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VREI SA APARI
IN REVISTA FAMOST ?
e foarte simplu :

Trimite-ne un mesaj pe Facebook sau pe redactia@famost.ro
+ 2 cele mai bune fotografii ale tale!

www.famost.ro
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MODA

26
PITTI UOMO 94
Tot mai multi expozanti, multe 
branduri si din ce in ce mai multi 
vizitatori in cadrul Pitti Uomo. 
Facem o scurta calatorie a celor mai 
importante puncte de reper a editiei 
din iunie 2018 de la Florenta si va 
invitam pe www.famost.ro pentru a 
fi la curent cu noutatile!

30
ISTITUTO MARANGONI
Celebrul IstItuto MarangonI 
a deschis in Bucuresti primul 
Centru de Informare din Europa 
Centrala si de Est. Despre Institut, 
ce reprezinta el si planurile de 
viitor, ne vorbesc prin intermediul 
interviurilor, alex oproIu si DarIo 
Cattaneo.

37
PRINTRE BLOGURILE DE 
MODA DIN ROMANIA
avera Make-up artIst continua 
calatoriile sale printre blogurile de 
moda din Romania, impreuna cu 
noeMI MeIlMan si frumoasele sale 
activitati.

40
SPRING SUMMER 
COLLECTION 2018: 
CEREMONY LOOK si BUSINESS 
LOOK REMARCABIL
gIna CoDresCu ne prezinta ultimele 
tendinte si propunerile sale pentru 
moda masculina, invitandu-va sa 
calcati pragul magazinului MIster.

44
CUM PURTAM STILETTO SI 
PANTALONII DE TRENING?
O intrebare buna, o combinatie 
confortabila si eleganta daca stii 
cum sa o porti! Afla aici ce trebuie 
sa stii!

45
CUM PURTAM GALBENUL?
Daca ti-a suras sau nu ideea 
combinatiei dintre trening si 
stiletto, iata ca venim cu alte sfaturi, 
de data asta in privinta unei culori 
putin dificile: galbenul!

52
CE AU PURTAT VEDETELE LA 
MET GALA?
O intrebare la care iti raspunde 
anDreea eftIMIe; vei vedea atat 
cele mai bine imbracate, cat si cele 
mai neispirate tinute ale vedetelor 
feminine ...

58
GALA MET 2018: CEI MAI BINE 
IMBRACATI BARBATI
Ca o continuare a colegei noastre 
anDreea, alIn t iti prezinta cei 
mai bine imbracati barbati de la 
acest eveniment, dar si altii pentru 
care a contat prezenta si mai putin 
respectarea tematicii.
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STIL DE VIATA ARTA VIZUALA

64
FESTIVALUL INTERNATIONAL 
DE ANIMATIE GULLIVER 
Festivalul international ajuns la 
cea de XXVI-a editie, s-a bucurat 
de multe aprecieri, prezenta 
numeroasa, dar mai ales, spectacole 
de o mare calitate. Haideti sa vedem 
impreuna ce s-a intamplat acolo!

68
DE VORBA CU LAURA SI .. 
ANDREI GROSOSIU
laura veronICa sIMa ne face 
cunostinta cu un foarte talentat 
fotograf, care ne va vorbi despre 
pasiunea sa, ce inseamna fotografia 
pentru el si cum vede aceasta forma 
de arta.

78
INSPIRATIA
Un articol foarte interesant despre 
cum sa-ti gasesti inspiratia si daca 
putem influenta acest lucru. Daca 
esti o persona in cautarea inspiratiei 
sau vrei sa fii si mai inspirat(a), 
mergi la pagina respectiva!

81
SUCCESUL INCEPE 
DIMINEATA
In functie de ce inseamna dimineata 
pentru fiecare, se pare totusi ca cei 
mai de succes oameni au anumite 
obiceiuri matinale, care ii ajuta sa fie 
in forma, sa ia decizii bune ... Ce ar 
trebui facut oare?

20
DESPRE FOTOGRAFIE CU 
MIRCEA MAIERU
Al 'doilea episod' din aceasta 
frumoasa calatorie prin fotografie 
- asa cum ii place lui MIrCea sa 
spuna, ne duce intr-o lume plina de 
culori, in care vom fi insotiti atat de 
cuvinte, dar mai ales de imagini.
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83
MUZICA SI SANATATEA 
MENTALA
Cunoastem cu totii influenta 
benefica a muzicii asupra vietii 
noastre, simtim ca ne face bine, iar 
de multe ori, reprezinta cel mai de 
incredere prieten. Cum functioneaza 
acest lucru?
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SPLENDIDA SANATATE

86
MASAJUL TERAPEUTIC 
GIULIA BEAUTY ACADEMY
Facem cunostinta in aceasta editie 
cu unul din cursurile care se 
desfasoara in cadrul gIula Beauty 
aCaDeMy, dar si cu cea care le preda: 
doamna ButunoI vIrgInIa, care a 
raspuns si curiozitatilor noastre.

94
EUFORIA CONCEPT
entuziasmul si profesionalismul se 
ragasesc in numele acestui salon 
de infrumusetare, care, recent, a 
aniversat 5 ani de existenta. Despre 
acest lucru, despre salon si care 
sunt directiile acestuia, ne vorbeste 
succint, aDrIana Ivan - managerul 
EUFORIA CONCEPT.

98
FRUMOASA (SI) IN SEZONUL 
CALDUROS!
In anotimpul calduros, trebuie sa 
aratam foarte bine, sa avem o piele 
sanatoasa si radianta. Cum obtinem 
acest lucru?

101
NOUTATI PENTRU 
FRUMUSETEA TA!
Vrei sa ai o piele ireprosabila? 
Sau poate vrei dinti albi? Ce ai 
zice sa te epilezi mai usor? Aici 
avem raspunsurile cu produsele 
recomandate!

102
PICIOARE FRUMOASE DE 
VARA
Cu toate ca majoritatea acordam 
o importanta redusa ingrijirii 
picioarelor, trebuie sa ne amintim 
ca ele ne duc acolo unde avem 
nevoie, ele ne ajuta cand vrem sa ne 
relaxam si ele completeaza tinuta 
eleganta cu incaltamintea! Nu le 
compara si ai grija de ele!

104
EPILARE DEFINITIVA CU 
LUMINA PULSATA SHR 
E-LIGHT!
Tehnologia SHR E-LIGHT, care a 
revolutionat epilarea definitiva, o 
regasim in cea mai noua si eficienta 
fomula la epsIlon galatI! Ce 
inseamna aceasta tehnologie, care 
este procedura si care ar fi motivele 
pentru a alege acest tip de epilare la 
epsIlon galatI?

108
BUZE IN TENDINTE!
Modul de aranjat al buzelor pentru 
aceasta perioada, a coborat de pe 
catwalk la noi in revista! Haideti sa 
vedem despre ce este vorba si sa fim 
in tendinte!

109
INFRUMUSETARE PRIN 
EXCELENTA!
Care sunt cele mai bune produse de 
infrumusetare care si-au demonstrat 
eficacitatea? Face pretul diferenta?

113
INTREBARI SI RASPUNSURI 
FRUMUSETE| MITURI!
De multe ori suntem in 
dilema atunci cand vrem sa 
facem o anumita procedura de 
infrumusetare, nestiind ce e bine si 
ce nu este. Iata cateva dileme, dintre 
cele mai comune!

116
DURERILE DE SPATE
Foarte multe persoane sufera de 
dureri de spate, iar inainte de a 
lua medicamente, informeaza-
te in privinta formelor de 
tratament naturale! shIatsu, reIkI, 
aCupunCtura, ayuverDa sau 
hIDroMasajul?

120
DANTURA SI ZAMBETUL
Ingrijirea dintilor, a cavitatii bucale 
per total, este extrem de importanta 
pentru sanatate in general. Poate fi 
bicarbonatul de sodiu cea mai buna 
alternativa sau mai trebuie sa luam 
si alte masuri de prevenire?

121
CANCERUL DE PLAMANI
O scurta dar cuprinzatoare descriere 
a acestei forme de cancer foarte 
raspandita : ce este, ce il cauzeaza, 
cum este tratat si ce ar putea face cel 
diagnosticat?
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TENDINTE

123
CELE MAI IMPORTANTE 
CULORI PAR PENTRU 
SEZONUL TOAMNA 
IARNA 2018 2019
Vrei sa fii mereu in tendinte, 
mai ales in privinta nuantelor 
parului? Vezi aici cele mai 
importante 4 tendinte!

124
TENDINTE ARANJAT 
PARUL 2018 2019
Nu putem vorbi de vopsit 
parul si de tendinte fara a sti 
ce se poarta. Asa ca, hadeti 
sa aflam impreuna ce este la 
moda in urmatorul sezon rece!

128
TENDINTE 
VESTIMENTARE 
MASCULINE 2018 2019
Nu ii uitam pe barbati si 
le prezentam tendintele 
principale vazute pe scenele 
de moda internationale. Cele 
mai importante 12 tendinte le 
gasim aici!

133
TENDINTE BIJUTERII 
SI ACCESORII, SEZONUL 
TOAMNA IARNA 2018 2019
Am pus aceste tendinte 
oarecum  impreuna, deoarece 
sunt legate intre ele si se 
completeaza. Vrei sa stii ce 
trebuie sa-ti cumperi? Foarte 
simplu: mergi la pagina 
articolului!

Redactia & colaboRatoRi

colaboRatoRi iunie 2018

PentRu colaboRaRi, 

inteRviuRi, foto, aPaRiti i , 

ne Puteti contacta la 

adResa de email:

redact ia@famost . ro

sau Pe Pagina de FACEBOOK

Moda

Splendida

Cultura

Stil de viata

Foto

Grafica

laura veronICa sIMa, 
anDreea eftIMIe, gIna 
CoDresCu, alIn t., 
MIhaela ConstantIn

grosu IulIana, avera 
Make-up artIst, 
aurelIa aurora, 
nIColeta patrIChe, 
epsIlon galatI 

aDIna MItrICa, 
CorCaCel Cornel, 
CornelIu Dragan-
targovIste, MIrCea 
MaIeru

aDIna MItrICa, Blog De 
ZaMBIt

faMost

faMost

ionut paval, roxana zaharia, vs, 
societatea artistilor figurativi din 
romania (safr), alex oproiu, dario 
cattaneo, noemi meilman, teatrul 

gulliver, andrei grososiu, butunoi 
virginia, adriana ivan

C O P E R T A

Model feminin : Roxana Zaharia

Model masculin : Ionut Paval

Vestimentatie feminina : Mihaela 

Constantin - Agatha Mariaj

Vestimentatie masculina : Mister 

Galati

Microdermabraziune inainte de 

machiaj : Epsilon galati

Machiaj : Adriana Ivan

Aranjat par : Aurelia Aurora

Unghii : Nicoleta Patriche

Foto : Famost
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Bine v-am gasit in luna iunie a acestei veri, care se anunta destul de calduroasa, dar cum nu putem prezice cu o acuratete 
mare acest lucru, vom vedea si vom simti pe pielea noastra ce se va intampla. Speram ca de asemenea, ca sunteti sanatosi 
si ca toate lucrurile sunt cat de cat in parametri normali.
In editia din iunie 2018 a revistei Famost, ne-am concentrat in special pe ingrijire pentru ca femeile in mod deosebit trebuie 

sa arate cel mai bine, mai ales ca incepe sezonul vacantelor; ca vorbim de ingrijirea pielii sau de prezentarea anumitor proceduri 
de infrumusetare sau vorbim despre anumite produse, toate merg in aceeasi directie! Normal ca avem si moda, tendinte din moda, 
evenimente, rubricile cu care deja v-ati familiarizat; nu am uitat nici de sanatate sau stil de viata. Avem ca de obicei, invitati 
speciali care ne vorbesc despre activitatile lor, lucrurile frumoase din care sunt parte integranta, planuri de viitor.

O prezenta deosebita - o gura de oxigen am zice noi, este cea a Societatii Artistilor Figurativi din Romania, care, prin 
intermediul membrilor care o alcatuiesc, ne aduce in prim plan un eveniment desoebit si anume Cantacuzino Castle Art Gallery; 
ramanand in aceeasi arie, luam pulsul festivalului recent incheiat - Festivalul International de Animatie Gulliver si vedem ce 
lucruri frumoase au avut loc, cine a participat si care sunt castigatorii din 2018. "De vorba cu Laura si ... Andrei Grososiu" ne 
face cunostinta ca acest talentat fotograf, care ne vorbeste despre ce inseamna fotografia pentru el, care sunt parerile lui legate 
de aceasta arta: un dialog extrem de interesant si captivant! Mircea Maieru continua cu al doilea episod din calatoria prin arta 
fotografica si ne prezinta prin imagini o bogatie de culori, insotite de cuvinte.

Un eveniment deosebit de important a avut loc cu ceva timp in urma si anume inaugurarea primului Centru de Informare 
Istituto Marangoni din Europa Centrala si de Est; cu aceasta ocazie am stat de vorba cu omul caruia i se datoreaza in mare 
parte aceasta mare realizare - Alex Oproiu, dar si cu Dario Cattaneo - Director Vanzari Istituto Marangoni, prezent la inaugurare. 
Care sunt directiile, care este filosofia Institutului si care este scopul Centrului de Informare, le aflam in cadrul acestui material.
Ramanem tot la moda high class si vedem ce tinute au purtat vedetele la Met Gala, cu ajutorul Andreei Eftimie si a lui Alin T, 
care ne prezinta cele mai reusite vestimentatii, dar si cele neinspirate; Noemi Meilman este invitata din editia iunie 2018 a revistei 
Famost in rubrica 'Printre blogurile de moda din Romania', realizata de Avera Make-up Artist. Avem de asemenea propuneri 
vestimentare marca Mister Galati, dar si Agatha Mariaj, sfaturi vestimentare, 'Urban Style' prezentat de Laura Veronica Sima, 
parfumuri feminine in tendinte pentru acest sezon.

Avem de asemenea interviu cu Butunoi Virginia, cea care preda masajul teraputic in cadrul Giulia Beauty Academy si 
care completeaza materialul realizat despre masajul cu bambus si masajul cu ventuze. Salutam prezenta in revista noastra 
a managerului salonului de infrumusetare Euforia Concept - Adriana Ivan, care ne face o prezentare scurta a salonului si ce 
inseamna acest lucru pentru ea. Pentru ca e vara, toate doamnele si domnisoarele trebuie sa arate bine, iar epilatul este una 
din procedurile de infrumusetare obligatorii acestei perioade. Si te poti epila fara dureri si definitiv, cu ajutorul luminii pulsate 
SHR E-Light prezente in cadrul salonului de infrumusetare Epsilon Galati. Tot in aceasta zona, avem multe articole, propuneri de 
produse de infrumusetare, sfaturi.

Incheiem revista prin intermediul unor frumoase fotografii care speram sa va placa si va lasam in compania revistei si a 
subiectelor, pe care, speram sa le gasiti, atat interesante cat si utile.

Toate cele bune si multa sanatate pana in editia viitoare!

PS Blog de zambit ne indeamna ca vara asta trebuie sa ne indragostim, iar Adina Mitrica completeaza ideea prezentandu-ne 
"Poezii pentru o fata pe care n-am cunoscut-o ..."

N O T A  E D I T O R U L U I
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BLOG DE ZAMBIT

De viata, de voi, 
de timpul petrecut 
in familie, de plaja si 
sunetul valurilor, de 
racoarea pe care o 
gasesti langa un izvor 
de munte. Vreau sa va 
indragostiti de lucrurile 
frumoase si pozitive 
din viata voastra, 

de zilele mai lungi, de plimbarile din serile 
calduroase.

Eu cred ca nu e o intamplare faptul ca vara 
incepe cu 1 iunie - Ziua Copilului. E de fapt o 
sansa, o alarma a unui ceas care ne aminteste 
ca de-abia atunci cand pierdem copilul din noi, 
incepem cu adevarat sa imbatranim. Un ceas al 
carui ticait ne aminteste sa fim copii din cand in 
cand ... si mai ales vara. 

Va mai amintiti verile in care alergam 
desculti, jucam “Tara, tara, vrem ostasi”, ne 
jucam “de-a v-ati ascunselea” pe inserate cand 
lumina era tocmai potrivita pentru deghizarea 
perfecta? Va mai amintiti ciresele mancate, cat 
de bune erau cele din copacul vecinului mereu 
pregatit sa va certe cand rupeati cate o 
crenguta? Zilele in care va plimbati de 
dimineata pana seara cu bicicletele, 
vacanta mare, care pe cat era de mare, 
pe atat de repede parea ca trece. Vara 
asta vreau sa va indragostiti...

De viata, de voi, de timpul petrecut in 
familie, de plaja si sunetul valurilor, de racoarea 
pe care o gasesti langa un izvor de munte. 
Vreau sa va indragostiti de lucrurile frumoase 

si pozitive din viata voastra, de zilele mai lungi, de 
plimbarile din serile calduroase.

Eu cred ca iunie e luna potrivita sa regasim 
energia, voia buna, copilul din noi. E luna in care 
pielea noastra se rasfata din nou sub razele soarelui. 
E acel ,,ciresar” pe care eu l-am asteptat in fiecare 
an, de cand eram mica si bunica a scos primele 
cirese din sortul ei.

E luna care incepe prin a ne aminti despre 
copilarie, iar copilaria este unul dintre cele mai 
frumoase daruri pe care viata ni le ofera. E luna 
care ma face sa imi doresc ca oamenii sa pastreze 
fericirea pura, sinceritatea amuzanta si bucuria din 
lucrurile simple. Toate lucrurile speciale, diferite si 

unice, pe care le aveam in copilarie, cand ne 
suparam mai putin, iertam mai usor, visam 
mai mult, credeam mai mult in noi si in 
implinire.

In iunie vreau sa va indragostiti, de 
caldura vietii, de lucrurile simple care va 

inconjoara si mai ales de copilul din voi. Vreau 
sa va indragostiti de fiecare clipa care aduce o parte 
buna in viata voastra si in fiecare zi sa incercati sa 
regasiti zambetul de copil ... 

   zambetul de iunie.

Vara asta vreau sa va indragostiti...

In iunie vreau sa va indragostiti, de 
caldura vietii, de lucrurile simple care va 
inconjoara si mai ales de copilul din voi.
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Cel mai sincer dialog, in afara de cel purtat cu tine insuti, este cu omul caruia ii respecti adevarurile. E posibil 

sa nu fi intalnit inca acest om. Dar e la fel de  posibil ca el sa fi trecut pe langa tine, chiar si de cateva 

ori pe zi. Iar din intalnirea asta, binele din tine sa se intersecteze cu binele din el, pentru a forma o aura care sa 

raspandeasca in jur, ca din senin,  starea de gratie. 
Cat de usor ar fi sa intelegem cu totii ca oamenii 

frumosi exista, desi nu au intotdeauna chip si nume. 

In fond, acestea sunt detalii! Ai putea fi tu, ar putea 

fi oricine, chiar si o fata  necunoscuta pana acum, dar 

care sa merite cele mai frumoase ganduri, in semn 

de pretuire a frumosului din ea. Tocmai o astfel de 

intamplare face ca VS sa scrie “Po e z i i  P e n t r u o 

fata  P e  c a r e  n-a m c u n o s c u t-o” si asta nici nu-l 

oboseste, nici nu-l deznadajduieste. De altfel, e doar 

o chestiune de timp pana cand se vor si cunoaste … 

Po e z i i  P e n t r u o fata  P e  c a r e  n-a m c u n o s c u t-o

vorbesc cu luna
ca sa-mi uit furtunile

t e x t  :  A d i n a  M i t r i c a
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BLOG LITERAR

Daca pentru cei mai multi, lipsa formelor concrete amorteste 

orice elan, VS intelege ca sunt prea putin importante identitatea 

si infatisarea cuiva. Ceea ce conteaza este existenta, dincolo de 

aparente, a unor forme esentializate de frumos, distribuite inegal 

in oameni. Inegale sunt, de altfel, si emotiile care penduleaza 

dintr-un registru in altul, pentru ca fiecare experienta traita face ca 

acestea sa vibreze cu intensitati asimetrice. Si atunci ce ramane? 

Poate sa «vorbesc cu luna/ca sa-mi uit furtunile».

Sa ne intelegem: nu te astepta ca, odata ajuns pe pagina 

dedicata fetei necunoscute sa asisti la o poveste de iubire in sens 

romantic! Aici nu gasesti clisee, ci alegorii care invita la exercitii 

de flexibilizare a gandirii. Asteapta-te, in schimb, la o poveste 

de iubire de oameni hotarati sa pazeasca frumosul din ei, la un 

monolog onest adresat lor, la un mod de a elogia virtutile care nu 

pot fi strivite nici de dezamagiri, nici de « Himere ». Pentru asta,

 

rogi frumusetea din lume

sa vina ca moartea ce suna,

 si-ti spune in ceasul din urma

de-a fost adevar sau minciuna.

Interesant este ca, pentru un corporatist cu o gandire pragmatica, 

arta ofera suplimentul optim de realitate, indiferent daca acesta ia 

forma unei picturi, a unei partituri la pian sau a unor versuri. Abia 

cand lucrurile concrete isi dizolva conturul, e semnul ca nu ramane 

pura decat emotia, cea care filtreaza oamenii pana in profunzimea 

lor. Nici calculele, nici schemele logice nu functioneaza atunci cand 

trebuie determinata natura umana. Ar fi atat de simplu sa se uite, 

chiar si pentru o secunda, toate teoremele lumii, pentru a intelege 

ca frumosul se masoara cu altceva: cu iubire, cu primaveri, cu 

«nebunie, explozie si ploi». Alminteri, ar 

fi de-a dreptul ingrozitor  sa ne reducem 

la o «Anatomie» restrictiva, in care, 

desi fiecare sistem ar actiona conform 

planului genetic, am fi goliti de sens: 

avem dinti sa ne muscam

cotropiti de ura,

avem maini sa ne furam

painea de la gura.(…)

avem unghii sa scobim,

avari de carne grasa,

avem inimi sa iubim,

dar le-am uitat acasa.

Asa ca, in asteptarea volumului de 

debut care se va intitula, asemeni paginii 

Facebook, “Po e z i i  P e n t r u o fata  P e 

c a r e  n-a m c u n o s c u t-o”, ii respectam 

inca lui VS optiunea pentru anonimatul 

care nu, nu e o masca, ci e asumarea de 

a fi sincer si deschis si avem convingerea 

ca, si prin versurile lui, vom invata si 

mai bine lectia omeniei, a renuntarii la 

superficial si la minciuna, astfel incat 

sa nu mai facem din nimic arta, fiindca 

riscam sa

nu mai gasim pe harta/

reper pentru frumos.
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www.famost.ro

Descopera FAMOST!
NOUTATI MODA

STIL DE VIATA

TENDINTE

INTERVIURI MODELING

CULTURA

VESTIMENTATIE

SANATATE BLOGURI

EVENIMENTE

BEAUTY

  
instagram.com/famostmagtwitter.com/Famost_Rofacebook.com/famost.ro plus.google.com/+famostromania

In cazul in care iti doresti sa colaborezi cu noi, iti doresti o aparitie in revista sau ai anumite intrebari, nu ezita sa ne contactezi,
pe oricare din retelele sociale sau pe redactia@famost.ro! Iti vom raspunde cat putem de repede!

https://ro-ro.facebook.com/famost.ro/
https://twitter.com/famost_ro
https://plus.google.com/+famostromania
https://instagram.com/famostmag
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ARTA VIZUALA

s o l i t u d i n e

Corcacel Cornel
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Corneliu Dragan-Targoviste

Expozitia International Watercolor Society China, Shanghai 2016
45 x 54 cm

Art studio
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ARTA VIZUALA

cu Mircea Maieru

Desi sunt un mare fan al fotografiei alb-negru, in acest articol voi face 
apologia culorii in imagine. 

O componenta importanta in fotografie o reprezinta contrastul, iar 
acesta nu este doar raportul dintre lumina si intuneric, el poate reprezenta 
orice diferenta, chiar un raport informational, cum ar fi intre bine si rau, 
intre frumos si urat, intre oricare doua componente opuse, iar cu cat 
diferenta dintre ele este mai mare, cu atat contrastul intre ele este mai 
evident.  

Iar astazi vorbim despre contrastul de culoare. Sunt scene, in natura 
mai ales, care sunt pline de contrast cromatic, care merita explorate si 
afisate in toata splendoarea lor. 

Practic, este aproape imposibil sa prezinti o 
scena florala, de natura vie, fara culori. Avand grija 
sa ne coboram la nivelul pamantului si folosindu-ne 
de separarea planurilor cu ajutorul unei diafragme 
deschise si a unei focale lungi, plasand in amorsa 
o culoare, subiectul de alta culoare iar fundalul o 
culoare complementara, obtinem un maxim de 
contrast cromatic pe suprafete mari, sustinut de 
forme moi, neclare.

despre fotografie

Iata-ne si la al doilea episod din ciclul
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Dar nici artificialul nu este lipsit intotdeauna de contrast cromatic. O bolta de umbrele colorate ofera cadrul perfect pentru o 
imagine contrastanta. Daca devenim putin creativi, adaugand miscare camerei foto in timpul unei expuneri prelungite obtinem 
dintr-o scena relativ banala, un spectacol de culoare si veselie. 

Ca de obicei, va las in compania imaginilor.

Mircea Maieru  - www.maieru.ro



In fata istoriei te inclini pios si dai ascultare lectiilor pe care le are necontenit de predat, mai cu 
seama atunci cand vizitezi locuri si cladiri care au multe de povestit. Castelul CantaCuZIno 

din Busteni este un asemenea loc in care artistii: theoDora DanIela Capat, Cornel CorCaCel, 
CornelIu Dragan-targovIste, MarusIa nIta, raul popa, luCIan pruna sI lIvIu-aDrIan sanDu, 
membri SAFR, au avut prilejul de a prezenta o serie de lucrari de pictura, sculptura si grafica care, 
prin calitatea lor, se armonizeaza perfect cu ambianta incaperilor unde fiinteaza galeria de arta 
a castelului. Expozitia a fost posibila datorita castigarii unui concurs de proiecte expozitionale 
organizat de galerIa De arta a CasteluluI CantaCuZIno si astfel, pentru o perioada de 
aproximativ trei luni, localnicii dar mai cu seama adeptii turismului montan, au avut prilejul de a  
vedea lucrarile expuse. Din reactiile publicului vizitator, intelegem ca lucrarile au fost admirate, 
iar intreaga expozitie apreciata ca fiind excelenta, ceea ce ne bucura si ne motiveaza. proMovarea 
fruMusetII sI aDevaruluI prin intermediul Maiestriei Artistice este scopul nostru.

Liviu-Adrian SANDU

De la prima expresie…
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Nici ca se putea o ambianta mai 
potrivita interiorului acestui castel, 

iar calitatea si prestanta lucrarilor de 
pictura, grafica si sculptura expuse timp 
de trei luni au completat, dar mai ales au 
pus in valoare farmecul acestui edificiu 
plin de istorie! Expozitia demonstreaza 
(si datorita numarului mare de vizitatori) 
ca publicul din Romania este un iubitor 
al artei figurative si ca are nevoie de 
FRUMOS!

Cornel CORCACEL

Telul nostru, al membrilor soCIetatII 
artIstIlor fIguratIvI DIn roManIa 

(SAFR), este sa promovam arta 
traditionala, maiestria in arta ca unealta 
a reprezentarii frumosului. Nu este usor 
atunci cand viata noastra este acoperita de 
griuri opace, dar, atunci cand am finalizat 
aranjarea lucrarilor in salile palatuluI 
CantaCuZIno din Busteni, la prima 
vizionare, am inteles ca acest loc plin de 
istorie va ajuta in demersul nostru. Cu 
siguranta atunci cand vor vizita castelul, 
turistii vor recepta mesajul transmis de 
lucrarile noastre ca un sincer omagiu 
adus marilor maestri ai picturii, graficii si 
sculpturii, cat si sincerul respect pe care il 
avem fata de publicul iubitor de arta.

Raul POPA
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ARTA VIZUALA

G O R G O N A

Liviu-Adrian Sandu

P O R T R E T  D E  C A L

Theodora Daniela Capat

R E F L E X I I  E F E M E R E

Cornel Corcacel

Dintre lucrarile expuse…
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T O R S

Marusia Nita

S P E R A N T A

Raul Popa

F R U C T E  D E  V A R A

Lucian Pruna

P E I S A J  D I N  S I E N A ,  I T A L I A

Corneliu Dragan-Tragoviste



Luna iunie va fi una destul de efervescenta pentru Florenta si asta datorita 
desfasurarii evenimentelor din cadrul Pitti Uomo, tot mai diversificate si de o 

importanta din ce in ce mai mare de la editie la editie.

Pe langa ceea ce era elementar si specific cu ceva timp in urma, in prezent, 
exista tot mai multi expozanti, tot mai multe branduri si mai multi vizitatori, iar 
internationalizarea acestuia este din ce in ce mai evidenta; si cu siguranta acesta a 
devenit si scopul de la un moment dat. De la moda masculina la cea feminina s-a facut 
o trecere usoara si naturala, apoi venind moda pentru copii, parfumurile, accesoriile 
si sectiunile dedicate unor nise sau zone geografice bine definite, ca urmare a unor 
acorduri si colaborari, alaturi de diverse evenimente care se desfasoara in aceasta 
perioada.

Va facem asadar, cunoscute, cele mai importante evenimente si puncte de reper 
ale acestei editii Pitti Uomo, iar daca va doriti si mai multe informatii , le puteti gasi 
pe www.famost.ro.

P I T T I  U O M O  9 4

*Daca esti interesat de
PITTI UOMO,

intra in mod constant pe
www.famost.ro,

pentru a fi la curent
cu tot ce se intampla !
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12-15-iunie

Guest Nation Georgia

lansari, proiecte speciale, reaparitii…

Dintre prezentele remarcabile sunt de 
mentionat Ermenegildo Zegna - Beachwear, 
care va folosi un format de prezentare 
experimental; va iesi in evidenta cu 
siguranta rezultatul frumoasei colaborari 
dintre Paul & Shark si Nick Wooster, care 
vor prezenta o colectie vestimentara 
capsula.
Moda primavara-vara 2019 este prezenta 
prin intermediul Rossingnol care isi 
prezinta colectia sa, care are tema - 
mobilitatea; brandul italian de sport 
Sergio Tacchini va fi prezent ca urmare 
a unei colaborari cu Band of Outsiders. 
Re-Gen Candiani este un denim 100% 
durabil si va fi prezentat ca urmare a unei 
colaborari A&R x Candiani Denim, marcand 
80 de ani de existenta a brandului italian 
denim.
Creativitatea, patrimoniul parizian si know 
how-ul italian sunt prezente la Pitti Uomo 
prin intermediul Philippe Model Paris.

Cele mai promitatoare nume de pe scena 
georgiana vor fi protagonistii Guest 
Nation, proiect special realizat de Pitti 
Uomo si promovat de  Fondazione Pitti 
Immagine Discovery, care se concentreaza 
pe starurile in crestere de pe scena 
creativa si economica internationala. 
Acest proiect este sprijinit de asemenea 
si de LEPL Enterprise Georgia, agentie 
condusa de Ministerul Economiei al 
Georgiei, care promoveaza dezvoltarea 
economica a tarii.

dintre brandurile prezente ...

ANUKA KEBURIA - materiale naturale, 
accesoriile si incaltamintea sunt 
combinate intr-o maniera artizanala, 
culoarea neagra si stilul minimalist, unind 
stilul de strada unisex.

H I G H L I G H T S

 PENTRU MAI MULTE INFORMATII,
APASA AICI SI VEI FI REDIRECTIONAT! 

PENTRU MAI MULTE INFORMATII,
APASA AICI SI VEI FI REDIRECTIONAT!

AZNAURI - stil care imbina nobilimea 
clasica georgiana, cu stiluri inspirate 
din anii 90, pentru un minimalism 
modern nou. Lansat initial cu o linie de 
imbracaminte unisa, cu genti de mana si 
incaltaminte.

GOLA DAMIAN - materiale fine si modele 
inconfundabile, avand legaturi intre  stilul 
contemporan si victorian, fiind imbinate o 
multitudine de inspiratii ecletice pentru 
un stil high top si unic.

SITUATIONIST - Irakli Rusadze este unul dintre cei mai cunoscuti designeri georgieni pe 
plan international, prezentandu-si ultima colectie in cadrul Milan Fashion Week; croitoria 
puternica, intalneste un stil de epoca cu influente georgiene.

https://famost.ro/articol/pitti-immagine-uomo-12-15-iunie-highlights
https://famost.ro/articol/pitti-immagine-uomo-guest-nation-georgia
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Pitti Immagine si Revolver 
Copenhagen Int. Fashion Trade Show,

vor prezenta Scandinavian Manifesto, o 
selectie unica a celor mai reprezentative 
17 colectii realizate de designeri emergenti 
din Danemarca, Suedia, Norvegia. 
Accentul este pus pe talentele celor care 
creeaza imbracaminte pentru barbati din 
Europa si unde este imbinata moda, arta, 
designul, cu gustul si atmosfera nordica.

BLANCHE este un brand cu substanta, 
calitate si croi perfect, ca elemente 
fondatoare; este un brand denim durabil, 
cu imbracaminte ready to wear. Sunt 
folosite tesaturile excedentare si reciclate 
in lantul sau de aprovizionare, cu articole 
simple si care dureaza.

FILIPPA K - creeaza piese vestimentare 
esentiale pentru femei si barbati, inclusiv 
genti de mana, pantofi si accesorii; 
paltoane si pantaloni personalizati, 
elemente de baza simple, tricotaje de 
inalta calitate, toate formeaza nucleul 
colectiilor acestui brand.

FORET este un brand menit sa inspire 
persoanele sa incetineasca ritmul actual 
si sa exploreze natura, folosindu-si ochii 
pentru simplitatea detaliului si designului. 
Foret foloseste tesaturi de inalta calitate, 
in nuante pamantii cu o atingere jucausa, 
in timp ce se interconecteaza cu stilul 
stradal si clasic.

MFPEN este un brand de imbracaminte 
barbateasca din Copenhaga, fondat 
de Sigurd Bank. Acesta isi doreste o 
reinterpretare a notiunii traditionale 
a imbracamintei pentru barbati prin 
intermediul unui domeniu jucaus si 
experimental; Mfpen foloseste siluete 
relaxate si largi game de tesaturi.

NORSE PROJECTS - studio creativ, care 
lucreaza la intersectia dintre arta, design 
si functie. Inradacinat in Scandinavia cu 
estetica nordica, fiecare produs este 
dezvoltat cu accent deosebit pe natura 
sa esentiala; de la tesatura la fire, pana la 
functionalitate.

 PENTRU MAI MULTE INFORMATII,
APASA AICI SI VEI FI REDIRECTIONAT!

https://famost.ro/articol/scandinavian-manifesto
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 PENTRU MAI MULTE INFORMATII,
APASA AICI SI VEI FI REDIRECTIONAT! 

PENTRU MAI MULTE INFORMATII,
APASA AICI SI VEI FI REDIRECTIONAT! 

PENTRU MAI MULTE INFORMATII,
APASA AICI SI VEI FI REDIRECTIONAT!

Touch!

este locatia care exprima spiritul 
ecletic al dulapului barbatului 
contemporan

cu o abordare exprimentala si 
internationala, o linie a continuitatii cu 
L’Altro Uomo si Unconventional. Un loc 
unic pentru stilurile de varf.

Pitti Immagine Uomo
21-23-iunie

The Nest

H I G H L I G H T S

Brandurile protagoniste cu proiecte 
speciale, lansari si reveniri la Pitti 
Bimbo 87

Cu ocazia Pitti Bimbo, Lorenzo Serafini 
lanseaza linia de imbracaminte pentru 
copii Philosophy primavara vara 2019.
DSquared2 participa pentru prima data la 
Pitti Bimbo; pe 21 iunie, incepand cu orele 
21, va fi sarbatorit un sfarsit palpitant de 
un an si 5 ani a liniei de copii, alaturi de 
lansarea unei noi colectii capsula.
Pentru a sarbatori cea de-a saizecea 
aniversare, Chicco va organiza un 
eveniment de expozitie care va vorbi cu 
cei care au crescut impreuna cu brandul 
iconic de ingrijire al copiilor, generatii 
care sunt indepartate una de cealalalta, 
dar se unesc in generatia Chicco.
Alte nume importante care trebuiesc 
mentionate: Alberta Ferretti, Custo 
Barcelona, Daniele Alessandrini, Paciotti 4Us.

Creativitate, ecologic, estetica jucausa, 
durabilitate, design, calitate, culori, 
inclinatie scandinava, accesorii, aspect 
personal, libertate de miscare, bogatie 
de texturi, fara stereotipuri, verde dar 
spontan, simplitate si farmec. The NEST 
- o sectiune exclusiva a brandurilor 
independente selectate in colaborare cu 
Little Pop Up Berlin.

Changuitos creeaza accesorii si jucarii 
pentru copiii cu varste cuprinse intre 0 si 
10 ani.

Motomo creeaza o combinatie perfecta 
intre design si cele mai bune materiale 
organice in crearea articolelor de tesaturi 
pentru copii si pentru acasa.

https://famost.ro/articol/touch-si-laltro-uomo
https://famost.ro/articol/pitti-immagine-bimbo-21-23-iunie-highlights
https://famost.ro/articol/the-nest-pitti-bimbo-87


ISTITUTO MARANGONI
Istituto Marangoni a deschis la Bucuresti primul Centru de Informare 
din Europa Centrala si de Est.

S c u r t  i s t o r i c

GIULIO MARANGONI - vestit pentru croielile sale 
purtate de aristocratia italiana, s-a intrebat daca “este posibil 
sa inveti pe cineva ce este moda?”. Acest lucru se intampla 
in 1935, iar pentru a gasi raspunsul, el a infiintat Istituto 
Artistico dell’ Abbigliamento Marangoni din Milano, o scoala 
destinata pregatirii profesionistilor si tehnicienilor specializati 
in domeniul modei.

Istituto Marangoni nu a incetat niciodata sa creada in 
valoarea pregatirii, revizuindu-si constant programele pentru a 
se asigura ca sunt aliniate cerintelor mereu actuale de pe pietele 
italiana si internationala. Drept dovada, in ultimii ani, Istituto 
Marangoni a deschis noi scoli: Londra in 2003, Paris in 2006, 
Shanghai in 2013, Milano Design in 2014, Florenta Arta si Moda 
in 2016 si acum Scoala de Moda de la Miami, in 2018.

A educa in moda, a educa in arta, a educa in design

Spatiile de studiu de la Istituto Marangoni au testat talentul a patru 
generatii de profesionisti, provenind din 106 tari diferite, care si-au 
adus propria mostenire culturala in scoala. Astazi, Institutul continua cu 
succes sa ‘predea moda’, asa cum si-a dorit fondatorul sau, predand de 
asemenea si design, disciplina care are multe puncte de contact si deseori 
se intrepatrunde cu lumea modei: culoare, materiale si creativitate. 

Cu o gama larga de cursuri, cum ar fi cele introductive, de licenta 
sau de master, Istituto Marangoni si-a pastrat mereu scopul de a pregati 
profesionistii de maine in sectoare cheie, precum designul, comunicarea 
si managementul.

 IntervIu Alex Oproiu 
 IntervIu Dario Cattaneo
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M i s i u n e a
I s t i t u t o  M a r a n g o n i

E v e n i m e n t u l  d e  l a n s a r e 
d e  l a  B u c u r e s t i

Istituto Marangoni isi doreste sa 
exceleze ca centru profesional si creativ 
in moda, arta si design, sa sprijine 
industriile internationale prin pregatirea 
de absolventi talentati din intreaga lume.

Din 1935, aceasta a fost misiunea 
Institutului, incepand cu moda, 
extinzandu-se la design, intotdeauna 
tintind sa ofere cele mai bune mijloace 
pentru a-si exprima creativitatea celor 
care aleg Istituto Marangoni drept 
loc de studiu. Astazi, Institutul este 
un laborator recunoscut in domeniul 
culturii de inspiratie europeana, cu o 
marca italiana distincta. 

Lucrand pentru cele mai mari nume 
din moda si design, profesorii sunt in 
pozitia de a-si transmite experienta si a 
pregati pentru excelenta, profesionistii 
de maine ai industriei, ajutandu-i sa puna 
munca din clasa in contextul realitatilor 
curente ale pietei.

In data de 10 mai 2018, a avut la 
Bucuresti deschiderea primului Centru 
de Informare Istituto Marangoni din 
Europe Centrala si de Est, al cincilea 
dupa Stockholm, Madrid, Tel Aviv si 
Jakarta. La eveniment au fost prezenti 
reprezentanti ai institutului, alaturi de 
designeri romani, viitori studenti ai IM 
si reprezentanti media.

Evenimentul s-a bucurat de sprijinul 
designerilor romani, care au organizat o 

expozitie de moda si design, unde au putut 
fi admirate tinute vestimentare, cele mai 
noi colectii, proiecte de design interior si de 
produs.

A doua zi - pe 11 mai, s-a desfasurat “Day 
of Display“, eveniment dedicat tinerilor 
pasionati de moda si design, care doresc sa 
imbratiseze o cariera in aceste domenii.

 “Day of Display“ s-a bucurat de 
prezenta a peste 200 de tineri, care au primit 
numeroase informatii despre cursurile 
Institutului, licenta sau master, dar s-au 
bucurat si de consiliere pentru a putea face 
alegerea potrivita in cazul in care isi doresc  
sa profeseze in acest domeniu si pentru a 
avea o cariera de succes.
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Deschiderea acestui centru se datoreaza intr-o foarte mare 
masura designerului ALEX OPROIU - absolvent al Istituto 

Marangoni, care a avut amabilitatea de a ne acorda un interviu, in 
care ne va povesti scopul deschiderii acestui centru, cum a fost posibil 
acest lucru, care sunt directiile urmarite, alaturi de multe alte lucruri 
interesante despre el si cariera sa.

In primul rand, cum ai ajuns sa iei contact cu Istituto Marangoni? De ce ai ales 
aceasta scoala pentru studiu?

Pentru mine lucrurile au stat relativ simplu, stiam de la inceput ca 
vreau sa studiez design in Italia si nicaieri altundeva. M-am concentrat 
pe a gasi scoala care imi poate oferi maximum de cunostinte in cel 
mai scurt timp, iar Marangoni a fost efectiv singura optiune. A 
contat extrem de mult si faptul ca ADN-ul scolii este strans impletit 
cu industria serviciilor de lux, pe care o cunosteam foarte bine dupa 
experienta de project manager si CEO la Hotel epoque. 

Daca ai putea face comparatie intre Istituto Marangoni si alte scoli, 
cu ce crezi ca s-ar diferentia? Care sunt principalele atuuri?

Nu as putea spune cum e la altii, dar cu siguranta pot vorbi despre Marangoni: 
scoala boutique, cu atentie “excesiva” acordata studentilor, oportunitati imense de 
network in industrie, prietenii pe viata. Plus faptul ca nivelul de pregatire este foarte 
inalt, cu accent pe “self promotion” - e o universitate orientata catre rezultate si 
business. As adauga si reteaua fantastica de campusuri, 10 scoli in metropolele 
design ale lumii. 

Care este sentimentul pe care l-ai avut prima data cand ai ajuns la Istituto 
Marangoni?

M-am simtit din nou “tanara speranta”, nu e ceva ce mi s-a mai intamplat pana 
acum. Cred ca m-a uimit naturalul experientei, totul a fost usor, firesc, instantaneu. 
E dificil de reprodus in scris, ar trebui sa ne imaginam un zambet mare pe fata care 
sa sustina raspunsul :) .

Care este povestea ta? Cum ai ajuns sa iti 
doresti sa faci design de interior si produs 
si de unde aceasta pasiune pentru creat 
lucruri noi?

Desi de mic copil eram un creator de 
obiecte, am fost totusi un produs al anilor 90 
in Romania: dintre obligatoriile Politehnica, 
Drept si ASE am ales varianta din urma, 
pana la nivel de doctorat. Am inceput insa 
sa lucrez in proiectare si design imediat 
dupa facultate, din 2005, cand am deschis o 
firma de arhitectura cu un foarte bun prieten, 
apoi cu fratele meu. Pana in 2015 am fost 

implicati in proiecte pentru 
toate tipurile de spatii, fara 
sa imi dau ocazia (sau sa 
imi adun curajul) sa pun 
vreodata mana pe creion si 
sa schitez o solutie cat de 
mica. In 2016 am obosit de 
atata management de proiect 
si client service, asa ca am 

reusit in sfarsit sa urmez cursurile de design 
interior intensiv (3 ani in unul singur) la 
Milano, unde am terminat top of the class. 

Cum ai ajuns sa fii puntea de legatura 
intre Istituto Marangoni si deschiderea 
acestui centru de informare in Romania?

E simplu, nu am vrut sa imi termin legatura 
cu scoala, asa ca am stat de vorba intr-o zi 
cu rectorul si am intrebat: ce pot sa fac? Se 
pare ca am fost destul de convingator, pentru 
ca a doua zi mi-au propus sa deschidem Info 
Center la Bucuresti si sa reprezint deplin 
scoala, ca parte integranta.

...cea mai mare 
asteptare a mea este 

sa aducem un salt 
calitativ de design in 

Romania...

Alex Oproiu
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Ce se urmareste cu deschiderea centrului de 
informare? Care va sunt asteptarile?

Avem doua scopuri: sa promovam scoala in 
randurile tinerilor studenti, pe de o parte, 
dar si absolventii in media si pe piata 
din Romania si nu numai, pe de cealalta. 
Suntem un punct de network, iar cea mai 
mare asteptare a mea este sa aducem un 
salt calitativ de design in Romania, fie el 
vestimentar, produs, vizual, interior, etc.

Ati deschis acum acest centru de 
informare! Care sunt urmatorii pasi?

Este un experiment. Daca totul merge bine, din insula 
de latinitate romaneasca, compatibila cu spiritul italian al 
Marangoni, vom proiecta prezenta directie a scolii si in 
tarile CEE din jurul nostru. 

Ce fel de public asteptati? Caror tipuri de persoane 
li se adreseaza Istituto Marangoni? Poate oricine este 
dornic sa invete design vestimentarsi sa aiba acces la 
cursurile Istituto Marangoni?

Istituto Marangoni este o universitate exclusivista, 
astfel ca ne adresam unui public calificat, cu gusturi 
dezvoltate si dorinta de a tinde catre varfurile industriilor 
de fashion si design. Nu exista casa de moda din lume fara 
cel putin un absolvent al nostru, iar la marile branduri 
italienesti un procent incredibil din designeri este de 

la noi. Nu este o scoala pentru oricine, dar 
avem si un concurs anual de burse, extrem 
de selectiv insa. 

Ce se studiaza concret in 
cadrul Istituto Marangoni? 
Cu ce specializari pot pleca 
cei care fac aceste cursuri?

Marangoni este 
universitate, punem accent pe 
cursurile de licenta si de master. 
Avem si cursuri profesionale 

pentru cei care nu urmaresc si diploma 
in sistem universitar clasic (sau nu mai au 
rabdare sa petreaca 3 ani in scoala). Pregatim 
cei mai buni designeri, stilisti, manageri si 
comunicatori din industriile creative. 

Se vor face cursuri aici, vor merge in alte 
orase? Care este “procedura” daca cineva 
isi doreste sa urmeze astfel de cursuri?

Cursurile se tin la Milano, Florenta, 
Paris, Londra si Miami, dar si in Asia, la 
Mumbai, Shenzhen si Shanghai. De obicei, 
studentii romani aleg campusurile noastre 
europene. Admiterea se face, in functie de 
specializarea aleasa, pe baza de portofoliu si 
interviu cu noi, la centrul din Bucuresti.

Nu exista casa de 
moda din lume 
fara cel putin 

un absolvent al 
nostru...

...acord 
10 pentru 

creativitatea 
din 

imaginatie, 
dar 4 pentru 
cea pusa in 

practica.
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Din experienta ta de pana acum, pe o scara de la 1 la 10, cat de creativi suntem 
noi ca natiune in privinta designului vestimentar?

Creativitatea o avem, poate peste medie, dar cu pusul in practica stam mai rau. 
Am aflat cu stupoare ca exista cursuri scumpe de design vestimentar in Romania la 
care studentii nu isi cos propriile creatii. Este inadmisibil sa ai o asemenea ruptura 
in procesul creativ, prototipul este o etapa extrem de importanta. Pana cand nu 
vom scapa de mentalitatea rezultatelor imediate, acord 10 pentru creativitatea din 
imaginatie, dar 4 pentru cea pusa in practica. 

Ce invata un viitor student al Istituto Marangoni? Cine sunt profesorii?

Indiferent ce specialitate alege, un student iese din sistemul nostru ca 
profesionist. Asta inseamna ca este angajabil imediat, iar un studiu independent 
realizat de Deloitte arata ca rata de gasire a unui job este de 94% dupa scoala. Acest 
procent fenomenal se datoreaza faptului ca toti profesorii nostri sunt oameni din 
industrie. 

Cat de mult se pune accentul pe practica la Istituto Marangoni si cat pe teorie?

Practica este baza, teoria ocupa sub o cincime din timpul unui student. 

Ce li se ofera viitorilor studenti care urmeaza aceste cursuri si cat dureaza?

Oferim o educatie completa. Cursurile dureaza de la 3 saptamani (introductive) 
la 3 ani (licenta) si 1 an de master. Totul se face aplicat, toti profesorii colaboreaza 
pe proiectul unui singur student. Practic, oferim experienta industriei reale in 
cadrul unui sistem educational exclusivist si atent la detalii. Pe parcursul unui curs 
de licenta, de exemplu, studentii au ocazia sa participe la numeroase concursuri 
organizate de industrie special pentru Istituto Marangoni, dar si la workshop-uri, 
seminarii si vizite in care sunt implicate branduri precum EllE, VoguE, ArmAni, 
gucci sau DolcE&gAbbAnA. 

Se poate spune ca un student, dupa ce a absolvit cursurile Istituto Marangoni, 
poate incepe sa faca ceea ce a invatat sau are nevoie de o perioada in care sa 
lucreze si sa invete pe langa alte persoane experimentate?

Scopul nostru este sa pregatim studentii pentru a lucra la un minut dupa primirea 
diplomei. Pentru cei care vor sa atinga un nivel si mai inalt, avem si programe de 
ucenicie (sandwich year) intre anii II si III, in care lucreaza intr-o companie. Totul 
depinde de cat de pregatit simti ca esti. Eu, spre exemplu, am realizat proiecte 
singur la doua saptamani de la terminarea studiilor, deci vorbesc din experienta :).

Cum veti incerca sa atrageti tinerii catre 
Istituto Marangoni? Aveti o strategie 
bine pusa la punct in acest sens? Istituto 
Marangoni se adreseaza doar romanilor 
sau si celor din tarile apropiate, avand in 
vedere pozitia strategica? In caz afirmativ, 
cum veti “ajunge” la ei?

Avem norocul sa fim un brand destul de 
cunoscut pentru cei care au ganduri serioase 
in domeniile fashion si design. Este o scoala 
foarte personala si exclusivista datorita 
numarului mic de studenti, si fiecare caz e 
unic, fiecare admitere este unica. Ne limitam 
la a anunta studentii din Romania despre 
existenta centrului de reprezentare, apoi 
intram in contact direct si vedem in ce masura 
exista compatibilitate. Strategia noastra este 
una destul de simpla, facem acelasi lucru 
de 83 de ani, dezvoltam talente individuale, 
printr-o abordare atenta si croita pe nevoile 
fiecarui student. Cat despre vecinii nostri, 
avem in plan sa ne extindem prezenta si in 
tarile din jur, daca totul merge bine aici, 
acasa. 

Care consideri ca sunt elementele necesare/
calitatile pe care o persoana ar trebui sa le 
aiba pentru a reusi in designul vestimentar?

Este necesara o inclinatie catre frumos, 
dar si constiinta faptului ca moda si designul 
sunt chestiuni extrem de serioase. Designer 
este cel care livreaza nu o data, de doua ori, 
ci de 900 de ori. Este nevoie de foarte, foarte 
multa munca pentru a produce ceva unic si 
dezirabil. Din pacate, prea putini inteleg ca 
un produs nou este 80% cercetare si doar 20% 
executie. Asa ca incurajez pe toti cei care for 
sa fie designeri, indiferent de specializare, sa 
fie curiosi si cu ochii mereu deschisi!

...un studiu independent arata ca rata de 
gasire a unui job este de 94% dupa scoala. 

Acest procent fenomenal se datoreaza 
faptului ca toti profesorii nostri sunt oameni 

din industrie.
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Which are the reasons for opening this IMIC in Bucharest and not 
other countries around, which might be better developed and with 
better perspectives?

To expand its reach in young and emerging markets has always 
been Istituto Marangoni’s mission: thanks to this new opening here 
in Bucharest, Istituto Marangoni it’s now closer to Eastern Europe.

This represents a great opportunity to join a market that is growing 
constantly both in terms of prospects and in general in terms of 
gaining a respectable position within the economical and cultural 
European scenario. Indeed, in 2017, Romania has been the fastest 
growing economy of the EU; private consumption and investments 
are up and there is an overall feeling of positive thinking for the future 
of the country. 

Surely opening this center in Bucharest came after doing a market 
study. Did you discover a special potential here, did you take into 
consideration the creativity of some Romanian designers? Did 
creativity matter for this choice?

Of course, it matters. The purpose of the new Istituto Marangoni 
Information Centre in Bucharest is to guide and discover new young 
Romanian talents. We experienced  the output of Istituto Marangoni’s 

unique teaching method during the inauguration party in Bucharest. 
The exhibition of the collections created by talented Romanian alumni 
was a wonderful showcase of great creativity.

What do you hope to achieve here, specifically? What are your 
expectations?

The new Istituto Marangoni Information Centre aims at guiding 
and advising the young Romanian talents in making the right choice 
for their studies, for their personal and professional growth and, 
consequently, for their career. Here the education market is extremely 
dynamic, with some 100.000 new students every year.

A significant proportion of those choose to pursue studies abroad, 
between 10.000 and 15.000 each year.

Prezent la evenimentul de inaugurare din Bucuresti, 
DARIO CATTANEO - directorul de vanzari  Istituto 

Marangoni, si-a aratat deschiderea si ne-a raspuns 
curiozitatilor. Care sunt planurile, de ce s-a deschis in 
Romania acest Institut, care sunt cele mai mari nume care 
au studiat aici , dar si altele, in randurile urmatoare ...

Dario Cattaneo

cAmEliA roAtis - designer
DAViDE Forloni - Europe, Rusia & 
Turkey Area Manager
DArio cAttAnEo - Sales Manager

In fotografie,
de la stanga la dreapta ...
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Which are the biggest names in fashion you are proud in?

The quality of Istituto Marangoni’s teaching method launched 
more than 45.000 professionals in the fashion and design system, such 
as Domenico Dolce from DOLCE & GABBANA, Franco Moschino, 
Alessandro Sartori, Creative Director Of ZEGNA, Julie De Libran, 
Creative Director SONIA RYKIEL, Rocco Iannone, who recently 
moved from EMPORIO ARMANI to PAL ZILERI, Andrea Pompilio 
and Paula Cademartori, who’s collections of accessories is now part 
of “Only the Brave” group owned by RENZO ROSSO, Alessandro 
De Benedetti, Creative Director at MILA SCHON, just to name a few.

Where do you plan to open another IMIC? What areas do you 
target for the future?

Istituto Marangoni is always looking at new emerging markets: 
today the group can count on an incredible international network in 
terms of schools and agencies, a network that allows us to identify 
opportunities to work with local talented professionals.

A unique international network of 10 schools that bear the same 
DNA and that are prestigiously located in the most vibrant capitals 
of fashion, luxury and design: Milano, Firenze, Paris, London, 
Mumbai, Shanghai, Shenzhen and Miami.

For sure the Far East and the Americas are extremely 
interesting in terms of potential target and are countries to 
look at for future trends.

Some advice for youngsters wishing to build a career 
in this industry, and who might think about the idea of 
studying at IM?

In such a competitive market, passion and determination 
in achieving results are essential. Istituto Marangoni’s 
mission is a forward-looking investment, carried out by 
imparting young talents a unique educational know-how 
while introducing them to the fashion world with the most up-
to-date educational programs so to become tomorrow’s key 
players in the business.

In Istituto Marangoni, students experience a learning 
method that directly mirrors the actual industry’s needs, like 
the actual trends related to innovation and social responsibility. 
Thanks to the many industry projects implemented in each 
school, students learn how to work on a brief given by a 
fashion company, how to meet deadlines, how to create luxury 
products starting from sketches and raw materials. 
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NOEMI MEILMAN,

una dintre cele mai cunoscute fashion PR & events 
advisor din Romania, a lansat in 2012 blogul 
«Placerile lui Noe» (http://noemimeilman.com), iar 
acolo isi tine cel mai fidel jurnal, pentru ca ii place la 
nebunie sa isi noteze gandurile, visele/visurile, impresiile 
de calatorie sau de lectura, filmele, emotiile traite la 
expozitiile de fotografie sau de arta contemporana ori 
intalnirile cu oamenii frumosi. Alternativa clasica a 
blogului ei este si acum carnetelul, iar cine o cunoaste 
ii stie si acest frumos obicei. 

PRINTRE
BLOGURILE DE MODA

DIN ROMANIA
-  i u n i e  2 0 1 8  -

t e x t  : Avera Make-up Artist
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Ca sa intelegem mai bine cine este NOEMI 
MEILMAN, vom face o scurta trecere in 
revista a etapelor importante din viata ei, 
desi ele nu acopera nici pe departe ceea ce 
ar putea reprezenta materialul consistent al 
unui roman sau al unui film din seria celor de 
suspans. A trait pana la 16 ani in Campina, 
iar in iulie 1989 a emigrat in Israel, unde, 
dupa ce a terminat liceul, a facut un an si 
10 luni de serviciu militar obligatoriu. In 
1993 a primit o bursa din partea Fundatiei 
Culturale Romane, in urma activitatii 
literare desfasurate atat in Romania, cat si 
in Israel, acolo unde este membra a Uniunii 
Scriitorilor. Apoi a urmat Facultatea de 
Drept si s-a angajat la Sectia Consulara a 
Ambasadei Israelului din Bucuresti, ani 
extrem de bogati in experiente, unele dintre 
ele riscand a degenera in situatii limita. 



Dar, revenind la blog, trebuie spus ca, 
avand atat de multe referinte de calitate, el 
nu este altceva decat un caleidoscop din care 
noi, cei mai putin expusi vietii publice, ne-
am putea inspira cu usurinta. De altfel, insasi 
Noemi isi descrie spatiul virtual drept

un fel de Arca a lui Noe,
in care am adunat tot ce imi place. Legat de Noe, 

este si o coincidenta fericita de nume,
pentru ca Noe este personajul

din Vechiul Testament  pe care il simpatizez
cel mai mult.

Cred ca a fost primul mare iubitor de animale 
din istorie.

Iar legendele spun ca a fost si un bon vivant.
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Despre «Placerile lui Noe» afli si 
mai multe de pe blogul din care nu 
lipsesc nici amintirile de familie, 
nici povestile din lumea PR, ideile 
in miscare, oamenii inspirationali, 
ori felurite istorii din sfera fashion. 
Astfel, in materie de moda, Noemi este 
adepta unor combinatii democratice a 
brandurilor :

de la vintage si mainstream
si pana la designeri romani

si second hand. 

Ca e un punct de reper in acest 
domeniu, nu mai este niciun secret, 
asa ca va recomandam sa ii urmariti 
editorialele din revistele consacrate 
si materialele de pe blog, pentru 
a fi conectati atat cu lumea, cat 
si cu cea careia i se mai spune si 
«Noemi connecting people».

Cariera in PR debuteaza in 2003 la Saatchi & Saatchi, apoi Noemi 
lucreaza pentru revistele Tabu, Cosmopolitan sau Harper’s BAZAAR. 
Printre proiectele sale creative se numara Book Cover Tee, carnetele 
“Friendship Affairs” si In Love with Magic Cities. 

In rest, ce ar mai fi de stiut? Poate ca NOEMI MEILMAN poarta lentile 
de contact de la 18 ani, ca adora Clujul, ca doneaza periodic sange, ca 
citeste cu pasiune, ca merge la Gay Pride, ca iubeste vara, ca are doi caini si 
ca, acum cativa ani, a infiat un copil, pe AVI. Iar toate acestea ii fac viata 
frumoasa!
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Sezonul nuntilor a inceput! Iti prezentam un costum negru profund si accesorii de o eleganta subtila pentru 
marile ocazii! Textura tesaturilor poate fi un element esential in vestimentatia pe care o abordezi.

SPRING SUMMER COLLECTION 18 

Viziteaza-ne pentru a descoperi COLECTIA CEREMONY LOOK 2018 la MAGAZINUL MISTER - Str. Brailei nr. 163,
pe pagina de FACEBOOK https://ro-ro.facebook.com/mistergalati si INSTAGRAM https://www.instagram.com/mister.galati !

Iti dorim o petrecere frumoasa si sa te bucuri de fiecare detaliu al acestui eveniment!

3

5

4

2

Material realizat de GINA CODRESCU - 
Manager M i s t e r  G a l a t i

1
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Alege-ti piesele dorite din MAGAZINUL MISTER situat pe Strada Brailei nr. 163,
pe pagina de FACEBOOK https://ro-ro.facebook.com/mistergalati si INSTAGRAM https://www.instagram.com/mister.galati !

SPRING SUMMER COLLECTION 18 
Costumul bleu deschis este o optiune smart pentru tinutele office.

Poate fi usor adaptat evenimentelor de zi : cocktailuri sau nunti in aer liber. 

Poate fi cu usurinta accesorizat: camasi uni sau print, cu pantofi in nuante de maro.

5

1 2

3

4
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DIOR
Miss Dior Eau de 
Parfum 100ml

O declaratie de 
trandafir infasurata 
intr-un invelis 
de bergamota 
calabriana 
proaspata.

GIORGIO 
ARMANI

Si Passione Eau 
de Parfum 50ml 

O aroma florala 
de fructe, care 

reflecta eleganta, 
forta si un spirit 

independent.

ESTEE LAUDER
Pleasures Eau 
de Parfum 50ml

Un floral 
stralucitor, cu un 
amestec spiritual 
de crini, bujori, 
iasomie, trandafiri 
exotici.

MICHAEL KORS 
DKNY
Sexy Ruby Eau de 
Parfum 50ml

Sclipiri suculente de 
zmeura ca un rubin de 
foc in expuneri izbitoare 
florale luxuriante.

NARCISO 
RODRIGUEZ
Fleur Musc Eau de 
Parfum 100ml

O eleganta calda de 
padure intalneste 
feminitatea delicata 
a florilor albe, 
intr-o compozitie 
distractiva si 
scanteietoare.

PRADA
La Femme Prada 
Intense 50ml

Tuberoza absoluta 
este intensificata de 
note fine si picante 
de flori de portocal si 
iasomie araba.

CHANEL
Gabrielle 

Chanel Eau de 
Parfum 100ml

Radiant si 
stralucitor, Chanel 
infloreste pe baza 

unui buchet de 
flori albe.

PARFUMURI
-  I N  T E N D I N T E -

Vrei sa faci cunostinta cu cele mai 
apreciate si noi parfumuri existente pe 
piata la momentul actual?
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DOLCE & GABBANA
The one Eau de 
Toilette 100ml 

Incantator si senzual, 
primeste o nota de 
prospetime, care 
intensifica aroma de crin 
alb.

BVLGARI
Splendida Magnolia 
Sensuel Eau de Parfum

Compusa din note luminoase 
si stralucitoare, interpreteaza 
o melodie florala, intensa si 
senzuala.

DKNY
Nectar Love Eau de Parfum 
100ml 

Floral si fructat irezistibil, cu un 
extract de fagure de miere si neroli.

PACO RABANNE
Olympea Eau de 
Parfum 50ml

O puternica senzualitate 
de sare-vanilie scufundata 
intr-o piscina de lamai 
inflorit si prospetimea 
iasomiei acvatice.

YVES SAINT 
LAURENT
Black Opium 90ml 
Eau de Parfum

O atractie florala 
ademenitoare cu 
note de cafea neagra, 
pentru o lovitura de 
adrenalina, cu flori 
albe seducatoare si 
vanilie dulce.

TOM FORD
Eau De Soleil Blanc 
Eau de Parfum 50ml

Proaspat, radiant 
si dependent cu 
citrice sclipitoare, 
care energizeaza 
tonurile originale de 
chihlimbar.

COACH
Floral Eau de Parfum 90ml 

O pata de inima de citrice 
si o atingere de piper roz 
efervescent, cu un sorbet de 
ananas radiant.
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+
PANTALONI TRENING?

Daca vrei sa imbratisezi combinatia 

trening + stiletto, vei avea surpriza 

sa te simti mult mai confortabila si sa arati 

mult mai ‘cool’ decat imbracand super 

utilizatii blugi! Ce ar trebui sa stii? Cum ar 

trebui combinati? Citeste in continuare!

D a c a 
vrei ca eleganta 

sa fie cea care te 
caracterizeaza, atunci mergi 

pe stiletto, pantofii din piele 
neagra fiind pariul castigator. 
Trebuie sa eviti orice este 
stralucitor sau lucios si nici sa 

nu te gandesti la ceva strappy, 
pentru ca intra in contrast 

cu LOOK-ul tau 
urban.

Inainte 
de toate, alege 

culoarea! Daca vrei sa 
atragi privirile celor din jur, 

sa iesi din anonimat sau pur si 
simplu esti o persoana indrazneata, 
mergi pe monocromatic! O culoare 
vibranta ca rosu sau galben - din 
cap pana in picioare, iti ofera si 

iluzia unui corp mai lung, mai 
ales daca ai si dungi pe 

partea laterala.

N u 
te lasa pacalita 

de stilul relaxat al 
pantalonilor care sunt 

larguti, pentru a nu arata ciudat! 
Ei trebuie sa stea pe tine fix, lipit de 
picior si fund, ultimul trebuind sa fie 
scos in evidenta la fel de bine (chiar 
si mai bine!) ca si atunci cand iti iei 

blugii! Fii atenta de asemenea, 
ca jos la glezne, pantalonii sa 

fii stransi si nicidecum 
largi!

T i - e 
teama sa 
pleci de acasa in 
pantaloni de trening 

sau costum de trening? 
Daca vrei sa arati sic, 

defineste-ti outfit-ul cu un 
trenci clasic, pe care il termini cu o 

pereche de stiletto de aceeasi culoare. 
Nu ai cum sa nu iubesti 

combinatia dintre stilul 
sport si sofisticat, 

daca este unul 
reusit!

Nu-
ti face griji, 
pentru ca poti 

arata foarte sexi si in 
pantalonii de trening! Pe 

langa imbracaminte, conteaza 
foarte mult si modul cum este 

aranjat parul, dar si machiajul; asa ca, 
fa-ti niste bucle umede, pune rimel pe 

gene si un ruj rosu indraznet 
pe buze si cu siguranta 

multe capete se vor 
intoarce dupa 
tine.

1
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C U M  P U R T A M  G A L B E N U L ?

G a l b e n u l  e s t e  o  c u l o a r e  d e s t u l  d e  d i f i c i l  d e  p u rtat ,  u n a  r i s c a n ta 
d a c a  n u  o  a s o rt e z i  c u  G r i j a .  d a r ,  i i  p o t i  d a  u n  e c h i l i b r u  d e 

e x e m p l u ,  d a c a  p o rt i  o  p e r e c h e  d e  p a n ta l o n i  G a l b e n i ,  u n  t r i c o u  a l b  s i  u n 
s a c o u  i n t r - o  c u l o a r e  c u m i n t e  p a s t e l ata .

Pentru ca este o culoare 
dificil de purtat, trebuie sa 
avem grija la combinatiile 
cu alte nuante; de exemplu, 
violetul si galbenul, albastrul 
si galbenul sunt culori 
complementare, asa ca merg 
combinate. Culorile pamantii 
ca maro si rugina, merg la fel 
de bine cu galbenul pamantiu, 
iar in privinta nuantelor 
neutre, griul, negrul, nude si 
albul sunt pariuri sigure.
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.. Daca vrei sa iesi in 

evidenta sau ai un eveniment 
important, poti merge pe 
galben din cap pana in 
picioare. In cazul in care porti 
pantaloni croiti, blazere sau 
jumpsuit, vei avea un LOOK 
matur datorita aspectului 
formal pe care il da; pentru un 
eveniment elegant de seara, 
merge foarte bine o rochie 
scurta. Sau daca iti doresti sa 
introduci galbenul in tinuta, 
o poti face prin intermediul 
unei genti de mana, pantofi, 
curea, dar mare atentie la 
combinatiile de culori!
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Poate mai mult ca la orice 
alte culori, daca dorim sa 
purtam galbenul, trebuie sa 
avem grija ce nuante folosim, 
pentru a fi in concordanta cu 
tonul pielii. Daca avem un ton 
cald, putem sa fortam nota sa 
mergem pe nuante de mustar 
sau chihlimbar, iar daca avem 
pielea cu un ton rece, nuantele 
pastelate merg foarte bine; 
daca ai pielea inchisa, 
nuantele de neon sunt ideale. 
N u  s t i i  t o N u l  p i e l i i  ? 
Daca pielea la incheietura are 
nuante albastrui, atunci ai 
tonuri reci, daca e mai mult 
spre verde, ai tonuri clade.



famost
MODA

46

I U N I E  2 0 1 8

Lectii de stil cu Laura

Moda urbana 
reprezinta mai mult 
decat un “curent 
vestimentar”, iar 
unul din principiile 
care sta la baza 
stilului urban este 
comoditatea.

urban 
style
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Libertatea pe care ti-o ofera 
si puterea de a fi creativa, te 
ajuta sa faci cele mai interesante 
si inspirate combinatii de stiluri, 
texturi, materiale si culori. De 
fapt, STILUL URBAN, ESTE DESPRE 
LEJERITATE SI COMODITATE, dar si 
despre acel factor “chic & cool”.

O alta trasatura specifica 
stilului urban este “mix & match-ul” 
pieselor sporty cu cele chic si 
feminine.

Spre exemplu, poti opta pentru o 
rochie delicata, extrem de feminina, 
purtata alaturi de o pereche de 
pantofi sport sau, pentru o pereche 
de stilettos intr-o culoare vibranta, 
integrati intr-o tinuta extrem de 
sport. Orice este posibil daca ai 
imaginatie si stii cum sa porti cu 
atitudinea potrivita, hainele pe care 
le ai pe tine!

Pentru o zi obisnuita “de 
alergat” prin oras, iti recomand 
sa optezi pentru o rochie sarafan 
din jeans, pe care o poti purta 
atat peste o maleta, un tricou sau 
chiar o camasa. Pentru a nu risca 
sa intri cu tinuta intr-o zona usor 
previzibila, poti aduce un plus de 
consistenta unei astfel de abordari 
relativ simpliste, prin accesorizare, 
reusind sa obtii astfel, un outfit 
urban cool.

Un chipiu, o pereche de ochelari 
de soare sau chiar castile tale 
favorite, pot reprezenta DETALIILE 
CARE VOR FACE DIFERENTA!

Model & Fashion blogger : Laura Veronica Sima
Foto :  Mircea Maieru
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Rochie de mireasa realizata din tul fin cu aplicatii din dantela in stil baroc. Culoarea roz somon o 
scoate din anonimat, facand mireasa care o va purta, sa fie speciala intr-o zi magica.

agatha Mariaj

by Mihaela Constantin
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Rochie printesa din tul cu bust din dantela semitransparenta, cu aplicatii din 
cristale Swarovski, aplicate manual la terminatia decolteului.

agatha Mariaj

by Mihaela Constantin
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Rochie de mireasa A line din tafta duchesse cu trena si aplicatii din dantela in stil baroc.
Buzunarele ii dau o nuanta moderna si speciala.

agatha Mariaj

by Mihaela Constantin
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Rochie A line din dantela brodata cu margele si paiete.

agatha Mariaj

by Mihaela Constantin



CE AU PURTAT VEDETELE LA MET GALA

CE INSEAMNA MET GALA?

Este o gala anuala realizata cu scopul de a strange fonduri pentru Muzeul Metropolitan de Arta din New York. Fiecare 
celebritate invitata, trebuie sa respecte o tema impusa sau cel putin sa incerce. Anual, pot participa intre 650-700 de 
personalitati mondene, iar un bilet pentru acest eveniment - daca nu esti o celebritate, te va costa 10,000 de dolari.

UNDE?

Muzeul Metropolitan de Arta, din New York.

CAND?

Evenimentul are loc in prima zi de luni a lunii mai, iar pentru anul acesta, ziua de 7 mai a fost cea care a dat startul. Au 
existat trei locatii principale: Centrul de Costume Anna Wintour, Galeriile Medieval Met si in centru, la Cloisters.

CARE A FOST TEMA DE ANUL ACESTA?

Tema pentru anul 2018 a fost intitulata “CORPURILE CERESTI: MODA SI IMAGINATIA CATOLICA”.

t e x t  :  A n d r e e a  E f t i m i e
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G i g i  H a d i d

Frumosul model a ales sa poarte o 
rochie semnata VersaCe, care a reusit 
sa respecte tema impusa de acest 
eveniment. Ea este una dintre cele mai 
mentionate personalitati din cadrul Met 
Gala si cu siguranta acest look a fost 
unul dintre cele mai bine alese.

c e l e  m a i  b i n e  i m b r a c a t e  . . .

Dupa ce a atras privirile tuturor, Gigi 
si-a indreptat pasii catre after party-
ul VersaCe intr-un outfit ceva mai 
masculin, renuntand la parul intins pe 
spate.

B e l l a  H a d i d

Sora mai mica a lui Gigi, Bella, 
a facut si ea furori la eveniment, 
reusind sa se claseze si ea printre cele 
mai bine imbracate. Devotamentul 
acesteia pentru Met Gala a fost si 
mai mare, deoarece a purtat un voal 
de 10 kilograme, marca jen atkin, 
prins de parul acesteia. 
Rochia purtata de aceasta a fost 
semnata ChroMe hearts.

Pentru after party si Bella a ales un 
outfit mai usor de purtat, facut in 
totalitate din latex.

A r i a n a  G r a n d e

Artista a ales o rochie cu mult mai 
speciala decat a multora dintre cele 
invitate, de aceea si ea se afla pe lista 
celor mai bine imbracate. Daca acorzi 
putina atentie materialului din care este 
facuta rochia, vei observa pictura lui 
Michelangelo “Last Judgment”, prezenta 
la Roma, in Capela Sixtina. Rochia este 
semnata Vera Wang, iar de la aceasta 
tinuta minunata nu putea sa lipseasca acel 
ponytail care a consacrat-o.

1

2

3
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Pentru after party, 
Rihanna  a ales sa poarte 
o tinuta semnata nina 
riCCi si ochelari de soare 
Crap eyeWear.

R i h a n n a

Artista din Barbados a 
ales sa poarte un costum 
Maison Margiela by john 
galliano, pantofi Christian 
louboutin, bijuterii 
Maria tash, Cartier si 
konstantino, plus un clutch 
judith leiber Couture. Si 
de data aceasta, putem spune 
ca Rihanna a castigat razboiul 
celor mai bine alese piese 
vestimentare.

R o s i e  H u n t i n g t o n -
W h i t e l e y

Fotomodelul britanic s-a incadrat 
si ea in tiparele evenimentului 
purtand o creatie marca ralph 
lauren ColleCtion si bijuterii 
anita ko.

Pentru after party, Rosie l-a insotit 
pe sotul acesteia, Jason Statham, 
intr-o rochie alba, pastrand acelasi 
stil de coafura. 

M a d o n n a

Faptul ca regina muzicii pop 
a tinut sa fie unu la unu cu 
tema impusa, este evident. 
Ea a ales sa poarte o rochie 
neagra, cu un voal de aceeasi 
culoare, totul fiind semnat 
paul gaultier.

5 6

7
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T a y l o r  H i l l

Modelul de 22 de ani nu poate 
lipsi din aceasta lista. Putem 
spune ca este una dintre invitate 
care a stiut cu exactitate ce 
trebuie sa poarte, cat sa intreaca 
toate asteptarile.

C a r d i  B

Noua in lumea mondena, viitoarea 
mamica a aratat tuturor ca poate duce 
aceasta tema la un nivel inalt. Alegand 
o tinuta asemanatoare cu cea a lui 
Beyonce de la premiile Grammy din 
2017, Cardi B si-a asigurat un loc pe 
lista celor bine imbracate. 
La after party-ul VersaCe, Cardi a facut 
deliciul publicului impreunua cu cel care 
ii va fi tata fetitei acesteia, Off Set.

S t e l l a  M a x w e l l
 
In varsta de 27 de ani, iubita 
celebrei actrite din Twilight, 
Kristen Stewart, a purtat o 
rochie MosChino, din care 
reiese foarte usor apartenenta la 
cerintele de anul acesta.

L a n a  D e l  R e y

Cantareata a fost la propriu 
intruchiparea Fecioarei Maria 
intr-o creatie semnata guCCi.

8

9 10
11
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D a r ,  d e  a s e m e n e a ,  e x i s t a  s i  u n 

t o p  c u  c e l e  m a i  n e i n s p i r a t e  t i n u t e 

p r e z e n t e  l a  a c e s t  e v e n i m e n t  . . .

P r i y a n k a  C h o p r a

Fotomodelul, actrita si cantareata originara 
din India, in varsta de 35 de ani, a respectat si 
ea tema intr-o rochie ralph lauren.

Se pare ca marea majoritate a celor invitate 
la eveniment au ales sa poarte tinute cat mai 
relaxante, lucru facut si de Priyanka, care 
a ales un costum negru cu imprimeu auriu 
pentru after-party.

Z e n d a y a

Tanara actrita este ultima in 
topul nostru pentru cele mai bine 
imbracate. Ea a ales sa poarte o 
tinuta ce face referire la Ioana 
d’Arc, sfanta a Bisericii Catolice. 
Toate acestea au fost posibile 
prin intermediul VersaCe. 
Pentru after-party-ul Versace, 
Zendaya a ales sa pastreze 
aceeasi coafura, insa a schimbat 
rochia tip armura plina de buline, 
iar la final, a completat cu o 
pereche de stiletto.

S Z A

Avem pe lista, inca o artista care a 
incercat sa respecte tema impusa, 
si a reusit! SZA a purtat o creatie 
VersaCe care o prinde de minune!

13

14

15
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Z o e  K r a v i t z
S h a i l e n e  W o o d l e y 

L e n a  D u n h a m

K e n d a l l  J e n n e r 

S e l e n a  G o m e z

K a t e  M o s s

c e l e  m a i  p r o s t  i m b r a c a t e  . . .



Tinute care mai de care elegante, cu insertii de broderii si alte accesorii 
pretioase, toate au fost intalnite in luna mai, la cel mai asteptat eveniment 

monden al anului. Supranumit si Oscarurile Fashion, MET GALA este una dintre 
cele mai importante seri pentru orice celebritate, insa nu oricine poate participa 
la acest eveniment. 

Tema din acest an a fost o provocare pentru toata lumea. Conexiunea dintre 
moda si religie. MET GALA 2018 a venit cu o tema fascinanta, ofertanta din 
toate punctele de vedere. 

Acesti barbati au aratat ca moda nu este doar pentru femei. 

MET GALA 2018 OSCARURILE
DIN MODA

C e i  m a i  b i n e  i m b r a C a t i  b a r b a t i

T e x t  :  A l i n  T .
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i a t a  C u m  s - a u  d e s C u r C a t  C e l e b r i t a t i l e  d e  p e s t e  o C e a n  . . .
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D A R R E N  C H R I S S
  
Dolce & Gabbana a avut o istorie de 
influenta catolica in creatiile sale. De 
aceea a fost atat de potrivit pentru 
starul serialului ”Glee” sa fie imbracat 
de casa de moda italiana pentru MET 
GALA. Darren a purtat o jacheta destul 
de elaborata din paiete viu colorate cu 
diverse imagini religioase.

La o inspectie mai atenta, ti-ai da 
seama ca ar putea fi de fapt fata lui 
Darren brodata pe umarul stang. Cu 
siguranta aceasta descoperire te va 
face sa te opresti din ceea ce faci si sa 
analizezi blazerul pentru mai multe 
lucruri ascunse. LOOK-ul completat de o 
pereche de pantaloni de matase bordo, 
mocasini de catifea, o camasa alba si 
un papion, a fost, per total, elegant si in 
tema.

M I G O S  ( Q U A V O ,  O F F S E T  &  T A K E O F F )
 
Membrii grupului Migos au optat pentru o combinatie intre propriul 
stil si tematica pentru acest eveniment. Jachetele tip tuxedo marca 
Versace pareau sa fie inspirate din vitraliile vechilor catedrale. Ei au 
lasat jachetele sa straluceasca cu restul imbracamintii lor, in cea mai 
mare parte negru si accesorizate cu diverse bijuterii argintii.

C H A D W I C K  B O S E M A N
   
Imbracat de Versace, regele din Wakanda a purat o pelerina si un 
costum alb cu insertii de broderii, care au adus un omagiu vesmintelor 
preotului romano-catolic. Mocasinii aurii marca Christian Louboutin 
si accesoriile Bvlgari au completat aceasta tinuta.



famost
MODA

I U N I E  2 0 1 8

60 J A R E D  L E T O
   
Regele modei si-a facut aparitia la 
acest eveniment precum ... ai ghicit: 
A goddamn king! Jared s-a asigurat 
de faptul ca nu va trece neobservat. A 
mizat pe o tinuta Gucci, din cap pana 
in picioare, semnata de Alessandro 
Michele si nu a gresit! Costumul de 
matase, cu tigri brodati pe reverele 
destul de voluminoase din catifea 
neagra, a fost combinat cu o ”esarfa” 
cu imprimeuri florale din brocart, care 
aminteste de epitrahilele (patrafirele) pe 
care preotii le poarta adesea.

Alte detalii care au contribuit la acest 
LOOK mai mult decat uimitor, pe care 
doar Leto il poate purta, au fost camasa 
tipic englezeasca intr-o nuanta roz, 
respectiv coroana de rege inspirata 
chiar din coroana de spini a lui Iisus. Per 
total, in tinuta au existat elemente destul 
de atragatoare, care au luptat pentru 
atentia ta.

D O N A L D  G L O V E R

Donald Glover, sub pseudonimul sau 
muzical Childish Gambino, a mers pe 
o abordare mai subtila, cu un costum 
tuxedo semnat Gucci, mov-pal, avand 
brodat pe spate, simbolul Illuminati, 
ochiul in piramida. El a completat tinuta 
cu un papion alb, asortat cu o pereche 
de mocasini albi, tot de la Gucci. 

C H R I S T A N  C O M B S
   
Desi P. Diddy (Sean Combs) a preferat sa ramana in zona safe cu o 
tinuta all white, cu o singura cruce la gat, fiul sau, Christian, a mers 
mult mai departe.

Christian Combs a imbracat un blazer brodat si decorat cu bijuterii, 
o camasa cu paiete aurii, pantaloni brodati potriviti cu mocasini de 
catifea. Nu s-a oprit aici. A purtat si o coroana aurie cu diverse pietre 
pretioase pentru a completa bogatul LOOK.
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Sub indrumarea casei de moda Louis 
Vuitton, Virgil Abloh s-a prezentat 
intr-un costum alb-crem tip tuxedo 
accesorizat cu o esarfa ce ilustra 
diverse imagini religioase. A purtat, de 
asemenea, si o geanta de mana pentru 
a completa LOOK-ul. Cu aceasta ocazie, 
directorul de creatie al Off-White, a 
integrat in tinuta o pereche de incaltari 
din recenta colectie, in urma colaborarii 
cu Nike.

J U S T I N  T H E R O U X
 
Desi el nu a imbratisat 
dress code-ul, trebuia sa 
mentionez de sofisticatul 
outfit creat de Louis 
Vuitton. Justin a imbracat 
un costum tip tuxedo 
semnat Louis Vuitton, all 
black, combinat cu cizme 
negre Chelsea. As putea 
spune ca singura referinta 
religioasa era camasa cu 
guler tunica.

s u n t  C e l e b r i t a t i  C a r e  a u 

a r a t a t  g r o z a v ,  d a r  n u 

p r e a  a u  a v u t  l e g a t u r a  C u 

t e m a t i C a  e v e n i m e n t u l u i  . . .

M I C H A E L  B .  J O R D A N

Michael B. Jordan a fost 
imbracat intr-un costum 
marca Off White, accesorizat 
cu o brosa tip cruce David 
Yurman pe rever.
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T R O Y E  S I V A N

Si ultimul, dar 
nu cel din urma, 
Troye Sivan a 
ales sa poarte un 
costum rosu de la 
Valentino cu un 
top transparent.

A N D R E W  G A R F I E L D
 
Este de iertat faptul ca nu 
a mers pe covorul rosu 
alaturi de Emma Stone 
pentru ca tinuta semnata 
Tom Ford este uimitoare. 
Piesa de rezistenta 
a tinutei lui Andrew 
Garfield a fost sacoul de 
catifea rosie.

N I C K  J O N A S

Nick Jonas a purtat un costum de 
la Dolce & Gabbana, avand in 
loc de cravata sau papion, doar 
un accesoriu potrivit ce poate fi o 
trimitere la tematica evenimentului.

L E W I S  H A M I L T O N

Lewis Hamilton a optat pentru un 
costum brodat Tommy Hilfiger, 
cu totul alb, accesorizat cu cizme 
albe Loriblu.



Comun ic  pr in  cu lor i ,  v i sez  i n  cu lor i  s i ,  ma i  a l es ,  creez  o  l ume  d in  cu lor i .
A l a tura - te  l umi i  me le ,  pen tru  a  f i  un ica !

AveraMake-upArtist

https://ro-ro.facebook.com/Avera.Galati.makeup
https://ro-ro.facebook.com/Avera.Galati.makeup
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STIL DE VIATA

Festivalul Gulliver
Sarbatoarea teatrului pentru toate varstele

intre 14-19 mai 2018, a fost mare forfota si veselie la Teatrul de Papusi „Gulliver” din 
Galati. Mii de copii, tineri si adulti au pus stapanire pe sala teatrului pentru a se bucura de 
spectacolele gazduite de Festivalul International de Animatie „Gulliver”. Un eveniment 
cultural ajuns la cea de-a XXVI-a editie, ce isi doreste sa rasplateasca arta animatiei din 
Romania si din strainatate, prin caracterul sau competitional, si reuseste sa creeze, in acelasi 
timp, o efervescenta puternica in randul publicului galatean si nu numai.

In cele sase zile pline cu spectacole pentru toate gusturile, cei prezenti la eveniment au 
putut viziona 30 de reprezentatii variate, din genuri teatrale diferite, precum animatie, teatru-
dans, balet clasic, teatru-circ, teatru dramatic, dar si de o multitudine de activitati conexe 
sustinute in spatii neconventionale. Devenit un festival pentru intreaga familie, de la mic, 
la mare, din programul acestuia au facut parte spectacole pentru toate varstele. Copiii s-au 
intalnit cu cele mai indragite teatre de papusi si marionete din Bucuresti, Timisoara, Craiova, 
Arad, Constanta, Bacau, Baia Mare sau Alba Iulia, care au prezentat cele mai recente 
montari. “Vrajitorul din Oz”, “Frumoasa din padurea adormita”, “Capra cu trei iezi”, “Fata 
babei si fata mosneagului”, “Hainele cele noi ale Imparatului”, „Povestea porcului”, „Printesa 
si broscoiul” sunt doar o parte dintre spectacolele programate pentru copii. Chiar si pentru cei 
mai mici dintre spectatori, piticii de un an, festivalul a oferit experiente senzoriale inedite. Este 
vorba despre spectacolul “De mana cu tine”, cea mai recenta premiera a Teatrului Gulliver, 
destinata copiilor de 1-3 ani, si “Curcubeul”, al Teatrului de Stat Burgas din Bulgaria.

Cu ceva timp in urma,
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Pe de alta parte, adolescentii 
si adultii au putut alege din 
cinci spectacole special gandite 
pentru categoria lor de varsta. 
“Regele moare” si “Migraaaanti”, 
ale Teatrului de Animatie 
Tandarica Bucuresti sau “N-ai 
tu treaba!”, productie a Teatrul 
ACT Bucuresti, care il are in 
rolul principal pe Marcel Iures, 
intr-o adaptare dupa “Danila 
Prepeleac” au adus in salile de 
spectacole tineri dornici sa guste 
teatru de cea mai buna calitate.  
De asemenea, Teatrul pentru 
Copii si Adolescenti Excelsior din 
Bucuresti, cu spectacolul „Fluturii 
sunt liberi”, a adus pe scena 
Festivalului Gulliver o poveste 
de dragoste, cu zambete si cu 
lacrimi in ochi, despre cum iubirea 
transcende orice impediment fizic. 
La finalul maratonului teatral, in 
data de 19 mai, dupa festivitatea 
de premiere, delicioasa comedie 
„Titanic vals”, pusa in scena de 
Victor Ioan Frunza la Teatrul 
Tineretului Metropolis din 
Bucuresti, a purtat spectatorii 
inapoi in timp, in anul 1932, in 
orice oras unde exista soacre, 
neveste si prefecturi.

Parintii care au dorit sa mearga 
seara la teatru alaturi de prichindei 
au putut alege din oferta  artistica 
dedicata intregii familii. Pentru 
prima data in cadrul Festivalului 
Gulliver, Opera Comica pentru 
Copii din Bucuresti si-a dat 
masura talentului cu baletul clasic 
“Don Quijote”, cavalerul ratacitor 
care a fascinat generatii la rand cu 
aventurile lui incredibile, spectacol 
ce a umplut sala teatrului pana la 
refuz.

In cea de-a doua seara a 
festivalului, galatenii s-au putut 
delecta cu  spectacolul “Apa 
vie”, o productie de teatru-dans 
contemporan pentru copiii de 
peste 8 ani, adaptare dupa Fratii 
Grimm, montat de Teatrul Mic 
din Bucuresti. Un spectacol unic 
in lumea teatrului de papusi, 
prin faptul ca marionetele sunt 
reprezentate chiar de picioarele, 
genunchii, mainile si stomacul 
actorului, a fost prezentat de 
artista Laura Kibel din Italia. 
“Unde te duc picioarele”, un colaj 
de intamplari originale, comice 
si poetice, concepute pentru a 
atrage oameni din toate mediile 
culturale. Tot pentru intreaga 
familie a fost si spectacolul 
“Cabaret”, al Companiei de Teatru 
Sosonuti din Arad, o productie 
nonverbala cu marionete, papusi 
de talie umana si muzica live, care 
prezinta povestea vietii unui artist 
de cabaret, ce face totul pentru 
a-si implini iubirea, dar este 
obligat sa plece la razboi. 

Si anul acesta, activitatile 
gratuite din Gradina Publica 
au starnit interesul copiilor si 
al parintilor, care au participat 
la momentele artistice si 
educationale special pregatite 
pentru ei. Programul outdoor 
a debutat cu spectacole cu 
marionete si teatru-circ, 
continuand cu ateliere de creatie 
handmade, jonglerii cu poiuri si 
lupte cu spada. De asemenea, cei 
prezenti s-au  intalnit cu personaje 
de poveste pe catalige, alaturi 
de care s-au fotografiat, iar la 
final toti copiii au primit baloane 
colorate.

 PROGRAMUL OUTDOOR A 
DEBUTAT CU SPECTACOLE CU 
MARIONETE SI TEATRU-CIRC, 

CONTINUAND CU ATELIERE 
DE CREATIE HANDMADE, 

JONGLERII CU POIURI SI LUPTE 
CU SPADA.
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Festivalul si-a pastrat caracterul competitional si anul acesta, in lupta 
pentru premii intrand spectacolele de animatie. Festivitatea de inchidere, ce 
a avut loc sambata, 19 mai, a anuntat castigatorii de anul acesta a premiilor 
festivalului. Acestea au fost evaluate de juriul prezidat de  conf. univ. dr. Anca 
Doina Ciobotaru, alaturi de regizorul Attila Vizauer si prof. Ilie Zanfir, care au 
acordat urmatoarele premii:

PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI

Actrita Andra Mirescu pentru rolul interpretat in spectacolul „La un metru 
de tine”, regia Andrea Buzzetti, al Teatrului Ion Creanga din Bucuresti.

Actorul Alexandru Stefanescu pentru rolul interpretat in spectacolul „La un 
metru de tine”, regia Andrea Buzzetti, al Teatrului Ion Creanga din Bucuresti.

PREMIUL DE EXCELENTA

Artista Laura Kibel (Teatrul Dei Piedi din Italia), pentru spectacolul „Unde te 
duc picioarele”.

U n d e  t e  d u c  p i c i o a r e l e

PREMIUL GULLIVER BEBE

Teatrul de Papusi „Gulliver” din 
Galati pentru spectacolul „De mana cu 
tine”, regia Daniela Andrei, destinat 
copiilor de 0-3 ani.

PREMIUL PENTRU MUZICA DIN 
SPECTACOL

Compozitorul Alexandru Berehoi 
pentru muzica din spectacolul “Cei trei 
muschetari”, regia Cristian Mitescu, al 
Teatrului pentru Copii “Arlechino” din 
Brasov.

PREMIUL PENTRU SCENOGRAFIE

A fost acordat ex aequo doamnei 
Marfa Axenti pentru scenografia 
spectacolului “Magazinul cu jucarii”, 
regia Toma Hogea, al Teatrului pentru 
Copii si Tineret “Merlin” din Timisoara 
si domnului Gavril Siriteanu pentru 
scenografia spectacolului „Hainele 
cele noi ale Imparatului”, regia Ciprian 
Hutanu, al Teatrului Municipal Bacovia 
din Bacau.

PREMIUL PENTRU REGIE 

Iulian Bulancea pentru regia 
spectacolului „Petrica si lupul”, al 
Teatrului Municipal Baia Mare – Sectia 
Papusi.

d e  m a n a  c u  t i n e
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Festivalul Gulliver, cel mai ambitios proiect al 
Teatrului de Papusi „Gulliver” a reusit sa aduca un 
plus de imagine teatrului si orasului, numarul de 
spectatori ajungand sa fie din ce in ce mai mare. Este 
o adevarata sarbatoare a orasului, pe care copiii, 
parintii si bunicii o asteapta, cu mare drag, in fiecare 
primavara. Teatrul Gulliver s-a impus, prin acest 
festival, pe harta teatrelor de prestigiu si a reusit sa 
ofere tuturor trupelor de animatie din Romania sansa 
de a-si demonstra profesionalismul si valoarea. 

Cea mai mare mandrie a Festivalului Gulliver 
ramane „incapatanarea” cu care s-a dezvoltat in 
fiecare an, din 1995 incoace, fiind singurul festival 
din tara care se bucura de acest ritm constant de 
desfasurare. 

Toti cei care doresc sa fie la curent cu programul 
si evenimetele Teatrului de Papusi „Gulliver” pot 
accesa site-ul www.teatrul-gulliver.ro si pagina de 
facebook  www.facebook.com/TeatrulGulliver.

MARELE PREMIU 

Teatrul de Animatie „Tandarica” din  Bucuresti pentru spectacolul “Regele moare”,  regia Eliza Pauna.

PREMIUL PENTRU MANUIRE

Nikos Tompros pentru personajele manuite in 
spectacolul “Pe firul muzicii”, regia Nikos Tompros, 
al Companiei de teatru Antamapantahou din 
Grecia. 

Eleni Panagiotou pentru personajele 
manuite in spectacolul “Pe firul muzicii”, 
regia Nikos Tompros, al Companiei de teatru 
Antamapantahou din Grecia. 

Viktor Antonov pentru personajele manuite in 
spectacolul “Circ pe sfori”, one man show Viktor 
Antonov din Rusia.

Pe langa aceste premii acordate de juriu, cotidianul local „Viata Libera” ofera, la fiecare editie, Premiul Dan 
Ganea, in semn de recunostinta fata de fondatorul acestui festival,  cel care a avut ideea indrazneata de a crea 
o adevarata sarbatoare a teatrului la Galati. Anul acesta premiul a fost oferit directorului Teatrului Gulliver si, in 
acelasi timp, al festivalului cu acelasi nume, actorul Eduard Sisu, pentru initiativa de a imbogati repertoriul teatrului 
cu spectacolul instalatie „De mana cu tine”, regia Daniela Andrei, o montare destinata copiilor de 0-3 ani, sector de 
varsta neacoperit pana acum de teatrele galatene.

R e g e l e  m o a r e



famost

I U N I E  2 0 1 8

68

STIL DE VIATA

v-am obisnuit deja, in fiecare 
editie, stam de vorba cu 
oameni talentati si pasionati 
de lucruri frumoase, din 
diverse domenii de activitate, 
oameni care prin munca, 
talent, implicare si daruire, 
au reusit sa-si transforme 
pasiunea in job.

In editia din iunie a revistei 
Famost, l-am invitat alaturi 
de noi pe Andrei Grososiu, 
fotograf profesionist, care 
ne va vorbi atat 
prin cuvinte cat 
si prin imagini, 
despre traseul sau 
profesional, despre 
cum a inceput 
aceasta frumoasa 
pasiune, dar si despre tot 
ceea ce inseamna fotografie.

Asa cum

DE 
VORBA 

CU 
LAURA 

SI ... 
ANDREI 

GROSOSIU

Material realizat de fashion blogger Laura Veronica Sima
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Ce anume te-a indreptat catre fotografie si cand ai 
descoperit pasiunea pentru acest domeniu? Cum si cand 
ti-ai dat seama ca asta este ceea ce vrei sa faci?

Fotografia m-a pasionat de mic. Cred ca aveam vreo 8-9 
ani cand am inceput sa fiu interesat de cum ne facea tata 
poze. La inceput am fost intrigat de “Stati aSa! Nu miScati!”, 
apoi enervat ca trebuia sa inghet cate 30 secunde, un minut 
pana facea o poza. Adica de ce sa stau eu din joaca mea ca 
sa te joci tu?! Stii gluma cu “De ciNe aSculta femeile? Doar De 
fotografi!”? Asa eram noi atunci, indiferent ce faceam, cand 
tata punea aparatul la ochi, noi, familia, deveneam cuminti 
si ascultatori ca sa faca el poza, sa “surprinda” momentul 
fericit al familiei. Evident, uneori asta strica toata atmosfera, 
dar una peste alta, am multe poze din copilarie.

Apoi am fost primit in laboratorul foto! Baia se 
transforma o data pe luna, sambata spre duminica noaptea 
incepand pe la 9-10, intr-un taram inaccesibil. Cand am 
intrat acolo, a fost ca si cand mi s-a dat voie intr-o lume 
misterioasa, ca si cum intrasem intr-un cerc important unde 
nu avea acces toata lumea. La inceput aveam scaunelul meu 
pe care stateam, de unde ma uitam si puneam intrebari. 
Usor, usor, am trecut pe rand prin toate etapele, dar cea mai 
lunga si mai plictisitoare a fost sa pazesc caloriferul pentru 
uscarea pozelor. Era modul in care ma scotea din baie ca sa 
nu pierd toata noaptea cu el acolo. Imi dadea o prima transa 
mica de poze ude intr-un lighenas de plastic si ma punea sa 
le usuc pe un calorifer electric. Cred ca putini sunt cei care 
mai stiu cum arata; era un corp vertical dublu convex din 
tabla care se incalzea cand apasai pe buton. Pe fiecare fata 
se lipeau pozele ude, apoi peste ele se intindea foarte tare 
cate o panza care le tinea in loc chiar dupa uscare. Cand 
se uscau opream aparatul, eliberam fetele de panza, luam 
pozele uscate, apoi lipeam alte poze ude si reluam. Pozele 
uscate treceau apoi prin ghilotina ca sa le fac marginile 
zimtate, frumoase.

Apoi am primit un Smena intr-un august, de ziua mea si 
de atunci am inceput sa fac poze eu insumi. A fost aparatul 
care m-a insotit cel mai mult in viata; practic toata scoala 
generala si liceul.

Vorbeste-mi te rog despre traseul tau profesional in 
fotografie, care au fost elementele ce ti-au ghidat pasii, 
care ti-au format, modelat si conturat latura creativa?

Am avut norocul sa am de mic in jur artisti, oameni de 
cultura. La noi in casa se intalneau prietenii parintilor la 
ceaiuri: pictori, profesori, bibliotecari, poeti, ingineri, sahisti, 
chimisti si toti erau oameni de spirit, cultivati, tineri, cu mult 
umor si dragoste de viata. Parintii mei sunt niste oameni 
cultivati care au cladit in casa o adevarata biblioteca. 
Iesirile la teatru erau ceva obisnuit, iar luminile de pe scena, 
personajele cu mimica lor, cu gestica, costumele, decorurile 
erau fascinante. Am crescut expus la toate acestea si probabil 
ca au fost apa de care avea nevoie samanta artistica din 
mine si din sora mea. Apoi, in viata, am trait o perioada 
langa un artist educat, cu o cultura vasta, care mi-a incurajat 
pornirea si mi-a rafinat gusturile.

Cum am spus, am inceput prin a bajbai in laboratorul 
foto al tatalui meu, dupa aceea am inceput sa fac eu poze si 
am tot facut pana pe la inceputul facultatii. Apoi, am facut 
o pauza de cativa ani in care interesul meu s-a schimbat. 
Am reluat fotografia cand a aparut digitalul la noi, prin 
2001-2002. La momentul acela ma ocupam si de amenajari 
interioare de vreun an si ceva si aveam nevoie de poze 
pentru clienti, ca sa le arat diverse piese de mobilier, obiecte 
de decor etc. Faceam modelare 3d cu SketchUp pentru ca 
era mai rapid decat orice alt program, dar rezultatul nu 
era ceva realist ca in 3DSM, ci arata ca un desen sau ca un 
desen animat in cazul filmuletelor. Ma ajutam si de Autocad 
uneori pentru detalii de executie mai complexe. Oricum, 
pozele obiectelor si filmuletele facute cu SketchUp salvau 
mult din timpul clientilor si imi aduceau succes. Treptat a 
reinceput sa ma intereseze fotografia ca arta vizuala si de 
la Olympusul de 2 megapixeli am trecut la un Ricoh de 5 
total dezamagitor si apoi, in Noiembrie 2003, la un Canon 
S50 care ma lasa sa setez manual toti parametrii. Dupa 
Smena, Zenit si Kiev, acesta a fost primul aparat care mi 
s-a potrivit. Cu el am facut primele poze pe care le-am 
vandut si incepand de acolo hobby-ul meu fotografic s-a 
autointretinut si a devenit mai apoi o alta profesie.

Cand am intrat acolo, a fost ca si cand mi s-a 
dat voie intr-o lume misterioasa, ...
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Ai urmat niste cursuri de fotografie sau e doar pura 
pasiune si talent, transpuse in munca si duse la alt nivel?

Sigur! In general, talentul necultivat, nedublat de o 
cultura bogata si  de o munca asidua, ramane doar la nivel 
potential si in cele din urma se iroseste sau esueaza in kitsch. 
Am participat de-a lungul timpului la diferite cursuri de 
istoria artelor, de pictura, ceramica, apoi in anii 2000 cand a 
explodat internetul, am participat online la o serie de cursuri 
de fotografie. Mai tarziu, in 2009, cred, am facut un curs de 
cateva luni la CPPC (Centrul de Pregatire si Perfectionare in 
Cultura) si mi-am luat atestatul de fotograf. Am avut norocul 
sa fac cursuri si sa dau examenul cu oameni deosebiti (Feri 
Vaida, Florin Constantinescu, Catalin Savulescu, Narcis 
Virgiliu, Cosmin Somesan, Luca Achim), toti dascali foarte 
buni, fotografi experimentati, cu o cultura vasta. Probabil 
ca au fost importante si workshopurile si turele foto prin 
tara, alaturi de alti pasionati de fotografie, pentru ca am 
putut intra in contact cu oameni care aveau stiluri diferite, 
pregatiri si experiente diferite, am putut compara, am vazut 
si mi-am facut o parere despre ce e bine, ce e rau, ce mi se 
potriveste si ce nu. Oricum, munca de invatare nu se opreste 
niciodata.

De ce ai ales acest domeniu si nu oricare altul?

Multa vreme fotografia a fost pentru mine doar un 
hobby. Un hobby scump, dar care se intretinea singur. Sunt 
inginer si militar prin formarea initiala. Am fost militar activ 
pana in 2017 cand am trecut in rezerva dupa 26 de ani de 
militarie, in care am urcat pe rand toata scara ierarhica 
ajungand colonel pe functie de general de brigada in 
2008. Functia o aveam de fapt din 2004. Spre deosebire 
de alti militari a caror munca este invizibila publicului 
larg, eu am avut inca de la iesirea de pe bancile facultatii 
locuri de munca in contact direct cu companiile de stat si 
particulare, iar munca mea avea efect imediat in societatea 
civila. Exceptie face perioada 1999 -2001 cand munca a 
fost exclusiv in domeniul militar si cand m-am apucat si 
de partea de amenajari interioare pentru ca imi permitea 
timpul. Am avut norocul sa fac aproape exclusiv numai ceea 
ce mi-a placut, munca mea m-a pasionat si am facut-o cu 
multa daruire si din aceasta cauza am avut si foarte multe 
satisfactii profesionale. Cand au aparut copiii, in august 
2012 si respectiv noiembrie 2013, construisem deja de multa 
vreme o echipa matura, responsabila, cu profesionisti care 
nu mai aveau nevoie sa fie tinuti de mana, asa ca incepand 
cu 2014 am schimbat putin macazul, pentru ca apoi, in mai 
2017 sa renunt definitiv la cariera militara si sa ma dedic 
aproape exclusiv fotografiei. Acum, acasa sunt inconjurat de 
o muza si doua maimutici blonde, care ma rasfata si carora 
le place sa ma vada cu aparatul in mana.

Cred ca prin 2008-2009, pentru ca serviciul imi ocupa 
mai mult de 16 ore din zi de cativa ani deja, familia, 
prietenii, colegii, mi-au sugerat sa imi gasesc inca ceva care 
sa ma pasioneze si sa ma tina mai mult acasa. 2007 venise 
cu un soc puternic care imi afectase viata si m-am refugiat 
in munca. Acela a fost momentul in care m-am gandit prima 
oara ca daca ar fi sa renunt la cariera militara, ce as face, ce 
ar fi acel ceva diferit si fara nicio legatura cu munca de pana 
atunci, dar care sa ma pasioneze la fel de mult? Primul gand 
a fost fotografia, asa ca dupa un curs de cateva luni, mi-am 
luat certificare de fotograf.

Fotografia a venit natural in viata mea. Am pus mereu 
pasiune in ceea ce am facut si la fel s-a intamplat cu fotografia. 
A inceput ca un hobby pentru care aveam ceva talent si 
un background educational minim, o cultura in domeniul 
artelor vizuale, si a crescut treptat catre o noua profesie, 
eu am zis catre un hobby scump care se autosustinea. Banii 
castigati din fotografie se intorceau in proportie destul de 
mare in investitii in acest domeniu. Iar 2003 a fost ultimul 
an in care am luat bani “din casa” pentru “joaca” mea. De ce 
fotografie? Pentru ca imi plac oamenii, imi plac emotiile, 
imi place sa selectez eu ce anume sa retin dintr-un om, imi 
plac jocurile psihologice, imi place sa creez eu insumi. Si 
pentru ca nu sunt un bun pictor, atunci fac poze oamenilor 
si ii “pictez” cu umbre si lumini in Photoshop, incercand sa 
spun povesti.

Si pentru ca nu sunt un bun pictor, 
atunci fac poze oamenilor si ii “pictez” cu 
umbre si lumini ...
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Din experienta ta, cat conteaza echipamentul foto si cat 
conteaza fotograful?

Intrebarea asta este un cliseu pentru ca nu exista 
fotograf care sa nu fi fost intrebat asa ceva sau caruia sa 
nu i se fi spus vreodata apreciativ “Vai ce poze frumoaSe! 
probabil ca ai uN aparat Scump!” si el sa nu se fi simtit ofensat 
:). Nici eu nu fac exceptie, iar raspunsul standard pe care il 
ofer este: nu aparatul face pozele, asa cum nu aragazul face 
mancarea. Fotografia este despre mesaj, despre poveste, 
despre emotie, iar acestea tin exclusiv de fotograf. Totusi, 
lucrurile suporta multe nuantari. Aparatul de fotografiat 
este o unealta fara de care nu poti face pozele. Indiferent 
daca e o pinhole camera facuta artizanal sau varful de gama 
de la nu stiu ce firma de prestigiu, ca sa faci poza ai nevoie, 
printre altele, de camera foto. Fiind un instrument, cu cat are 
mai multe functii si stie sa faca mai multe lucruri, (in masura 
in care tu ca fotograf folosesti acele functii), cu atat iti este 
mai util. Ma intorc la analogia cu facutul mancarii: degeaba 
dai cuiva cel mai avansat tehnologic aragaz, cratitele si 
cutitele cele mai bune, termometru si sort de bucatar, daca 
tot ce face el, este sa rupa plicul de supa instant si sa toarne 
apa fierbinte in cana, peste praf. E la fel si in fotografie; 
cunosc multe persoane din fotografia romaneasca ce chiar 
tin ateliere, workshopuri, unii cursuri de fotografie si ei nu 
stapanesc lucrurile elementare din domeniu. Cumpara si 
vorbesc in spatiul public despre ultimele aparitii tehnologice 
in domeniu, dar ei trag pe automat “ca sa nu greseasca”:). 
In functie de ce faci, ai nevoie de mai multe sau mai putine 
functii in aparat. Exista anumiti artisti fotografi care se 
bazeaza foarte putin pe functiile camerei. Altii au nevoie de 
o sensibilitate mai mare a senzorului, de un timp de raspuns 
mai mic din partea aparatului, de un obiectiv mai luminos, 
de un unghi de cuprindere mai mare, de o focala mai lunga, 
sau de o diafragma care sa modeleze altfel bokeh-ul pentru 
a capta in imagini viziunea artistica proprie. Altii pun accent 
pe pasul al doilea al fotografiei, procesarea imaginilor 
pentru a modela mesajul. Iar asta e, daca vorbim doar de 
fotografia artistica. Daca vorbim de fotografia de sport sau 
wild, de exemplu, acolo performantele echipamentului foto 
fac mereu diferenta intre doi fotografi la fel de buni.

Incepand cu primul meu DSLR, eu nu am cumparat 
niciodata o camera mai noua, pana cand nu am ajuns la 
limita de functionalitate a celei curente. Am preferat sa 
investesc in obiective, in cursuri, in carti si in aparatura de 
studio, decat sa cumpar o camera mai avansata tehnologic.

Cum ti-ai caracteriza stilul de fotografie? Carui tip de 
fotografie ii dedici mai mult timp?

Lasand la o parte copilaria si apoi primii ani de digital, 
mi-am petrecut mult timp analizand importanti artisti vizuali 
(pictori, sculptori, fotografi) si incercand si prin copiere, 
sa inteleg si sa asimilez diferite stiluri. In felul acesta am 
ajuns sa ma cunosc mai bine, sa stiu ce mi se potriveste mai 
bine. Am ajuns la cateva concluzii: imi plac oamenii in poze 
mai mult decat animalele; desi pot mima, nu sunt jurnalist; 
peisajele citadine, rurale sau salbatice ma deconecteaza, ma 
scot din priza. Dincolo de asta, exista multe alte genuri si 
subgenuri de fotografie; unele le pot face cu placere, altele 
mai mult impins de necesitate, uneori de ambitie, orgoliu :). 
Eu zic despre mine, ca sunt in primul rand un portretist care 
exploreaza inclusiv nudul, apoi sunt un conceptualist si un 
nominalist ca orientare filosofica in fotografie. Iar in cele din 
urma, fac si eu peisaj.

Fotografia este despre mesaj, 
despre poveste, despre emotie, ...
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Care sunt lucrurile pe care le 
surprinde fotografia, dar nu si ochiul 
liber?

Nu cred ca exista lucruri pe care 
camera sa le surprinda iar ochiul liber 
nu. Dar pana la urma, e vorba doar de 
perceptie, adica de constientizarea (sau 
macar asimilarea subconstienta, uneori 
inconstienta, instinctiva) lucrurilor la 
care esti martor direct. Daca dam la o 
parte sfera actiunilor care imprima unei 
poze viziunea artistica a autorului si 
pastram doar conceptul de fotografie, o 
imagine fotografica este poate cea mai 
realista mijlocire a unei marturii directe, 
exceptie (in anumite conditii) facand-o 
doar filmul, imaginile animate. Mai 
departe, putem concluziona ca ochiul 
liber are in teorie aceeasi capacitate 
potentiala de a surprinde lucrurile ca 
si o camera foto. In realitate, artistul 
fotograf este un narator in imagini care 
iti prezinta adevarul lui, iar privitorul (ca 
martor direct sau ca si consumator de 
imagini fotografice) percepe adevarul 
propriu, intre cele doua fiind de cele 
mai multe ori, diferente semnificative. 
Aceasta este diferenta semantica 
dintre fotografie si ochiul liber. Apoi 
mai exista o diferenta fiziologica, daca 
mi se permite personificarea camerei 
foto si daca se accepta simbioza dintre 
fotograf si camera sa: cu ochiul liber 
primesti o succesiune de microexpresii 
ale celui din fata ta, iar asta iti modeleaza 
perceptia despre subiect; camera foto 
ingheata timpul si decupeaza o singura 
microexpresie dintr-un individ la un 
moment dat. Tine de fotograf sa iti 
arate sau nu acea fateta a personalitatii 
subiectului din fata camerei sau alta. 

Prin aceasta, cred ca fotografia este mai clara si mai ingenua decat ochiul liber si 
decat filmul. Si lucrurile se aplica, cred eu, in orice gen de fotografie, exceptand poate 
fotografia de produs, natura statica in general.

Intr-o sedinta foto, cat de importanta e relatia dintre client si fotograf? Cum 
lucrezi cu persoanele mai putin fotogenice, lipsite de experienta, sau poate chiar 
mai timide in fata aparatului?

Fotografia, ca orice arta, este destinata consumului. Esentialmente, fotografia este 
un mediu de comunicare si atunci ar fi o ipocrizie sa spui ca transmiti mesajul corect 
prin fotografia facuta fara ca tu, fotograf creator, sa nu comunici cu clientul tau. Clientul 
iti emite o cerere, iar tu trebuie sa ii furnizezi un rezultat care sa vina in intampinarea 
asteptarilor lui. Fotografia pe care i-o dai clientului este feedback-ul tau la ce ti-a 
spus el. Daca tu nu ai inteles corect cerinta lui, rezultatul nu poate fi unul multumitor 
decat printr-un noroc. Desi oamenii se contopesc in clisee, in conceptualizari de genul 
moda, trend, in realitate fiecare este diferit si daca ii dai spatiu sa se deschida, te 
poate uimi cu identitatea lui. Din aceasta cauza, sa nu intrebi pana intelegi exact ce 
vrea clientul, sa presupui ca stii tu mai bine ce ii trebuie completand singur golurile 
din comunicare, este o aroganta ingrozitoare care poate pe de-o parte dauna afacerii 
tale numita fotografie, pe de alta parte poate strivi omul din fata ta. Asta este despre 
relatia cu clientul. In relatia cu modelul, lucrurile sunt mult mai transante: daca nu 
reusesti sa comunici cu el, sa ii dai spatiu sa se deschida, sa va simtiti bine unul cu 
altul, sa ajungeti sa comunicati clar, deschis, cu respect reciproc (indiferent cine te 
crezi tu si cu ce se ocupa modelul in viata de zi cu zi), pozele rezultate pot fi in cel 
mai bun caz corecte, dar de cele mai multe ori va razbate din ele o banalitate goala, 
sterila, ca o fata batrana.

Fotogenia e calitatea de a da bine in poze. Cum spuneam mai devreme, fotografia 
decupeaza microexpresii, capteaza franturi din personalitatea unui om. Cred cu tarie 
ca nu exista om, fara nicio exceptie, care sa nu aiba macar momente in care sa fie 
interesant, sa fie “viu”. Acum depinde de tine, fotograf, sa il faci sa infloreasca, sa 
ajungi la acele momente si mai apoi sa ai dexteritatea sa le surprinzi pe camera. Din 
pacate, iar fara exceptie, nu cred ca exista vreun fotograf care sa aiba numai reusite. 
Ai momente si tu, ca si modelul, cand nu poti. Uneori te incapatanezi sa faci, alteori 
reprogramezi. Uneori esuezi. Important e ca din fiecare experienta sa inveti si sa ai 
capacitatea de a-ti evalua corect si sincer prestatia.

Ca fotograf, 90% dintre subiectii pozelor tale nu sunt modele profesioniste sau 
actori, care sa stie si sa poata la comanda, sa genereze vizual o stare sau alta. In 
marea majoritate a timpului, clientul e si model. Din aceasta cauza, cred ca lipsa de 
experienta a modelului nu poate fi o problema pentru un fotograf adevarat. Evident ca 
e de preferat un model care stie ce face, dar cu adevarat ai nevoie de asta doar rar. In 
plus, un model fara experienta, poate chiar usor timid, dar cu care reusesti sa comunici 
bine, poate da un plus de naturalete povestilor pe care vrei sa le spui cu pozele tale. 
Timiditatea este doar o alta stare pe care uneori, chiar vrei sa o captezi in pozele tale.
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Care sunt criteriile dupa care iti alegi o fotografie reusita 
si cat dureaza procesarea ei?

Primul criteriu este unul asa-zis estetic: imi place Sau Nu. 
Spun asa-zis pentru ca nu este ceva pur estetic ci este un 
melanj de factori tehnici, stilistici, estetici care impreuna 
contribuie la prima impresie. Trebuie sa fac o paranteza: 
cand predau sau cand incerc sa invat pe cineva cum sa 
abordeze fotografia, ii spun sa se uite la poze, la multe poze, 
la toate pozele care ii ies in cale si sa mai caute si altele. Si 
la fiecare poza sa se gandeasca mai intai daca ii place sau 
nu, apoi sa incerce sa constientizeze detaliile de volumetrie, 
de culoare, joc de lumini si umbre, povestea din imagine, 
detalii de postura, de expresie, puncte de interes, sa incerce 
sa identifice reguli de fotocompozitie, in general tot ce a 
invatat despre fotografie, sa vada cum se aplica sau nu in 
acea imagine si sa lege acel initial “imi place”/“Nu-mi place” 
de aceste lucruri. Exercitiul acesta, daca il faci de destule ori, 
ajunge sa iti intre in subconstient si sa il faci instantaneu 
cand te uiti la o poza sau cand compui un cadru. Cam asta 
inseamna pentru mine acest prim criteriu. Dupa aceea, incep 
sa ma uit la detaliile tehnice si evaluez in ce masura modul 
cum am fotografiat se aliniaza cu ce am intentionat sa fac. 
In al treilea rand, incerc sa identific ce trebuie corectat, 
ameliorat, intarit pentru a transmite ceea ce doresc. Dupa 
ce am ales poza, ma apuc de editat, iar asta dureaza uneori 
5 minute, alteori cateva ore in functie de destinatia pozei, de 
ce corectii am de efectuat la tenul modelului de exemplu, de 
ce am convenit cu clientul sau uneori de ce anume trebuie 
sa corectez in editare pentru ca nu am vazut sau nu am 
reusit sa obtin in procesul de fotografiere. Oricum, pozele 
trebuie sa iasa bune din camera, iar cele proaste nu merita 
muncite in postprocesare, asa ca nu imi bat capul cu ele.

Ai vreo fotografie preferata? Din cele realizate de tine, 
desigur. Care este povestea ei?

Nu am una, am mii. Fiecare dintre ele are povestea 
ei, fiecare a insemnat ceva in momentul cand am facut-o 
sau ulterior. Unele mi-au castigat premii la saloanele foto, 
altele au fost facute in conditii mai grele sau mai haioase. 
Preferinta pentru unele are legatura cu oamenii sau locurile 
fotografiate. Imi este greu sa ma opresc la o singura poza.

Sa fie prima poza vanduta, un trandafir rosu, carnal, 
stropit cu apa din stropitoarea cu rufe si “montat” de vreo 
50 de ori pe o draperie aurie de saten pusa pe pat? Sa fie o 
poza din liceu cu Smena facuta la prima traversare a Branei 
Caprelor dintre Cabana Caraiman si Cruce, cu o ranita de 
15 kg in spate, cand muream de sete si a trebuit sa sap in 
pietrisul pe unde picura un fir de apa ca sa umplu causul 
palmei si sa beau? Poate primul portret adevarat in studio, 

poate un nud cu primul model profesionist? Imi este greu sa 
aleg. Dincolo de pozele facute pentru clienti, aproape toate 
pozele pe care le pun pe pagina de pe 500px.com au cate o 
poveste interesanta in spate si evident, imi plac.

Cat de importanta este prezenta pe retelele de 
socializare?

Traim intr-o era informationala. Daca acum 30 de ani 
stateam cu teama ca se opreste curentul sau apa calda si nu 
am terminat ce aveam de facut prin casa, acum ne cuprinde 
panica daca pica ‘netul si nu putem da check in sau posta pe 
Facebook ce mancam. Privit din aceasta perspectiva, totul e 
ridicol si hilar, dar in acelasi timp, aceasta revolutie digitala 
a venit mai intai cu o suma de beneficii incontestabile care 
deriva din accesul liber la informatie. Retelele de socializare 
ca si camera foto, ca si aragazul de care vorbeam la inceput, 
sunt doar instrumente pe care le avem la indemana pentru 
a le folosi. Cum le folosim, depinde aproape exclusiv de noi.

... aproape toate pozele au cate o poveste 
interesanta in spate si evident, imi plac ...
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Cunosc un avocat de foarte mare succes care are biroul 
intr-un apartament de bloc si care nu si-a pus nici macar 
placuta la intrare. L-am intrebat odata de ce nu isi face 
reclama, mai ales ca e cunoscut si recunoscut in breasla; 
mi-a raspuns simplu ca ar fi inutil, are clienti mai multi decat 
are nevoie doar din recomandari directe si nu e interesat sa 
isi dezvolte echipa mai mult decat o are in prezent. Oamenii 
cresc langa el si pleaca lasand locul altora, iar el a ajuns la 
un echilibru stabil intre viata personala si serviciu. Pentru 
ce ar avea nevoie un asemenea om de prezenta pe retelele 
de socializare? In acelasi spirit sunt foarte multi fotografi 
profesionisti de succes care isi fac treaba, au nisa lor, si nu 
sunt interesati nici de ce a mai postat colegul Gigel, nici sa 
arate si sa se laude cu nivelul lor. Isi traiesc viata in afara 
retelelor de socializare, dar nu deconectati de la internet, de 
la sursele de informare si dezvoltare.

De partea cealalta este nevoia universala de 
recunoastere pe care Maslow a pozitionat-o foarte sus in 
ierarhia nevoilor instinctive ale speciei noastre si care daca 
nu este satisfacuta, pierdem accesul catre implinirea nevoilor 
estetice si cognitive si mai departe transcedenta catre 
nivelul superior existential. Ei bine, retelele de socializare 
pot fi calea catre aceasta recunoastere, singura problema, 
reala de altfel, este ca retelele de socializare nu au intrinsec 
criterii valorice absolute si fiind in sine un business ce se 
adreseaza discretionar publicului larg, de cele mai multe ori 
ridica pe culmi nonvalori, creeaza mode si trenduri parazite 
pentru arta si cultura in general. Cred ca pica in sarcina 
formatorilor de opinie si a educatorilor sa tempereze aceste 
directii.

Spune-mi te rog, ti se pare subapreciata arta fotografica 
in Romania, avand in vedere ca nu multi pot trai din asta, 
sau consideri ca este doar o chestiune de timp si efort?

Cred ca intrebarea ta comporta doua aspecte ale 
fotografiei. Pe de-o parte exista valenta artistica a ei, ori 
in aceasta directie Romania e foarte departe. Nu exista cu 
adevarat curatori de arta fotografica, nu exista galerii de 
arta fotografica, nu se tranzactioneaza fotografie de arta. 
Cele cateva reviste de fotografie si cluburi foto vietuiesc cu 
greu intr-un peisaj arid, fara ajutor din partea Ministerului 
Culturii sau a autoritatilor locale. Iar singurul organism 
care ar putea sa se zbata cu oarecare succes pentru arta 
fotografica din Romania, AAFRO, zace in mizerie cu o 
conducere fara putere sau fara interes pentru ce ar trebui 
sa reprezinte in viata culturala romaneasca, cu un site din 
secolul trecut si cu sforarii si dispute in spatiul public, cu 
cotizanti necunoscuti si activitate spre zero absolut. Viata 
artistica, fotografica, din Romania este sustinuta exclusiv de 

cei cativa entuziasti care isi platesc participarile la saloanele 
internationale de fotografie si de alti cativa inimosi, care fara 
niciun profit personal, intretin niste reviste de fotografie, 
organizeaza an dupa an festivaluri de fotografie sau de arte 
vizuale, in care fac loc si fotografilor. Ar fi mult de spus pe 
subiectul asta, dar ma opresc aici.

Cealalta valenta a fotografiei este cea de mestesug, 
de profesie identificata in COR. Din acest punct de vedere, 
fotografia este foarte ofertanta si comoda. Se poate trai din 
fotografie dar DA, trebuie sa depui multa munca, sa cladesti 
lucrurile corect si stabil, iar asta cere si timp si ceva investitii 
initiale. Si uneori e nevoie si de compromis. Din pacate, 
chiar si asa sunt multe stari de fapt care pun bete in roate 
fotografilor, dar care nu se manifesta numai in Romania ci 
peste tot in lume. Fotografia s-a democratizat si din aceasta 
cauza revistele, ziarele (electronice sau tiparite deopotriva) 
nu mai cumpara fotografie, siteurile cel mult cumpara sau 
iau gratuit de pe stoc atunci cand nu fura poze din spatiul 
public, fara macar sa dea credit autorilor. De fapt, aceasta 
este tendinta generala, inclusiv unii autori de literatura isi 
fac copertile si isi ilustreaza textele cu poze “luate de pe 
net” de parca respectivele poze ar fi orfane, fara autori. Cam 
astea sunt problemele fotografilor, dincolo de o crasa lipsa 
de educatie si o manelizare a consumatorilor.

Fotografia e un mestesug artistic si 
e nevoie de mult efort pentru a o invata 
si pentru a capata finete si maiestrie. 
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 Ce ar trebui sa aiba in vedere cei ce cauta un fotograf pentru evenimentul lor?

Ar trebui sa caute ce au nevoie, sa potriveasca cererea lor cu oferta de pe piata si slava 
Domnului, oferta este vasta :). In general, vorba “cat dai, atata face”, e valabila in fotografie. 
Acum, evenimente la care e nevoie de fotograf au toti oamenii, indiferent de pregatire, de 
gradul de cultura, au inclusiv companiile uneori. Ce trebuie sa nu lipseasca din viata unui 
om nu e nici cultura generala, nici banii, ci bunul simt. Cand ai bun simt, poti sa recunosti 
ceva de prost gust si sa te feresti. Cand ai bun simt, poti sa te feresti de pozarii de 200 de 
lei care sunt si DJ, si filmeaza si fac si pe ursitoarele daca e nevoie. Serios vorbind, clientul ar 
trebui sa evalueze cat de importante sunt pentru el pozele de la acel eveniment, comparand 
de exemplu cu rochia miresei sau a nasei, cu costumul bebelusului, cu florile si celelalte 
aranjamente, chiria spatiului si cu orice alte costuri. Apoi ar trebui sa aprecieze cat are 
de munca fotograful la evenimentul lui tinand cont ca dincolo de timpul efectiv petrecut 
acolo, fotograful va trebui sa munceasca acasa la sortat si editat pozele. Nu mai vorbesc 
aici de investitia in educatie si aparatura pe care fotograful o face permanent. Ar trebui 
sa se gandeasca inclusiv in ce masura e important daca in pozele invitatilor fotograful lui 
apare in pantaloni scurti si slapi. Daca are in vedere toate aceste lucruri cu obiectivitate, de 
la inceput, va putea construi un buget realist, aproximativ si apoi sa se duca sa caute un 
fotograf in acel interval si sa refuze chilipirurile.

Ce sfaturi le-ai da tinerilor aflati la inceput de drum, care doresc sa urmeze o cariera 
in acest domeniu?

Sa invete organizat. Sa trateze fotografia si ca pe o arta si ca pe o inginerie. Fotografia 
nu e nici neurochirurgie dar nici sofat, e un mestesug artistic si e nevoie de mult efort 
pentru a o invata si pentru a capata finete si maiestrie. E nevoie de educatie.

Sa munceasca. Si ma refer aici la a lucra, a experimenta, a analiza rezultate, a compara, 
a se supune criticilor. E forma autodidacta a invatarii. Sa aiba rabdare. Cred ca asta este unul 
dintre cele mai mari vicii pe care le-a adus era digitala, am inceput sa credem ca absolut 
orice se poate obtine cu viteza bitului prin fibra optica. Experienta rafineaza talentul educat, 
iar experienta cere timp. Sa aiba respect pentru ei insisi si pentru profesie. Asta inseamna 
sa se evalueze corect, sa nu se vanda gratis si sa trateze responsabil clientii. Si sa mai aiba 
in vedere ceva: fotograful cocheteaza cu arta, indiferent de client si indiferent de proiect, 
fotograful lucreaza cu oamenii in majoritatea timpului. Pentru asta sa se construiasca si sa 
se pastreze elegant, cult, rafinat.

Proiecte, planuri de viitor?

Am in desfasurare cateva proiecte fotografice personale: unul implica pistrui si roscate, 
altul nuduri in spatii publice, iar cel de-al treilea - portrete prim plan facute cu obiective de 
pe camerele foto cu film. In plan profesional, cochetez cu ideea de a organiza o scoala de 
fotografie si un spatiu cultural adiacent. De asemenea, sunt deschis pentru noi colaborari 
fotografice.

Unde pot cititorii Famost sa te 
gaseasca?

andrei.photography, de acolo au 
acces la diverse pagini unde postez, 
la contul de facebook, iNStagram etc. 
Pentru cei mai clasici, raspund la 
0721667469.
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INSPIRATIA

O zi de spa iti poate furniza 
inspiratia in multe forme, 

de la noi cai de imbunatatire 
a starii de bine, pana la a-ti 
oferi noi modalitati de gandire. 
Cea mai buna parte este 
aceea ca daca tu iti doresti sa 
iti cresti potentialul creativ, poti 
reusi acest lucru si poti avea 
momentul ‘AHA’ sau ‘EVRIKA’.
Cum? Citeste in continuare!

CE ESTE ?

CUM O GASIM ?

UNDE O GASIM ?

O PUTEM INFLUENTA ?
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CE ESTE INSPIRATIA?

Inspiratia poate fi definita ca o solutie 
a unei probleme sau o idee geniala la care 
trebuie doar sa lucrezi. Cand esti inspirat, 
cand simti acest lucru, ai o gandire foarte 
clara a ceea ce trebuie sa faci si o anumita 
emotie in corp, ceea ce aprinde energia care 
face lucrurile sa se miste.

UNDE GASIM INSPIRATIA?

Inspiratia nu o gasesti pur si simplu; 
trebuie sa mergi dupa ea. Este ca un 
element dupa care trebuie sa mergi, unul 
activ si nu pasiv. In privinta anumitor artisti 
si poeti, inspiratia vine de la anumite muze 
sau prin folosirea anumitor substante care 
deschid usi ale perceptiei; altii in schimb, se 
inconjoara de anumite modele creative, in 
speranta ca va veni si inspiratia.

Dar, conform neurostiintei, inspiratia este 
un proces. Studiile au aratat ca in privinta 
creativitatii, folosim o ‘retea imaginara’ care 
face legatura intre diverse parti ale creierului, 
incluzand sistemul limbic, hipocampul care 
proceseaza amintirile pe termen lung si scurt 
si observarea, cortexul prefrontal. Este un 
sistem ciclic de sentimente, observatie 
si reflectie, care adauga profunzime 
constientizarii, creand conditiile necesare 
pentru ca inspiratia sa iasa la iveala.

ELIBEREAZA-TI  MINTEA!

Pentru stimularea inspiratiei, oamenii 
de stiinta considera ca trebuie activata o 
anumita retea care se ‘ocupa’ cu imaginatia 
si linistita ‘reteaua executiva’, care este 
vocea critica, cu problemele de control si cu 
ce este de facut. Pentru inceput, trebuie sa 
iti eliberezi mintea, sa faci o lista cu ceea 
ce nu ai nevoie si poate te si controleaza; 
lasa acea lista in masina in dulapul de la 
SPA sau in masina, dar nu ascunsa. Actele 
simbolice sunt foarte puternice.

DESCHIDE OCHII !

De cele mai multe ori, trecem prin viata 
cu ochii inchisi; mergem tot inainte si nu 
vedem ce se intampla in jurul nostru. Sa 
incercam sa fim altfel si sa ‘inregistram’ 
in minte cam tot ce vedem ... E cEva 
nEobsinuit in jurul nostru? cum nE facE 
acEst lucru sa nE simtim? cum ai dEscriE 
cEEa cE vEzi?

FII  CURIOASA!

Conform anumitor filosofi, daca privesti 
lumea cu dragoste de viata, aceasta iti 
va arata frumusetile ei. Ca suntem la SPA, 
ca suntem in viata noastra de zi cu zi, avem 
tentatia de a-i vedea pe cei din jur ca niste 
obiecte care ne stau in cale. Cel mai bine 
este sa incercam sa gandim altfel: cE i-a 
adus in locul in carE sunt acum? carE 
EstE povEstEa lor dE viata? Inoveaza pe 
baza argumentelor la indemana un film 
despre ei si dezvolta-ti reteaua imaginativa!
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PUNE-TE IN MISCARE!

Daca mergem pe conceptul ca exista 
mai multa intelepciune in corpul nostru 
decat in cele mai profunde filosofii - dupa 
cum afirma anumiti ganditori, ar trebui 
sa profitam de acest lucru. Studiile au 
demonstrat de nenumarate ori ca exercitiile 
fizice stimuleaza creierul prin crearea de 
noi neuroni in hipocamp. Activitatea fizica 
stimuleaza procesele mentale; fiind angrenati 
in activitati fizice ca plimbarea, alergatul, 
aerobicul, yoga, inotul, acest lucru va duce 
la aparitia unor idei noi.

NOTEAZA-TI  IDEILE!

Indiferent ca este 4 dimineata, esti la 
SPA sau alergi, trebuie sa ai un carnetel 
cu tine pentru a-ti nota ideile! Evident ca 
poti face acest lucru si cu un smartphone, 
important este sa iti notezi orice idee, 
indiferent cat de ciudata ti se poate parea 
la momentul respectiv; acea  idee se poate 
dovedi folositoare mai tarziu sau o poate fi 
ea insasi, sursa a unor noi idei.

JOACA-TE CU NOI IDEI !

Subconstientul nostru este o sursa 
inepuizabila de idei, mari filosofi notandu-si 
visele in caiete, ca surse proprii de inspiratie. 
Indiferent ca notezi visele sau orice 
altceva, scrie! Nu trebuie sa te gandesti 
ca are sens ceea ce scrii, ca nu scrii frumos 
sau ca nu este corect din punct de vedere 
gramatical; lasa ideile sa curga, iar tu, 
asterne-le pe hartie!

INVATA CEVA NOU!

Poti descoperi un nou mod de a privi 
lumea, facand cat mai multe activitati 
creative. Te poti angrena in diverse 
workshop-uri indiferent de activitate; 
grupurile creative au tendinta de a sustine 
fiecare membru al grupului, de a-l incuraja, 
permitand de asemenea, ca procesul creativ 
sa mearga putin mai departe decat esti tu 
tentat sa o faci.

NU TE GRABI !

Stim ca ne dorim ca lucrurile sa se 
miste cat mai repede posibil, dar trebuie 
sa fim constienti ca pentru a ajunge la un 
anumit rezultat, este nevoie de o anumita 
transformare. Chiar daca raspunsul pe 
care ti-l doresti nu il ai astazi, poti avea o 
perspectiva noua zilele urmatoare, care sa 
aiba un impact determinant asupra ideilor si 
a ceea ce vrei sa faci.

Chiar daCa raspunsul pe Care ti-l doresti 
nu il ai astazi, poti avea o perspeCtiva noua 
zilele urmatoare ...
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INCEPE DIMINEATA

Cu siguranta nu mai este un secret pentru nimeni ca cei mai de 
succes oameni din lume au rutine de dimineata bine puse la 

punct, care le ofera energia si motivatia pentru a-si atinge scopurile. 
Aceste rutine matinale ii ajuta sa se concentreze, sa isi stabileasca 
prioritatile si sa aiba grija ca mentalitatea zilei respective sa fie una 
constructiva.

SUCCESUL
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Aceste rutine de dimineata sunt esentiale pentru a va concentra pe obiectivele voastre si pentru a va imbunatati 
modul de gandire. A face acest lucru printre primele in ziua respectiva, va ajuta sa fiti concentrati pe ceea ce aveti 

in mod concret de facut, va ofera o claritate a ceea ce este de facut si ceea ce vreti sa obtineti si, foarte important, va ofera 
poate singura perioada din zi in care nu sunteti intrerupt sau  prinsi in vreo agitatie.

DAR, CUM PUTEM FACE SA INCEPEM CA ACEASTA RUTINA DE DIMINEATA, 
CHIAR SA FUNCTIONEZE? 

1 Concentreaza-te pe valorile si obiectivele tale! Rutina de dimineata 
trebuie in primul rand, sa fie acel timp dedicat obiectivelor si valorilor; 

iar dimineata este cel mai bun moment pentru a face acest lucru, pentru 
ca apoi, viata, isi intra in drepturi. Asa ca, dimineata, inainte de toate, 
acorda-ti putin timp pentru a-ti scrie obiectivele, alege-ti activitatile 
matinale, timp in care gandeste-te sa fii sigura ca acestea sunt aliniate 
propriilor valori, aducandu-le in acest mod, mai aproape de realitate.

2 Cauta inspiratie, dar nu copia! Poti vedea multe exemple ale 
persoanelor care copie rutinele altora si poate te intrebi de ce nu 

functioneaza si in cazul lor ... ca si in situatiile retetelor de slabit, acele 
rutine nu functioneaza pentru oricine; fiecare are un mod de viata,  
structuri genetice diferite. Daca de exemplu, vrei sa te trezesti foarte de 
dimineata si sa incepi sa muncesti pentru obiectivele proprii, atunci acest 
lucru este ceva personalizat, pentru tine, pentru a-ti atinge scopurile. 
Ve z i  oa m e n i  d e  s u cc e s  s i  i t i  d o r e s t i  s a  f i i  c u e i?  Inspira-te de la ei si 
nu copia, adapteaza pentru tine si abia dupa ce totul este bine conturat, 
vei avea parte de o rutina sanatoasa si vor incepe sa apara si rezultatele!

3 Prioritizeaza activitatile! E destul de usor sa cadem in capcana de a 
medita, a citi sfaturi motivationale, a practica recunostinta, a citi carti, 

totul pentru a imbunatati mentalitatea. Din pacate, aceste lucruri pot fi 
coplesitoare, ne pot obosi si din pacate, rezultatul, de cele mai multe 
multe ori, se materializeaza in renuntat. Cel mai bine, este sa incerci 
sa constientizezi, care din aceste activitati consideri si simti ca au cel 
mai mare impact asupra ta, asupra modului de gandire si de atingere 
a obiectivelor. In momentul in care vezi ca acestea au intrat in rutina ta 
in mod natural, iar rezultatele apar, mai poti adauga una sau cateva, dar 
fara ca ele sa te faca sa te simti coplesita.

4 Incepe cu noapte de dinainte! Toata rutina de dimineata incepe 
cu noaptea de dinainte, iar daca doresti sa te trezesti mai devreme 

pentru a incepe sa lucrezi in scopurile tale, fa acest lucru cat mai usor! De 
la pregatitul hainelor, la pregatitul micului dejun, la scrierea programului 
din ziua respectiva, toate sunt bune atunci cand trebuie sa sari din pat 
dimineata si sa incepi. Dar cel mai important din toate acestea: dac a V r e i 
s a  t e  t r e z e s t i  d i m i n e ata p l i n a d e  e n e rg i e  s i  V i ata ,  t r e b u i e  s a t e  b ag i 
i n  pat  d e V r e m e!



I U N I E  2 0 1 8

83

Cu cat intelegem mai multe lucruri despre sanatatea mentala, cu atat invatam ca 
exista mai multe moduri de a avea grija de ea. Terapia muzicala este unul dintre 
aceste moduri, o forma a psihologiei, care ar putea fi exact ce ai TU nevoie!

MUZICA
SANATATEA MENTALA&



famost

I U N I E  2 0 1 8

84

STIL DE VIATA

M
uzica ne ajuta si ne da un sens 
vietii, dar si o anumita eliberare 
emotionala. Anticiparea si 
experimentarea emotiilor create 
de muzica (acele frisoane, la fel ca 
“pielea de gaina”), elibereaza ceea 
ce este cunoscut ca dopamina, 
conform cercetarilor efectuate. 
Dopamina este asociata cu placerea, 
iar sistemul nostru este activat de 
regula prin mancare, sex si anumite 
droguri; muzica este un stimul 
acustic cu aceleasi efecte.

Trebuie retinut faptul ca fiecare 
dintre noi avem abilitati si instincte 
legate de muzica; gandeste-te la 
insusirile unei melodii - volum, 
intensitate, tempo, ca un mod de 
exprimare al manifestarilor/ trairilor 
tale : ras, plans, oftat, vorbit. De 
aceea, muzica este asociata unei 
forme clinice de psihologie. Terapia 
prin muzica reprezinta aplicarea 
diferitelor tehnici ale muzicii de la 
scriere, compunere, la improvizatie, 
pentru gestionarea sanatatii 
mentale.

In cadrul sesiunii de terapie prin 
muzica, terapeutul va folosi muzica 
pentru a oferi un spatiu sigur pentru 
exprimarea nonverbala a emotiilor; 
acest lucru, este similar celui in 
care comunicarea este una verbala. 
De retinut este faptul ca terapia 
prin muzica a fost recunoscuta ca 
diploma in SUA inca din 1944.

Terapeutii specializati au observat 
o crestere in ultima perioada a 

celor care imbratiseaza aceasta 
forma de terapie, care, le permite 
sa ocoleasca gandirea rationala. 
Terapia muzicala poate avea de 
asemenea, un impact foarte mare si 
asta datorita modului cum aceasta, 
afecteaza creierul. Muzica este un 
fenomen care implica tot creierul, 
ea fiind ca un sistem in care 
vibratiile sunt traduse in sunete si 
care, la randul lor, formeaza modele 
si structuri.

Toti avem un raspuns emotional, 
mental si fizic in privinta acestor 
structuri, carora le atasam 
semnificatii.  Muzica are capacitatea 
de a atinge ierarhia lui Maslow: 
nevoi fiziologice, siguranta, 
apartenenta, nevoia de stima, auto 
actualizarea. Cele patru functii 
ale psihicului : gandirea, simtirea, 
senzatia, intuitia - sunt integrale 
experientei muzicale.

Prin intermediul improvizatiei, 
compozitiei, analizei lirice, miscarea 
si ascultarea muzicii, comunici 
ceea ce simti, dand-i un sens si o 
intelegere terapeutului.

Terapeutii muzicali sunt instruiti 
pentru a asculta emotiile si relatiile 
exprimate prin intermediul muzicii 
de catre un pacient, care canta la 
un instrument sau este angrenat in 
muzica. Si nu trebuie sa fii vreun 
talent muzical pentru a incerca 
terapia prin muzica, iar terapeutii 
muzicali au cunostintele necesare 
pentru a gestiona situatiile 

pacientilor, la orice nivel; acest lucru 
include miscari ale corpului, sunete 
vocale usoare, toate expresii ale 
muzicii.

Anumiti specialisti, afirma 
faptul ca terapia prin muzica este 
unica prin modul prin care fiecare 
stie sa relationeze cu muzica, ei 
afirmand ca exista in fiecare dintre 
noi o receptivitate la muzica. 
Toti raspundem la ritm, melodie, 
armonie, indiferent ca suntem 
bolnavi sau raniti, avem handicapuri 
fizice sau mentale.

Un studiu pe 400 de persoane 
cu scopul de a arata efectele 
muzicii prin terapie, s-a desfasurat 
prin compararea acesteia cu 
psihoterapia verbala. Studiul a 
masurat diferentele dintre cei doi 
stalpi ai terapiei prin muzica: activa 
- atunci cand canti/interpretezi 
muzica si receptiva - cand 
asculti muzica. Concluzia a fost 
urmatoarea: terapia prin muzica 
imbinata cu terapia verbala, este 
mult mai eficienta comparativ cu 
terapia verbala singura. Terapia 
muzicala reduce simptomele 
depresive si anxietatea, ajutand 
la imbunatatirea functionarii in 
parametrii normali.

Terapia verbala inseamna ca 
vorbesti cu terapistul, dar analiza 
lirica poate aborda sentimentele 
intr-un mod diferit de cel verbal, 
sentimente care pot fi foarte dificil 
de exprimat prin intermediul 
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cuvintelor. Ca pacient, esti incurajat 
sa interpretezi versurile in functie 
de intelegerea ta interioara, 
tematica versurilor putand fi 
aplicata obstacolelor din viata ta. 
Fiecare dintre noi avem o melodie 
cu care rezonam profund si pe care 
o apreciem, ii putem analiza lirica, 
oferind oportunitatea de a identifica 
versurile melodiei care se identifica 
cu experientele tale si cu ceea ce 
simti.

Anumite sesiuni muzicale contin 
crearea muzicii cu instrumentele, 
cum ar fi tobe mici si shakers, iar 
terapia incepe cu un cantec de 
salut, pentru a ajuta terapeutul 
si pacientul sa se salute si sa 
intre in atmosfera. Uneori, sunt 
compuse melodii, scrise versuri 
pentru melodii, pentru a ajuta 
la exprimarea emotiilor; alteori, 
anumite cantece cunoscute sunt 
sunt fredonate sau cantate pentru 
atenuarea anxietatii. Sunt folosite 
de asemena, melodii pentru 
miscare, dans, desen, arta, scris, 
vorbit si orice improvizatie poate 
fi la fel de binevenita. O melodie 
de ramas bun, semnifica faptul ca 
sedinta este pe sfarsite. In mod 
particular, improvizatia chiar poate 
exprima emotiile, intensitatea 
scazuta sau crescuta, intensificarea 
anumitor pasaje sau orice alte 
aspecte, pot duce la ineterpretarea 
sentimentelor.

Anumiti pacienti, fiind ei insisi 

compozitori ai unor melodii, 
ii poate ajuta la validarea si 
construirea valorii de sine. Tot ceea 
ce ei creeaza, reprezinta povestea 
lor, reflectandu-le experientele si 
emotiile.

Daca iti doresti sa practici terapia 
prin muzica dar nu prea te incanta 
sa o faci singur, mergi pe o sesiune 
de terapie in grup. Intr-o astfel 
de sesiune, membrii grupului vor 
auzi muzica, vor fi conectati cu 
ceilalti membrii sa faca muzica. 
Impartasirea experientei, ii poate 
ajuta de asemenea pe membrii 
grupului, sa se conecteze cu 
provocarile celorlalti, fiecare avand 
un background diferit.

Exista posibilitatea ca aceste 
terapii sa se poata desfasura si 
online, existand saituri specializate 
cu astfel de terapeuti.

Multe persoane asculta muzica, 
danseaza sau canta, cand se simt 
intr-un anumit fel, cand au o 
anumita stare. De exemplu, cand 
o persoana este suparata/furioasa, 
asculta o melodie care o linisteste si 
o face sa se simta bine. Majoritatea 
celor dintre noi, pot beneficia zilnic 
de muzica in timp ce avem activitati 
care sa ne calmeze, indiferent ca 
meditam, ne relaxam, sau pur si 
simplu o ascultam, dansam pe ea, 
scriem sau citim; permitand muzicii 
sa ne inconjoare, avem parte de 
energie mai multa, noi idei sau 
motivatii. In cazul in care cantam la 
un instrument, ne putem ‘descarca’ 
supararea si frustrarea, folosindu-le 
(tobele, de exemplu).

Pentru promovarea relaxarii, 
trebuie ascultata muzica linistitoare, 
in timp ce practici respiratia 
profunda. Daca ai nevoie de a 
gestiona si indeparta durerea, 
asculta muzica care ajuta mintea 
sa se concentreze spre alte lucruri, 
decat confortul pe care il resimti. 
Si nu te judeca daca abilitatile tale 
de a folosi un instrument muzical 
nu sunt cele mai bune sau daca faci 
greseli in timp ce canti; ideea este 
sa lasi ca totul sa mearga natural.
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1CUM FUNCTIONEAZA?

Betele de bambus sunt special netezite si au diverse 
dimensiuni pentru a putea fi folosite la masarea 
diferitelor parti ale corpului. Tehnica aplicata la acest 
tip de masaj este cea de rotire  - alunecare a betelor de 
bambus prin miscari realizate din incheietura mainii. 
Terapeutul realizeaza si miscari de presiune care 
relaxeaza muschii si tonifica tesuturile pielii. Prin miscarile 
rulate, suprafata este drenata, iar toxinele sunt eliminate.

Masajul cu bete de bambus se poate aplica pe tot 
corpul, ori pe anumite segmente ale corpului (lombar, 
toracal, la nivelul talpilor, la nivelul membrelor superioare 
sau inferioare), foarte apreciat fiind masajul facial cu 
bete de bambus. Incearca aceasta metoda exotica 
de relaxare, revitalizare si remodelare corporala, iar 
rezultatele nu vor intarzia sa apara!

BAMBUSUL 

REPREZINTA PENTRU 

ASIATICI PLANTA CE 

STIMULEAZA FERICIREA, 

SANATATEA, LINISTEA SI 

ALINAREA.

2CUM SUNT BETELE DE BAMBUS?

Bambusul reprezinta pentru asiatici o planta 
exceptionala ce stimuleaza fericirea, sanatatea, linistea 
si alinarea. Masajul cu bambus este mai profund decat 
un masaj traditional si se realizeaza cu ajutorul tijelor de 
bambus de diferite dimensiuni. Tijele de bambus sunt 
asemanatoare trestiei, dar au o circumferinta mai mare, 
fiind suple, dar si robuste, ele reprezentand un accesoriu 
perfect pentru masaj, pentru ca accentueaza puterea 
miscarilor efectuate de masoterapeut.

Bambusul reprezinta un material pe cat de usor 
si flexibil, pe atat de ferm, ceea ce face ca betele de 
bambus sa fie simplu de manipulat, fiind special netezite 
si avand diverse dimensiuni pentru a putea fi folosite la 
masarea diferitor parti ale corpului.
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BENEFICII ALE MASAJULUI
CU BETELE DE BAMBUS:

- Combaterea celulitei.

- Tonifierea musculaturii.

- Stimularea sistemului limfatic si a circulatiei.

- Detoxifierea organismului.

- Modelarea armonioasa a corpului.

- Alungarea oboselii.

- Detensionarea musculaturii.

De exemplu, pentru masarea spatelui se utilizeaza 
un bat mare, pentru picioare, abdomen si brate se 
folosesc doua bete medii, iar pentru fata  - doua bete 
foarte mici de bambus.

Masajul cu bete de bambus se realizeaza astfel: se 
unge cu ulei zona ce trebuie masata, apoi cu ajutorul 
batului de bambus se aplica o tehnica diferita de 
celelalte folosite in masaj si anume miscari de rotire 
- alunecare, realizate din incheietura mainii. Prin 
miscarile rulate, suprafata corpului este drenata, iar 
toxinele sunt eliminate, dispar micro si macro nodulii 
celulitici, iar prin miscarile de presiune, tonifiaza 
si relaxeaza muschii. Acest masaj produce senzatii 
variate ce nu pot fi inlocuite de nicio alta terapie, 
avand o textura si o duritate diferita, producand un 
efect specific asupra corpului. Acest tip de masaj 
are numeroase efecte: anticelulitic, drenant, tonic, 
energizant si detoxifiant.

3

SPLENDIDA
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1 2STIMULEAZA ACTIVITATEA 
INTREGULUI CORP

Ventuzele din sticla nu puteau fi folosite oriunde. 
Nimeni nu isi dorea semne vinete pe fata sau pe gat 
si probabil ca multe femei le-ar fi refuzat chiar si pe 
maini. Atunci cand vorbim despre ventuze din silicon, 
situatia se schimba automat. Vacuum-ul creat de 
acestea, este unul mai redus si invinetirea pielii nu 
apare decat in situatiile extreme, atunci cand ventuzele 
sunt tinute prea mult pe corp. In plus, ele sunt mereu 
transparente, deci poti vedea atent orice schimbare la 
culoare a pielii.

Tocmai de aceea, masajul cu ventuze din silicon 
este unul dintre cele mai bune cand vine vorba despre 
relaxarea corpului, dar si despre stimularea activitatii. 
Practic, el pune sangele in miscare si nu doar pe zone 
restranse, ci in general. Atat timp cat exista ventuze 
pentru spate si picioare, maini, fata sau gat, este clar 
ca masajul poate fi aplicat oriunde. In plus, beneficiile 
lui pot fi observate si la nivel muscular, reusind sa 
revigoreze corpul cu ajutorul sedintelor saptamanale, 
care pot sa nu depaseasca 30 de minute.

MASAJUL CU 

VENTUZE DIN 

SILICON ESTE UNUL 

DINTRE CELE MAI BUNE 

CAND VINE VORBA DESPRE 

RELAXAREA CORPULUI, DAR 

SI DESPRE STIMULAREA 

ACTIVITATII.

ELIMINA DURERILE

Durerile musculare sunt des intalnite in ziua de 
astazi. Stam foarte mult pe scaun si ne miscam rar, de 
aceea corpul nostru nu raspunde bine dupa perioadele 
mai lungi de efort. Masajul cu ventuze, mai ales cel 
destinat picioarelor sau spatelui, are rolul de a elimina 
durerile musculare dupa doar cateva sedinte. Poate 
ca primele schimbari ajung sa se simta chiar si dupa 
prima sedinta, dar pentru niste rezultate generalizate, 
este bine sa mergi la cel putin sapte sedinte. Iar pentru 
ca starea de bine sa se mentina, poti folosi ventuzele si 
acasa dupa ce le-ai vazut in mainile unui specialist.

O alta utilizare a masajului cu ventuze este 
eliminarea durerilor de cap. Pentru aceasta, este 
nevoie fie de masarea fetei, fie de cea a ochilor. Insa, 
pentru aceasta, ai nevoie de niste ventuze specializate, 
cele mai mici de pe piata. Chiar daca beneficiile sunt 
importante, atat masajul in zona fetei si mai cu seama 
in cea a ochilor poate fi destul de periculos (fiecare 
minut in care ventuza este tinuta prea mult iti poate 
lasa o vanataie) si de aceea ar trebui lasat in seama 
specialistilor.
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3TE SCAPA DE CELULITA

Indiferent ca ne place sau nu (si desigur, nu ne place), celulita este o parte din viata 
celor mai multe femei. Grasimile adunate sub piele sunt foarte greu de eliminat, si doar 
prin dieta si foarte mult sport te poti asigura ca nu vei avea celulita. Metode foarte simple 
pentru a scapa de ea nu exista, dar daca vrei o mana de ajutor, ventuzele medicinale 
pot fi utilizate si pentru eliminarea celulitei. Tot va fi nevoie de un stil de viata echilibrat 
(pentru a preveni reaparitia celulitei, dar si pentru a grabi procesul), dar macar vei avea 
un avantaj in plus asupra acestui aspect foarte neplacut.

Masajul anticelulitic necesita achizitionarea unui set nou de ventuze, acesta neputand 
sa fie realizat cu ventuzele clasice pentru spate sau picioare. Un set de ventuze masaj 
impotriva celulitei, va avea insa toate instrumentele de care este nevoie, pentru toate 
zonele corpului care ar putea sa fie afectate. Nu in ultimul rand, pentru a creste eficienta 
masajului, acesta poate sa fie insotit si de utilizarea unor uleiuri de masaj. Cat despre cine 
ar trebui sa il faca, specialistul ar fi prima alegere, dar poti invata sa il faci si acasa.
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Cu o experienta de peste 10 
ani in frumosul domeniu al 

masajului terapeutic, dar si cu 
o dorinta continua de a asimila 
tot mai multe cunostinte si a 
deveni din ce in ce mai buna, 
doamna Butunoi Virginia a 
hotarat intr-o buna zi ca este 
momentul sa predea mai 
departe stafeta acestei nobile 
indeletniciri. Astfel, in cadrul 
Giulia Beauty Academy, ea 
a inceput sa impartaseasca 
din cunostintele si experienta 
acumulate prin intermediul 
cursurilor, tinerilor care doresc sa paseasca pe acest drum, 
dar si celor care doresc sa isi aprofundeze cunostintele si sa se perfectioneze.

Astfel, am considerat oportun sa aflam mai multe despre aceste lucruri si i-am adresat doamnei 
Butunoi Virginia cateva intrebari despre ea si activitatea dumneaei, pe care, va invitam sa le cititi in 
continuare!

De unde aceasta atractie pentru 
masaje? Ce v-a determinat sa va 
indreptati spre acest domeniu?

Masajul este cea mai frumoasa 
meserie cu care noi tehnicienii ajutam 
oamenii suferinzi. Spre acest domeniu 
m-a indemnat nevoia ca loc de munca 
mai sigur.
De cat timp practicati masajul si cu 
cine ati studiat? Cine v-a invatat 
tainele masajelor si care va sunt 
specializarile?

De peste 10 ani. Tainele masajului 
le-am deprins de la primul meu 
lector - Doamna Valeria Toma. De 
aici, au mai urmat inca zeci de alte 
specializari cum ar fi Yumeiho grad I 

cu lector Mirodone Maria, Yumeiho 
gradul II lector Sensei Sorin Iga, 
shiatzu cu Maistru Onoda, terapia 
cranio sacrala grad I si grad II 
cu lector Mihaela Gugu, Scoala de 
asistenti medicali pe specializarea 
balneofiziochinetoterapie si 
recuperare cu lector chinetoterapeut 
Aura Damian, Scoala de Formator 
cu lector Iulia Barna.
Considerati ca cei din jur sunt mai 
deschisi astazi in privinta efectelor 
benefice ale masajelor terapeutice?

DA. Sunt mult mai deschisi.
Care din toate aceste tehnici va este 
mai aproape de suflet?

Terapia craniosacrala.

“
Nimic in viata nu e 

intamplator si imposibil!
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Cum ati ajuns sa colaborati cu 
Giulia Beauty Academy?

Iubesc atat de mult aceasta 
meserie, iar dorinta mea de a-i 
invata si pe ceilalti tainele masajului, 
s-a indeplinit cunoscand-o pe 
doamna fondator al scolii Giulia 
Beauty Academy, care mi-a oferit 
prilejul de a invata si alti tineri 
dornici de a cunoaste aceasta 
frumoasa meserie.
Ce invata elevii la cursurile 
dumneavoastra in cadrul Giulia 
Beauty Academy? Cu ce specializari 
pot pleca in momentul in care au 
diploma in mana?

Cursul scolii noastre este un curs 
complex de gradul III de calificare 
profesionala, care cuprinde toate 
tehnicile cunoscute cum ar fi: 
tehnica drenajului limfatic, masajul 
terapeutic, masajul reflexogen si 
masajul de relaxare, sportiv si tehnici 
de manevrare a pacientilor.
Ce ar trebui sa stie un cursant care 
vine la cursurile dumneavoastra? La 
ce ar trebui sa se astepte?

Ar trebui sa stie ca pe parcursul 
celor 9 luni de curs, va ajunge sa 
iubeasca masajul si pacientii carora 
se dedica.
Care sunt cele mai intalnite 
afectiuni pe care dumneavoastra le 
puteti trata cu ajutorul masajului?

Migrenele, insomniile, 
spondilozele si mai ales sciatica.

Doriti in continuare sa studiati si 
alte specializari din acest domeniu 
sau va limitati doar la a-i invata pe 
tinerii cursanti?

Da, imi doresc sa am sansa de 
a lucra si a invata si alte noutati cu 
specialistii in domeniu.
Aveti un sfat, recomandari, pentru 
cei care isi doresc sa imbratiseze 
aceasta cariera si sunt la inceput de 
drum?

Sa lucreze cat mai mult ... stiti 
cum e “exercitiul este mama 
invataturii”. Daca nu faci cu drag 
aceasta meserie, pacientii te vor 
simti si nu vei fi un tehnician pe 
masura.
Aveti un motto care sta la baza a tot 
ceea ce faceti?

Nimic in viata nu e intamplator si 
imposibil!
Va multumim pentru prezenta si va 
dorim mult succes in continuare!

Multumesc frumos din suflet si 
eu!



SPECIALIZARI

Stilizare sprancene / Bio-laminare gene / Extensii Gene Fir cu Fir / Aerografie / Auto-Machiaj / Machiaj Artistic / Machiaj 
Avansati-Conturing & Highlighting / Forme Extreme Unghii Gel / Pictura Unghii /Manichiura Semipermanenta / 

Micropigmentare / Microblading / Extensii Par Keratina / Stilizare sprancene Henna Spa

CURSURI DE BAZA ACREDITATE

Cosmetician /  Machior / Stilist protezist de unghii / Coafor-Frizerie Manichiura-Pedichiura / Tehnician Maseur / Masaj 
Somatic / Masaj Reflexogen / Masaj Terapeutic & Drenaj Limfatic

CE VREI 
SA FACI 

CU 
VIITORUL 

TAU?

TU?

www.academiademake-up.ro
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EUFORIA 

Cu un nume predestinat pentru 
a face lucruri minunate pentru 

femei, salonul de infrumusetare 
EUFORIA CONCEPT, a aniversat 
recent 5 ani de existenta, ani in care 
a trebuit sa dovedeasca zi de zi, 
ora de ora, fiecarei cliente in parte, 
profesionalismul, viziunea si dragostea 
pentru frumos, specifice unui astfel de 
loc de rasfat care se respecta.

f o t o g r a f i i  :  F A M O S T
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Pentru a marca acest moment, intr-o atmosfera 
destinsa, am schimbat cateva cuvinte cu managerul si 
sufletul euforia ConCept - adriana iVan, urmand ca 
in editiile urmatoare, sa va prezentam mai amanuntit 
serviciile oferite, filosofia care ghideaza toate activitatile, 
alaturi de lucrurile frumoase care se petrec in acest loc. 



Intrebata care este etimologia numelui salonului de 
infrumusetare si care a fost motivul pentru care a luat 
nastere acest loc minunat, adriana iVan ne-a raspus ca 
si-a dorit sa faca altceva decat ce era pe piata la momentul 
respectiv, intr-un mediu calduros si placut, care sa fie 
dominat de entuziasm si stare de bine:

Euforia ConCEpt - asa cum ii spune numele,
s-a nascut din entuziasmul de a spune ceva

in acest domeniu pe care il descoperisem
cu mai bine de 7 ani inainte si din dorinta de a-mi face 

meseria devenita o pasiune in propriul stil
si avand propria amprenta!

Un stil mai apropiat de fiecare cerinta a fiecarei cliente, 
intr-un ambient placut, calduros, aerisit,

unde sa imi pot exprima entuziasmul!

“
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“ “

Perfectionista si gata oricand sa o ia de la inceput daca 
este nevoie sau ceva nu merge asa cum isi doreste sau cum 
este normal, dupa doi ani de existenta, adriana a hotarat 
sa schimbe locatia:

Managerul apreciaza oamenii si in mod deosebit pe cei 
vizionari, dornici sa progreseze si care sunt alaturi de salon 
trup si suflet ...

Dupa 2 ani intr-o locatie in care nu ne-am regasit,
ne-am reinventat intr-o locatie noua

si avand un personal care face ca fiecare clienta sa 
devina eroul principal; aflam ce isi doreste, ce i se 

potriveste si o putem sfatui
ce ar avantaja-o cel mai bine!
De curand, am aniversat 5 ani

si pot spune ca am chiar mai mult entuziasm ca la 
inceput, am pus mult suflet in cea ce fac,

dar si in oamenii cu care formez astazi o echipa!
O echipa in care

am investit profesional si material!

Ma bucur de asemenea, sa am omul de baza cu care am 
pornit - in persoana doamnnei Luci - un profesionist in 

domeniul manichiurii,
unde clientele noastre se pot bucura de manichiura 

perfecta, cea mai potrivita pentru ea: de la cea clasica si 
pana la cea de generatie viitoare

a manichiurei Spa si cea BIO fara uscare
la lampa UV si fara pilire!
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Desi impartita intre timpul acordat
familiei si salonului, machiajul a ramas pasiunea mea 

cea mare! Cam asa au trecut mai bine de 12 ani
de cand fac aceasta meserie si constat ca mai am 

multe de spus in acest domeniu, visand sa dam drumul 
cursurilor de make-up!

Am o gandire ambitioasa in care se regasesc si doua din 
motto-urile mele favorite,

"Cel mai mare esec este sa nu incerci!"
"Odata ce ai descoperit ce iti place, fii cea mai buna in 

ceea ce faci!", 
si care, cu siguranta ne vor ajuta sa progresam si sa 

ajungem acolo unde ne dorim!

“
Cu siguranta dorinta de evolutie si ambitia de a fi Cel Mai 

bun vor fi rasplatite, trebuie doar sa muncim si sa invatam in 
continuare, lasand timpul sa aseze lucrurile. In acelasi timp, 
va invitam sa ne urmariti pentru a vedea lucruri frumoase, 
proiecte interesante si care, speram sa sa placa si sa va 
starneasca curiozitatea sa calcati pragul acestui frumos loc, 
asta daca nu ati facut-o pana acum!

Reusind sa-si imparta timpul intre salon si familie, 
adriana recunoaste ca machiajul ramane cea mai mare 
pasiune si stie ca lucrurile frumoase abia de acum incep sa se 
intample :
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ikVara 2018 vine increzatoare, iar noi trebuie sa o intampinam si sa fim in tendinte, cu 
un LOOK natural, cu o piele care sa arate foarte sanatoasa si sa straluceasca. Zilele 
calduroase cer un aspect mult mai luminos comparativ cu vremea rece, iar aceasta 

perioada este una ideala pentru a folosi si a incerca noi produse. Si, indiferent de machiaj si modul 
cum te aranjezi, nu trebuie sa ai un LOOK care sa fie desprins de pe podiumurile de prezentare; 
poti fi la fel de actualizata urmarind anumite secrete, modalitati corecte de folosire a produselor, 
iar cele din urma, asa cum recomanda si specialistii, produsele trebuie sa fie de calitate!

FRUMOASA 
si



I U N I E  2 0 1 8

99

BLUSH

Pentru a fi in tendinte in acest 
sezon, foloseste blush de culoarea 
trandafirului pentru a iesi in 
evidenta, pentru un aspect 
proaspat si pentru a fi parte a 
naturii; dar la fel de indicate 
sunt si nuantele soft de roz si cele 
maronii. Indiferent de varsta, 
nuanta de blush potrivita tonului 
pielii, face diferenta machiajului 
total, brandurile intrecandu-
se prin ofertele lor, cu produse 
cremoase, sub forma de pudra sau 
semipudra.
DINTRE SECRETE . . . acum este 
un moment bun sa reconsideri 
modul in care aplici blush-ul. In 
loc sa te concentrezi pe obrajii 
care iti pot face chipul sa arate 
mai lat, foloseste culoarea doar 
sub ei. Concentreaza culoarea 
acolo, pentru ca apoi, sa o ‘duci’ in 
golurile maxilarului usor, creand 
un contur frumos cu blush-ul. Un 
alt secret, ar fi folosirea blush-
ului pe post de fard de ochi, 
dand usor pe partea pleoapelor, 
oferindu-ti un aspect finish foarte 
istet.

MASCARA

Genele ciufulite sunt in tendinte 
in acest sezon, iar scopul tau 
este acum sa imbunatatesti acest 
aspect, adapatand ce este la moda 
caracteristicilor tale, pentru a se 
adapta perfect. Genele incarcate, 
groase, aglomerate, nu mai sunt 
in tendinte, iar atentia trebuie sa 
se concentreze pe modul cum le 
aranjezi acum. Mergi pe produse 
care le creste voluMul!
SFAT : folosind o perie incarcata 
cu rimel, mergi pe toata 
lungimea genelor de la radacini 
spre varfuri, apoi mai adauga 
cateva straturi, dar doar de la 
mijloc pana la varfuri! Aceasta 
modalitate de a-ti da genele cu 
rimel, stopeaza impresia ca par 
incarcate si iti lumineaza chipul, 
facand in acelasi timp si ochii sa 
para mai mari.

BAZA DE  MACHIAJ

In acest sezon, baza nu 
e doar despre a acoperi 
pielea, dar si de a o 
imbunatati, asa ca, incearca 
sa creezi un echilibru prin 
masarea pielii si finisarea 
uniforma. Majoritatea 
brandurilor includ astazi 
ingrediente care ingrijesc 
pielea, cum ar fi vitamina 
E, astfel ca, poti folosi 
fara nicio problema aceste 
produse, asigurandu-ti in 
acelasi timp si ingrijirea 
pielii.
SFAT: dupa ce ti-ai pregatit 
pielea cu un bun hidratant 
si un primer iluminator, 
adauga putina baza de 
machiaj - indiferent sub ce 
forma o ai si imprasti-o de 
la nas spre exterior. Insista 
mai mult in zona nasului 
si sub ochi, aceste zone 
aratand obosite sau rosii, 
apoi mergi spre exterior; fii 
sigura doar, sa Nu abuzezi iN 
priviNta caNtitatii!

O b t i n e  u n  L O O K  a c t u a l i z a t ,  c i t i n d  u r m a t o a r e l e !
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CREIONUL DE  OCHI

Liniile fine pe care le 
trasezi cu creionul la gene 
sau pe linia apei, nu doar ca 
sunt in tendinte in aceasta 
perioada, dar ofera un 
aspect extra. Fie ca folosesti 
un liner lichid sau nu, 
majoritatea produselor noi 
sunt cremoase - topindu-se 
practic in zonele delicate 
ale ochilor, asa ca nu ezita 
sa le folosesti!
SFAT : daca nu esti 
increzatoare cu linerul sau 
iti doresti sa-l aplici pe 
fuga, mergi pe negru, nud 
sau un maro usor, nuante 
care merg foarte bine in 
jurul ochilor. Apoi, clipeste 
de cateva ori, ca sa vezi ca 
totul este in regula si . . . 
cam asta e.
Daca iti doresti un LOOK 
clasic, alege varianta 
lichida, apasa varful 
linerului pe linia genelor 
superioare, apoi mai mergi 
cu inca o miscare inapoi 
pentru a umple anumite 
goluri, apoi da-i un aspect 
neted cu ajutorul unei 
dischete de bumbac umede.
Pentru a accentua 
ochii, descrie o forma 
asemanatoare unei jumatati 
de migdala in colturile 
exterioare ale ochilor, apoi 
tapeaza usor in gene pentru 
a ascunde marginile.

RUJUL

Poti uita de nuantele nude 
si fructe de padure, aceasta 
perioada permitandu-ti o 
culoare mai indrazneaza si 
luminoasa pe buze, la fel 
ca si aspectul glossy. Un 
pariu sigur este o nuanta 
in tendinte al intregului 
sezon primavara vara 2018, 
un rosu-portocaliu, care se 
potriveste oricarei nuante 
a pielii si oricarei varste. 
Mai mult, aceasta nuanta 
face dintii sa para mai 
albi, un motiv in plus sa 
zambesti cat mai des; o alta 
parte buna este aceea ca 
se potriveste cam la orice 
tinute.

SFAT : daca nu esti o 
mare fana a culorilor, poti 
amesteca nuanta cu un 
balsam de buze, apoi, cu 
ajutorul varfurilor degetelor 
intinde pe buze. Daca iti 
doresti o forma a gurii mai 
bine definita, foloseste o 
perie de buze si traseaza 
conturul folosind produsul, 
dupa care poti umple 
interiorul; tapeaza cu pudra 
traNslucida peNtru fixare!
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DEPILAGE LLC a anuntat lansarea unei masti de epilare, potrivita 
pentru utilizare in cele mai delicate locuri de eliminare a firelor de 
par. Majoritatea produselor de pe piata sunt sub forma de creme, 
in timp ce masca Depilage se gaseste sub forma de pudra, usor 
dizolvabila in apa. Substanta obtinuta poate fi aplicata in zonele 
problematice in sensul firelor de par timp de 10-15 minute pana 
se fixeaza, apoi indepartata cu o miscare 
hotarata in sens invers cresterii firelor de par. 
Masca Depilage este realizata din produse 
naturale, carbune de bambus, turmeric, ulei 
de santal, menta.
w w w . e p i l a g e . c o m

NU SKIN® RADIANCE MASK 
este o masca faciala hidratanta. 
Avand originea in Japonia, ea 
infuzeaza hidratarea esentiala in 
piele, ajutand-o sa fie moale si 
hidratata. O piele luminoasa si 
hidratata are un aspect luminos. 
In plus fata de aceste beneficii, 
te vei bucura de senzatii placute, 
simtindu-te relaxata si avand o 
senzatie de prospetime. Datorita 
utilizarii unice, marimii si modului 
cum este conceputa, ea este 
foarte practica si ideala atunci 
cand totul este pe viteza.

w w w . n u s k i n . c o m

Poti avea o piele frumoasa cu REGENTIV (Retinol). Poti 
minimiza liniile si ridurile din zona ochilor si de pe gat, 
dar si daunele provocate de soare cu formula avansata - 
The Specialist Serum, cu vitamina E si aloe vera. Vei avea 
parte de un aspect tanar pentru o perioada mai lunga de 
timp! Consulta pagina producatorului pentru oferte mai 
multe si o gama larga de produse!
w w w . r e g e n t i v . c o . o k

NU SKIN® RADIANCE MASK

TEETH WHITENING

REGENTIV

DEPILAGE

Daca iti doresti un zambet perfect, nu mai trebuie sa cauti peste tot 
pentru ca acum exista Dr. Charcoal - un dezvoltator premium specializat 
in detoxicarea dentara si in albirea dintilor. Produsul Natural TEETH 
WHITENING Powder este facut dintr-o combinatie de nuca de cocos si 
carbune, fiind capabil sa indeparteze petele si decolorarea de pe suprafata 
dintilor. Vei avea dinti stralucitori, chiar dupa prima utilizare!

w w w . D r C h a r c o a l . c o . u k

Mai multe 
despre DEPILAGE, 

APASAND
AICI ...

NOUTATI PENTRU 
Indiferent ca iti doresti o piele sanatoasa si radianta, o dantura stralucitoare,
sau pur si simplu o epilare usoara, aici ai produsele care te vor face sa fii perfecta! 

https://famost.ro/articol/masca-depilage-revolutionara
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Nu te astepta la picioarele 
tale si nu le cere niciodata sa 
arate ca cele ale unui supermodel! 
Acestea sunt picioarele tale, 
avand influente genetice ale 
parintilor; ele te ajuta sa fugi de 
ursul din padure, sa te plimbi si 
arata foarte bine cand iesi la un 
eveniment si porti o pereche de 
pantofi eleganti. Atentia trebuie 
indreptata catre ingrijirea si 
rasfatarea lor si nicidecum spre 
perfectiune, oricum ar arata ea!

NU LE COMPARA!
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OASE DE VARA
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PERIEREA

Periatul pielii este noul scrub, eficient si 
necostisitor, lasandu-ti pielea relaxata, iar tu - 
simtindu-te foarte energica! Ideal ar fi sa poti apela 
la un specialist, dar este genul de procedura de 
infrumusetare care poate fi facuta si de tine; o poti 
face zilnic, inainte de dus ! Aceasta periere stimuleaza 
circulatia si ii da pielii un aspect proaspat, de aceea este 
indicat si sa investesti intr-o perie de calitate. Incepe de 
la talpile picioarelor, urca pe picioare pana sus la gat; 
atentie sa nu ‘ratezi’ locuri mai ascunse, ca subratele, 
gatul, spatele incheieturilor picioarelor.

HIDRATAREA

Dupa ce te-ai periat/ ras/ spalat, foloseste o crema 
hidratanta bogata in uleiuri ! Uleiul de nuca de cocos 
este un antibacterial si antifungic natural, dar si un 
bun hidratant. Atunci cand stii ca vei fi expusa soarelui, 
crema hidratanta trebuie neaparat sa aiba SPF; 
exfolierea iti face pielea foarte sensibila cand intra 
in contact cu razele solare. Bea multa apa, consuma 
fructe si legume, redu cantitatea de sare ingerata, ceea 
ce va ajuta de asemenea la reducerea retentiei apei.

DEFRISAREA

Cea mai buna perioada pentru a-ti rade picioarele, 
este cea dupa exfolierea picioarelor cu ajutorul unei 
perii de corp sau a unui scrub. Intai de toate, umezeste-
ti picioarele si foloseste o crema decenta de ras pe 
care o poti fura de la partener, mult mai eficienta 
comparativ cu sapunul. Epilatul trebuie facut dupa 
cateva zile dupa exfoliere si trebuie sa lasi sa treaca cel 
putin 24 de ore pentru spa sau plaja.

STRALUCIREA DE AUR

Putina culoare poate ascunde multe imperfectiuni; 
mergi pe produse care sunt subtile si care iti pot 
‘construi’ gradual culoarea perfecta. Anumite produse 
iti pot oferi o culoare mai mult decat ok in cazul unei 
urgente (eveniment neasteptat), dandu-ti un aspect 
usor de bronz de soare, iar partea buna este ca poti 
‘scapa’  de bronz printr-o simpla spalare .

MACHIAJUL

Daca nu vrei sa te bronzezi, dar iti doresti totusi 
putina culoare, trateaza-ti picioarele, asa cum o faci cu 
tenul! Exista pe piata multe produse care acopera 
instant intr-un mod frumos, orice baza de machiaj in 
tonul pielii tale fiind buna. Poti aplica de asemenea 
bronzer sau pudra pe toata lungimea picioarelor, sau 
chiar putin highlighter de-a lungul osului picioarelor 
pentru o extra stralucire.

TONIFIEREA

Nu ai parte de picioare tonifiate peste noapte, 
ele fiind rezultatul multor genoflexiuni, intinderi, 
transpiratie si in anumite cazuri, durere. Dar, in caz 
de urgenta, poti incerca varianta de impachetare 
a picioarelor; aceasta procedura nu doar ca iti face 
pciuioarele mai ferme, dar iti si lasa o piele fina ca 
de bebelus. Pentru a avea rezultate pe termen lung 
- picioarele si fundul tonifiate, incearca sa mergi cat 
mai mult, urca treptele in detrimentul liftului si cat se 
poate, lasa masina acasa. Si pentru ca este si vara, nu 
ai nicio scuza !Designed by Bearfotos / Freepik
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Tehnologia SHR E-LIGHT a revolutionat epilarea definitiva, facand-o total nedureroasa. A 
oferit, in plus, si o solutie pentru pielea bronzata, pentru parul roscat si pentru foliculita 

(firele incarnate). Sigur, cu efecte vizibile si certificat medical, acest tip de epilare il poti efectua 
in orice perioada a anului, la epsilon galati.

In urma cu 2 ani, am adus in premiera in Galati aparatura cu Tehnologia SHR E-LIGHT. 
Astfel, la Centrul epsilon, atat doamnele si domnisoarele, cat si domnii pot beneficia de toate 
avantajele epilarii definitive cu SHR E-LIGHT, tehnologie care se dovedeste a fi superioara 
celorlalte tehnologii cu lumina pulsata. 

Mai mult, la epsilon avem o clasa superioara a aparatului bazat pe aceasta tehnologie: 
aparatura certificata medical Intense 5000 SHR E-LIGHT, o versiune mult imbunatatita a 
Intense 3000 SHR E-LIGHT.

EPILARE DEFINITIVA
CU LUMINA PULSATA SHR E-LIGHT

t e x t  :   e p s i l o n  g a l a t i  /  f o t o  :   f a M o s t
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CE ESTE SHR E-LIGHT ?

SHR inseamna super hair reMoVal si are la baza principiul luminii pulsate: flashul 
luminos emis este absorbit de diferiti pigmenti din firul de par, ajungand pana la radacina, 
care va fi, astfel, atrofiata. Performanta ridicata si rezultatele vizibile inca de la prima 
sedinta de epilare cu SHR vin din faptul ca aceasta tehnologie reda flashuri de energie de 
pana la 15 impulsuri (spre deosebire de IPL si SPL, care au mai putine). In loc de mai 
putine flashuri cu energie mai mare, SHR are mai multe impulsuri cu o cantitate mai mica 
de energie, ceea ce inseamna ca va avea aceleasi rezultate rapide, dar fara a afecta epiderma 
de pe zona tratata. 

Aparatura cu SHR poate fi setata automat sau manual, ceea ce inseamna ca avem un 
control de mare precizie asupra tratamentului: cosmeticianul epsilon va putea personaliza 
numarul si intensitatea impulsurilor tinand cont de factorii stabiliti la consultatia gratuita 
realizata inainte de sedintele de epilare definitiva (tip de ten / piele, culoarea firului de 
par, zona vizata). 

Bineinteles, o epilare eficienta inseamna ca toate firele de par sunt supuse tratamentului 
- iar cum firele de par au diferite etape de crestere, este evident ca pentru a avea efectele 
scontate este nevoie de minim 6 sedinte pentru zona aleasa pentru indepartarea parului 
nedorit. Numarul maxim este de 12 sedinte - intrucat de la persoana la persoana difera 
tipul de par si culoarea pielii si a firului de par.

ApArAturA 
cu SHr poAte 

fi SetAtA 
AutomAt SAu 
mAnuAl, ceeA 
ce inSeAmnA 
cA Avem un 
control de 

mAre precizie 
ASuprA 

trAtAmentului.

Am raspuns numeroaselor alte intrebari despre epilarea definitiVa cu SHR E-LIGHT si pe site-ul 
nostru, www.epsilongalati.ro, iar raspunsurile le poti consulta AICI:

http://epsilongalati.ro/epilare-definitiva-corporala
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CUM ARE LOC O SEDINTA DE 
EPILARE DEFINITIVA LA EPSILON 
GALATI?

Inainte de a incepe sedintele, vei primi toate informatiile 
si sfaturile de care ai nevoie sau le poti solicita oricand de la 
cosmeticienii epsilon. Firul de par nu trebuie epilat sau smuls 
inainte, ci doar ras (pentru a ramane intacta radacina, asupra 
careia actioneaza tehnologia SHR E-Light). In ziua sedintei 
poti folosi deodorant, gelul de dus sau alte produse de igiena 
personala, fara nicio problema. Inainte de a incepe tratamentul, 
vom aplica un gel pe zona de epilat, iar tot ceea ce trebuie sa 
faci tu este sa te relaxezi pana se incheie procedura. 

DE CE SA ALEGI EPILAREA 
DEFINITIVA CU SHR DE LA 
EPSILON GALATI?

 Este o procedura certificata medical, sigura si fara 
contraindicatii speciale fata de celelalte tehnologii bazate 
tot pe lumina pulsata.

 SHR este recomandat inclusiv pentru fototipurile 
de culoare mai inchisa, precum si pentru pielea bronzata 
natural ori la solar (care de obicei sunt mai sensibile la 
caldura emisa de acest tip de tehnologii).

 Datorita sistemului de racire în 3 trepte aflat pe 
cristalul aplicatorului, este o procedura fara pic de 
durere; senzatia este de usoara caldura, piscaturile sau 
alt disconfort cu care sunt asociate alte proceduri de 
epilare fiind date uitarii cu totul.

 SHR E-LIGHT este adecvata pe orice tip de piele 
(indiferent de culoare), inclusiv pe cea bronzata natural 
sau la solar.

 Spre deosebire de alte tehnologii care nu indeparteaza 
parul de orice culoare, SHR este recomandata pentru 
orice tip de par (subtire, mediu, gros), de orice culoare 
(gri, negru, blond, roscat).

 Rezultatele sunt vizibile de la prima sedinta (pentru 
epilarea corporala) si incepand cu a 2-a sau a 3-a sedinta 
(in cazul epilarii faciale).

 Rezultate remarcabile in ceea ce priveste foliculita, 
prevenind aparitia firelor incarnate, datorita eficientei 
procedurii.

Pentru alte informatii si sfaturi sau 
pentru consultatia gratuita, te invitam sa ne 
contactezi pe pagina de Facebook Epsilon 
Galati sau Epilare Definitiva in Galati ori la 
telefon 0753 774 566. 

Te asteptam la EPSILON, cea mai 
buna prietena a pielii si a corpului tau, la 
sedintele de epilare definitiva cu SHR E-Light, 
la orice alt tratament facial si corporal sau la 
manichiura si pediuchiura care isi vor colora nu 
doar ziua, ci intreaga viata!
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IN TENDINTE
BUZE       Daca vrei sa fii in tendintele 2018 in ceea ce 

priveste folositul rujului, atunci cu siguranta 

trebuie sa fii si indrazneata! Combinatii de doua 

nuante, nuante contrastante ca intensitate, 

buze intrerupte, ...

Chiar daca la prima vedere pare 
complicat, aceste buze nu se fac 

atat de greu. Inainte de toate, trebuie 
alese doua nuante contrastante, una 
luminoasa si una inchisa. Se incepe 
cu cea inchisa si se aplica incepand 
din colturile exterioare, pana la 
aproximativ sfertul drumului. Aplica 
apoi nuante deschise in centrul 
buzelor si fii sigura ca definesti arcul 
lui Cupidon. Foloseste apoi o pensula 
pufoasa pentru a amesteca cele doua 
nuante si ... cam atat!

In cazul in care doresti un aspect 
mai dramatic, joaca-te cu texturile: 
foloseste o nuanta mata intunecata 
cu una luminoasa sau metalica!
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Pentru a avea un aspect dragut in 
tendinte al buzelor, poti incerca 

o astfel de forma, cheia fiind aici, 
o perie foarta buna de buze. Ca 
nuanta, alege un roz mat si folosind 
peria de buze, traseaza o linie din 
coltul exterior al gurii, pana la arcul 
lui Cupidon, unde este cel mai 
inalt. Continua linia de jos, lasand 
un mic spatiu in centrul buzei si 
termina conturul; umple/coloreaza 
spatiul descris cu rujul, apoi repeta 
procedura si in cealalta parte!

Sa ai la indemana dischete de 
bumbac pentru indepartarea 
machiajului, pentru ca, fiind la 
inceput, e posibil sa ai nevoie de 
cateva incercari!
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1 2 3
Primul catwalk L’Oreal Paris a 

prezentat modelele avand buze cu 
aspect dramatic, din cel putin doua 
nuante.

CuM se faC? Inainte de toate, 
trebuiesc pregatite buzele folosind 
balsam, apoi sterse; pasul urmator 
este acela de a aplica pe buza de sus 
un ruj mat lichid, cea mai potrivita 
datorita faptului ca se scurg mai 
putin. atentie: lasa putin timp sa se 
usuce pentru a nu amesteca culorile! 
Poti incerca pe buza inferioara o 
combinatie de violet si albastru, roz 
si portocaliu, rosu si portocaliu.

Si daca una dintre buzele este 
mai subtire, utilizeaza nuanta mai 
deschisa pentru a atenua acest lucru!
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Cele mai i n d r a z n et e  sunt AICI si ACUM !



Frumusetea si ingrijirea se numara printre 
principalele preocupari ale femeii de 

astazi, cunoscandu-se rolul important pe 
care il are modul cum arata in societate. Iar 
folosirea anumitor produse de calitate, este 
absolut necesara pentru ca rezultatele finale 
sa se ridice la nivelul asteptarilor, dar,

INFRUMUSETARE 
prin EXCELENTA

Iata in continuare unele dintre cele mai bune 
si noi produse care se gasesc pe piata, unele 
din ele aparute si anul trecut, dar care, si-au 
demonstrat eficienta si faptul ca isi merita 
toti banii.

CUM STIM CARE SUNT CELE MAI 
BUNE? CUM NE DAM SEAMA? 
PRETUL MAI RIDICAT NE INDICA 
SI O CALITATE MAI BUNA?
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SISLEY-PARIS BLACK 
ROSE SKIN INFUSION 
CREAM

Sisley-Paris al deja 
cunoscutului Black Rose 
este un clasic de referinta, 
dar noul produs hidratant 
infuzat cu aceleasi ingrediente 
florale, merita la fel de bine 
a fi laudata. Sunt combinate 
multiple tipuri de extracte 
din trandafir negru pentru 
beneficiile pielii, formula sa 
usoara, invigorand pielea. 
Textura cremoasa este 
incredibila, lasand pielea 
catifelata, proaspata si supla, 
cu un miros deosebit.

DIOR vine cu produse la pachet, care nu pot sa-ti 
lipseasca sub nicio forma din dulapior sau geanta 
de mana, daca vrei sa fii la inaltime in ceea ce 
priveste frumusetea:

ADDICT LIP TATTOO
ROUGE DIOR DOUBLE ROUGE LIPSTICK
DIORSHOW PUMP’N’VOLUME
PRESTIGE LA MICRO-HUILE DE ROSE
HYDRA LIFE FRESH HYDRATION SORBET 
CREME.

Fie ca vorbim de balsamul de buze sau ruj, gelurile 
crema sau serurile sub forma de gel (Hidra Life) sau 
cu micro perle de ulei (La Micro Huile de Rose), 
unele dintre ele au efect aproape instantaneu. 
Textura pe care o lasa pielii dupa ce sunt aplicate, 
culoarea, uleiul cu extract de tarndafiri, toate sunt 
necesare pentru a arata fabulos.

CLINIQUE HIGH IMPACT LASH ELEVATING MASCARA

Aceasta formula spumanta este geniala, datorira faptului ca iti onduleaza genele cu 
ajutorul ingredientelor - ca polimerii, si are si durabilitatea foarte mare: ajungi seara 
acasa cu genele perfecte. Faptul ca unul din ingrediente este uleiul de mamey care 
contine vitaminele B6 si C, actioneaza si ca balsam. Aceste rimel este perfect atat 
pentru un efect cat eye, dar si pentru un aspect minimalist; este alegerea ideala daca 
vrei gene curbate, volum si fara ca genele sa se lipeasca intre ele.
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SHISEIDO
WASO LINE TEXTURI INOVATIVE

Ambalaj minimalist, multe ingrediente naturale, multa stiinta in spatele acestor 
produse, cam tot ceea ce is poate dori oricine. Mega-Hydrating Cream hidrateaza, 
dar si minimizeaza aspectul porilor si imperfectiunilor, folosind extract de bujor si 
peptide; Color-Smart Day Moisturize se daapteza tonului pielii imbunatatindu-l, 
Quick Matte Moisturizer ajuta la reducerea productiei de sebum. Produse simple, 
jucause, care dau un un sentiment luxos, formule rafinate si ambalaj elegant, pentru 
o modalitate moderna de ingrijire a pielii.

BIOTHERM
SKIN FITNESS FIRMING & RECOVERY BODY 
EMULSION
LIFE PLANKTON SENSITIVE EMULSION
AQUASOURCE EVERPLUMP NIGHT
BLUE THERAPY CREAM-IN-OIL

Cand vorbim de o ingrijire din cap pana in picioare, gama 
Biotherm este o alegere inspirata. Emulsia bogata in nutrienti 
extrasi din plancton ii ofera pielii un aspect proaspat (Life 
Plankton Sensitive Emulsion), apoi acizii grasi omega 3 si 
omega 6 hraneste pielea (Blue Therapy), in timp ce crema 
de noapte ii ofera pielii in timp ce dormi, acel aspect plin 
si ferm pe care ti-l doresti (Aquasource Everplump Night). 
Dupa antrenament, iti poti masa corpul cu o crema pe baza de 
extract de frunze pentru fermitate si hudratare (Skin Fitness 
Firming & Recovery Body Emulsion).

GIORGIO ARMANI
POWER FABRIC 
LONGWEAR 
HIGH COVER 
FOUNDATION SPF 25

Cu siguranta orice nume 
mare atrage atentia 
asupra produsului, asa 
cum face si aceasta 
baza de machiaj, doar 
ca ea chiar isi face 
treaba. Aceasta formula 
matasoasa, infuzata cu 
ulei, aluneca pe piele; 
formula “pigment 
suspension” ofera 
acoperire, fara a simti 
pielea incarcata. Mai 
mult decat atat, avem 
si protectia impotriva 
UVA si UVB cu SPF 25. 
Specialistii in domeniu 
recunosc ca aceasta baza 
de machiaj aproape ca 
este invizibila, lasand 
pielea sa respire si 
oferindu-i un aspect 
natural. Sunt acoperite 
rosetile, petele si dureaza 
foarte mult.
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KERASTASE PARIS
AURA BOTANICA LINE

Linie de ingrijire a parului fara 
siliconi, sulfati si parabeni; realizata 
cu ingrediente din surse durabile 
si prezentate in ambalaje de lux, ca 
si cum ar fi prilej de sarbatorit. Si 
poate ca si este asa, datorita efectelor 
benefice resimtite dupa folosire, uleiul 
de cocos din Samoa si uleiul de argan 
din Maroco, dand un aspect moale 
si fin firelor de par si impiedicandu-
le sa se increteasca. Vei avea parte 
de un par frumos in fiecare zi si 
nu vei avea constiinta incarcata ca 
produsele folosite iti vor afecta parul 
sau planeta; cu siguranta, altul este 
sentimentul cand ceea ce folosesti, are 96% 
ingrediente naturale!

MAJOR LASH 
MAKER
L’OREAL PARIS 
VOLUMINOUS 
LASH
PARADISE 
MASCARA 

A obtine gene 
separate, lungime, 
volum doar cu un 
singur produs, face 
din acest rimel ceva 
pe care trebuie 
neaparat sa-l ai! 
Este o formula 
catifelata, avand o 
perie care acopera 
fiecare fir in parte 
intr-un mod 
uniform.

MOST MOISTURIZING MAKEUP
NEUTROGENA HYDRO BOOST HYDRATING TINT

Acidul hialuronic nu putea lipsi din ingrijirea noastra si reprezinta acel 
plus care da perfectiune bazei de machiaj. Umple pielea si trateaza pielea 
pornind din interior, oferindu-i hidratarea zilnica necesara.

HIGH-TECH HYDRATOR
AMOREPACIFIC THE ESSENTIAL CREME FLUID

Daca iti doresti o hidratare puternica fara un finish gros al 
unei formule bogate, aceasta formula usoara este noul tau 
prieten. Se pare ca este in top in ceea ce priveste hidratarea 
si in plus, ai parte de protectie in ceea ce priveste protectia 
datorata mediului inconjurator. Fiecare recipient care 
contine aceasta minunatie, are antioxidanti de la 150 frunze 
de ceai verde.

TRENDSETTING 
LIPCOLOR
ESTEE LAUDER 
PURE COLOR 
ENVY METALLIC 
MATTE 
SCULPTING 
LIPSTICK

Cu acest ruj, poti 
prinde doua din 
tendintele acestui 
sezon in privinta 
machiajului: ruj mat 
si ruj metalic si asta 
datorita formulei 
mate, care are o 
nuanta foarte subtila 
de stralucire. Rujul 
cremos aluneca foarte 
usor, un motiv in plus 
sa te bucuri de el.
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I N T R E B A R I & R A S P U N S U R I  F R U M U S E T E | M I T U R I

CE FOLOSESC INTAI: ANTICEARCANUL? SAU BAZA DE MACHIAJ? SAU INTAI 
BAZA DE MACHIAJ, APOI ANTICEARCANUL? Baza de machiaj trebuie sa fie folosita 
prima, exceptie facand cazul in care folosesti un anticearcan corector pentru a acoperi petele. 
Daca incepi cu anticearcanul, vei fi tentata sa folosesti prea mult si vei avea un aspect ’fake’.

UNDE AR TREBUI SA TIN BAZA DE MACHIAJ? Baza de machiaj crema si lichid trebuiesc 
pastrate in locuri intunecate si racoroase. Expunerea solara si caldura, pot usca produsele si separa 
uleiurile continute.

TREBUIE SA FOLOSESC BAZE DE MACHIAJ DIFERITE IN FUNCTIE DE SEZON? 
Raspunsul este DA si asta deoarece nuanta pielii se schimba de la un sezon la altul, fiind mai 
inchisa pe timpul verii. O baza de machiaj deschisa si mata este perfecta pentru vremea calda, in 
timp ce o baza de machiaj hidratanta mai puternic, este ideala pentru vremea rece.

DE CE BAZA DE MACHIAJ ISI SCHIMBA CULOAREA DUPA CATEVA ORE? POT 
PREVENI ACEST LUCRU? Baza de machiaj capata o culoare inchisa atunci cand uleiurile de 
pe piele si oxigenul din aer se amesteca cu pigmentii si dau nastere reactiei chimice : oxidarea. 
Foloseste un primer pentru a preveni acest lucru, acesta actionand ca o bariera intre machiaj si 
piele. Foloseste urban deCay optiCal illusion CoMplexion priMer (R450)!

Mit 1. Primerele si lotiunile hidratante lucreaza in acelasi mod. Ideea este ca ambele hidrateaza, 
doar ca lotiunile hidratante sunt absorbite in piele hidratand-o, in timp ce primerele stau pe piele, 
netezind-o si oferind un ‘teren’ bun pentru aplicarea machiajului.

Mit 2. Culoarea bazei de machiaj trebuie testata pe incheietura mainii. Aceasta parte a corpului 
este una din cele mai luminoase parti ale corpului, asa ca, nu este ideala in aceasta privinta. Cea 
mai buna zona de testat este linia maxilarului.

Mit 3. Faptul ca te machiezi, poate duce la aparitia cosurilor pe fata! Nu intodeauna produsele 
sunt cele de vina; depozitarea inadecvata si lipsa igienei elementare, sunt de cele mai multe ori, 
principalii vinovati. Pentru a preveni aceste neplaceri, spalati periile si bureteii in mod regulat si 
aruncati produsele de machiaj vechi!
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DURERILE DE SPATE
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CITESTE SI IA IN CONSIDERARE, URMATOARELE FORME DE AJUTOR!

SUFERI DE DURERI DE SPATE?

CU SIGURANTA NU ESTI SINGURA PERSOANA,
 DAR INAINTE DE A LUA MEDICAMENTE,
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plan mondial, exista 
o lipsa a fortei de 

munca tocmai datorita 
durerilor de spate, existand 
o anumita regiune a corpului 
care contine oase, muschi, 
tendoane, nervi si care poate 
da batai de cap cateodata sau 
mai des. Indiferent ca ai astfel 
de probleme din cauza unui 
accident din cauza sportului 
practicat sau le ai din cand 
in cand, sau se accentueaza 
odata cu varsta, durerile de 
spate nu sunt in niciun caz 
forme usoare ale unei dureri.

Masajul reprezinta una 
dintre cele mai intalnite 
forme de tratament gasite in 
meniul SPA si de care putem 
beneficia mai des sau mai rar, 
in functie de situatie. Problema 
care se pune de fapt, este 
aceea a eficientei lor (avand in 
vedere multitudinea formelor de 
masaj pentru durerile de spate) 
si daca sunt justificati banii. 
Un terapist SPA joaca aici 
un rol determinant; tu trebuie 
sa-i spui unde este localizata 
durerea, de cand esti afectat(a) 
si ce anume o cauzeaza.

SHIATSU

Shiatsu este o tehnica foarte 
buna pentru durerile joase de spate, 
prin aplicarea presiunii strategice pe 
muschi si tesuturi; are loc un drenaj 
limfatic care usureaza durerea cronica 
a spatelui, prin eliminarea toxinelor 
din organism. Daca ai dureri cauzate 
de activitati sportive, masajul suedez 
este indicat pentru relaxarea muschilor 
incordati; daca te indrepti spre un 
masaj bazat pe caldura, masajul cu 
pietre calde reprezinta o solutie foarte 
buna.

REIKI

Durerile de spate joase de intensitate 
moderata, pot fi de multe ori usurate 
cu ajutorul Reiki, o modalitate japoneza 
spirituala antica de vindecare, care 
iti ajuta organismul sa isi gaseasca 
echilibrul. Cand sistemul nostru nervos 
este afectat, avem o stare neplacuta 
si anxioasa, ceea ce duce de cele 
mai multe ori la dureri inexplicabile. O 
singura sesiune de reiki poate incetini 
ritmul cardiac, facandu-te sa te simti 
mult mai relaxata; sesiunea dureaza 
in medie o ora, timp in care tu 
trebuie sa stai relaxata intr-un scaun 
confortabil sau pe o canapea.

Vei sta imbracata, in timp ce 
practicianul iti pune mainile pe 
cap, inainte de a le misca in locul 
unde durerea este mai acuta. Daca 
imbratisezi o astfel de procedura, 
cere-i practicianului sa te invete 
cateva tehnici de respiratie, foarte 
importante pentru sanatate si echilibrul 
mentionat, pe care le poti face acasa.

ACUPUNCTURA

Acupunctura este o forma 
traditionala a medicinei chinzesti, care 
foloseste ace mici si foarte subtiri, 
pentru a incuraja nervii si tesuturile 
sa elibere endorfinele, responsabile 
pentru eliminarea durerilor organismului 
nostru. Rezultatul este cresterea 
fluxului sanguin, ceea ce poate ajuta 
la atenuarea durerilor de spate pe 
termen scurt, cum ar fi cele asociate 
infectiilor la rinichi. Acupunctura poate 
ajuta de asemenea la atenuarea 
durerilor de spate cauzate de sarcina, 
la fel de bine ca si acele dureri 
cronice de spate sau cele inexplicabile.

Daca ai luat vreodata in calcul 
acupunctura dar te temi de durere, 
intreaba-ti acupuncturistul sa iti arate 
acele folosite! Vei fi surprinsa cat de 
subtiri sunt, ca un fir de bumbac.
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AYUVERDA

Acest tratament vizeaza in principiu 
sciatica, dureri ale picioarelor 
cauzate de durerile joase de spate, 
care coboara prin nervii sciatici. Aici 
este utilizata faina pentru a crea ca 
un fel de fantana in care se toarna 
ulei cald lini sititor; acesta penetreaza 
pielea, creste circulatia sangelui in 
zona respectiva, reducand rigiditatea 
si eliberand durerea. Daca durerea 
este mai acuta, poti opta pentru 
‘TherapeuT ic enema ’, in care, este 
introdus ulei cald in colon, pentru 
a ajunge la locul durerii, mult mai 
repede.

SAUNA/CAMERA CU ABURI

De multe ori folosim recipiente in 
care punem apa calda si aplicam pe 
anumite zone ale corpului; o vizita 
la o sauna sau camera cu aburi, 
lucreaza in mod similar. Caldura 
provenita de la sauna este buna in 
particular pentru relaxarea muschilor 
de la spate si pentru atenuarea 
durerii; sunt usurate durerile asociate 
artritei si este incurajat fluxul sanguin. 
Atat sauna cat si camera cu aburi 
sunt bune, eficiente, relaxante, 
pentru minte si corp, umezeala calda 
penetrand pielea usor si intrand apoi 
in muschi.

MEDITATIA

Durerile pe termen lung poate 
avea efecte negative asupra vietii de 
zi cu zi, afectandu-ne abilitatea de 
a dormi, concentrarea asupra a tot 
ce ne inconjoara si introducandu-ne 
intr-o stare de indisponibilitate psihica. 
Meditatia se concentreaza pe a ne 
duce cu mintea departe de durere, 
prin concentrarea asupra respiratiei. 
Cand esti la SPA, ti se va cere sa 
te intinzi intr-o camera intunecata, sa 
te uiti la o anumita culoare sau sa 
iti amintesti anumite momente fericite.

S-a dovedit de asemenea, ca 
meditatia lucreaza foarte bine in mod 
particular in cazul celor ce sufera 
de osteoporoza si alte afectiuni, 
unde simptomele fiind greu de a fi 
usurate. A ajunge la un nivel optim 
al meditatiei, nu este usor, dar, odata 
invatata aceasta practica, vei avea un 
instrument sigur, purtabil oriunde.

YOGA

Yoga are potentialul de a 
usura durerile de spate, avand 
anumite pozitii bune in care 
muschii sunt intinsi. Cu toate 
acestea, inainte de incepe un 
astfel de curs, vorbeste cu 
instructorul si explica-i unde 
simti durerea, pentru a evita 
situatiile in care iti poti face 
mai mult rau decat bine.

Pozitiile de yoga special 
recomandate pentru durerile 
de spate includ anumite 
miscari care localizeaza 
durerea exact, sunt stimulate 
anumite parti ale coloanei 
vertebrale, anumite miscari 
se concentreaza pe solduri, 
altele intind si apoi relaxeaza 
coloana vertebrala.

TAI CHI

Avand traditie in artele 
martiale antice din China, Tai 
Chi este o forma usoara de 
exercitii care poate ajuta si 
usura durerile de spate asociate 
cu artrita. Miscari deliberate, 
facute atent, creeaza forme; 
in momentul in care te afli 
in pozitia respectiva, trebuie 
sa te concentrezi controlandu-
ti respiratia, pentru a intra in 
starea meditativa.

Antrenand corpul si 
realizarea unor pozitii specifice, 
este redus stresul asupra 
coloanei vertebrale si poate 
ajuta la usurarea pozitiilor de 
spate. Tai Chi este o practica 
usoara, facand-o accesibila 
persoanelor de orice varsta.
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PILATES

Acestea sunt o combinatie din intinderi abdominale, pozitii si respiratie, pentru a intari muschii interni si pentru 
postura; statul la birou este una din cele mai des intalnite cauze de pentru durerile joase de spate.

Pacientii care au dureri din cauza miscarii excesive sau au probleme cu coloana vertebrala, se pot bucura de 
beneficiile pilates. Rasturnarile pe spate (tumbele), pe relexa tensiunea asimilata in muschii spatelui, creand o miscare 
foarte eficienta pentru coloana vertebrala.

HIDROMASAJ

Stand intr-o astfel de piscina de 
dimensiuni reduse sau chiar mai 
marisoara, durerea va fi indepartata 
cu ajutorul caldurii apei, al jetului 
puternic si al bulelor de apa. A 
sta 20 de minute intr-o astfel de 
cada, este ca o forma usoara de 
masaj. Anumite astfel de piscine, au 
instrumente care dau jeturi puternice 
de apa sau coboara in cascada; iar 
a te aseza cu locurile in care ai 
durere sa intre in contact cu acestea, 
poate fi de bun augur in scaderea 
intensitatii lor. Anumite tevi folosite in 
acest scop si fiind mai intinse, sunt 
indicate durerilor de spate.

POZITII CORECTE
in picioare/ pe scaun

In cazul in care nu 
ai fost atent(a) si ai 

trecut peste subiect, ai 
mai multe INFORMATII 

legate despre 
MASAJUL TERAPEUTIC 
si beneficiile sale, la 

pagina 86!

Poti ajunge DIRECT 
ACUM,

doar apasand
BUTONUL DE MAI JOS:
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SANATATE

Zambetul tau este unic, avand forta de a-ti 
stimula increderea si de a emana stralucire, 
oferindu-ti tie si celor din jur o buna dispozitie. 

De aceea este foarte important sa ai grija de 
dinti si gingii, iar cheia unui zambet frumos, este 
o gura sanatoasa. Un rol determinant in aceasta 
lupta, este bicarbonatul de sodiu, prezent in multe 
produse de ingrijire a danturii, avand rolul de 
albire.

Intrand profund intre spatiile dintre dinti, 
particulele de de bicarbonat de sodiu se dizolva 
repede, ajungand intre dinti si de-a lungul liniei 
gingiilor, in crapaturile de smalt. Iar aceste zone in 
care se patrunde greu, sunt critice cand vine vorba 
de mentinerea sanatatii orale.

Pe de alta parte, emailul dintilor este cea mai 
dura si puternica substanta din corp, dar, in timp 
se deterioreaza; iar cand acest lucru se intampla, 
se ajunge la ingalbenirea dintilor si la cresterea 
sensibilitatii lor, facandu-ne mult mai predispusi 
cariilor. Puterea naturala a bicarbonatului de sodiu, 
elimina intr-un mod delicat petele si albeste dintii, 
oferindu-ti un zambet stralucitor pe parcursul 
multor ani.

A mai taia din zaharul consumat pentru 
sanatatea dintilor si pentru sanatate in general, 
este o buna masura, dar sa nu credeti ca acesta 
ar fi principalul vinovat in deteriorarea dintilor! 
Este vorba de smaltul dintilor, care se hraneste 
din zaharurile si carbohidratii ramasi in gura dupa 
mancat; aceasta, produce acid care scade PH-ul 
din gura si extrage mineralele care au puterea de 
a tine emailul puternic. Atentie: chiar si mancarea 
sanatoasa poate stimula acesti acizi! Bicarbonatul 
de sodiu reprezinta cel mai eficient ingredient 
pentru neutralizarea rapida a acizilor si echilibrarea 
nivelului de pH la un nivel sanatos!

Din pacate, din moment ce emailul a disparut, 
a disparut pentru totdeauna, asa ca trebuie sa fii 
foarte constienta de acest lucru si sa fii o persoana 
pro activa in privinta produselor si a ingredientelor 
bune pentru sanatatea cavitatii bucale. In general, 
sunt indicate ingredientele naturale si bicarbonatul 
de sodiu, care lucreaza pentru tine, remineralizand 
natural dantura, intarind-o si oferindu-i stralucire 
si putere.

dantura zambetulsi
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Reprezinta una dintre cele mai comune si grave tipuri de cancer, in fiecare an, 
aproximativ 45000 de persoane fiind diagosticate cu aceasta. De cele mai multe 
ori, nu exista semne ale etapelor timpurii, dar simptomele pot fi sub forma unei 
tuse persistente, a unei oboseli inexplicabile, a unei pierderi in greutate, tuse cu 
sange si dificultati in respiratie. Exista doua tipuri de astfel de cancer: cel cu 
celule mici - care este mult mai agresiv, creste mai repede si se poate raspandi si 
mai repede (cca 20% din cazuri) si cancer pulmonar fara celula mica, care este 
cel mai comun.

Desi exista oameni care nu au fumat niciodata, este posibil ca si ei sa dezvolte 
acest tip de cancer. Cu toate astea, aproximativ 85% din toate aceste forme 
de cancer se datoreaza fumatului; alte cauze pot fi: expunerea la substante si 
materiale toxice si chimice.

Acest lucru depinde de tipul cancer la plaman. Chirugia este de cele mai multe 
ori o buna optiune de a elimina tumoarea daca este descoperita in primele 
stadii. Radioterapia este de asemenea folosita pentru distrugerea cancerului. 
In cazul cancerului pulmonar fara celula mica care este mare sau s-a raspandit, 
este folosita chimioterapia. In general, una din trei persoane reusesc sa traiasca 
pana la 1 an dupa diagnostic.

Cel mai important lucru este prevenirea, renuntarea la fumat este cel mai 
bun lucru pe care il poate face cineva pentru reducerea riscului. Chiar daca 
fumezi de mult timp, cu cat renunti mai repede, cu atat riscul este redus! 
Depistarea timpurie este vitala, deoarece imbunatateste ratele de supravietuire. 
Prin urmare, este important ca oamenii cu orice simptome, cum ar fi o tuse 
persistenta sau scaderea in greutate, sa mearga la doctor cat mai repede.

Ce este

Ce il cauzeaza

Cum este tratat

Ce poate
face pacientul

CANCERUL DE PLAMANI
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Aceasta culoare are 
momentul ei in sezonul 
toamna iarna 2018 2019, 
potrivindu-se perfect cu 
starea sezonului, o nuanta 
care imbratiseaza efortul si 
frumusetea naturala. Este 
culoarea ideala de tranzitie 
de la vara la anotimpul rece, 
oferind o vibratie relaxata, 
pentru lunile de toamna si 
iarna. Au fost vazute modele 
avand par ondulat in aceasta 
nuanta, o alternativa luxoasa 
comparativ cu alte culori, 
au fost vazute nuante mai 
profunde la radacini si avand 
straluciri naturale, radacini 
mai inchise si blond insorit 
in rest.

Una dintre cele mai 
intrigante tendinte in ceeea 
ce priveste culoarea parului 
in sezonul toamna iarna 2018 
2019, este neonul; pare greu 
de purtat, dar nici nu il poti 
ignora, avand in vedere ca 
si-a castigat destui admiratori. 
Avand un aspect de kitsch, 
neo futurist si care ne duce 
cu gandul la anii ’80, nuanta 
neon anunta femeia moderna, 
nerestrictionata de normele 
din jur. Au fost vazute toate 
nuantele posibile de neon la 
tunsorile bob, au fost vazute 
nuante roz ‘continuate’ cu 
fesuri in alte culori, s-au vazut 
trimiteri punk rock.

Pentru sezonul toamna 
iarna 2018 2019, aceasta 
culoare a parului este 
considerata una foarte mare, 
fiind vazute multe modele 
purtand-o si asta datorita 
caldurii pe care o ofera, fiind 
potrivita multor tonuri ale 
pielii. Au fost vazute diverse 
nuante de castaniu lucioase, 
influente ale anilor ’70, nuante 
ale ciocolatei.

Privind in ansamblu 
tendintele, se vede o incurajare 
a culorilor, dar in mod natural, 
asa ca, in loc sa incerci sa 
iti schimbi culoarea, mai 
bine te straduiesti sa o scoti 
in evidenta. Rosul natural 
este una dintre cele mai mari 
tendinte ale acestui sezon, 
toamna iarna 2018 2019 
indemnandu-ne sa-i dam un 
aspect cat mai sanatos! Au 
fost vazute contraste intre 
nuante roscate ale parului si 
chipuri luminoase, a fost vazut 
rosul puternic, minimalist si 
arhitectural, sau rosul piersica 
original.

Tunsoarea
bob neon

Castaniu 
inchis

Par roscat Blond murdar

T E N D I N T E 
C U L O R I  P A R

T O A M N A  I A R N A  2 0 1 8 - 2 0 1 9
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Daca va ganditi ca e prea devreme sa aflati care sunt tendintele toamna iarna 2018 
2019 aranjat parul, va putem contrazice, pentru ca in cazul in care ne dorim sa fim in 
tendinte, trebuie sa avem o imagine de ansamblu a tuturor, de la modul de aranjare 
pana la piesele vestimentare si accesorii. Iar rolul spectacolelor de moda este sa ne 
educe, sa ne incite imaginatia si creativitatea, si sa ne influenteze atat cat este necesar 
in cazul fiecareia.

Partea buna este ca ne aflam intr-o perioada in care femeile experimenteaza mult, 
depasind barierele traditionalului, fiind incurajate sa imbratiseze diverse culori 
ale parului, tatuaje pentru par, forme neconventionale. Au fost vazute texturi 

normale si par aranjat fara efort, acceptandu-se parul natural ondulat, se utilizeaza 
mai mult uleiul de par, iar ceea ce ar intra la capitolul lux, a fost marginalizat intr-o 
mare masura.

T E N D I N T E
A R A N J A T  P A R
T O A M N A  I A R N A
2 0 1 8 - 2 0 1 9
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b a l m a i n

f e n d i

Daca doresti sa–ti aranjezi parul 
in ambele directii sau in mai 
multe, sezonul toamna iarna 2018 
2019 iti da ‘voie’ si asta pentru 
ca aceasta este una din tendinte, 
foarte versatila, contemporana 
si urbana. Iti ofera libertatea sa 
te joci cu proportiile, pentru a 
crea conturul facial, simetrie 
sau asimetrie, diverse unghiuri. 
Stilurile sunt cat se poate de 
diferite, vazandu-se aspecte 
romantice sau accente tiganesti, 
moduri elegante pentru un aspect 
profesional; au fost vazute moduri 
de aranjare al parului care plecau 
de la clasicul bob si care ofereau 
un efect brizant.

Spre deosebire de aspectul 
obisnuit al acestei perioade, sezonul 

toamna iarna 2018 2019 aranjat par 
este caracterizat de par ondulat care curge, 

pastrand briza zilelor de plaja specifice verii, 
intrand intr-un constrast intrigant cu vestimentatia 

si ajutat de culori inchise si linii simple. A fost 
vazut par in care abia se vedeau onduleurile, 
modelele au avut un par cu un aspect foarte 

sanatos; in anumite cazuri, parul a fost tras in 
spate, au fost vazute contraste interesante 

intre un eyeliner neon si par 
dezordonat.

FARA EFORT, v a l u r i  c a r e  c u r g

PAR DESPARTIT
   pe MIJLOC

n e g r i s  l e b o o m s i m o n e r o c h a

Au fost vazute reinterpretari rock, elegante, coroane de balerina; 
a fost adaugata textura dar fara a exagera, impletituri romantice si 
feminine, altele ne-au dus cu gandul la roboti si atrag toate privirile, 
dar s-a vazut si clasicul intr-o continua evolutie si mereu in tendinte.

Impletituri c o m p l i c a t e

Un mod de aranjat al parului care nu poate iesi din 
tendinte, prezent in sezonul toamna iarna 2018 
2019, foarte simplu de facut, tocmai de aceea 
este si foarte iubit. A fost vazut in acest sezon, par 
despartit pe mijloc si care face pereche cu chokere 
sau cercei simpli, stiluri dezordonate in combinatie 
cu machiaje gotice, suvite umede care pleaca din 
centru si ofera un LOOK indie, stiluri relaxate, dar 
care ofera un aspect de lux, texturi maro inchis.

e ac h x o t h e r

z a d i g & vo lta i r e

a n n a s u i

Impletiturile au 
un aer romantic, 
eteric, de 
poveste, feminin 
si atemporal, 
ele variind de 
la simplu la 
complicat, iar 
sezonul toamna 
iarna 2018 2019 
ne aduce influente 
de impletituri 
complicate, aflate 
la marginea 
boemului. 

DIFERITEdirecti i

1

2

3

4

s a lvat o r e f e r r ag a m o
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Pentru cele care isi doresc un aspect mai rebel si 
poate si mai dur, volumul parului ridicat le poate 
ajuta sa obtina acest aspect, o tendinta neasteptata 
dar vibranta a sezonului toamna iarna 2018 2019. 
Si chiar daca aceasta tendinta ne face sa ne gandim la 
o femeie imbracata in negru si data cu ruj rosu, acest 
sezon ne demonstreaza ca aspectul punk rock poate 
fi si altfel, cu multe trimiteri catre natural; astfel au 
fost vazute modele care aveau parul aranjat in mod 
exagerat, combinatii perfecte intre acest mod de 
aranjare a parului si atitudine, totul pentru cele mai 
rebele dintre noi.

Aceste cocuri sunt atemporale, comparabile cu 
rujul rosu: practic, atragator, fara mult efort. O 
tendinta extrem de practica pentru toamna iarna 
2018 2019: ai luat parul, o panglica, l-ai strans, il 
imprastii in mai multe directii si cam gata, iar pe 
de alta parte, daca e facut cum trebuie, da impresia 
ca totul este studiat si ingrijit; poti adauga de 
asemenea si o pereche de ochelari de soare pentru 
un LOOK business, intelectual, in functie de forma 
lor. Au fost vazute cocuri foarte ridicate, cocuri in 
care parul era foarte ingrijit si strans pe cap, au fost 
folosite diverse accesorii.

umed
SI

s a l b a t i c

COCURI d e z o r d o n a t e

rock VOLUMINOS

P a r u l 
dezordonat, in toate 

directiile, in care ai bagat putin 
peria si apoi ai fugit, este inca o tendinta 

de aranjat parul al sezonului toamna iarna 
2018 2019 care ne arata dorinta de a nu depune 

efort si de miscare. Cu siguranta este o tendinta 
care poate poate incanta multe femei, fiind o 
sarcina in minus in cursul diminetii, iar aspectul 
rebel si jucaus, cu siguranta incanta pe oricine. 
Au fost vazute modele defiland cu parul asezat 

indiferent, a fost vazuta coada de cal 
dezordonata, dar si parul sexi in toate 

directiile care parca spunea 
“nu imi pasa!”. 

Chiar daca sezonul este unul 
rece, designerii nu au avut nicio 
problema in a incerca sa ne 
surprinda, trimitand pe catwalk 
modele cu parul foarte umed, 
dandu-ne senzatia ca abia au iesit 
din apa, fie ca il aveau facut cu 
apa sau cu gel. Anumite modele 
au avut parul umed asezat in 
directii diferite, dar lucios si bine 
fixat, anumite modele au avut 
parul cu un aspect futuristic de 
zeita, a fost vazut par in franjuri 
care parea umezit si apoi lasat sa 
se usuce de la sine.

m a x m a r a
j i l l s t ua r t

p r a da

a n n d e m e u l e m e e s t e ri s s e y m i ya k e

c h a n e l

n a e e m k h a n

m i u m i u
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O alternativa a modului de aranjat al parului sau daca vrei sa fii 
in constrast cu parul foarte strans, o constituie volumul. Parul 
voluminos, care curge, este deopotriva feminin si seducator, asa 
ca daca iti doresti sa arati asa, tendintele sezonului toamna iarna 
2018 2019 te incurajeaza; au fost vazute modalitati de aranjat ale 
parului putin subtile in volum, dar a fost vazut si par voluminos, 
stralucitor, care parca dansa pe modele pe scena.

VOLUM si m i s c a r e

O tendinta atemporala, care se regaseste si in sezonul toamna iarna 2018 
2019, oferind un aer sofisticat, jucaus, fermecator, glam. Acest mod de 
aranjat al parului, se potriveste foarte bine atat cu imbracamintea de seara, 
cat si cu hainele haute couture. La fel de bine merge si cand porti pantaloni 
dandu-ti un aspect elegant, iar cu o geaca de piele, vei fi cat se poate de 
urbana! Iar daca vrei sa ai un aer boem si feminin, coada de cal trebuie 
lasata mai jos; pentru un LOOK romantic, trebuie ridicata spre crestetul 
capului.

Coada DE CAL

Se pare ca unii designeri asa au gandit, lasand 
modelele pe scena sa aiba parul in mod natural, 
indiferent ca este subtire, drept sau ciufuluit. 
O tendinta de aranjat parul pentru sezonul 
toamna iarna 2018 2019 care arata ca industria 
modei accepta frumusetea naturala a fiecarei 
femei, designerii reusind sa demonstreze ca 
poti fi sexi si fara a urma multiplele proceduri 
de aranjare si ingrijire a parului. Au fost vazute 
modele in care parul era ondulat, natural, 
miscandu-se natural in timp ce defilau, par 
ondulat usor strans care ne duce cu gandul la 
Vestul Salbatic.B
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Asemenator intr-o oarecare 
masura cu aspectul parului umed, 

cel bine strans, se afla in tendintele 
acestui sezon, oferindu-ti increderea de 

care ai nevoie. Daa vrei sa-ti completezi acest 
LOOK - cateodata de temut, poti merge pe 

articole vestimentare din piele neagra, sau pe ceva 
minimalist, iar daca vrei ceva sexi, mergi pe cercei 
candelabru si o rochie de seara. Au fost vazute pe 
scena modele care purtau parul strans fara carare 

si dus la spate intr-o maniera in care le dadeau 
un aspect futurist, sau par strans despartit 

pe mijloc care facea pereche cu 
buze sangerii.

m i c h a e l ko r s

m o s c h i n o

r i c h a r d m a l o n e
c h a l aya n

va l e n t i n o

a l e x a n d e r wa n g

e t r o

h o u s e o f h o l l a n d
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TENDINTE VESTIMENTARE MASCULINE

TOAMNA IARNA 2018
Tendintele vestimentare in ceea ce-i priveste pe barbati pentru toamna iarna 2018 2019, sunt concepute pentru a proteja 

corpul intr-o maniera eleganta si care denota incredere, fie ca vorbim de umeri largi, captuseala, jachete, stratificari 
sau imbracamintea sport, ultima castigandu-si locul binemeritat in industria modei. Influente western, croiuri sharp, 

piele moale, tesaturi de calitate, design sic, sunt doar cateva din caracteristicile acestor tendinte moderne.
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Una din tendintele importante pentru barbati ale sezonului 
toamna iarna 2018 2019, face o trimitere in anii ’90, prin 
intermediul pantofilor sport supradimensionati, a treningurilor din cap pana 
in picioare, a palariilor tip bucket, a pantalonilor scurti specifici acelor ani.

anii ’90

paltoane shear

Un astfel de palton 
de calitate buna te 
poate tine o viata 
intreaga si te poate 
incalzi tot atat, 
sezonul toamna 
iarna 2018 2019 
aducandu-le in prim 
plan ca o piesa 
vestimentara de 
calitate. Au fost vazute 
multe stiluri in culori 
neutre, avand gulerele 
mai mari sau mai mici in 
exterior, in combinatie 
cu pantaloni din piele, 
catifea, stofe.

Multe din colectiile prezente pe scena pentru sezonul 
toamna iarna 2018 2019 barbati s-au intors in vremurile 
cand moda era mult indreptata spre strada si cand generatia 
MTV era cea care purta haine cu logo-urile caselor de moda. 
Iata ca pentru aceasta perioada, brandurile sunt cele isi 
asuma acest rol: back to the roots!

logo-urile
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TENDINTE

S-au mai intalnit in tendintele sezoanelor trecute 
trimiteri catre filmul MATRIX, dar toamna iarna 2018 2019 ne aduce in prim plan 
trenciuri din piele supradimensionate, foarte lungi, piele cu aspect uzat, pantaloni din 
piele, majoritatea in nuante clasice inchise.

stratificari din piele

O tendinta care parca 
vrea sa ne scoata din stilul 
sport care domina sezonul 
toamna iarna 2018 2019, 
sunt dungile la costume si nota 
eleganta pe care o dau. Anumiti 
designeri stiu ca multi barbati 
adopta stilul elegant, mai ales 
cand anumite contexte (locul de 
munca) o impun si au mers si pe 
clasic, dar au fost vazute si trimiteri 
subtile spre casual.

dungile

Cu trimitere catre anii ’80 
cand marile case de moda s-au 
axat pe umerii foarte largi marcand 
o noua etapa in moda masculina, 
sezonul toamna iarna 2018 2019 
readuce in atentie aceasta tendinta. 
Au fost vazute jachete, paltoane, cu 
umeri foarte largi, croiuri bine definite, 
in tinute casual sau cu accente street.

Umeri 
extralargi
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Una din tendintele oarecum 
‘logice’ ale sezonului rece sunt 
patratelele si toamna iarna 2018 
2019 ne spune ca acestea, cu cat 
sunt mai amestecate, cu atat e mai 
bine. Au fost vazute patratele pe 
pantaloni de tartan, camasi, au fost 
vazute pardesie supradimensionate, 
combinatii intre diverse piese 
vestimentare, avand patratele 
diferite.

patratelele

O alta tendinta prezenta in sezonul rece 
2018 2019 atat la femei cat si la barbati, e s t e 
stratificarea - raspuns in ceea ce priveste t e n d i n t a 
de acumulare. In contrast cu incalzirea globala dar si ca 
nevoie a protejarii de vremea rece, stratificarile vin in diverse 
combinatii.
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E foarte important - mai ales in sezonul 
rece, sa putem imbina confortul cu utilul si 
designul, iar toamna iarna 2018 2019 confirma 
acest lucru; designerii exploateaza hainele 
de calatorie, care trebuie sa contina cel 
putin primele doua elemente mentionate. Au 
fost vazute cizme din piele de piton, rucsaci 
supradimensionati, dantela.

drumetii
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TENDINTE

Prezent si la femei pentru toamna iarna 2018 2019, Vestul Salbatic a 'atins' si tendintele vestimentare masculine, o sursa inepuizabila de inspiratie pentru casele 
de moda. Au fost vazute cizme din piele de sarpe, cizme foarte agresive, tinute atragatoare, combinatii denim-piele, supradimensionatul care 'dezveleste' acest stil.

Una din culorile care au dominat prezentarile 
pentru sezonul toamna iarna 2018 2019 barbati este 
maro; a fost vazuta in multe tonuri, in jachete duble, 
jachete bomber, blazere deconstruite, haine de 
blana. Iar daca te simti curajos, mergi pe o intreaga 
tinuta maro, pentru a fi 100% in tendinte!

Surprinzator, in 
prezentarile tendintelor 

vestimentare pentru 
barbati toamna 

iarna 2018 2019, 
au fost vazute 
sepcile, multe 
inspirate din 
MAJOR LEAGUE 
B A S E B A L L . 

Sepcile s-au 
regasit in 
m a j o r i ta te a 
t e n d i n t e l o r , 

fie ca vorbim 
de stratificare, casual, 

patratele; daca iei in calcul si 
faptul ca te protejeaza de frig, 
cu siguranta e un bun motiv sa iti 
achizitionezi una, in cazul in care 
nu ai asa ceva in dulap.

western

culoarea maro
sepci
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n afara de diVersitatea gentilor de Mana si a 
inCaltaMintei, seZonul toaMna iarna 2018 2019 
aduCe fieCarei feMei, aCCesorii Cu personalitate si 

originalitate, un MotiV in plus pentru a strange bani 
si a CuMpara Ce se potriVeste Modului fieCareia de a fi.

 fi indraZneata in seZonul reCe 2018 2019, 
inseaMna sa porti bijuterii supradiMensionate, 
CerCei Care atarna si se MisCa, Curele din 

piele; nu ai Voie Ca preZenta ta sa fie una disCreta, iar 
dulapul, trebuie sa aiba haine si aCCesorii stateMent! 

b i j u t e r i i  &  a C C e s o r i i

t o a M n a i a r n a 2018 -  2019 

tendinte
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TENDINTE

Una din cele mai 
importante tendinte 

pentru sezonul 
toamna iarna 2018 
2019 bijuterii, sunt 
colierele masive in 

forma de lanturi, 
oferind un stil aparte, 

fara efort, dar cu 
atitudine. Indiferent 
ca sunt din aur sau 

argint, aceste bijuterii 
iti transforma aspectul 

semnificativ; astfel, 
au fost vazute lanturi 

care iti ofera un aspect 
instantaneu de strada, 

altele care merg la 
extreme: simetrice sau 
simple, au fost vazute 

lanturi abstracte 
sau futuriste, sau cu 
un aspect frumos si 

boem.

Lanturi 
SOLIDE

Bijuterii de dimensiuni mari

Cand te gandesti la toamna, 
te gandesti la covorul de 

... frunze; asa au gandit si 
designerii pentru sezonul 

toamna iarna 2018 2019 si 
au realizat bijuterii delicate, 

enigmatice, fanteziste. Au 
fost vazute bijuterii cu 

accente de lux potrivite 
pentru seara-noapte, 

stralucitoare, in forme de 
candelabru, dar si cercei 

doar pentru o ureche, 
coliere grele, dar feminine in 

acelasi timp.

frunze de toamna

B I J U T E R I I
t o a m n a  i a r n a  2 0 1 8 - 2 0 1 9

Sezonul toamna iarna 2018 
2019 bijuterii este unul in 

care s-a vazut o febra de aur 
sartorial; indiferent ca au fost 
bijuterii masive sau la un nivel 
minimalist, acest metal pretios 

parea ca nu este suficient pe 
scena. Au fost vazute multe 

elemente inovatoare la coliere, 
cercei, bratari, remarcandu-

se trimiterile catre printesele 
razboinice, arta asimetrica art 

deco; s-au remarcat cerceii 
candelabru, colierele masive 

care ne duc cu gandul la Egipt, 
contururi adanci si aspecte 

enigmatice.

Aur masiv
1-giaMbattista Valli 2-alberta ferretti 

3-balenCiaga 4-Miu Miu 5-jaCqueMus 6-3.1 

phillip liM 7-jaCqueMus 8-Chloe
1

2

3

4

5

6

7
8

Aceasta tendinta este una 
care le caracterizeaza pe mai 

multe din sezonul toamna iarna 
2018 2019, bijuteriile fiind cu 
atat mai bune, cu cat sunt mai 
mari. Cercei foarte mari, lanturi 
care iti lasau impresia ca ating 
podeaua, majoritatea oferindu-ti 
un constrast de invidiat cand sunt 
puse langa piese vestimentare 
delicate sau minimaliste. Au fost 
vazuti cercei masivi care sfidau 
gravitatia, influente retro, cercei 
epici care ne duc cu gandul la o 
zeita, toate oferind un LOOK 
care denota multa incredere.
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Chiar daca dimensiunile sunt mari pentru acest sezon, cantitatea 
nu se lasa nici ea mai prejos. Toamna iarna 2018 2019 ne aduce 

bijuterii multe, stivuite, mansete, bratari, coliere stralucitoare, 
modalitatea de a purta mai multe bratari/mansete la o mana, dand 
un aspect neinfricat, dar reprezentand in acelasi timp si o modalitate 
de a te juca cu forma, textura si designul. Au fost vazute combinatii 
intre metale, dimensiuni diferite, oferind o estetica excentrica; s-au 
remarcat multe perle intercalate cu lanturi de argint, bratari de metal 
ultra moderne, cu aur la un nivel minimalist.

un singur cercelUna din tendintele sezonului 
toamna iarna 2018 2019 
in privinta bijuteriilor, o 

reprezinta purtarea unui singur 
cercel, un accesoriu original, 

care denota liniste interioara si 
incredere puternica. Aspectul 
pe care il da, demonstreaza o 

stiinta intuitiva si studiata a 
modei si esteticii, fiind vazute 

asimetrii romantice, cercei 
lungi care atarna; designul unor 

cercei a fost foarte complicat, 
altii faceau trimitere catre 
Egipt, cercei sub forma de 

candelabre sau stiluri artistice 
si arhitecturale.

Cercel    pierdutIn 
privinta formelor, 
cercurile au dominat 
scenele de prezentare, 
pastrand putin din 
tendintele accesoriilor din 
sezonul calduros 2018; 

sunt simple, subtiri si elegante, fiind vazute pentru 
sezonul 2018 2019 influente tribale, industriale, 
futuriste. Si pentru ca nu mai e nicio surpriza, 
formele rotunde sunt mai indraznete si mai 

mari ca niciodata, fiind vazute monezi 
de aur mari, combinatii de bronz 

cu argint, coliere.

    
 ROTUND

Mai multe b i juter i i

Dupa ce am vazut pana acum ca marimile 
bijuteriilor trebuie sa fie mari, iar varianta 

cu un singur cercel a atras atentia destul de mult, 
unii designeri au continuat cumva aceasta ultima 
tendinta intr-un mod mai subtil, aceea a unui 
cercel pierdut, rupt. Aceasta tendinta contrastanta 
toamna iarna 2018 2019 bijuterii, s-a materializat 
in perechi de cercei sculpturali din argint si perle, 
combinatii de metale si perle, au fost vazute 
aceleasi culori care au oferit un LOOK sofisticat, 
candelabru din perle ce ofera un aspect delicat.

1-fendi 2-VersaCe 3-prabal 

gurung 4-Chanel 5-dries Van 

noten 6-adeaM 7-giorgio 

arMani 8-guCCi

1

2

3 4

5 6

7

8
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TENDINTE

Acest metal chiar si-a facut simtita prezenta in acest sezon, datorita 
versatilitatii sale, regasindu-se pentru toamna iarna 2018 2019 

stralucitor, festiv, minimalist; declaratii hedoniste prin intermediul 
cerceilor stralucitori si a colierelor ornate, emanand o magie care 

provoaca. Au fost vazute candelabre avand lungimi epice cu o aura 
eleganta, cercei rotunzi mari care ne duc cu gandul la perioada disco, 
au fost vazuti cercei florali epici si foarte stralucitori, cercei din argint 

facuti parca special pentru a se potrivi cu o rochie de seara neagra.

Cu toate ca bijuteriile 
tribale nu au facut 

spectacol atat de mare 
pentru sezonul toamna 

iarna 2018 2019, ele 
sunt vitale pentru 

imbracamintea acestei 
perioade; designerii s-au 
jucat cu modele bogate, 

simbolice si evident, 
supradimensionate, 

nelimitandu-se la a folosi 
materiale traditionale 

sau doar din lemn. Au 
fost vazute influente 

tiganesti, colorate intr-
un mod foarte lucios, 

bijuterii care combinau 
aur topit cu franjuri si 
pietre negre, bijuterii 

care ofera femeii un aer 
de printesa, influente ale 

icoanelor vechi.

bijuterii
TRIBALE

chokere din METAL

CANDELABRE argint

Trimiterea catre arhitectura si arta 
a mansetelor, le-a facut favorite pe 

acestea in detrimentul bratarilor simple, 
sezonul toamna iarna 2018 2019 
oferindu-ne o varietate de astfel de 
bijuterii, caracterizate de un amalgam 
de bijuterii, designuri complicate. Au 
fost vazute astfel de mansete din aur 
si argint, luxoase, simple, panglici cu 
bijuterii si elemente exotice, iar senzatia per total este 
aceea ca designerii si-ai dorit parca sa testeze terenul cu 
acestea si nicidecum sa ofere alternative la completarea 
tinutelor.

manseta

Chokerele au fost in tendinte pana acum cateva 
sezoane, revenind pentru toamna iarna 2018 

2019 cu un upgrade de lux, realizat cu ajutorul 
metalelor topite si a grosimii substantiale; si cu 
siguranta vor ramane in tendinte, datorita contrastului 
dintre ele si pielea fina, aducand un aer glam siluetei 
delicate si feminine. Designerii s-au bucurat pentru ca 
pot arata calitatea materialelor si pentru ca au putut 
jongla cu textura si formele; au fost vazute chokere 
inspirate din art deco, influente urbane, industriale.

1

2

3

4

5

6

7

8

1-altuZarra 

2-giaMbatistta Valli 

3-Marni 4-VersaCe 

5-Marni 6-etro 7-Zadig 

Voltaire 8-antonio 

Marras
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Sezonul toamna iarna 2018 2019 nu se limiteaza doar la bijuteriile pentru gat, maini sau urechi, ci revine cu bijuteriile pentru corp, o tendinta 
opulenta cu care vei face atrage privirile celor din jur, la evenimentele de seara in mod deosebit. Au fost vazute bijuterii indraznete care 

acopereau intregul corp, coliere cu bijuterii care traverseaza corpul pe diagonala, lantisoare delicate si feminine.

lantisoare deliCate

Bratarile 
si colierele 
f e rmeca toare , 
delicate, reprezinta 
bijuteriile excentrice 
ale sezonului rece 

2018 2019, fiind vazute stele care 
stralucesc, influente tribale si acvatice. Au 
incantat ochii influentele de argint antice 

care ne duc cu gandul la mitologia 
romana, elementele moderne, 

vibratiile istorice.

BIJUTERII fermecatoare

BIJUTERII de corp creative

Pentru a mai echilibra 
putin dimensiunea 
bijuteriilor pentru 
sezonul toamna 

iarna 2018 2019, au 
existat designeri care 
au mers in cealalta 
extrema, aducand 

in prim plan lanturi 
delicate, subtiri. Au 
fost vazute coliere 
elegante, feminine, 
coliere simple care 
merg in stratificari 

cu esarfele, inspirate 
din filmele western, 

modele jucause.

Bijuteriile elegante si de 
lux regasite in sezonul 

toamna iarna 2018 
2019 au avut puternice 
influente antice, dar nu 
intr-un mod traditional, 

ele bucurandu-se de 
proportii bogate si forme 
predominant piramidale. 

Au fost vazuti cercei 
care faceau pereche cu 

colierul si care ne duc cu 
gandul la golden age, si-
au facut simtita prezenta 
influentele stilului baroc, 

au fost vazuti cercei 
luxosi in candelabre, 
pietre stralucitoare.

B i j u t e r i i  STRALUCITOARE

1

2

3

4

5

6

7

8

1-altuZarra 2-alexander MCqueen 3-dior 

4-louis Vuitton 5-3.1 phillip liM 6-guCCi 

7-dolCe&gabbana 8-anna sui
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TENDINTE

Sezonul toamna iarna 2018 2019 accesorii ne aduce in prim plan manusile, 
perfecte pentru sezonul rece! Se remarca prin faptul ca denota multa 

forta si prin culori originale, dandu-ne un aer de maturitate, sofisticat si o 
eleganta specifica old sChool; culori ca negru, gri, se intersecteaza cu roz 
si visiniu indraznet. Aceste manusi reprezinta o modalitate perfecta pentru a 
adauga tinutei un aer stradala subtil, fiind vazute astfel de manusi de culoare 
rosie care accentueaza alte culori ale tinutei, manusi elegante care transmit 
vibratii prin culori, manusi albastre si roz fara degete.

MANUSILE

O 
t e n d i n t a 
foarte importanta 
si practica a 
sezonului toamna 
iarna 2018 2019 in ceea 

ce priveste accesoriile, o reprezinta fuziunea 
ingenioasa si practica dintre centuri si gentute, 
ceea ce ofera un aspect urban. Au fost 
vazute culori pastelate si gentute dragute 
si elegante, influente clasice cu detalii 

luxuriante de aur si curele mici aurii, 
centuri si gentute monocromatice 

functionale si jucause.

CURELE cu gentute

In plus fata de culorile 
indraznete vazute la 

centuri, au fost vazute 
manusi in culori neutre 

neasteptate, care au 
jucat un rol neasteptat 
pe scena impreuna cu 
piesele vestimentare, 

anumite nuante nemaifiind 
considerate a fi neutre in 
mod traditional. Au atras 

atentia pentru sezonul 
toamna iarna 2018 2019 

accesorii, manusi in 
culoarea camilei cu nuante 

de galben, manusi de un 
visiniu retro cu un aspect 

clasic - perfecte pentru 
toamna, manusi lungi cu 

nuante de mustar.

Manusi in nuante
neutre neasteptate

A C C E S O R I I
t o a m n a  i a r n a  2 0 1 8 - 2 0 1 9
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1-Chanel 2-sportMax 3-eMilio puCCi 4-giVenChy 

5-MarC jaCobs 6-salVatore ferragaMo
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 c
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GRELE

Logo-urile reprezinta 
una din tendintele 

importante ale 
sezonului toamna 

iarna 2018 2019, ele 
trecand de la haine 
si incaltaminte, la 
genti de mana si 

accesorii. Au fost 
vazute chokere cu 
logo peste jachete 

supradimensionate, 
centuri inspirate din 

art deco cu logo intr-o 
maniera sculpturala, 

esarfe luxuriante, 
manusi cu logo.

Accesorii cu LOGO

Clasicele 
curele au primit 

un aspect actualizat, 
industrial, prin intermediul 

clemelor metalice sofisticate, 
a formelor adoptate, care 

schimba total aspectul unui 
outfit, oricat de simplist ar fi. Au 
fost vazute centuri spectaculoase 
si elegante avand un finisaje 
perfecte pentru un LOOK sofisticat, 

influente italiene sofisticate, 
catarame supradimensionate.

CENTURI Old Western

Centurile au de obicei un aspect dur, functional si 
elegant, ramanand in prim plan in fiecare sezon, iar 

toamna iarna 2018 2019 aduce centuri inspirate din vestul 
salbatic american, avand un aspect rustic, in culori neutre. 
Per total, aceste centuri ofera un aspect foarte elegant in 
combinatie cu denimul albastru si pulovere confortabile, 
fiind vazute siluete boeme, straluciri subestimate, aspecte 
enigmatice ale centurilor negre si maro.

Vremea rece ne obliga 
sa ne protejam de 

frig si o putem face intr-
un mod foarte elegant si 
jucaus in acelasi timp, cu 
ajutorul esarfelor colorate 
si vesele, avand influente 
ale esteticii franceze. 
Pentru sezonul toamna 
iarna 2018 2019, esarfele 
servesc cu adevarat 
scopului lor, chiar daca 
sunt supradimensionate 
si poate ciudate din 
aceasta cauza; au fost 
vazute esarfe avand 
ciucuri delicati de argint 
atarnati la ambele capete, 
esarfe minimaliste in 
culori neutre, culoarea 
albastra care intoarce 
toate privirile spre tine.

ESARFE declarative

1

2

3

4

5

6

7 8

1-ZiMMerMann 2-Miu Miu 3-roksanda 

4-tibi 5-alexander MCqueen 6-Marni 

7-dolCe&gabbana 8-alexander Wang
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Model masculin : IONUT PAVAL

Vestimentatie feminina : MIHAELA CONSTANTIN - AGATHA MARIAJ

Vestimentatie masculina : MISTER GALATI

Microdermabraziune inainte de machiaj : EPSILON GALATI

Machiaj : ADRIANA IVAN
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