai fina si o ajuta sa se 
regenereze.

Strugurii abunda in antioxidanti, 
fitonutrienti (ca cei din fructele de 
padure), resveratrol. Este important de 
retinut ca cea mai mare concentratie 
de antioxidati se poate gasi in coaja 
strugurelui, antioxidanti care ajuta la 
protejarea celulelor fata de actiunea 
radicalilor liberi. Alaturi de suportul 
antioxidant, strugurii au si un efect 
puternic antiinflamator (atentie, 
strugurele cu coaja!)

De asemenea, strugurele ajuta la:
•reglarea tensiunii arteriale
•reducerea riscului bolilor 

cardiovasculare•reducerea nivelului 
colesterolului total si a 
colesterolului LDL•reducerea oxidarii colesterolului LDL

TO A M N A -
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Pp e re l e  sunt o excelenta 
sursa de fibre, necesare pentru ca 
organismul tau sa scape de toxine. 
Perele contin si o cantitate mare 
de antioxidanti care hranesc si 
revitalizeaza tenul. 
pentru ten, perele au un rol 
hranitor si revitalizant. o masca 
de pere te ajuta sa fii din nou 
frumoasa: dai o para prin razatoare 
sau aplica, pur si simplu, cateva felii 
pe fata si lasa-le sa actioneze 20 de 
minute, dupa care clatesti fata cu apa. 
Daca ai un ten sensibil, incearca sa 
eviti perele acrisoare.

Unele soiuri de pere contin 
foarte putin zahar si de aceea p ot 
f i  folosite  s i  in  a l imentatia 
diab etici lor . Sunt usor de digerat, 
au caracter diuretic, laxativ, sedativ 
si reprezinta o sursa excelenta de 
antioxidanti pentru organism. Daca 
vei consuma pere, riscurile de a 
face cancer la san sau colon scad. 
Perele contin 80% apa, in rest fibre, 
vitamina C, vitamina A, vitamina E, 
vitamine din complexul B, acid folic, 
enzime, antioxidanti si minerale 
precum zinc, sodiu, clor, calciu, 
magneziu, potasiu, cupru si mangan. 
Este recomandat sa nu curatati perele 
de coaja!

Nnu c i l e  abunda  in proteine 
vegetale, fibre, seleniu, vitamina E 
si acizi grasi (Omega 3). Trebuie sa 
stii ca un consum regulat de nuci iti 
scade colesterolul si iti mentine inima 
sanatoasa.

Pentru ca au un continut bogat 
in zinc, nucile sunt recomandate ca 
tratament  adjuvant  in  astenie, 
tu lburari  a le  s istemu lui 
ner vos  si  afe ctiuni  a le  piel i i  s i 
p ot  in lo cui  c arnea , constituind 
un aliment de baza in hrana 
vegetarienilor.
frunzele de nuc sub forma 
de infuzie si invelisul verde de nuca 
sunt folosite ca tratament pentru 
intarirea si insanatosirea parului. 
Infuzia de frunze de nuc poate fi 
folosita si pentru curatarea porilor si in 
tratarea tenurilor acneice. Nu ai nevoie 
decat de aproximativ 15 de frunze si 
un litru si jumatate de apa.

Gg ut ui l e 
Pline de vitamine, gutuile au 

efect antistres si antioxidant, ajuta la 
pierderea kilogramelor in plus si te 
mentin sanatoasa.
pentru tenul gras sunt 
mai mult decat potrivite: dai prin 
razatoarea fina o gutuie decojita, 
adaugi putina pudra de talc si amesteci 
pana se formeaza o pasta, pe care o 
aplici pe gat si fata si o lasi sa actioneze 
un sfert de ora, dupa care clatesti cu 
apa calduta si la final cu apa minerala.

Dorina Ursu - Terapeut Naturist
Tu  c e  a l t e  f r u c t e  f o l o s e s t i

p e n t r u  s a n a t a t e a  t a ?
Te astept cu raspunsuri, sugestii

si intrebari pe adresa
dorina.ursu@nutritieterapeutica.ro
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“
V

iata nu este un joc! Si fie ca vrem 
sau nu, un lucru este clar: nu sta 
intotdeauna in puterea noastra sa ne-o 
coloram sau sa ne-o imbogatim dupa 
bunul plac. De ce asta? Pentru ca desi 

nu e un joc, viata are regulile ei, pe care uneori 
le descoperim sau le intelegem prea tarziu. Daca, 
totusi, in ciuda tuturor avertismentelor, am privi-o 
ca pe un joc de carti, poate ne-ar placea ca, din cand 
in cand, sa ne lasam destinul in mana ”DAMEI DE 
TREFLA”. 

Va invitam, asadar, sa patrundeti in 
ascunzisurile spiritului unui om sensibil, onest pana 
la inconstienta, pentru care tot ceea ce scrie este 
cules din realitate: ”Scriu foarte mult din experientele 
personale, pentru ca stiu ca numai daca scriu din 
suflet pot ajunge la sufletele celor care imi citesc 
articolele... Din suflet pentru suflet... De la om la om.” 

Evident, a croi permanent pansamente pentru 
rani mai vechi sau mai noi ar putea comporta 
”riscul” ca destinul cuiva sa fie influentat de 
gandurile si ideile tale. Tocmai de aceea, nu de 

putine ori s-a intamplat ca ”Dama de trefla”  sa 
primeasca mesaje de multumire in care oamenii 
i-au spus ca ceea ce ea a scris i-a determinat sa 
mearga mai departe: ”cineva mi-a spus ,,Nu stiu 
cine esti, dar cuvintele tale vindeca”. Nu cred ca am 
schimbat destinul cuiva intr-un mod rasunator, dar 
sunt sigura ca am ajutat, cel putin cativa oameni, 
sa se simta mai bine si sa se simta intelesi. Foarte 
multi dintre noi au nevoie de intelegere. Daca m-am 
gandit la riscuri? Da, m-am gandit inca de la inceput 
la “eventualele riscuri”, de aceea am ales masca 
anonimatului, ma face sa ma simt in siguranta”. 

In mod categoric, nu vorbim aici de o lipsa a 
asumarii, ci pur si simplu de confortul pe care ti-l 
asigura observarea spectacolului de dincolo de 
fereastra: mereu fascinant, niciodata periculos. Apoi, 
pentru remedii (nici acelea) garantate, exista si alti 
specialisti. ”DAMA DE TREFLA” e specializata doar 
in a asculta si a scrie din inima. 

Scrisul terapeutic-poate cel mai greu! Pentru 
asta, diplomele inventate pana acum isi cam pierd 
din greutate…

Intr-un suf let
in care nu pot i  gasi  iubire,

sa nu mai  caut i  n imic !

Adina Fuica

dama de tref la
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Adina Fuica

O carte este o promisiune. Ea vindeca, elibereaza, tulbura, dar, mai ales, 
ofera raspunsuri. Scris intr-o forma epistolara, romanul ”Noi suNtem 
zeite” a fost, pe cat de apreciat, pe atat de controversat, fiindca multi 

cititori l-au perceput ca fiind autobiografic si, de aici, au dedus ca moralitatea 
autoarei ar fi indoielnica. Dar, precum se stie, masca onomastica si impresia de 
autenticitate sunt cele care au deplasat intotdeauna granita subtila dintre realitate 
si fabulatie. E, intr-o forma, un joc al mintii, o provocare.

A cunoaste povestea chinuitoare a unei femei care cauta iubirea inseamna a 
intelege ca, in lumea in care traim, relatiile sentimentale sunt mutilate de masurile 
inegale cu care dam si primim. Confesiunile emotionante din scrisorile adresate 
fie iubitilor, fie celei mai bune prietene, aduc in prim plan un personaj onest, 
sensibil, care penduleaza intre iluzia ca oamenii pe care ii alegem sa faca parte 
din viata noastra sunt croiti asemeni noua si realitatea deconcertanta: nimeni nu 
este atat de bun incat sa faca din altruism principiul ordonator al existentei sale.

O femeie care intelege ca barbatul e facut sa controleze, sa decida, sa isi 
aroge libertati, sa isi exploateze toate posibilitatile de a-si confirma puterea va 
fi, in cele din urma, o femeie neimplinita, tradata in sentimente si convingeri, o 
femeie care, din nefericire, nu va sti nici sa pastreze, nici sa piarda: ”In ce tabara 
a umanitatii ar fi fost mai bine sa ma nasc, ca sa nu mai port cu mine, mereu, 
nodul acesta de lacrimi care-mi sareaza fiecare gura de aer pe care o respir? Ma 
balansez intre poli dusmanosi, ma sfasii cautandu-mi locul, intre doua lumi care 
nu ma revendica si nu ma accepta. Prea femeie ca sa nu stiu sa plang, prea barbat 
ca sa primesc ajutor.”

Cu toate acestea, stilul romanului este unul alert, revigorant, nu trimite 
nicicum catre porniri depresive, fiindca, in fond, energia vitala este data 
protagonistei tocmai de toate lectiile pe care a stiut, chiar si mai tarziu, sa le 
primeasca demn. 

Iubirile, sperantele, regretele, plecarile si greselile alcatuiesc harta unui 
suflet pentru care exista intotdeauna ”un maine”, dar mai ales, pentru care exista 
o prietenie ale carei vibratii se intind pana dincolo de ocean. Cata vreme este 
cineva care rezoneaza la toate tribulatiile sufletului tau, zilele capata sens si nimic 
nu este iremediabil pierdut. Pentru ca, de fiecare data, povestile incheiate pot sta 
la temelia celor care inca n-au inceput, dar care promit sa fie altfel. 

Iata in ce sta puterea femeilor: in capacitatea noastra de a fi, in acelasi timp, 
fapturi fragile si divine, pentru ca... ”NOI SUNTEM ZEITE”!

de Alice NAstAse BuciutANOI SUNTEM ZEITE - CARTE POSTALA

www.famost.ro


Sunt atat de mahnit si de prea 
putin interesat de binefacerile 
vietii moderne, cu tot arsenalul 

ei tehnologic, incat am impresia ca 
cele mai depravate cavouri, siluite de 
uitare, bat in frumusete si prestanta 
opera neterminata a lui Gaudi. Nu, nu 
sunt in depresie, n-am de ce sa combat 
donjuanismul semenilor mei, asexuat 
si previzibil ca o dimineata, nu ma 
bantuie ganduri prabusite si nici n-am 
depasit limita leucocitelor; pur si 
simplu sunt mahnit. Se mai intampla. 
E ca si cum te-ai trezi in miez de 
noapte zdruncinat de cosmarurile 
unei lumi onirice in care strigatul 
dupa ajutor e doar un huruit difuz, 
unde pasii sunt ingreunati si lipiti de 
asfalt, iar apele, fie ca sunt line sau 
agitate, par a salva mereu persoana 
nepotrivita. 

Stii, in Geneza, 1 cu 7 scrie: „Si 
Dumnezeu a facut intinderea, si ea a 
despartit apele care sunt dedesubtul 
intinderii de apele care sunt deasupra 
intinderii. Si asa a fost.” Nu mi-
am propus sa combat Scriptura cu 
armele pe care ni le-a pus stiinta la 
dispozitie si cu atat mai putin, s-o 
supun unei judecati grosiere. Ceea ce 
vreau sa inteleg tine de latura umana 
a Creatorului, cea care l-a determinat 
sa permita dezvoltarea unei religii 
bazate pe mila si pe dragoste. Spunea 
un mare erudit ca in Eden nu existau 
anotimpuri, ploi sau furtuni, pentru 
ca in stratosfera exista o pelicula 
de apa care proteja Pamantul de 
bombardamentul radiatiilor cosmice. 
Recunosc, e o idee onesta, daR 
am dubiile mele .

Intre timp, pelicula de apa s-a 
transformat in nori, Edenul s-a retras 
in buzunarele cocalarilor cu X6 iar 
anotimpurile si-au gasit locas in oasele 
lovite de reumatism. Ce a ramas in 
locul ei? Nu stim. N-am fost inzestrati 
cu aripi, dar un atu tot avem. 

Se spune ca, daca o civilizatie 
extraterestra si-ar fi propus sa ne 
scoata din circuit, n-ar fi avut niciun 
fel de problema. Si aceasta idee e 
rezonabila. Adica, sa fim seriosi! ce 

poate sa faca un cumulonimbus, 
o Retea de sateliti militaRi sau 
o duzina de Rachete sol-aeR 
in fata unei civilizatii caRe a 
fuRat staRtul cu, sa zicem, cinci 
mii de ani? Mai nimic, am spune cu 
totii, privind ingrijorati cerul… „Si 
totusi se invarte” se aude din pamant 
vocea lui Galilei. 

Nu cred sa existe cineva care sa nu 
fi suferit o pierdere fara sa priveasca 
in sus, ca si cum acolo ar fi un birou 
unde oficiaza cineva non stop. Imi 
amintesc de calutul din plastic pe 
care l-am pierdut in vecinatatea 
Obeliscului de la Costinesti, de 
caruciorul de butelie pe care l-am uitat 
in curtea unei companii de reciclari, 
fascinat fiind de copertele unui 
manual de anatomie, de pierderea 
trenului si implicit a examenului din 
anul III, apoi de pierderea unor altfel 
de trenuri, care nu aveau vagoane. 
Doar usi. 

Orice pierdere implica o 
despartire. Orice despartire determina 
ruperea zagazurilor inimii si 
eliberarea surplusului in stratosfera, 
loc ramas vacant dupa retragerea 
apelor din Eden, ca un scaun cu spatar 
scorojit si picioare subrede.

Am zburat deunazi, insotit 
de un cocor, la marginea cerului. 
Civilizatii indepartate imi 
trimiteau, printre doua batai de 
aripi, mesaje criptate. Am profitat 
de un curent ascendent, am scos 
Piatra din Rosetta din buzunarul 
de la piept si le-am silabisit, ca pe 
vremea in care pierdusem calutul 
din plastic: oameni * fiinte 
supeRioaRe * inteligenta medie 
* sensibilitate exaceRbata * 
invicibili *  

M-am lasat apoi, sa alunec in gol 
si sa plutesc peste valurile gandurilor 
zamislite de cei care se iubesc, care se 
despart, care au pierdut, care au fost 
amagiti, care au vazut marea si care 
au murit regretand ca s-au nascut, 
fiind convins ca nimic nu e in zadar. 

nici macaR o despaRtiRe. 
* Stop * 

ARMADA

... maRius gaboR

INVINCIBIL A
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Hai Hui prin Tara nimanui
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Make-up artist

ro-ro.facebook.com/Avera.Galati.makeup

“
CoMuniC prin Culori, visez in Culori si, Mai ales, Creez o luMe din Culori. 
alatura-te luMii Mele, pentru a fi uniCa!

Apasa A I C I
pentru WEB !

https://ro-ro.facebook.com/Avera.Galati.makeup


interviu

De l i a  Gav r i l i u

CCand frumusetea, inteligenta si ambitia 
se intalnesc intr-o singura persoana, aceasta 
devine un real punct de reper pentru cei din 
jur. Acesti oameni, sunt cei pe care-i admiram, 
de la care vrem sa invatam si avem ce, vrem 
sa fim ca ei si ne-am dori sa fim tot timpul 
in preajma lor. Ei sunt cei care au mereu 
initiativa, ei sunt cei care misca si schimba 
lucrurile in jurul nostru.

Daca mai adaugam modestie, bunatate, 
onestitate, avem numele De l i a Gav r i l i u.

Haideti sa o descoperim impreuna, ea 
avand amabilitatea sa ne acorde un interviu 
captivant, si care ne poate ajuta sa o 
cunoastem mai bine si de ce nu, sa luam ce este 
bun din experienta sa si modul de a fi ca om.



niciodata sa nu spui niciodata
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FAMOST Sunteti omniprezenta la 
majoritatea evenimentelor. De unde energia 
necesara si ce va determina?

DELIA GAVRILIU Evenimentele orasului 
meu sunt si evenimentele mele, pentru 
ca reprezint un ziar local, generalist. Prin 
urmare, informatia si evenimentele sunt 
prioritatea - atat a mea, cat si a echipei cu 
care lucrez. Pe de o parte, primesc aceste 
invitatii in calitate de reprezentant al ziarului 
local PresaGalati.ro - produs la care lucrez 
de trei ani de zile, pe care l-am construit (si 
il construiesc in continuare) din pasiune (am 
studiat Jurnalism la Galati  la Universitatea 
Dunarea de Jos); pe de alta parte, ma 
preocupa viata comunitatii in care traiesc, 
pentru ca de aici imi iau energia si, tot aici, 
sper sa pot trai frumos si in urmatorii ani. 
Cat despre energie, nu iau niciodata ca pe o 
obligatie ceea ce fac (este si acesta un dram 
de noroc, pentru care trebuie sa multumesc 
lui Dumnezeu). Imi face placere sa fiu 
inconjurata de oameni frumosi, cu initiativa, 
pe care sa ii sprijin atat cat tine de mine. 
In plus, o parte dintre cei care organizeaza 
aceste evenimente, imi sunt colaboratori sau 
prieteni si atunci dau curs invitatiilor cu mare 
placere. Ma determina sa fiu „prezenta” in 
comunitatea, ideea ca un mediu de informare 
in masa, trebuie sa fie la curent cu ceea ce se 
intampla in aria pe care o acopera. E foarte 
adevarat, ca imi si selectez evenimentele la 
care aleg sa particip.

F Sunteti de asemenea, implicata in multe 
proiecte. Povestiti-ne despre ele … care este 
cel mai important pentru dumneavoastra, 
sau, pentru cei cu care colaborati?

DG Principalele trei proiecte pe care le 
„manageriez” in acest moment, sunt toate 
proiecte de suflet si atunci mi-ar fi poate 
greu sa le departajez. Cel mai vechi (aprilie 
2012) este PresaGalati.ro - un job si un 
proiect in acelasi timp. Imi dedic mare 
parte din zi acestui proiect, care nu este 
deloc usor de „crescut”, pentru ca necesita 
atentie zi de zi, ba chiar zi si noapte, dar 
este si cel care imi aduce satisfactii tot zi 
de zi. Al doilea proiect, este cel al cercetarii 
mele postdoctorale, incepute in mai 2014, 
despre identitati si stereotipuri de gen in 
mass-media. Deci o tema care se leaga de 
ceea ce fac eu zi de zi, dar care ma intriga si 
ma cointereseaza si ca femeie, nu doar ca 
tanar cercetator. Sunt bursier si cercetator 
postdoctoral al Universitatii „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iasi. Asta dupa ce in 2013, 
mi-am finalizat studiile doctorale tot in cadrul 
Universitatii iesene. In al treilea rand, sunt 
responsabil comunicare al proiectului „Si 
eu pot!”, desfasurat de Asociatia Centrul 
de Dezvoltare Smart si Patronatul Tinerilor 
Intreprinzatori din Regiunea Sud-Est, proiect 
in cadrul caruia am pus bazele Retelei 
Regionale a Femeilor Antreprenor, cooptand 
in cadrul acesteia, inca de la inceput, 20 de 
membre, femei antreprenoare din judetele 
Galati, Braila si Constanta - un proiect dedicat 
antreprenoriatului feminin, in care am mare 

incredere, dar care cred eu, ca face pasi 
marunti deocamdata, din cauza contextului 
socio-economic si politic. Sunt si membra 
a Asociatiei Femeilor Intreprinzatoare din 
Romania, filiala Galati, participand astfel, 
la o serie de intruniri, de discutii, prin care 
sa ne sprijinim reciproc sa evoluam atat 
personal, cat si in cariera/ business. Un alt 
proiect de suflet si care imi doresc sa creasca 
si sa capete incredere din partea comunitatii, 
este chiar Fundatia Comunitara Galati, 
careia ii punem bazele in aceasta toamna 
prin intermediul Grupului de Initiativa pentru 
infiintarea Fundatiei Comunitare Galati. Asa 
cum ii spune si numele, ea se dedica deja 
de un an de zile (prin intermediul Grupului 
de Initiativa) cresterii nivelului implicarii 
comunitatii pentru rezolvarea sau dezvoltarea 
anumitor proiecte locale (am organizat deja 
in acest sens, Semimaratonul din octombrie 
2014, care va continua si anul acesta - chiar 
pe 13 septembrie 2015, Cercul de Donatori 
din 22 ianuarie 2015 si Licitatia de experiente 
- Fun si FundRaising din 13 mai 2015).

F Care este cea mai importanta realizare 
profesionala de pana acum?

DG Realizarea profesionala cea mai mare 
este aceea ca de 10 ani lucrez in Galati, fac 
ceea ce imi place, la toate joburile pe care 
le-am avut, am avut parte de colegi si sefi 
extraordinari si nu am fost niciodata nevoita 
sa imi incalc principiile. In alta ordine de idei, 
poate ca si doctoratul in Filologie, obtinut in 
septembrie 2013 cu distinctia “Summa Cum 
Laude”, cea mai mare distinctie pe care o 
poate primi o teza de doctorat, reprezinta o 
realizare profesionala de mare importanta 
pentru mine.

F Ce face Delia Gavriliu in timpul liber? Care 

sunt pasiunile ei?

DG Timpul liber imi place sa il petrec cu 
mine sau cu familia. Cu mine, in sensul de 
lecturi legate de dezvoltarea personala si 
profesionala, sau chiar delectarea cu reviste 
glossy (pentru femei, cum imi place mie sa le 
spun). Cu familia - aici, de cate ori pot imi iau 
nepotii si ne plimbam, plecam la un film, la 
mall, la cumparaturi sau chiar in parc. Despre 
pasiuni, chiar m-am gandit de multe ori ca, 
domnule, eu nu am nicio pasiune care sa imi 
acapareze timpul, care sa ma relaxeze, care 
sa ma „prinda”. Imi place sa dansez, fara sa fi 
facut cursuri in acest sens, imi place sa fiu cu 
cei dragi, sa le dedic timp. Imi place sa traiesc 
frumos. Asta e poate pasiunea mea: viata. 

F Care este stilul vestimentar preferat si 
care este cea mai “ciudata” vestimentatie 
purtata si unde?

DG Sunt de multe ori catalogata ca 
imbracandu-ma elegant. Cred ca cei cativa ani 
petrecuti intr-o banca, mi-au marcat stilul de 
imbracat „la birou”, dar trebuie sa recunosc 

ca desi ne era impusa o anumita tinuta 
(aveam chiar o saptamana in care 
trebuie sa imbracam doar camasa 
alba), imi facea placere sa ma imbrac 
cu o fusta sau un pantalon negru si 
o camasa sau sacou. E adevarat, ca, 
uneori, aveam senzatia ca nu am 
suficiente camasi, iar vinerea imi luam 
o bluza mai eleganta, dar nu camasa. 
Si acum vinerea (desi acum nu imi mai 
impune nimeni stilul vestimentar) e 
singura zi in care imi permit sa merg 
in blugi la birou. Iar cand nu mai pot, 
imbrac si ceva mai lejer, dar niciodata 
pantofi sport la birou. In timpul liber, 
ma imbrac lejer, dar absolut normal, 
poate cu un set de margele si cercei 
care sa scoata tinuta din anonimat. De 
altfel, ma consider destul de anonima 
la capitolul vestimentatie, nu a fost 
un capitol forte al meu ca femeie, dar 
incerc sa pastrez un echilibru. Ciudat 
nu ma imbrac, nu imi aduc aminte sa fi 
avut vreodata o tinuta ciudata. 

F Aveti designeri preferati? Urmariti 
tendintele in moda?

DG Dupa cum spuneam, moda nu este 
un segment prioritar pentru mine. 

Sunt, totusi, atenta la ce tinute abordeaza 
unele vedete autohtone si internationale. Imi 
place Andreea Raicu, imi place Laura Cosoi. 
Ca designer, am urmarit-o pentru creatiile 
elegante pe Maria Lucia Hohan si pe Cristina 
Batlan (Musette) pentru pantofi.

F Care va sunt sursele de inspiratie pentru 
tot ceea ce faceti?

DG Inspiratia mi-o creeaza de cele mai 
multe ori starea de spirit, iar starea de spirit, 
vine din tot ceea ce esti la un moment dat. 
Noaptea a fost de cele mai multe ori un bun 
sfetnic si, uneori, chiar si sursa de inspiratie. 
Probabil atunci se detaseaza creierul de 
factorii uneori „poluanti” din mediul extern 
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Inspiratia mi-o 
creeaza de cele mai 
multe ori starea de 
spirit, iar starea de 
spirit, vine din tot 
ceea ce esti la un 
moment dat. 

www.famost.ro


si se centreaza pe nevoile si placerile reale 
ale omului din tine. Ma inspira natura in cele 
mai banale ipostaze ale ei, nu astept nimic 
spectaculos, desi ne ofera atatea surprize, 
si ma mai inspira echilibrul oamenilor, al 
lucrurilor facute cu tragere de inima. Ma 
inspira pentru ca ma intriga in acelasi timp. 
Uite cum face acel lucru … si e tot un om ca si 
mine. Si atunci nu ma simt invidioasa, ci mai 
degraba motivata si inspirata.

F Aveti principii dupa care va calauziti si pe 
care le respectati? Aveti un motto anume?

DG Da, clar. Spuneam si mai sus ca un mare 
noroc, poate sau doar o consecinta a modului 
frumos in care am fost crescuta si educata, 
este faptul ca nu am fost nevoita in existenta 
mea de pana acum personala si profesionala 
sa imi incalc flagrant principiile. Imi place sa fiu 
respectata, asa ca in primul rand, ofer respect. 
Ofer incredere si am nevoie sa fiu investita cu 
incredere. Nu imi place sa mint, prin urmare 
nici sa fiu mintita (cui place?). Motto-ul meu 
este „Niciodata sa nu spui niciodata”, l-am 
aplicat pana acum si a fost bine. 

F Cel mai neplacut lucru care vi s-a intamplat 
din punct de vedere professional?

DG Din punct de vedere profesional, mi s-a 
intamplat ca un singur sef pe care l-am avut, 
sa nu imi acorde increderea de care aveam 
nevoie. Si, atunci, cand am simtit, am facut in 
asa fel incat sa plec de la acel loc de munca, 
fapt care s-a dovedit de altfel, o alegere foarte 
buna.

F O intamplare amuzanta din viata dvs …

DG De obicei, evit situatiile penibile, jenante 
si chiar daca mi se intampla, le iau ca atare. 
Nu imi aduc aminte de ceva amuzant si 
memorabil.

F Cum sunteti in viata de zi cu zi? Energica, 
tensionata, vesela, binevoitoare...

DG Imi place sa cred ca sunt energica si ca 
daca am mai multe task-uri este o provocare 
sa le bifez pe toate ca rezolvate. Nu imi place 
sa fac nimic sub presiune sau in tensiune. 
Simt colegii sau cei cu care colaborez ca sunt 
tensionati, si nu imi face placere sa relationez 
in acel moment. Prefer un moment de liniste 
(poate chiar prelungit) si o reluare amiabila 
a discutiilor, proiectelor. Da, ma consider o 
persoana binevoitoare, chiar ingaduitoare.





septembrie 201530 FAMOST.RO

F Daca ar fi sa schimbati moda, cum ati 
imbraca femeile de pe strada?

DG Ceea ce conteaza, este echilibrul in 
toate. Si la lungimea fustei si la scurtimea 
pantalonilor scurti, si la inaltimea tocurilor. 
Toate adaptate varstei, conformatiei 
corporale, starii de spirit, momentului zilei si 
bineinteles ocaziei pentru care ne imbracam. 
Mai degraba as opta pentru simplu, curat, cu 
un singur accent, care poate fi o coafura, o 
breteluta de la sandale, o bratara sau un ruj.

F Cum arata o zi obisnuita din viata Deliei 
Gavriliu?

DG Dimineata este cu ritualul ei de ani 
de zile. Fac totul dupa o anumita ordine 
prestabilita, pentru a nu pierde ceva din 
ochi, inainte de a iesi din casa. Las ordine 
in urma mea. Asta e lege. Si pana acum, am 
reusit sa ma tin de aceasta ordine a mea. 
Daca sunt probleme de rezolvat pana in ora 
12.00, sunt prin oras, apoi la birou. Cateva 
ore bune. Dupa ora 17.00, incepe a doua (sau 
a treia) parte a zilei - de relaxare, mancat. 
Apoi, daca nu sunt evenimente, merg si-mi 
mai rezolv o parte din task-uri, fie pe celalalt 
proiect important la care iau parte acum („Si 
eu pot!”) sau problemele personale. Ajung 
acasa destul de tarziu, uneori dupa ora 20.00. 
In maxim doua ore, ma apuc iarasi de lucru, 
de obicei pentru programul post-doctoral pe 
care il urmez la Iasi, fie pentru PresaGalati.
ro, pregatind astfel o parte din materialele 
care pot intra la 12.00 noaptea sau a doua 
zi. Evident, nu este un program fix, pot lucra 
si in weekend la fel de bine cum pot ca in 
mijlocul saptamanii sa nu ajung decat putin la 
birou, in rest, lucrand de acasa. 

F Cum ar arata vacanta perfecta?

DG De obicei la mare sau intr-un tinut cald. 
Dar nu atat de cald precum a fost in aceasta 
vara. Si clar cu familia, cu cei foarte apropiati. 
Nu imi fac iluzii despre peisaje, ma pot 
bucura la fel de bine, pe o faleza a Dunarii, 
intr-o seara racoroasa de vara ca in Tenerife 
sau in Praga. Importanta este compania pe 
care o am. Nu sunt o impatimita a vacantelor, 
dar a escapadelor (in doi chiar) - DA!

F Care va sunt planurile de viitor, mai 
apropiate dar si mai indepartate?

DG Planuri nu imi fac in cel mai marunt 
detaliu, ba chiar uneori, visez cu ochii 
deschisi si ma trezesc intr-o zi ca ceea ce am 
visat (si mi-am propus sa obtin, dar nu la 
modul incapatanat, ci la modul de dorinta, 
vis), e pe cale sa se indeplineasca. Stiu ca 
ceea ce am obtinut, am obtinut prin munca 
si nu imi este teama decat, ca la un moment 
dat, sanatatea/ varsta nu imi va mai permite 
sa fac atatea. Adica, mi-e frica sa raman fara 
energie. 

F Ce va doriti cel mai mult in acest moment 
de la viata?

DG Echilibru. Pe toate planurile. NU mi-
am dorit niciodata sa fiu cea mai … buna, 
frumoasa, desteapta, bogata, sanatoasa, 
ci doar sa am din toate cate putin. Cate 
putin, cat sa am confortul necesar unei 
vieti normale. Desigur, normalitatea poate 
fi altceva pentru fiecare. Asa ca e vorba de 
normalitatea mea, care ii include pe toti cei 
dragi mie. 

F Ce calitati considerati ca ar trebui sa aiba 
o femeie pentru a avea succes?

DG Am considerat intotdeauna femeile egale 
cu barbatii. Dar diferite de ei. De aceea, desi 
initial am vrut sa spun ca aceleasi calitati 
pentru success, trebuie sa le aiba si femeia 
si barbatul, cred totusi ca nu. Fiecare are 

alte arme pentru a atinge succesul. Si pana 
la urma … ce este succesul? Fiecare il poate 
defini altfel. Sunt sigura de acest lucru. Poate 
ca fiecare trebuie sa faca atat cat ii trebuie ca 
sa fie bine cu el, sa se simta implinit, fericit. 
As putea totusi numi cateva trasaturi care sa 
te ajute sa iti indeplinesti scopurile: putere 
de munca, dorinta de implicare, dorinta de a 
fi buna in ceea ce face. Si determinare. Dar 
pe cat de greu e sa definesti succesul, pe atat 
de greu, imi este sa dau cumva o „reteta” a 
ce trebuie sa fie cineva pentru a avea succes. 
Asa ca e doar o parere personala despre ce ar 
putea ajuta sa fii cine vrei sa fii!

Succes tuturor! Succes pentru a deveni 
cine isi doreste sa fie!
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T E N D I N T E
La capitolul bijuterii, sezonul toamna 2015, este caracterizat de surprize, reveniri - de 

la perle la franjuri, transformari, colierele, cerceii, inelele si bratarile, fiind ridicate la 
nivel de arta ca de fiecare data. Haideti sa vedem impreuna, care sunt “piesele grele” 

ale sezonului toamna 2015!

bijuterii

O prima tendinta care se 
desprinde in acest sezon, are ca 

sursa de inspiratie anii ’80: CU CAT 
MAI MARE, CU ATAT MAI BINE; forme 
mari, amorfe, in toate punctele cheie: 
gat, incheieturi, lobul urechii.

Franjurii sunt prezenti deopotriva 
si in vestimentatie si la bijuterii 

in acest sezon, prezenta lor la cercei, 
coliere, bratari, asigurand fluiditate in 
miscare.

Spuneti adio colierelor 
caracterizate de delicate! Cele din 

acest sezon, sunt liniare si puternice.

Brosa este o bijuterie, o podoaba 
pura si nimic nu este mai potrivit 

in cazul ei, decat un “look” clasic, 
realizat in iteratii moderne.

BALMAIN J.W. ANDERSON

BALENIAGA PRADA

EMILIO PUCCI MARC JACOBS

MISSONI TOM FORD

FAMOST.RO
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Stilul baroque este adus in 
prim plan in acest sezon, prin 

intermediul pietrelor pretioase si a 
filigranului.

Mergand mana in mana cu 
inspiratia vestimentara ai anilor 

’70, pandantivele revin in atentia 
noastra, mai gratioase datorita 
lantisoarelor delicate.

Romantismul este mentinut de 
bijuteriile care au “inflorit” 

special in sezonul toamna 2015, prin 
intermediul trandafirilor, bujorilor, 
cameliilor.

Independenta este puternic sustina 
doar de un … cercel, o tendinta sic, 

care continua sa isi mentina pozitia.

Perlele contureaza conceptul 
“ladylike”, gasindu-le atat in 

bijuteriile lucrate cu mare finete sau 
chiar in piercinguri pe chip.

GIVENCHY

ISABEL MARANT

DRIES VAN NOTEN

JASON WU

BOTTEGA VENETA

STELLA MCCARTNEY

CHRISTIAN DIOR

 ROSIE ASSOULIN

CHLOE

MIU MIU

TOAMNA
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T E N D I N T E 
AC C E S O R I I  D E 
M I R E A SA

A ccesori i le  te  provoaca mereu sa fi i  or ig inala .  In aceasta z i 

importanta a v iet i i ,  totul  trebuie sa se armonizeze perfect ! 

F ie  ca est i  o mireasa romantica,  mister ioasa, 

seducatoare sau glamour,  cu s iguranta accesori i le  i t i  vor defin i 

personal i tatea devenind inconfundabi la ,  pret ioasa s i  unica in 

acelas i  t imp.

Evocand rafinament ,  dar pastrand ideea de lux a z i lelor 

noastre,  accesori i le  de par pentru mirese in aceasta toamna,  sunt 

bogate s i  var iate.

www.famost.ro


FAMOST.RO

Daca est i  o mireasa clas ica,  atunci  cu s iguranta voalul  reprezinta pr ima ta opt iune,  insa s i  voaletele 

reprezinta o al ternat iva,  f ie  ca alegi  apl icat i i  cu cr istale colorate in forma de f lor i  cu frunzul i te.  Tiare t ip 

coronite,  d iademe,  agrafe cu strasuri ,  implet i tur i  cu perle s i  cr istale,  pene s i  dantele brodate,  toate i t i 

pot  defin i  s i  completa st i lul  tau.

Daca inca est i  in  cautare de accesori i  atunci  t i -am pregat i t  alaturat  cateva modele inspirat ionale.

sursa foto: mariaelenaheadpieces.com, oliviaheadpieces.com

oana CumpaniCi (SophieBelle Bijoux)
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Continuand ideea din numarul trecut a revistei noastre, avem mai mult ca 
oricand in aceasta rubrica, multe fotografii. Asa se intampla cand pasiunea 
pentru moda, implicarea totala, atitudinea si gustul pentru frumos, depasesc 
limitele cu care suntem obisnuiti si sunt imortalizate de aparatul foto. Trebuie 
sa recunoastem de asemenea, ca pentru a reusi acest lucru, trebuie sa fii 
foarte versatila si sa ai un look convingator care poate da valoare pasiunii.

Fara niciun dubiu, L A U R A  V E R O N I C A  S I M A  din Bucuresti, model si blogger, 
se incadreaza perfect in tiparul descris mai sus,  iar pentru a va putea convinge, ii puteti 
vizita blogul https://laurafashionblog.wordpress.com, realizat din pasiune “ca un jurnal 
vestimentar” si “in care am dorit sa impartasesc iubitoarelor de moda, cate putin din 
stilul meu”.

TOP
cele mai imbracate
piese vestimentare:
Retro Sweet & Chic Classy
Urban - Chic
Street - Style.

Acesta a luat nastere in 2014, pentru ca s-a decis sa faca 
ce ii place, moda ocupand un loc special in whishlist-ul personal.

O scurta incursiune in blogul Laurei, va fi o frumoasa 
calatorie in timp cu stiluri vestimentare diferite, iar acest lucru 
nu este intamplator, pentru ca Laura nu are un stil vestimentar 
preferat: “Asa cum am mai spus-o si in alte interviuri, nu sunt 
adepta unui singur stil vestimentar, iar acest lucru se poate 
observa si din fotografiile de pe blog-ul meu, alegerile mele in 
materie de fashion variaza de cele mai multe ori in functie de 
starea de spirit, dar si de evenimentele la care particip.

Sunt o fire creativa, imi place sa ma joc si sa intruchipez 
de fiecare data cu ajutorul hainelor si a accesoriilor, povesti 
si personaje noi. Daca ar fi, totusi, sa ma identific cu un stil 
vestimentar, cel care ma reprezinta cel mai bine este stilul 
Classy. Am insa o mare pasiune pentru stilul Retro - Chic, un 
stil atat de elegant si feminin!

Ma regasesc in tot ceea ce postez, in “povestile” pe care 
le creez in jurul fiecarui outfit, ele transmitand de fiecare data, 
starea mea de spirit”.

Am intrebat-o pe Laura cine este “responasbil(a)” de tot ce 
inseamna idei, concept, decor si care sunt sursele de inspiratie: 
“fara falsa modestie…eu sunt cea care vine intotdeauna cu 
tematica, conceptul, locatia, decorul si outfit-ul…inspiratie este 
peste tot, inspiratia inseamna spontaneitate … orice poate sa fie 
o sursa de inspiratie:  natura, o pata de culoare, o carte, un film, 
o floare, o poveste…am in jur surse de inspiratie infinite, asa 
incat ca nu am cum sa ma opresc aici cu raspunsul meu”.

Cu asa surse de inspiratie, nu este de mirare calitatea si 
frumusetea fotografiilor, care - trebuie sa recunoastem, ne-au 
dat mari batai de cap in alegerea lor. Nu stim daca le-am ales 
pe cele mai bune, cele mai reprezentative, dar speram ca v-am 
facut cel putin curiosi pentru a-i vizita blogul.

Te felicitam draga Laura pentru tot ce ai realizat pana 
acum, pentru ceea ce esti si reprezinti, si te incurajam sa 
continui in aceeasi maniera caracterizata de stil, frumusete si 
originalitate!

Foto: Jayson Kibbler Foto: alina stancioiu36

P R I N T R E  B L O G U R I L E 
D E  M O DA
D I N  R O M A N I A  ( X I )

Foto: lucian bora
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TOP
Designeri:
Chanel
Miu Miu
Isabel Marant
Pheobe Philo (Céline)
Clare Waight Keller (Chloé)

Foto: Jayson Kibbler

Foto: alina stancioiu

Foto: bogdan suditu 37FAMOST.RO

Foto: Jayson Kibbler

Cu Laura va veti putea intalni
in fiecare editie a revistei noastre, 
incepand cu numarul urmator in rubrica 
“L ectii  de Stil  cu L aura”!

www.famost.ro
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Indiferent unde s-au tinut spectacolele de prezentare - New York, Londra, Milano Paris - noile tendinte in moda 
si tot ce tine de aceasta, au o nota pozitiva, sunt excentrice, fanteziste, bizare uneori, captivante si fermecatoare. 
Chiar daca suntem hipnotizati cateodata de vestimentatiile care se succed in fata noastra, nu putem ramane 
indiferenti la tot ceea ce completeaza tinutele: machiaje, accesorii, unghii, mod de aranjare a parului.

Cel din urma mentionat, este esential pentru a contura tinuta si in stransa legatura cu aceasta, succedarea 
tendintelor, facandu-si simtita prezenta in toate segmentele prezentarii unei tinute complete. Mai mult, poate 
simtim nevoia unei schimbari de ”look” sau poate avem nevoie de surse de inspiratie, asa ca o informare - cel putin 
elementara in ceea ce priveste tendintele de aranjare a parului sezonul toamna 2015 este binevenita.

TENDINTE par  TOAMNA 2015

1 Cele mai frumoase moduri de aranjarea ale parului pentru sezonul primavara-vara 
2015, au fost cele simple; stilistii au inteles acest lucru si au continuat in aceeasi 
maniera, stilul ondulat boho, ramanand in top si in sezonul toamna 2015. S-a vazut 

par lung - care pare natural uscat, par umed la capete si natural uscat in partea superioara 
unde bate soarele, par ciufulit, mult volum la capete, onduleuri pronuntate in partile 
laterale. Tory Burch, Rodarte, Ralph Lauren, Mugler, Roberto Cavalli, Calvin Klein, 
Emanuel Ungaro, Anthony Vaccarello, Max Mara.

2 De cele mai multe ori, sunt folosite pentru aranjarea parului accesoriile din aur si 
argint, insertiile de pietre pretioase - pentru a da o nota de lux si a contura notiunea 
de stil. In sezonul toamna 2015, nota de lux este data de accesoriile din piele, mate 

sau stralucitoare, simple, cu betigase sau cu ace, sau chiar intreg parul infasurat in piele. 
Derek Lam, Tanya Taylor, Proenza Schouler, Fendi, Honor.

3 Foarte des a fost vazut pentru acest sezon, modul de aranjare/prindere a parului 
undeva mai jos de ceafa, prin intermediul diferitelor tehnici de styling sau a 
atemporalelor cozi de cal. S-au remarcat in acest sens, aspectul dezordonat, coada 

de cal, dar totul stilat si avand un confort sic, folosirea inelelor metalice si a acelor pentru 
prinderea parului. Dior, Carolina Herrera, Alberta Ferretti, Derek Lam, Hugo Boss, Sacai.

4Coafurile retro cu aspect futurist reprezinta o alternativa interesanta si o optiune de 
luat in considerare. S-au remarcat anumite tendinte funky, coada de cal ridicata, au 
fost vazute bucle retro, bucle stranse, a fost adus in atentie pompadour-ul intr-o nota 

indrazneata, a fost vizata feminitatea salbatica, dar si aspecte retro-romantice. Christophe 
Guillarme, Tsumori Chisato, Honor, Antonio Berardi, Bibhu Mohaparta.

5 Cararile adanci au fost vazute in majoritatea spectacolelor de prezentare, indiferent 
ca sunt in partile laterale sau in centru, completandu-se foarte bine cu sprancenele 
groase. Putem avea parul perfect drept sau usor neingrijit, partea cazuta - natural 

texturata si ondulata, sau putem avea un aspect al modului de aranjat de “neterminat”. 
Sonia Rykiel, Giambattista Valli, Mugler, Monique Lhuillier, Balmain, Dries Van Noten, 
Jason Wu, Dries Van Noten, Jason Wu.

6 Chiar daca modul de despartire a parului intr-o parte, a dominat prezentarile 
sezonului toamna 2015, cararea pe mijloc - avand influentele anilor `70, arata la 
fel de bine, completandu-se de minune cu accesorile folosite si vestimentatiile 

prezentate. Avem stilul boho prezent prin intermediul parului ondulat in partile laterale, 
parul ciufulit, par cu aspect de plaja neted despartit cu gel, par natural liber, bucle lipite 
de piele. Elie Saab, Roberto Cavalli, Calvin Klein, Burberry, Prabal Gurung, Anthony 
Vaccarello, Nina Ricci, Chloe, Givenchy.
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TENDINTE par  TOAMNA 2015
7 Cocul se inscrie in tendintele acestui sezon, un punct de plecare pentru diverse 

modele si de cele mai multe ori, transformandu-se intr-un nod. Pot arata foarte bine 
accesorizate, rasucite si inodate, nodurile pot fi de asemenea foarte simple sau pot 

necesita o anumita dexteritate, accesorizate sau cu cu diverse ace sau obiecte colorate. 
Dolce & Gabbana, Vera Wang, Isabel Marant, Victoria Beckham, Giorgio Armani, Jonathan 
Saunders.

8 O alta tendinta interesanta a sezonului toamna 2015, este cea in care impartim parul 
in doua, partea superioara o ridicam pentru a avea fata libera si ne jucam cu cealalta 
jumatate. Nu trebuie neaparat sa impartim exact in jumatate, putem folosi doar un 

sfert, asa cum s-a vazut in prezentari. Totul trebuie sa fie simplu, impletituri si rasuciri 
cateodata aproape inexistente cu linii drepte aduse din spate, unii designeri mergand si 
pe stilul gotic pentru a completa vestimentatiile; s-au vazut cozi de cal usor incretite - 
jumatate sus/jumatate jos care dau un aspect pe care il vei indragi instantaneu. Matthew 
Williamson, Valentino, Badgley Mischka, Guy Laroche, San Andres.

9 Anii `60 sunt adusi in prim plan prin ridicarea si aranjarea intregii podoabe capilare 
in partea superioara. S-au remarcat combinatiile intre breton fals si coada de cal 
ingramadita, forme de nor, aspect natural cret, s-au vazut si abordari romantice 

finalizate cu brose, ace, benzi cu bijuterii; s-au remarcat de asemenea, abordari elegante, 
relaxate si hilare, contrastand cu tendintele sezoanelor trecute, putin mai serioase. Prada, 
Balenciaga, Marc Jacobs, Tsumori Chisato, Balenciaga, Dolce & Gabbana, Altuzarra.

10 Coada de cal a fost si ea prezenta in majoritatea prezentarilor pentru acest 
sezon, de inaltimi si forme diferite, ridicandu-se mai mult ca oricand la gradul 
de perfectiune. Designerii au folosit asimetria, au sfidat gravitatia prin versiunile 

prezentate, parul a fost strans fie cu inele metalice, fie cu parul propriu, s-a adaugat multa 
textura cu scopul de a oferi un aer vintage, iar ca sursa de inspiratie a fost folosit sportul 
(inotul), au fost vazute versiuni rasucite si neconventionale care au creat confuzie. Dior, 
Prada, Kenzo, Carolina Herrera, Stella McCartney, Herve Leger.

11 Indiferent ca e vorba de parul ondulat boho sau orice coafura naturala, acestea 
au fost vazute pe catwalk in diverse tunsori si stiluri naturale. Au fost prezente 
onduleurile boho, s-a remarcat si stilul afro, au fost vazute si bucle rosii, 

inflexiuni roz, totul intr-un aspect natural, distractiv si pentru a incanta privirea. Bottega 
Veneta, Celine, Anthony Vaccarello, Burberry, Creatures of the Wind, Gucci, Nina Ricci.

12 Firele de par pe frunte, reprezinta una din tendintele surpriza ale acestui sezon 
si este posibil sa aiba continuitate pana cel putin in tendintele primavara 2016. 
Aceasta tendinta a fost peste tot, avand aspecte rebele, influente sportive, 

victoriene - intr-o maniera moderna prin impletituri si modelari cu gel. Vera Wang, Stella 
McCartney, Giles, Givenchy.

13 Pe langa anii `70, s-au vazut foarte multe influente si ale anilor `60, un aspect 
bufant al parului, in combinatii foarte interesante si deloc de neglijat. S-au vazut 
combinatii dulci si sexi in care „bufantul” a fost lipit pentru un efect maxim, au 

fost folosite panglicute pentru a contura acest aspect, s-a folosit volumul pentru a defini 
aceasta tendinta. Sonia Rykiel, Chanel, Roksanda.

14 Parul drept - legat sau nu - se inscrie in tendintele de aranjare a parului a 
sezonului toamna 2015.  Avem astfel, parul perfect neted la spate si perfect 
drept, parul drept despartit prin carari, firele de par lasate sa cada libere pe 

umeri, precum si folosirea pielii pentru diferite ajustari si coafuri. Erin Fetherston, Dior, 
Rochas and Monique Lhuillier, Boss, Derek Lam.
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t e n d i n t e

u n g h i i

Unghiile rotunjite sunt 
in trend acum si se pare 
ca vor rezista o perioada 
buna de timp, chiar 
daca cele unghiulare 
sunt preferatele multora 
dintre noi. Unghiile 
rotunjite, date cu lac de 
unghii si bine intretinute 
pot avea un ‘look’ sic, 
sofisticat. Monique 
Lhuillier, Derek Lam, 
Christian Siriano, 
Suno.

Fardul de pleoape 
albastru a fost prezent 
pe toate scenele de 
prezentare, astfel ca si 
manichiura trebuie sa fie 
tot albastra; s-au vazut 
unghii albastre sclipitoare 
sexi, nuante vibrante 
metalice. Monique 
Lhuillier, Marissa 
Webb, Costello 
Tagliapetra.

Se pare ca nu poate 
exista sezon, fara 
manichiura frantuzeasca 
clasica, pentru acest 
sezon, avand un aspect 
sic, rafinat si care sa ne 
ajute sa ne completam 
tinuta de dimineata. 
S-au vazut combinatii 
de manicihiura 
frantuzeasca, cu detalii 
grafice, culori luminoase, 
dungi orizontale, linii 
sculpturale, spatii 
negative. Jeremy 
Scott, Jin Choon Choi, 
Rebecca Minkoff.

Unul din cele mai bune 
exemple ale nail-art-
ului, este spatiul negativ 
si reprezinta una dintre 
cele mai importante 
tendinte ale sezonului 
toamna 2015 unghii, 
continuand tendintele 
din primavara acestui 
an. Marissa Webb, 
Suno, Rebecca 
Minkoff.

Nu toate lacurile de 
unghii sunt glossy, iar 
pentru cele care isi 
doresc altceva, exisata si 
oja mata. Acest aspect 
mat, a  fost prezent in 
majoritatea prezentarilor 
de moda si pot avea un 
aspect interesant cand 
apar si tangente cu 
arta. Antonio Marra, 
Wes Gordon, Marissa 
Webb. 

Aspectele minunate ale 
apusurilor de soare au 
incantat ochii privitorilor 
in prezentari; au fost 
vazute nuante inspirate 
din paleta cromatica 
a anilor `70, nuante 
pamantii. Cu ajutorul 
acestei tendinte, 
manichiura a fost 
ridicata intr-adevar la 
rangul de arta. Mara 
Hoffman, Degen si 
Jeremy Scott.

Continuand tendintele 
primaverii 2015, unghiile 
scurte se mentin in 
top. Ele sunt destinate 
femeilor active si avand 
pe ele culoarea potrivita, 
pot avea un efect de 
neuitat; daca vrei sa fii 
in trend 100%, foloseste 
albastrul, sau, pentru un 
‘look’ grunge, incearca 
nuante intunecate. 
Nicole Miller, 
Monique Lhuillier, 
Rebecca Minkof.

Cand sunt folosite 
nuantele metalice si 
insertiile de bijuterii, 
valoarea unghiilor 
creste instantaneu! Au 
fost vazute insertii de 
smarald (combinatii de 
negru cu verde), safir, 
unghii lungi de aur 
cu linii artistice. Mary 
Benson, Marissa 
Webb, Dennis Basso.

O alta tendinta a acestui 
sezon, este minimalismul, 
vazut de de la unghii 
pana la vestimentatie. 
Cu toate ca exista multe 
‘look’-uri monocromatice 
si lipsite de inspiratie - 
folosind nuante simple 
sau contrastante 
(verde, albastru 
marin), linii interesante, 
perpendiculare, 
minimalismul unghiilor 
poate transforma 
banalul in uimitor. 
Cushnie et Ochs, Suno, 
Giamba.

Un aspect artistic 
deosebit, este dat de 
aspectul de „panza 
stropita de vopsea”. 
Daca va place si va 
incanta aceasta idee, 
incercati-o si veti fi 100% 
in tendintele acestui 
sezon. Imaginati-va un 
fundal neutru, avand 
puncte, linii si/sau stropi, 
albastre, portocolii, 
rosii, galbene ... Jenny 
Packham, Vivienne 
Westwood, Kenzo.

Prezentarile de moda, nu te uimesc doar cu modelele, luxul, locatia, aranjamentul 
sau vestimentatiile, ci si prin micile amanunte, fara de care tot acest spectacol, ar fi 
incomplet. Poate cu ceva timp in urma, aranjatul unghiilor nu era atat de important, 

dar, odata cu evolutia modei si a culturii, acest mic segment a capatat o alta semnificatie.
Haideti sa vedem impreuna, pe scurt, care sunt principalele tendinte ale unghiilor din 

sezonul toamna 2015, vazute pe catwalk in Londra, Milano, Paris, New York.
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1 Pentru a pastra din farmecul vacantelor de vara, 
este folosit un fard de obraz pentru un BRONZ 

STRALUCITOR. Moschino, Dsqured2, Chloe, 
Michael Kors.

2 Multe din prezentarile acestui sezon au fost 
caracterizate de o nota rebela pentru seara, cu detalii 

artistice variate; au fost vazute JUMATATI DE STEA la 
Anthony Vaccarello, SAGETI SUBTIRI la Giamba.

3 Pentru o privire intensa, designerii au folosit LINIUTE 
DE PIETRE SUB OCHI si GENE FALSE aranjate pana 

la cel mai mic detaliu. Rodarte, Mary Katrantzou.

4 CULORILE INCHISE, INTUNECATE ALE RUJULUI, 
ne scot din conventional. Joaca-te cu BORDEAUX, 

PRUNE si chiar NEGRU, indiferent ca sunt mate sau 
irizate! Trussardi, Emanuel Ungaro, Ermanno 
Scervino, Bottega Venta.

5 O tendinta care se face remarcata pentru acest 
sezon, este culoarea PORTOCALIE. NUANTELE DE 

CORAL, CAISE, MANDARIN, dau o nota proaspata, 
indiferent ca folosim in toata zona ochilor sau doar pe 
pleoape. Alexander McQueen, Emilio Pucci, Rodarte, 
Altuzarra, Boss, Bottega Veneta, Stella McCartney.

6 Pentru rolul lor de a defini si contura foarte bine 
chipul, SPRANCELE pentru acest sezon, TREBUIE 

SA FIE GROASE, PUTERNICE, cu influente masculine; 
folositi diverse geluri sau pensule, pentru a le oferi un 
aspect indraznet! Jil Sander, Donna Karan, Missoni, 
Boss, Christopher Kane, Donna Karan, Jil Sander, 
Missoni, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs.

7 FORMELE GEOMETRICE in jurul ochilor create cu 
rimel si dermatograf, sunt la mare cautare in aceasta 

toamna: mai mare si/sau mai indraznet, mai bine! Creati 
forme abstracte folosind linii precise sau chiar forme 
freestyle. Rochas, Paco Rabanne, Rick Owens, Rag & 
Bone

8 NOUL SMOKY EYE este mai subtil, mai sofisticat si 
mai putin bine definit ca forma! Merge in orice parte a 

zilei, iar pentru un aspect a la Chanel, folositi in rest ca 
baza de machiaj si ruj de buze, nuanta nude. Dries Van 
Noten, Giorgio Armani, Chanel, Ann Demeulemeester

9 Folositi NEGRUL aplicandu-l printr - o linie in jurul 
ochilor si mergeti pana la pleoapa superioara! Un 

ASPECT MINIMALIST, dar INTENS, care merge si 
pe timpul zilei daca iti doresti un “look” subtil rock 
sau clasic. Marc by Marc Jacobs, Roberto Cavalli, 
Versace, Louis Vuitton

10 Una din tendintele de urmat in sezonul toamna 
2015 este FARA MACHIAJ! Prezenta in majoritatea 

spectacolelor, aspectul nude la ochi sau buze, evidentiaza 
frumusetea naturala; machiajul este folosit doar pentru a 
ascunde imperfectiunile. Gucci, Marni, Ralph Lauren 
Collection, Alexander Wang, Alberta Ferretti, Haider 
Ackermann, Lacoste.

11 In multe din spectacolele de prezentare s-au vazut 
BUZE IN CULORI DE TRANDAFIR, in timp ce 

OBRAJII AVEAU nuante DE PETALE ROZ. Bottega 
Veneta, Dolce & Gabbana, Alexander McQueen.

12 Prezente si in vestimentatii, nuantele pastelate - 
serbet roz - reprezinta un “must have” al acestei 

toamne. Miu Miu, Prada.

13 Avand influente victoriene, nuantele pale si nude, 
PIELEA CU ASPECT DE PORTELAN contrasteza si 

sunt completate in acelasi timp de bijuterii faciale foarte 
bine lucrate. Pentru a intra in aceasta tendinta, incercati sa 
creati un aspect sters de roz pe buze si obraji. Givenchy.



in stransa legatura cu vestimentatia 
si abordate intr-o maniera moderna, 
tendintele in machiaJ ale sezonului 

toamna 2015, sunt diversificate si inovative, 
se observa reveniri, reinventari, tendinte 
naturale, influente victoriene.
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IATA TOPUL PRODUSELOR IUBITOARE DE FRIG :

  ser sau gel de contur ochi
  primer make-up
  spray de fixare a machiajului sau flaconul cu apa termala
  crema de protectie solara
  lac de unghii
  eyeliner
  fond de ten
  ruj
  blush si fard cremos
  produse impotriva acneei sau a pruritului
  lotiune tonica

Asadar, o buna conservare a cosmeticelor ar putea chiar sa prelungeasca data 
de expirare.

Ce spuneti, v-ati fi gandit sa tineti produsele de make-up si de ingrijire a 
tenului in frigider?

Nu, nu e nici budinca, nici vreo pasta racoritoare pentru zilele toride! Sunt 
recipientele noastre de crema de fata sau de ochi, fond de ten, masti hranitoare 
sau farduri fluide. Mai mult decat atat, facem loc si pentru flacoanele de 

parfumuri cu o concentratie mare de alcool, pentru ca, uneori, din cauza depozitarii 
improprii, notele de varf frumos mirositoare s-ar putea descompune sau evapora, creand 
efectul invers! 

Sa ne intelegem: temperaturile inalte si umiditatea (pe care le-am putea avea, de 
regula, in baie) sunt dusmanii de care trebuie sa le ferim! Asa ca, pentru a beneficia pe 
termen lung de toate calitatile produselor cosmetice achizitionate, trebuie sa le rezervam 
un loc de cinste in frigiderul nostru! (Dar nu printre borcanele cu zacusca si cu mustar!) 
In felul acesta, se pastreaza eficacitatea agentilor interni, cum ar fi antioxidantii, uleiurile 
si parfumurile pe care acestea le contin.

creme la rece

AverA MAke-up Artist
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L
egendele vechi spun ca 
intemeietorii orasului 
au fost niste marinari 
germani din Bremen, care, 
aruncati de o puternica 

furtuna marina pe tarm, si incantati 
de frumusetea locului pe care l-au 
descoperit  accidental, au hotarat sa 
se stabileasca in acest loc.

In actele oficiale, dincolo de orice 
legenda, orasul a fost intemeiat 
pe langa abatia condusa de catre 
episcopul de Livonia: Albert von 
Buxhoeveden. La rugamintea 
acestuia, in zona, s-au stabilit, 
incepand cu anul 1201 si cavalerii 
teutoni, de neam germanic si asta a 
dus la o prosperitate nemaintalnita 
a orasului. Tot datorita ordinului 
cavalerilor teutoni, de-a lungul 
timpului, incepand cu cel de-al XII-
lea si pana intr-al XIV-lea, orasul de 
pe malul raului Daugava sau Dvina 
de Vest, capitala a statului letonian 
inca de pe atunci, a facut parte din 
Liga Nordica Hanseatica, fapt ce 
i-a adus prosperitatea si numeroase 
avantaje economice. 

Aceasta a fost cea mai prospera 
perioada din viata orasului, datorita 
multiplelor schimburi comerciale 
si nu numai, cu celelalte orase care 
faceau parte din Liga. Insa, odata cu 
aparitia Reformei religioase, asupra 
orasului si-au instituit puterea 
polonezii, inca din anul 1561, iar 
intreaga comunitate a inceput sa 
decada. Dupa polonezi, a urmat  
intrarea orasului sub suzeranitatea 

suedezilor, a rusilor - dupa cel de-al 
doilea Razboi al Nordului, apoi, 
capitala Letoniei a intrat sub ocupatie 
germana in timpul Primului Razboi 
Mondial, pentru ca  din 1945, sa 
intre din nou sub tutela ruseasca, din 
viitoarea Uniune Sovietica. 

Anul 1991 a fost anul de gratie 
atat al orasului, cat si a intregii 
tari baltice care si-a castigat pe 
deplin independenta si a inceput sa 
priveasca increzatoare spre viitor, 
in prezent, fiind una dintre tarile 
europene din fostul bloc comunist, 
cu o rata de crestere economica 
dintre cele mai mari si care implica 
la randul sau si o puternica inflorire 
a intregului oras, facandu-l deosebit 
de atractiv pentru un numar tot mai 
mare de turisti. 

Si pentru ca am vorbit de turisti 
si de turism in general, orasul are 
o multitudine de atractii de oferit, 
pe de o parte, aflandu-se orasul 
vechi cu numeroasele sale “comori” 
arhitecturale, iar pe de cealalta parte, 
orasul nou cu intreaga sa “oferta” 
foarte generoasa, de cluburi, baruri, 
concerte si alte locuri de distractie 
pentru toate varstele si gusturile. 
Apreciindu-se ca din tot raul poate 

iesi si un lucru bun, cazul acesta il 
ilustreaza cel mai bine, orasul de 
pe Daugava, datorita faptului ca 
toate populatiile care l-au stapanit 
la un moment sau altul, si–au pus 
amprenta si pe arhitectura orasului, 
in acest mod, imbinandu-se intr-un 
mod armonios, mai multe stiluri 
arhitectonice care ii dau unicitate si 
au facut posibila inscrierea orasului 
vechi, in Patrimoniul Mondial 
UNESCO.

Asa ca, va invitam in pas 
de plimbare, intr-o “calatorie 
imaginara”, sa descoperim, cele mai 
importante atractii ale capitalei 
letoniene.

Si cum am putea incepe aceasta 
calatorie mai bine, decat “plecand” 
din orasul vechi, mai exact din 
punctul 0 al cetatii si anume :”Piata 
Primariei” sau a “Sfatului” cum  o 
numesc localnicii. Aceasta este piata 
principala a orasului, locul unde de 
secole pulseaza viata cetatii in toate 
formele ei, si care este si in prezent 
una dintre cele mai frumoase si 
mai mari piete publice cunoscute. 
In foma de patrat, Piata gazduieste 
in permanenta concerte si alte 

RIGA
„paradisul”- de langa Marea Baltica
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evenimente culturale organizate 
in spatiu deschis, toate acestea, 
culminand, in luna iulie a fiecarui an, 
cu un Concurs National de Cantece 
si Dans, pe o scena de dimensiuni 
impresionante amenajata chiar in 
centrul pietii.

Asa cum era de asteptat, Piata 
Primariei, are, pe una dintre laturile 
sale, exact cladirea cu acest nume si 
mai ales cu aceasta functie . Cladirea 
“Primariei”, ce dateaza din secolul 
al XIII-lea, este o constructie in 
vechiul stil gotic, cu trei etaje si cu 
un turn ce gazduieste alta atractie: 
”Ceasul Orasului”, orologiu existent 
in acest loc inca din anul 1334 si care 
este functional si in zilele noastre. 
Pe langa orologiu, in fata Primariei 
se regaseste si “Statuia lui Roland”, 
inalta de aproximativ 7 metri, care il 
omagiaza pe unul dintre “salvatorii” 
orasului, Printul Roland, nepotul 
regelui Carol I, print ce s-a facut 
remarcat in luptele date de catre 
letoni in fata cuceritorilor. Statuia a 
fost construita de carte sculptorul 
german Neumann Wilhelm in 
anul 1896, si il reprezinta pe print 
in una dintre pozele sale cele mai 
caracteristice, in picioare si cu sabia 

ridicata in aer, gata de lupta contra 
dusmanilor orasului sau. Desi a 
rezistat distrugerilor Primului 
Razboi Mondial, odata cu intrarea 
tarii din anul 1945 sub dominatia 
sovietica, noii lideri au vazut statuia 
ca fiind “incomoda”, si au dispus 
mutarea ei din piata. 

Odata cu independenta, 
locuitorii din Riga, impreuna 
cu municipalitatea, au hotarat 
readucerea statuii la locul ei original, 
astfel ca, din luna mai a anului 
2000, o copie foarte fidela a statuii 
originale (care a fost din pacate, 
distrusa) a redevenit unul dintre 
cele mai importante simboluri ale 
pietii si ale orasului in integralitatea 
sa. Independenta este un cuvant 
deosebit pentru letonieni in general, 
si in special, pentru locuitorii 
orasului Riga, si asta face ca sa fie 
perfect justificata existenta in oras, 
al unui “Monument al Libertatii”, 
monument-simbol al orasului si 
nu numai, care comemoreaza toti 
soldatii ce au cazut la datorie, 
in timpul Razboiului pentru 
Independenta din anul 1918.

Monumentul, in intregime din 
granit si cupru, are o inaltime de 

42 de metri si a fost inaugurat in 
anul 1935, fiind creatia mai multor 
artisti locali, selectati in urma unui 
concurs national. Aceasta “marturie 
vie “ a trecutului, este in prezenta 
intr-un loc cat se poate de pasnic, 
monumentul situandu-se in mijlocul 
unui parc, numit al Libertatii, iar 
in imediata sa apropiere, exista 
alte obiective turistice de interes si 
anume:”Universitatea “ si “Catedrala 
din Riga”. 

“Catedrala din Riga”- unul dintre 
cele mai importante lacase de cult 
ale orasului, are o istorie destul de 
zbuciumata, deoarece a fost nevoit 
sa reziste de-a lungul veacurilor, 
atat diferitelor invazii si cuceriri, 
cat si altor calamitati naturale cum 
ar fi incendiile sau cutremurele de 
pamant. 

Ctitorie a episcopului Albert, 
intemeietorul orasului, edificiul religios, 
dateaza din anul 1211, si este tributar 
stilului gotic timpuriu, avand o fatada 
impresionanta si un turn de peste 15 
metri, in care se afla amplasat un ceas 
ce indica data, ora si temperatura. 
Catedrala in interiorul sau, mai detine 
o orga, foarte veche, 3 altare, unul 
principal si doua secundare, precum si 
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in anul 1988. Daca in expozitia 
permanenta ce se afla gazduita intr-o 
vasta sala, se regasesc opere ale 
unor artisti apartinand curentelor 
moderne, avangardiste, in muzeul 
national, arta, in toate formele ei 
de exprimare, se regaseste de la 
inceputurile ei, trecand prin toate 
perioadele creatoare, incluzand 
Renasterea si pana la Romantismul 
secolului al XIX-lea, cu cei mai de 
seama artisti ai intregii tari.

Pe langa arta si istorie, Riga va 
mai poate incanta si cu un “Muzeul 
al Fotografiei”, un “Muzeu al 
Navigatiei”, un altul al “Cailor 
Ferate” precum si unul dedicat 
“Soarelui”, “Farmaciei”, sau singular 
in felul sau, un “Muzeul de Arta 
Straina”.

Alaturi de muzee, un loc 
obligatoriu de vizitat ar fi si 
impunatoarea cladire a unei vechi 
bresle de comercianti de origine 
germana si care se numeste “Casa 
Capetelor Negre”. Cladirea, foarte 
veche, datand din secolul al XIV-lea, 
este situata in orasul vechi, in zona 

centrala a sa si reprezinta un punct 
de referinta in istoria comerciala si 
nu numai, a intregii asezari, precum 
si stransele legaturi comerciale ce 
existau in acele timpuri.

In perioada celui de-al doilea 
Razboi Mondial, intregul edificiu, 
a fost grav avariat in urma 
bombardamentelor, iar restul 
dezastrului a fost desavarsit de catre 
sovietici, asa ca cu incepere din anul 
1995, locuitorii orasului au fost 
nevoiti sa reia reconstructia casei de 
la 0. In urma eforturilor sustinute, pe 
parcursul celor 4 ani de refacere, s-a 
putut da, din nou, viata vechii cladiri, 
ce in prezent intr-o parte a ei, este si 
casa Bursei de Stat Letone, iar in cea 
mai mare parte este alocata vizitarii.

Un alt punct de referinta pentru 
partea veche a orasului este cel 
in care isi are sediul Parlamentul 
Leton. Intreaga cladire ce sugereaza 
un palat florentin, este conceputa 
in stilul architectural renascentist, 
si dateaza din anul 1867, iar 
initial, a fost destinata sa fie Casa 
Cavalereasca Vidzemes-un fel 

o splendida colectie de vitralii bogat 
ornamentate ce aminteesc de vietile Sf. 
Apostoli si de perioada in care acestia 
si-au facut ucenicia. 

Si pentru ca suntem la capitolul 
edificii de cult, nu putem trece peste 
un alt simbol religios al orasului si 
anume “Biserica Sf. Petru”, care la 
randul ei, dateaza tot de la inceputul 
existentei comunitatii: anul 1209, 
fiind singura cladire care a rezistat 
intacta marelui incendiu ce s-a 
abatut asupra orasului in anul 1350. 
Considerata prin aceasta, ca tine 
de domeniul miracolului, biserica 
a fost de mai multe ori, in decursul 
secolelor reabilitata si reconfigurata, 
in prezent, in arhitectura ei, 
regasindu-se mai multe stiluri, de 
la cel romanic, trecand prin gotic si 
ajungand pana la barocul tarziu.

Biserica, in toata complexitatea sa, 
se afla situata pe un deal, in apropiere 
de malul raului Daugava, si ofera din 
turnul sau inalt de peste 20 de metri, 
o minunata panaorama a intregului 
oras. Pe langa turnul principal, 
biserica mai are si un alt turn mai 
mic, ce este dispus cu 3 clopote, ce 
in trecut, prin sunetul lor, chemau 
intreaga comunitate la rugaciune, 
dar si mai importat de atat, spre a fi 
informata de catre starostele cetatii 
asupra evenimentelor importante ce 
urmau sa se desfasoare in oras, sau 
aupra primejdiei unei alte invazii.

Intr-un oras cu o asa de bogata 
istorie, era imposibil sa nu gasim 
si un “Muzeu National de Istorie”, 
muzeu ce este gazduit incepand cu 
anul 1920 de Castelul Riga. Muzeul,   
la originea lui, a fost infiintat in 
anul 1869, si are in patrimoniul sau 
impresionante colectii ce vizeaza 
istoria, arta si cultura letona, precum 
si o numeroasa colectie numismatica, 
de artefacte antice si costumatii 
populare, iar in fiecare an, in functie 
de sezon este gazda numeroaselor 
expozitii tematice, care atrag o 
multime de vizitatori, atat localnici 
cat si din intreaga lume.

Alte doua muzee, care desi aflate 
in aceeasi cladire au regim de vizitare 
separat, sunt: “Muzeul National 
Leton de Arta” si “Muzeul de Arta 
Arsenal”. Ambele se gasesc in partea 
centrala a orasului, iar primul dintre 
ele si cel mai important, a fost 
infiintat in anul 1902, iar cel de-al 
doilea, care este practic o expozitie 
permanenta de sine statatoare, in 
cadrul celui dintai, a fost fondata 
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distractive, precum si un spatiu 
destinat picnicurilor si practicarii 
sporturilor in aer liber.

Acesta sunt doar cateva 
“destinatii”  despre care am vorbit 
in “calatoria noastra imaginara”, din 
multimea de optiuni pe care orasul de 
pe Daugava ni le pune la dispozitie 
cu o mare generozitate, si tot se 
poate spune este ca, Riga este un oras 
ce merita sa fie pe indelete explorat 
ori de cate ori ne programam o 
vacanta.

de palat de vanatoare. In timpul 
dominatiei sovietice, a fost sediul 
reprezentatilor sai, iar mai apoi, s-a 
trasformat in ceea ce se numeste azi 
“Cladirea Parlamantului Leton”- si 
poate fi vizitata de turisti o singura 
data pe an, in principiu, de ziua 
nationala, in mod gratuit. Insa nu 
doar partea veche a orasului prezinta 
interes turistic, ci si partea mai noua, 
iar unul dintre simbolurile acesteia, 
este impunatorul “Turn Radio-TV”, 
cu inaltimea sa de 380 de metri, 
situat pe insula Zakusala, de pe 
mijlocul raului Daugava, fiind unul 
dintre putinele turnuri de acest fel 
din lume.

Considerat ca al treilea turn 
ca inaltime din statele europene, 
constructia lui a durat 7 ani, lucrarile 
finalizandu-se in anul 1986. Este 
unul dintre putinele turnuri din 
lume construite pe trei piloni, tocmai 
ca sa reziste conditiilor climaterice 
nefavorabile, iar turistii au acces in 
varful lui, cu ajutorul unor lifturi, 
atat pentru a admira intregul oras, 
cat si pentru a vedea chiar mai 
departe spre Golful Riga si Marea 
Baltica in zilele cu cer senin. 

Pentru cei care doresc ca intre 
“momentele culturale” si intalnirile 
cu prietenii, prin multimea de 
cafenele si baruri din oras, sa se 
desfete si cu o plimbare in natura, 
le recomandam atat :”Parcul 
Bastejkalns” loc foarte popular 
printre studenti si nu numai, cat si 
“Parcul Vermanes”- cea mai mare 
gradina publica a orasului. 

Infiintat in anul 1814  de 
catre municipalitatea orasului, 
gradina in sine, a trecut prin mai 
multe modificari, in zilele noastre 
prezentandu-se ca o suita de gradini 
mai mici, fiecare cu specificul ei, 
separate de pavilioane. Pe suprafata 
ei de peste 5 hectare, isi gasesc 
“casa” o multime de specii de plante 
si arbori, unele dintre acestea fiind 
specii ocrotite, pe cale de extinctie.

Iar pentru cei mari si mai ales 
pentru cei mici, cea mai potivita 
plimbare, se poate face in “Gradina 
Zoologica din Riga”, infiintata in 
anul 1912, institutie ce ofera adapost 
la peste 3000 de specii de animale, 
unele dintre ele foarte rare, dar si 
comune. Pe langa spatiile aferente 
propriu-zis animalelor si habitatului 
lor, gradina dispune si de o varietate 
de cafenele, locuri unde copii pot 
intreactiona intre ei, prin jocuri Nusha Davilla
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CAT DE MULT (SAU NU) VA 
ASEMANATI?
3% afirma ca sunt ca doua picaturi de apa
40% afirma ca mai mult se aseamana, decat 
sunt diferiti
22% afirma ca sunt mai mult diferiti, decat se 
aseamana
35% afirma ca au personalitati total diferite

SIMTITI NEVOIA DE A FI DOAR 
VOI DOI?
40% au afirmat ca nu isi mai amintesc de 
cand nu au mai avut o iesire in doi fara copii
30% afirma ca au iesit singuri o data pe an
3% ies in mod constant 

VA DATI INTALNIRE SEARA?
- 45% fac acest lucru destul de rar, poate la 
ocazii speciale
- 18% ies o data pe luna
- 16% ies de 2-3 ori pe luna
- 16% ies o data pe saptamana
- 4% ies de cel putin doua ori pe saptamana.

CARE SUNT CELE MAI INTALNITE 
MOTIVE DE CEARTA?
20% afirma ca se cearta din cauza banilor
10% din cauza lipsei de afectiune
9% din cauza micilor probleme din timpul zilei
9% din cauza sexului
8% din cauza copiilor
8% din cauza problemelor gospodaresti
5% din cauza locului de munca
3% din cauza ca au flirtat sau inselat
12% altele
16% se cearta fara argumente

PROCENTE,
SEX,
RELATII (II)

STATISTICI FEMININE

1#1CE-SI DORESC 
FEMEILE CEL 
MAI MULT? 
TIMP PENTRU 
ELE!

44%
dintre femei 
si-au mintit 
socrii mai 
mult decat 
oricine 
altcineva

ZECEZECE p
r
o

c
e
n

te

dintre voi, aveti bani pusi la ciorap, fara 

ca partenerul sa stie !

60%
dintre femei
afirma ca
nu le ajunge
timpul sa faca
tot ce si-au
propus !

dintre femei
vor mai mult 
sex!

conform 
acestui 

procent, re
stul 

au parte d
e 

satisfactie
 

totala ?

9%
... sau cineva minte?

47% din femei vor mai mult timp pentru hrana sufleteasca

Mai bine de 
jumatate dintre 
femei, recunosc 
ca adevarul este 

relativ, atunci cand 
afirma ca nu se 
simt prea bine.
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STATISTICI FEMININE

INTR-O NOAPTE NORMALA DORMI:

94% 
dintre femei 
afirma ca nu au 
mintit niciodata 
despre varsta lor

“incerc sa protejez 
sentimentele cuiva”

“cineva ma intreaba 
ceva prea pesonal”

“incerc sa stau in 
afara problemelor”

“sunt ingrijorata ca 
adevarul va schimba 
parerea cuiva despre 
mine”.

facem un 
pas inapoi 
cand …

58%

12%

19%

11%

53%
dintre voi isi doresc 

mai mult timp pentru 
a dormi, decat treaza 

pentru a fi productiva!

*Multumim
pentru sinceritate,
acum fuguta in pat!

46%
si-au mintit partenerii 
in ceea ce priveste cat 

s-au bucurat de sex. De 
multe ori, somnul castiga 
in detrimentul rundei cu 

numarul 2 !!!

2/3
d i n t r e  f e m e i  a f i r m a  c a  d e  c e l e 

m a i  m u l t e  o r i ,  a d e v a r u l  e s t e 
m a i  n o c i v  d e c a t  m i n c i u n a .

29%
isi petrec 
week-endurile 
intr-un mod 
lenes

71%
se intreaba 
cum celalalt 
procent 
reuseste 
acest lucru!

65%
33% 2%

6-8 ore

4-6 ore

prea
somnorosi 
sa vorbeasca 
despre asta
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S
tudiile stiintifice au 
demonstrat efectele 
beneficei ale cofeinei, 
medicii recomada si 
incurajeaza, dar ce 

este cel mai important, este ca 
ea sa fie consumata in cantitati 
rezonabile.

De ce este cafeina buna. 
In pofida vechilor studii sau a 
diversilor carcotasi, cafeina are 
reale efecte benefice pentru 
sanatate. In forma sa naturala 
(cafea, ceai), cafeina este un 
stimulent care activeaza partea 
creierului responsabila cu functiile 
de gandire, atentie si placere.

V I A T A  L U N G A
Conform unor studii care au durat 
aproximativ 14 ani, femeile care consuma 
intre 2 si 6 cescute de cafea pe zi, prezinta 
un nivel cu 15% mai mic de a muri. Pe cifre, 
cercetatorii au demonstrat ca riscul de a 
avea diabet este redus cu aproximativ 50%, 
iar riscul aparitiei cancerului de san, scade 
cu aproximativ 57 de procente. Cafeaua 
contine o serie de componente puternice 
care imbunatatesc sistemul imunitar. Daca 
bei intre 3 si 5 cafele zilnic, poti reduce riscul 
aparitiei dementei cu aproape 65%!

S T A R E  D E  B I N E
Daca te simti mai putin fericita dupa prima 
inghititura, sa stii ca nu ti se pare! Cafeina 
declanseaza dopamina, o substanta chimica 
din corpul tau, responsabila cu starea de 
bine. Un studiu de la Universitatea Harvard, a 
demonstrat ca femeile care consuma 2-3 
cescute de cafea pe zi, evita riscul de a fi 
predispuse riscului depresiei, cu aproape 15%!

S C A D E R E  I N  G R E U T A T E
Cafeina stimuleza efectele sistemului 
nervos central, a jutand la revitalizarea 
metabolismului. De asemenea, bautorii 

de cafea, iau mai putina greutate in timp, 
conform Harvard scHool of PUblic HealtH. Ceaiul 
verde de asemenea, contine catechine - 
nutrienti care a juta la arderea grasimilor, in 
mod special a celor din jurul abdomenului.

E F I C A C I T A T E  E F O R T  F I Z I C
Ar fi indicat sa consumati o cescuta de cafea 
inainte de a trece la exercitiile fizice. De ce? 
Cafeina da putere musculaturii deoarece 
blocheza adenosina, responsabila cu 
oboseala muschilor. Deci, pentru o eficacitate 
maxima, consumati cafea inainte de efort 
fizic!

ESTE CAFEINA CEL MAI BUN DROG ?
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ESTE CAFEINA CEL MAI BUN DROG ?

1 Formula chimica a cofeinei 
este asemenatoare cu cea a 

moleculei numite adenozina, 
cu rol de a reglementa functiile 
creierului.

2 Cortizolul este o substanta 
naturala chimica, care te 

a juta sa fii activ, iar in timpul 
zilei, avem un nivel mai ridicat 
sau mai scazut al nivelului 
acestuia. Cand te trezesti 
dimineata, creierul are destul 
cortizol. Presupunand ca te culci 
seara in jurul orei 22, nivelul 
ridicat al cortizolului este in 
perioada 8-9, 12-13, 5.30-6:30, 
astfel ca, cele mai indicate ore 
pentru a consuma cafeaua sunt 
cele cuprinse intre 9.30-11.30, 
13:30 – 17.

3 Dupa aproximativ 10 minute, 
concentratia cafeinei a junge 

in sange la jumatate si nu are 
niciun efect. Dupa aproximativ 
45 de minute, cofeina atinge 

maximul si te “activeaza”, iar 
in functie de corpul tau, efectul 
poate dura de la 3 la 5 ore.

4 Putina cofeina este 
continuta si de nectarul 

florilor, care imbunatateste 
memoria albinelor pe termen 
lung.

5 Conform unui studiu 
prezentat de BBC, 

Finlnada este cea mai mare 
consumatoare de cafeina cu 
o medie de 400 mg pe zi de 
persoana, in timp ce media pe 
intreg globul, este de 90 mg.

6 Cafeaua decofeinizata, de 
fapt, contine cofeina, un 

studiu efectuat pe 9 tipuri de 
astfel de cafea, demonstrand o 
cantitate de cofeina cuprinsa 
intre 8 si 14 g. Astfel, consumul a 
10 cesti de cafea decofeinizata 
poate atinge nivelul de cofeina a 
1-2 cescute de cafea cu cofeina!

TOP
BAUTORI  DE  CAFEA
• om de stiinta sau tehnician 
laborator
• marketing sau PR
• administrator educatie
• editor/scriitor
• administrator in domeniul 
sanatatii
• fizician
• profesor
• muncitor social
• profesii financiare
• coordonator resurse umane.

BEAU COLA DIETETICA. CE ROL AU 
INGREDIENTELE SUPLIMENTARE, 
IN AFARA COFEINEI?
Cola dietetica nu contine 
multe calorii, dar nu face 
parte din categoria mancare 
sanatoasa. Contine acid 
fosforic, un ingredient folosit in 
producerea ingrasamintelor…
nu suna incurajator, nu? Mai 
mult, aspartamul - un indulcitor 
al acestei bauturi, pare a 
fi responsabila cu luarea in 
greutate.

IMI PLACE SA BEAU IN FIECARE 
DIMINEATA CAFEAUA, DAR IN 
TIMP CE O BEAU, SUNT AGITAT SI 
POATE NERVOS. MI SE PARE?
Cand anumite stimulente 
interactioneza cu corpul tau, 
cu substantele chimice ale 
corpului tau, aceasta poate 
avea un impact negativ asupra 
functiilor creierului si asupra 
starii de spirit. Aceasta situatie 
se regaseste de obicei, cand 
este combinata cafeaua 
cu ciocolata. Nu se pot da 
explicatii stiintifice in acest 
sens, insa poate fi ereditar; 
pentru a evita acest lucru, 
reduceti taria sau cantitatea 
de cofeina consumata zilnic.

DE MULTE ORI, INLOCUIESC 
CAFEAUA CU ENERGIZANTELE. 
ESTE BINE? AR TREBUI SA 
RENUNT?
DA, trebuie sa renunti la 
astfel de obiceiuri, deoarece 
energizantele pot cauza 
insomnia, sunt daunatoare 
stomacului, cresc ritmul 
cardiac si contin zahar. 
Energizantrele de asemenea, 
contin ingrediente care nu sunt 
aprobate si/sau reglementate 
de institutiile abilitate in acest 
sens.

CREEAZA CAFEAUA DEPENDENTA?
Cafeina este considerat un 
stimulent usor si nu creeaza 
dependenta, si nu se compara 
cu amfetaminele sau cocaina! 
Cand consumi cafea zilnic, se 
creeaza o anumita obisnuinta, 
de aceea apar simptome 
usoare de sevraj, care se 
manifesta prin dureri de 
cap, agitatie, nervozitate. 
Daca doresti sa renunti la 
cafeina, o poti face treptat, 
scazand cantitatile consumate, 
cantitatea normala pentru un 
adult, fiind cuprinsa intre 200 
si 300 mg zilnic, echivalentul a 
2-3 cesti de cafea.
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EFECTELE  BENEFICEEFECTELE  BENEFICE
ALE MERSULUI PE JOSALE MERSULUI PE JOS

De-a lungul timpului, expertii 
au demonstrat de nenumarate ori ca 
exercitiile fizice iti pastreaza corpul 
tanar: revigoreaza musculatura 
si intarzie pierderea musculara 
(sarcopenie), tine inima sanatoasa, 
combate osteoroporoza prin 
cresterea densitatii osoase. Mai mult, 
ultimele studii arata ca miscarea 
poate indeparta ridurile! Da, ati citit 
corect! Astfel, un studiu desfasurat 
de Universitatea McMaster din 
OntariO, pe o perioada de trei luni, 
avand un regim sanatos de fitness pe 
un grup de persoane avand varsta de 
aproximativ 65 de ani, i-au “lasat” pe 
subiecti cu o piele care arata intre 20 
si 40 de ani!

Dar, exercitiile reprezinta mai 
mult decat niste obiceiuri sanatoase 
pe care trebuie sa la adopti daca 

iti doresti o piele sanatoasa! Este 
foarte important de asemenea, sa iti 
mentii si creierul tanar! Exista studii 
care au demonstrat ca exercitiile pot 
juca un rol cheie in ceea ce priveste 
efectele de imbatranire cauzate de 
stres! Exercitiile fizice cresc nivelul 
sangelui care ajunge la creier in zona 
numita h i p O c a M p , responsabila cu 
imbunatatirea memoriei si reducerea 
riscului aparitiei bolii Alzeimer. Mai 
mult, inima este un muschi, iar muschii 
trebuie antrenati pentru a fi sanatosi 
si a te face fericit, prin producerea 
hormonilor responsabili cu starea de 
bine.

Cea mai buna activitate pe 
termen lung pentru starea noastra de 
sanatate, este mersul. In ciuda faptului 
ca este o activitate foarte simpla si 
la indemana oricui, ea este foarte 
eficace! Nu trebuie sa va simtiti prost 

ca mergeti, in locul exercitiilor de la 
sala sau de a alerga! Pana la urma, 
dovada sta in eficienta, iar cercetatorii 
Universitatii din GeOrGia, au realizat 
un program de 16 saptamani de mers, 
foarte eficace, in care capacitatea 
aerobica a participantilor a crescut cu 
19%, iar cea de fitness cu 25%.

Unul din marele avantaje in 
acest sens, este ca putem face acest 
lucru foarte lejer si distractiv in acelasi 
timp: mersul la cumparaturi, urcatul 
scarilor, plimbatul cainelui. Ce trebuie 
sa retineti, este ca efectele benefice 
sunt in crestere in momentul in care 
crestem si viteza de mers. Mersul 
rapid este un puternic indicator al 
longevitatii, o persoana care parcurge 
o viteza de 1 metru per secunda sau 
mai repede, va beneficia de o viata 
mai lunga comparativ cu o persoana 
care merge cu o viteza medie.

Cu siguranta ai folosit 
si ai multe creme anti 
aging, ai un meniu 

sanatos pe care il respecti, 
ai o garderoba bine pusa 
la punct, dar e posibil sa 
iti lipseasca un lucru foarte 
important: un plan inteligent 
pentru exercitiile fizice.

reviGOreza MUscUlatUra / intarzie iMbatranirea / stare de bine / sanatate iniMa / viata Mai lUnGa
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MERSUL IN FORTA
este o forma de mers de intensitate 
mare: pe o scara de la 1 la 10, ar trebui 
sa se situeze in jurul valorilor de 7-8, 
in functie de capacitatea fiecaruia de a 
face efort. Poti incepe in forta sa mergi 
aproximativ 5 minute - pentru a se 
incalzi corpul, dupa care, sa o lasi mai 
usor, apoi sa alternezi intensitatea: de la 
medie la mare.

MERSUL PE INTERVALE
Adaugand intervale diferite de 
intensitate - intensitate maxima urmata 

PLANUL PERFECT:

LUNI: 60 de minute mers in forta

MARTI: 30 minute mers pe intervale

MIERCURI: 40 minute mers greu

JOI: 70 minute mers in forta

VINERI: 40 minute mers neregulat

SAMBATA: 90 minute plimbare lunga

DUMINICA: yoga si/sau odihna

de intensitate minima - si alternandu-le, 
vei arde grasimile si iti vei imbunatati 
rezistenta cardiovasculara. IDEAL ar fi 
sa ai o panta, pe care sa o urci la viteza 
maxima, apoi sa o cobori foarte lejer.

MERSUL GREU
Adaugand greutate in timp ce mergi, 
cresti beneficiile efortului: va creste 
rezistenta, iar mersul de a doua zi, va 
fi mult mai usor. Incearca o haina mai 
grea, sau pentru un efect mai complet, 
mergi cu gantere sau greutati in 
mana, punand in asa fel, si membrele 
superioare la munca.

MERSUL NEREGULAT
Introducand intensitati neregulate, 
mersul va arde caloriile si nu vei mai 
avea nevoie sa te cronometrezi. Poti 
merge lejer timp de 10 minute, dupa 
care sa intensifici la maxim efortul pana 
la un punct de reper pe care il ai fixat 
deja. Apoi te poti intoarce, mergand 
normal. Repetand acest lucru prin 
alternarea intensitatilor, vei beneficia 
maxim de acest exercitiu.

PLIMBAREA LUNGA
Plimbarea lunga, este un bun mod de a 
adauga rezistenta corpului tau, in timp 
ce te bucuri de o plimbare placuta. 
Acest efort trebuie sa fie de o intensitate 
medie si te poti plimba cu un grup de 
prieteni.

P A S I
 pentru adoptarea 

 POZITIILOR CORECTE 

Stat in picioare
1 Tine picioarele paralele cu o 
distanta aproximativa de 15 cm
2 Capul ridicat ca si cum ai 
experimenta tinutul cartii pe cap
3 Pieptul inainte
4 Soldurile si stomacul trebuie sa 
fie ferme
5 Usor aplecat in fata, putin peste 
zona de intersectie a degetelor si 
arcul talpii, distribuind greutatea 
in mod egal pe ambele picioare; 
genunchii trebuie sa fie relaxati
6 Abdomenul si spatele trebuie sa 
stea plate

Stat jos
1 Asezat pe scaun in asa fel incat 
soldurile sa atinga spatarul, iar 
picioarele drepte pe podea
2 Stai drept
3 Apleaca-te in fata din solduri 
cand scrii
4 Pieptul inainte, iar gatul sa fie in 
linie cu partea superioara aspatelui

Mersul
1 Genunchii si gleznele flexibile, iar 
degetele de la picioare inainte
2 Picioarele apropiate (evita mersul 
de rata)
3 Misca picioarele unul dupa altul 
din solduri
4 Ridica picioarele de pe pamant, 
nu le tarai!
5 Capul si pieptul trebuie sa fie 
drepte
6 Umerii trebuie sa fie liberi si 
relaxati, nu trebuie pusa presiune
7 Calcaiul atinge primul pamantul 
cu fiecare pas

www.famost.ro
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otul incepe la varsta de 18 
ani, cand aveam 1,88 cm si 
58 kg. 

Pana la aceasta varsta, 
facusem deja cunostinta 
cu nenumarate sporturi. 

Practicasem 2 ani karate, 2 ani hochei, 4 
ani fotbal. Imi doream sa ma mai ingras si 
sa merg la sala de fitness, decizie pe care 
am luat-o in cateva luni pentru ca, ideea 
de a merge singur, ma determina sa dau 
inapoi.

IN ANUL 2003, 
am intrat in sala 
de fitness, o sala 
cu multi antrenori 
si multi campioni 
medaliati, de la 
care am avut 
norocul sa primesc 
sfaturi si indrumari in 
atrenamentul meu. 
In vremea aceea, 
locuiam cu parintii in 
Italia, iar costul unui 
antrenor personal 
acolo era de 30-40 
de euro sedinta, 
suma care era peste 
posibilitatile mele. 
AU URMAT APOI 6 LUNI 

DE ANTRENAMENT la sala si am reusit sa ating 
greutatea de 65 kg, fapt pentru care 
mi s-a propus sa fac box, idee care m-a 
incantat si dupa inca 6 luni de practicat 
acest sport, am participat la primul meu 
meci la categoria de 70 kg (chiar daca 
eu aveam doar 65 kg). Spre bucuria mea, 
am castigat meciul si asa am ajuns la 
categoria de 70 de kg, cel mai bun boxer. 
Cu toate acestea, boxul nu a reusit sa imi 
capteze totala fidelitate si am renuntat, 
fiind  atras de lumea modei.

DUPA 3 ANI DE FITNESS - in care ajunsesem 
la 72 de kg, dorinta mea era din ce 
in ce mai mare sa arat bine si sa ma 
autodepasesc.

ce reprezinta astazice reprezinta astazi
A L I M E N T A T I A

NUMELE MEU ESTE ONCESCU RAZVAN GEORGIAN SI POVESTEA 
MEA IN LUMEA SPORTULUI SUNA CAM ASA: 

T
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IN ANUL 2006, am 
revenit in tara, insa 
am avut o perioada 
de stagnare in 
ceea ce priveste 
evolutia mea in 
privinta greutatii, 
moment care m-a 
determinat sa 
folosesc suplimente. 
In urmatoarele 
luni, dupa cateva 
saptamani de 
pauza, corpul meu a 
explodat in greutate, 
atingand 84 kg. La 
vremea aceea, 
faceam parte dintr-o 
trupa de streaptease, 

fapt care ma determina sa arat aproape 
de perfectiune si fara sa stau prea mult pe 
ganduri, am apelat la niste substante nocive, 
al caror efect, a facut sa ajung  sa cantaresc 
92 de kg.Din pcatate, de aceasta greutate 

nu m-am putut bucura 
prea mult, pentru ca 
in urma unei raceli, 
am slabit la loc. Astazi, 
recunosc ca dorinta 
mea de a arata din 
ce in ce mai bine, 
m-a determinat sa iau 
substantele acelea - 
pe care le consider 
foarte daunatoare, 
mai ales ca nu le-am 
luat la recomandarea 
cuiva specializat. Nu 
m-au interesat si nici 
nu am stiut riscurile.

CORPUL NOSTRU 
FUNCTIONEAZA LA FEL 
CA O MASINA. Daca 

vrei ca masina ta sa aiba mai multi cai, ii 
poti adauga, si astfel, masina atinge viteza 
pe care ti-o doresti … la fel se intampla cu 
corpul uman si suplimentele. Am luat decizia, 

Oncescu Razvan GeORGian – unic antrenor EMS Level 1,2,3 acreditat in zona 
Galati – Braila, personal trainer, tehnician nutritionist.

dupa aceasta perioada, sa merg la sala de 
fitness si sa folosesc  doar suplimente. Insa, 
dupa cativa ani de astfel de tratament si 
alimentatie haotica, m-am ingrasat, lucru 
care ma nemultumea, si, din dorinta de a 
arde grasimea cat mai rapid, am apelat, 
din nou, la acele substante daunatoare. 
Insa, atunci, a fost ultima data, deoarece, in 
urma folosirii lor, m-am capatat si cu o alergie 
foarte puternica, lucru care m-a fortat sa 
inteleg ca poate cea mai simpla si rapida 
solutie, nu e si cea mai sanatoasa. 

DE DOI ANI AM SCHIMBAT TOTUL IN JURUL MEU, 
de la oamenii care ma impulsionau, care 
ma motivau, la mediul in care ma antrenam, 
la alimentatia sanatoasa - care a devenit 
un stil de viata, pana la aceasta meserie de 
antrenor personal, pe care o am astazi. 

AM PRIMIT DIPLOMA DE ANTRENOR PERSONAL 
IN MAI 2014, moment care a culminat cu 
inceputul unui alt curs, cel de tehincian 
nutritionist, care m-a fascinat si la care am 
capatat experienta la care nici nu visam. 
Ultimele diplome cu care ma mandresc, 
sunt cele in EMS training, plus alte cateva 
workshopuri.

Si da, uitandu-ma in urma, stiu ca dorinta, 
munca, perseverenta, rabdarea si increderea 
sunt ingredientele perfecte pentru a ajunge 
acolo unde iti doresti. Iar astazi, sunt exact 
unde mi-am dorit intotdeauna pe plan 
profesional, facand ceea ce iubesc, iar dupa 
atatia ani de cautari, iata ca mi-am gasit 
menirea.

FAMOST.RO
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locul unde se intalnesc frumusetea, relaxarea si sanatatea
Migoto Spa

0336 114 983 / 0744 604 400
www.migotospa.ro      facebook.com/migotospa.ro

centru de infrumusetare
cosmetica
salon masaj
solar
remodelare corporala
epilare
dermopigmentare
microdermabraziune
coafor
bronzare organica
hairstyling

Apasa A I C I
pentru WEB !

https://www.facebook.com/migotospa.ro


Vacanta 
se 
apropie 

de sfarsit. Razele calde ale 
soarelui, apa sarata, ne-au mangaiat 

intreg corpul, astfel incat sentimentul de 
relaxare s-a instalat. Exista, insa, si parti mai 

putin bune. Din pacate, parul tau nu apreciaza 
acest rasfat al verii. Razele solare si apa sarata ne 

afecteaza structura firului de par, il face mai fragil 
si casant. Din fericire. exista solutii pentru aceste 

probleme!
Tratamentele de reconstructie a firului de par pot fi salvarea, dar ce ne facem daca dorim sa si vopsim parul dupa ce 

apa sarata si razele calde ale soarelui, ne-au decolorat frumoasa culoare ce o aveam inainte de concediu? Din pacate, acest 
proces chimic de colorare, ne poate afecta si mai mult. Intotdeauna, cele mai bune rezultate le avem cu ajutorul naturii. 

Uleiurile esentiale si extractele de plante, ne pot revitaliza culoarea parului si culoarea readucand viata in firul tau de par.
Dar oare cum putem sa ne vopsim parul in absolut orice nuanta dorim, cu uleiuri esentiale? Ei bine, in ajutorul 

nostru vine, cea mai noua gama de produse profesionale 100% naturale ce ne garanteaza un par satatos, inca din cea 

mai adanca structura a sa! Vopseaua pe baza de uleiuri esentiale mai intai trataeaza fragilitatea firului de par, si 
apoi il coloreaza, acesta avand capacitatea de a mentine culoarea vie mai mult timp decat o vopsea cu amoniac. 

Minunat este ca ne putem bucura de culori vii si naturale, chiar daca avem un scalp sensibil, iritabil.
Cu ajutorul produselor Oway putem sa tratam si problemele mai grave ale scalpului: matreata 

uscata, matreata seboreica, scalp iritabil. Tratamentele regleaza si trateaza natural oferind 
balansul natural de care tu ai nevoie. Daca nu stii exact ce ai sau daca ai vreo problema a 

scalpului sau a firului de par, expertii te asteapta pentru o diagnosticare gratuita 
cu micro-camera ce iti arata clar sanatatea firului tau de par.

LASA NATURA SA AIBA GRIJA DE TINE!

M i g o t o  S pa
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Model : AndreeA M.
HAir & MAke-up: BogdAn StoiAn

Foto : FAMoSt



TendinTele sezonului culori Toamna 2015 sunT caracTerizaTe de nuanTe neuTre pamanTii si 
declaraTii indrazneTe de culori, care reflecTa speranTa, disTracTie, fanTezie si ToT ce inseamna 

naTural. culorile sezonului Toamna 2015, evoca dragosTea penTru naTura si aprecierea 
aTemporala penTru caldura si securiTaTe, Transmise prin culori inTr-un mod naTural.

in aceasTa Toamna, designerii au adus un omagiu culTurii americane, de la seducaTorii ani ’20 
la hipismul boem si modernismul anilor ’60 si ’70, mergand impreuna si exprimandu-si afecTiunea 
penTru culori si sTil, usor de purTaT aTaT de femei caT si de barbaTi.

o noTa aparTe a TendinTelor culorilor acesTui sezon, esTe daTa de fapTul ca paleTa cromaTica 
nu se concenTreaza pe a face diferenTa inTre culori, ci dimpoTriva! designerii cauTa sa 
ajusTeze sTilurile si TesaTurile, penTru a defini inTerpreTarile feminine si masculine ale nuanTelor si 
combinaTiilor de culori.

Astfel, culorile neutre, continua sa 
evolueze cu Desert Sage, o culoare 
verzuie-gri, rece, linistitoare, care 
serveste ca nuanta ideala pentru 
sezonul toamna 2015. Atemporala si 
discreta, dar suficient de puternica, 
aceasta culoare, exprima sentimentul 
culorilor inspirate in mod natural, care 
ne amintesc de lucruri reale si nu 
inventate.

Asa cum soarele apare dupa o vreme 
furtunoasa aducandu-ne speranta, 
asa apare si culoarea Oak Buff, 
o nuanta moale, reconfortanta si 
calduroasa, oferindu-ne sentimente 
bune. Aceasta nuanta de galben aur 
actioneza pentru a ne hrani si a ne 
oferi confort.

Stormy Weather ne aminteste de o zi 
gri, acoperita de nori si este o nuanta 
rece, care inspira incredere si mai 
presus de toate, constanta. Implicand 
luxul si calitatea, aceasta nuanta 
albastra-gri este puternica, protectiva 
si de durata.

Trecand de bariererele gandirii strict 
pentru safari sau militar, verdele de 
masline Dried Herb, este incadrat in 
sezonul toamna toamna 2015 culori, 
la rangul de sofisticat si elegant. In 
stransa legatura cu natura, Dried Herb 
este o nuanta organica, amintindu-ne 
de miresmele pamantesti ale naturii.

DESERT SAGE

OAK BUFF

STORMY WEATHER 

DRIED HERB 

1

3

2

4

Combina primele trei nuante, 

pentru un “look” inspirat din 

flora si fauna toamnei!
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TENDINTE CULORI
TOAMNA 2015

septembrie 201566 FAMOST.RO

www.famost.ro


Semn, simbol, al anilor ’60, ’70, Orange 
Cadmium evoca un sentiment de 
optimism, distractie si fantezie. Jucaus 
si sofisticat in acelasi timp, Orange 
Cadmium este o nuanta calda, 
primitoare, subtil dramatica si destul de 
izbitoare pentru a-si juca propriul rol si 
sa actioneze ca un contrast indraznet.

Culoarea vinului rosu-brun Marsala, 
aduce finete si savoare paletei 
cromatice, facand un frumos 
contrast cu celelalte nuante. Bogat 
si robust, Marsala, include caldura si 
bogatia unei mese cu gust, in timp ce 
radacinile sale de impamantare rosu-
brun, indica un pamantesc sofisticat si 
natural.

Reflecting Pond este ganditor, 
contemplativ si compus, iar prin 
albastrul sau racoritor, adauga 
intrigi si dimensiuni in aceasta 
paleta coloristica a acestui sezon. 
Reflecting Pond transmite un mesaj 
de credibilitate si este o nuanta care 
ne vorbeste de nevoia de stabilitate si 
securitate.

O joaca a anilor ’60 amestecata cu 
putin contemporan, face din delicata 
culoare roz - Cashmere Rose, sa ne 
aminteasca faptul ca face exact 
ce promite. Cultivata in bogatia sa, 
Cashmere Rose afiseaza o nuanta roz 
delicata, convingatoare si compusa. 

Biscay Bay stropeste contra nuantelor 
calde, cu tenta sa rece, combinand 
calitatile unui albastru senin cu 
aspectele invioratoare de verde. 
Aceasta culoare rece si increzatoare, 
ne inspira gandurile prin intermediul 
apelor tropicale si calmante, 
ducandu-ne intr-un loc primitor si 
placut.

Indicativ al afectiunii noastre pentru 
culori, Amethyst Orchid este bijuteria 
coroanei de culori toamna 2015! 
Intriganta, vibranta si cu note senzuale, 
aceasta nuanta enigmatica, este una 
extraordinara, unica, indrazneata, 
creativa si interesanta.

ORANGE CADMIUM

MARSALA

REFLECTING POND

CASHMERE ROSE

BISCAY BAY 

AMETHYST ORCHID 
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Atat barbatii cat si femeile, pot combina si folosi nuantele 

de Orange Cadmiu, Cashmere Rose cu Desert Sage, 

pentru a avea o combinatie indrazneata luminoasa, 

avand surse de inspiratie in culori pamantesti.
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1 S-au vazut tesaturi contrastante, jachete 

scurte de lux, mixuri inteligente de tesaturi 

care fac trecerea de la casual la lux, design-uri 

minimale regasite in tesaturi de lux, jachete 

bombardier avand detalii moderne, linii. Valentino, 

Jil Sander, Louis Vuitton, Ovadia & Sons.

2 Amestecul pattern-urilor de diferite forme 

geometrice si textile diverse, atrage atentia 

asupra ta si se pare ca designerii asta au si dorit. 

Antonio Marras si-a inspirat colectia din filmul 

Taxi Driver care a oferit foarte multe combinatii 

extrem de practice in acest sens, in timp ce Dries 

von Noten s-a inspirat intr-un mod genial din 

costumatia pompierilor; geaca de pompieri fiind 

reinventata cu ajutorul unor combinatii inteligente 

de culori si utilizarea unor nuante complementare 

sumbre. Vechiul vest salbatic a reprezentat alta 

sursa de inspiratie; s-au folosit elemente denim 

de diferite texturi si culori o nota tinereasca in 

vestimentatie. 

3 Reinventarea clasicului intr-un maniera 

sofisticata, s-a materializat prin infuzii 

de detalii intelegente care sa dea unicitate, 

pantalonii de catifea oferind o tinuta linistita, dar 

increzatoare. Catifeaua a fost ridicata la rang de 

lux, s-au vazut tonuri bogate in culori de toamna, 

tinute relaxate, nuante de gri, de maro. Billy Reid, 

Ermenegildo Zegna, Bottega Veneta, Fendi.

4 Abordarile androgine intr-o maniera 

moderna, reprezinta una din tendintele 

sezonului toamna 2015, dantela rosie folosita de 

Gucci, fiind unul din elementele surpriza care o 

contureaza. Au fost vazute de asemenea, tunici 

lungi in nuante pamantii, piese vestimentare 

minimaliste cu elemete de design specifice anilor 

`90, au fost folosite elemente feminine pentru a 

contura ideea de unisex, anii ̀ 70 au reprezentat 

sursa de inspiratie pentru aceasta tendinta. Rick 

Owens, Raf Simons, J.W. Anderson.

5 Printurile animale sunt o prezenta constanta 

in acest sezon, colectia prezentata de 

Burberry Prorsum, imbinand elementele clasice 

de traditie ale casei de moda, cu imprimeuri si 

culori folosite intr-o maniera complicata, dar care 

denota atitudine. Bob Dylan a fost una din sursele 

de inspiratie pentru John Varvatos, care a folosit 

pielea de leopard in maniera specifica; au fost 

vazute de asemenea, combinatii de piese clasice 

cu subtilitati inteligente, piese vestimentare rock 

cu aspect sic. Calvin Klein, Saint Laurent.

6 Negrul se incadreaza la „clasice”, dar are o 

revenire spectaculoasa in tendintele toamnei 

2015. S-a vazut o trecere de la piese traditionale 

in directii sportive, s-au facut deviatii de la 

standard „umblandu-se” la lungime si stil, s-au 

vazut pantaloni skinny, au fost folosite elemente 

funerare - chiar costume de doliu, s-au vazut si 

culori negru curat croite minimalist cu accente 

moderne. Dior, Thom Browne, Junya Watanabe, 

Prada.

7 De departe, cea mai populara culoarea a 

sezonului toamna 2015 barbati, este griul, 

VESTIMENTATIE BARBATI

olectiile de pe scenele din Milano, Paris, Londra, New York, in care sunt prezentate tendintele 
vestimentare toamna 2015 pentru barbati, sunt caracterizate in primul rand, de dorinta de 
a face hainele de zi cu zi cat mai comode, indiferent ca sunt formale sau casual. S-a pus 
accent mult pe tesaturi, fiind vazute piese vestimentare din shearling si catifea, prezentate 
intr-o maniera moderna. Au fost folosite peticele, s-au vazut incercari androgine, abordari 
gotice, printuri animale.C
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TOAMNA 2015-TENDINTE
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o culoare obisnuita acestei perioade. 

Dar, mai mult ca niciodata, griul a fost 

exploatat de la croieli clasice, pana la 

tinute cu elemnete sportive, in cele 

mai diverse nuante. Dolce & Gabbana, 

Boglioli, Lanvin, Calvin Klein, Cerrutti, 

Prada, Brioni.

8 Pentru iubitorii de buzunare sau 

cei carora nu le plac accesoriile 

gen genti de mana, avem vesti bune, 

pentru ca sunt la moda in acest sezon 

buzunarele. Predomina dimensiunile 

mari, au fost folosite tesaturi diverse si 

vizibil contrastante, pozitii la indemana. 

Neil Barrett, Iceberg, Fendi, Givenchy, 

Valentino.

9 Costumele dintr-o singura piesa 

pentru barbati au revenit in trend 

dupa mai bine de jumatate de secol. 

Numite - sirene suits - se anunta ca 

acest trend isi va intra in drepturi de 

la un sezon la altul, dar doar timpul si 

receptivitatea barbatilor va hotari acest 

lucru. Au fost vazute variante de la 

casual, la camasi cu cravata si pantofi 

adaptati, pana la jachete adaptate. 

Hermes, Kenzo, Lou Dalton, 3.1 Phillip 

Lim, Xander Zhou, Louis Vuitton.

10 Daca pana in zilele 

noastre, designerii au 

promovat pantalonii stransi pe 

picior, in acest sezon au mers la 

polul opus, avand o talie mare 

si pierduti. Sursa de inspiratie o 

reprezinta anii `70, dar si anii `40 

prin intermediul costumelor Zoot, 

iar ca tesaturi nu putea lipsi lana. 

Oliver Spencer, Versace, MSGM, 

Vivienne Westwood Man, E Tautz, 

Maison Martin Margiela.
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Intr-o zi friguroasa de iarna, pe 
data de 19 ianuarie 1819, intr-un 
mic orasel numit Aix-en Provence, 
la doar 20 de km departare de 
Marsilia, vine pe lume micutul 

Paul in familia rentierului Louis-Auguste 
Cezanne, cel care va infiinta prima banca 
in oras, si care si-a dorit de la bun inceput 
ca fiul sau sa-i calce pe urme in aceeasi 
meserie. In 1852, Paul este inscris de 
catre tatal sau, la colegiul din Boubon, 
unde elevul Cezanne dovedeste aptitudini 
extraordinare, fiind cotat ca unul dintre 
cei mai buni elevi. Tot aici ii cunoaste pe: 
Emile Zola, Jean-Baptiste Baille si Louis 
Marguery, cu care isi petrece cea mai mare 
parte a timpului si de care il va lega o 
prietenie pe viata. 

Abia in anul 1961, Paul va pleca 
impreuna cu tatal sau la Paris, unde se va 
inscrie din dorinta tatalui la Facultatea de 
Drept, insa in paralel, fara stirea acestuia, 
ia lectii de desen la Academia Charles 
Suisse, unde il cunoste printre altii pe 
Pissarro. Acesta va avea o mare influenta 
asupra lui Cezanne si il va invata stilul de 
pictura “en plain-air”, adica in natura, stil 
specific impresionistilor. Incepand cu anul 
1864, Cezanne, in ciuda opozitiei familiei si 
a greutatilor financiare, isi gaseste drumul 
propriu in pictura, chiar daca operele sale, 
mai ales cele pictate la Estaque si expuse 
la Salonul Oficial nu sunt primite cu 
bunavointa de catre criticii de arta.

Doarece atat in anii 1874, cat si 1876, 
participa cu numeroase lucrari la prima 
si respectiv a treia expozitie a Salonului 
impresionistilor, este asimilat de catre 
publicul larg si de critica deopotriva, 
cu acestia, desi operele sale dovedesc o 
mare autenticitate si un grad ridicat de 
autonomie fata de curentul  impresionist.

Desi Zola si nu numai, il ajuta de 
multe ori, mai ales din punct de vedere 
material, in anul 1866 are loc o cearta 
violenta intre acestia, mai ales pe marginea 
romanului “Opera“ a lui Zola, roman ce 
are in centru un pictor ratat. Cezanne 
se recunoaste in personaj si jignit, rupe 
orice relatie cu scriitorul, iar in acest mod, 
prietenia lor ia sfarsit pentru totdeauna. 
Tot in 1866, moare si tatal artistului, 

lasandu-l mostenitor al averii si de aici 
incolo, intreaga viata, Cezanne si-o va 
dedica picturii, facand naveta intre Paris si 
Aix, oras in care se va stabili definitiv spre 
finalul vietii. 

Efortul sustinut depus pe altarul 
artei are un impact negativ asupra starii 
de sanatate a artistului, iar in anul 1906 
in urma unei ploi torentiale, Cezanne 
contracteaza o pneumonie galopanta care 
duce, asa cum era de asteptat, la decesul 
sau timpuriu. Este inmormantat de catre 
familie si prieteni in cimitirul din Aix. 

Dintre operele de la inceputul 
carierei lui Cezanne, cele mai de succes 
sunt intitulate “Golful Marsiliei vazut de 
la Estaque” -1878-1879 (59 per 73 cm, 
M. Orsay, Paris) si “Podul de la Maincy” 
-1879-1880 (60 per 73 cm, M Orsay, Paris). 
Ambele tablouri, au fost pictate de pe o 
colina din apropierea localitatii Estaque, 
unde pictorul s-a stabilit cu familia, in acea 
perioada. 

De asemenea, in ambele picturi, 
se observa inlaturarea perspectivei si 
un anumit tip de aplatizare a formelor 

picturale. Iar alte teme inovative care se 
regasesc in aceste tablouri, sunt acelea 
sugerate prin peisajele reprezentate 
aproape numai cu ajutorul liniilor 
geometrice, ceea ce face din Cezanne 
precursorul artei abstracte de mai tarziu.

Urmand aceeasi traiectorie 
profesionala ca si ceilalati reprezentanti 

IMPRESIONISMUL SI 
REPREZENTANTII SAI

- Paul Cezanne (1839-1906) -
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ai impresionismului, si Cezanne are 
tendinta de a lucra mai multe opere cu o 
anumita tema prestabilita. Daca in cazul 
altor artisti regasim ca teme dominante: 
florile, spectacolele sau un anumit peisaj, 
la Cezanne tema de baza este aceea a 
jucatorilor de carti. Se cunosc mai bine de 
20 de schite ale acestuia care infatiseaza 
un grup de la 2 pana la 6 jucatori de carti, 
in principal servindu-i ca model lucratorii 
de pe mosia tatalui sau, care-si petreceau 
in acest mod, duminicile libere la birtul 
din localitatea Jas-de-Bouffan, de langa 
oraselul Aix.

Cel mai cunoscut tablou din aceasta 
serie se intituleaza: “Jucatorii de carti” 
1893-1896 (47 per 56 cm, M. Orsay Paris) 
si are in centrul sau doar doi jucatori. Cu 
ajutorul lor, pictorul reda prin culoare 
atmosfera lenesa a jocului, si in acelasi 
timp concentrarea pe care jocul in sine 
o solicita participantilor. Observata cu 
atentie, pictura se remarca prin paleta 
rafinata a culorilor folosite, deoarece se 
intrepatrund intr-un mod deosebit de 
subtil, atat tonalitatile calde, pastelate 
cat si tonurile mai inchise, amestecate 
intr-un mod oarecum dezechilibrat, 
dar care asigura compozitiei dinamica 
si originalitatea dorita de catre artist, 
provocand in acest mod pe privitor, la o 
gandire cu caracter independent, lipsita de 
orice fel de prejudecata. 

Tot din categoria teme ce se regasesc 
in opera artistului, un spatiu deosebit de 
important il ocupa tema copilariei si a 
adolescentei, cunoscut fiind aspectul, ca 
Cezanne, spre deosebire de tatal sau, si-a 
iubit cu pasiune copii, de o atentie mai 
deosebita bucurandu-se primul sau nascut, 
care de altfel ii poarta si numele.

 Unul din tablourile care il infatiseaza 
pe baiat, dintr-o serie de peste 30 de 
tablouri si schite, concepute de-a lungul 
copilariei si primei tinereti , este una dintre 
compozitiile cele mai echilibrate ale lui 
Cezanne si este intitulat oficial “Baiatul cu 
vesta rosie” - 1888-1890 (80 per 64,5 cm, 
Fundatia E. G. Buhrle, Zurich, Elvetia). 
Tanarul Paul Cezanne, este infatisat de 
catre tatal sau, la o masa, pe care se afla 

o scrisoare, sugerand ca aceasta ar fi 
fost citita deja si ar fi produs atitudinea 
visatoare a tanarului portretizat. 

Ca si in celelalte tablouri, si de aici 
lipseste perspectiva, planul inclinat al 
mesei sugereaza doar adancimea decorului 
inconjurator. Nota specifica a operei, este 
data de tonalitatea extrem de calda a 
culorilor de pamant folosite (brun, ocru, 
vernil inchis sau deschis), aflate intr-o 
contradictie profunda cu albul camasii 
si mai ales cu rosul foarte pregnanat al 
vestei purtate de catre tanar. Dincolo de  
tehnicitatea  operei, din tablou, se degaja 
o nota acuta de duiosie, ceea ce subliniaza 
dragostea profunda pe care artistul o 
resimte pentru copilul sau. 

Alaturi de familia 
proprie Cezanne isi regaseste 
intotdeauna echilibrul interior 
si se poate dedica cu ardoare,  
activitatii care il pasioneaza cel 
mai mult, cautand astfel noi si 
inedite moduri de exprimare 
artistica.

Printre aceste noi 
modalitati de exprimare, 
regasim la Cezanne si 
abordarea unei teme mai 
putin folosite de catre 
impresionisti: natura statica 
sau “natura moarta”, asa 
cum este denumita de catre 

specialisti, acest gen de pictura. Din 
aceasta categorie fac parte cu succes 
doua tablori mai cunoscute, ambele aflate 
in colectiile Muzeului Orsay din Paris, 
prima intitulandu-se “Natura moarta 
cu cos” 1888-1890 (65 per 80 cm), iar 
cea de-a doua: “Natura moarta cu mere 
si portocale” cca. 1899 (74 per 93 cm). 
Ambele compozitii au o structura oarecum 
unghiulara sau piramidala, in forma in care 
sunt asezate pe panza, fructele si obiectele 
ce le inconjoara. Artistul insusi declara 
ca acesta modalitate de a aseza obiectele 
pe panza este una voita de catre el insusi, 
scopul fiind acela de a crea perspectiva prin 
acest mod inovativ de abordare a naturii 
statice. 

Tot cu referire la aceste opere, 

criticii sustin ca modul 
de asezare al obiectelor 
ce sunt reprezentate in 
aceste naturi statice, fac 
prin intrepatrunderea lor, 
un fel de dialog mut, o 
atmosfera plina de nuante 
a obiectelor, un mesaj plin 
de intelesuri diferite, prin 
care artistul comunica 
cu privitorii sai, ceea ce 
confera o doza deosebit 
de mare de originalitate 
intregii opere.

O alta tema cu o 
abordare avangardista 
ce se regaseste in opera 

lui Cezanne este cea reprezentata de catre 
peisajul ce infatiseaza muntele Sainte 
- Victoire, situat undeva in apropiere 
de Lauvers, pe langa Aix. Exista peste 
15 tablouri si schite ale artistului ce 
infatiseaza acest peisaj insa cele mai 
cunoscute sunt doar 2 dintre ele si anume: 
“Muntele Sainte-Victoire cu pin mare” cca 
1887 (66 per 90 cm, Courtanld Institute 
Gallery, Londra) precum si “Muntele 
Sainte-Victoire” 1904-1906 (65 per 81 cm, 
Colectia Buhrle, Zurich).

Atat in prima cat si in cea de-a doua 
compozitie, linia orizontala desparte 
peisajul in doua unitati distincte intre cer 
si pamant, contururile fiind evidentiate cu 
linii hotarate de penel ce folosesc tonalitati 
de albastru si negru. Peisajul, in ansamblul 
sau, da o nota “geometrica” intregii opere, 
fiind realizat cu trasaturi marunte si 
bine schitate de pensula, ce sugereaza o 
puternica senzatie de “pictura abstracta”, 
precum si o stare de ritmicitate a formelor 
ce dau viata intregului tablou. 

Toate aceste teme abordate 
de Cezanne de-a lungul vietii sale, 
demonstreaza interesul pictorului pentru 
noi modalitati de exprimare artistica, noi 
abordari tehnice, si toate acestea converg 
spre concluzia data in unanimitate de catre 
critica de specialitate, si anume ca, pictorul 
nu doar ca a gasit noi valente ale realitatii 
inconjuratore, ci mai mult decat atat, este 
cel care va fi “sursa primara“ de inspiratie 
a curentelor artistice ce vor urma: 
abstractionismul si cubismul modern.

Nusha Davilla
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