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Mi-ar placea sa vad 
barbatii romani capabili sa 
imbine portul traditional 

cu cerintele modei secolului 
in care traim

Ionut Rus
De IONESCU

Patricia Todor-Ghitulescu

se adreseaza tuturor 
pasionatilor de arta si moda

Nu pot sa fac lucruri care nu imi 
plac, pentru ca nu le-as face bine

Filmul il privesc doar ca pasionat 
dependent de a saptea arta
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organizeaza seminarii de epilare cu pasta de Zahar!

Beauty Studio by Mihaela GroSu

Str. Brailei, nr. 163, bl. A4, Ap. 5, parter/ Telefon: 0771474492

https://www.facebook.com/makeupmihaelagrosu/
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sau pe adresa de email redactia@famost.ro
                                        
2 cele mai bune fotografii ale tale!
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ALATURA-TE SI TU CAMPIONILOR!

Inscrie-te la unul din cursurile sustinute de

ACADEMIA GIULIA
pentru a deveni cel mai bun!

Mai multe informatii pe www.academiademake-up.ro sau pe Facebook : academia.giulia
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ditia Revistei Famost-februarie 2020 va aduce in prim plan invitati cu o valoare 
incontestabila, care, prin activitatile lor (si sunt cat se poate de diverse) au 
reusit - si vor face acest lucru in continuare - sa aduca bucurie in inimile 

oamenilor, contribuind in acelasi timp la evolutia celor cu care interactioneaza, 
a societatii in general. Am afirmat de multe ori si o vom face in continuare ca, 
avem astfel de persoane minunate in revista Famost si ca vi le putem prezenta si 
dumneavoastra - cititorilor nostri. Poate va inspira sau va ajuta intr-un anumit mod, 
sau poate va face placere sa ii cunoasteti sau sa-i revedeti, sau sa aflati lucruri mai 
putin stiute; sau, doar ca o simpla lectura.

Ionut Rus este omul din spatele brandului De IONESCU si care realizeaza haine 
doar din canepa - planta traditionala romaneasca, de mult timp uitata si abandonata. 
Vorbim in continuare cu Patricia Todor-Ghitulescu care a fondat InedIthe si care ne 
va spune ce inseamna organizarea unui astfel de eveniment de amploare. Am stat 
de vorba cu Nicoleta Badiu - manager a doua restaurante cunoscute si deosebite, 
pentru a vedea ce inseamna o astfel de activitate; am realizat de  asemenea si o 
sedinta foto - drept dovada coperta si celelalte fotografii care insotesc interviul si 
care speram sa va placa. Daniela Sala o are ca invitata pe Margareta Irina Nistor, 
cea care a adus atata bucurie multora dintre noi in timpul copilariei.

In privinta modei, avem multe articole utile din care cu siguranta veti gasi ceva 
care sa va ajute, va punem la curent cu ultimele tendinte ochelari de soare si machiaj 
pentru 2020. Beatrice Lianda Dinu ne prezinta cea de-a patra editie a KIds FashIon 
WeeK - fiind prezenta la eveniment, la fel cum, tot ea, ne introduce intr-o atmosfera 
a stilului dintr-un nou sezon “Bravo, aI stIl“. 

Din domeniul frumusetii vin mereu lucrurile frumoase, Mihaela Alexandru 
si Rolea Liliana prezentandu-ne o demonstratie de machiaj pe acelasi model - 
machiaj de zi vs. machiaj de seara. O sedinta de infrumusetare pentru viitoarele 
mirese cu Beauty studIo By Mihaela Grosu. Cele mai noi tendinte de infrumusetare 
ale sprancenelor vin de la academIa GIulIa, care ne prezinta doua proceduri deja 
cerute in 2020: laminarea sprancenelor si Henna spa. Florina Serban ne prezinta o 
demonstratie de machiaj inspirata din Egipt, dar si o transformare intr-un salon de 
infrumusetare, care ne arata ca frumusetea nu are varsta.

Salutam debutul in revista Famost a Codrutei Tudoriu, care va aduce - incepand 
cu aceasta editie, un suflu nou, de cultura, o gura de oxigen, atat de necesara.

In rest, avem rubricile noastre obisnuite, articole frumoase, unele - extrem de 
utile, pe care va invitam sa le cititi si sa ne scrieti daca simtiti nevoia!

Va dorim o luna februarie in care sa aveti parte doar de lucruri frumoase si pana 
data viitoare, va transmitem cele mai frumoase ganduri!

E

Nota editorului

https://famost.ro/articol/category/revista-famost
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Blog de zambit

S
unt zile in care simt ca linistea are unitate de masura. 
Eu o masor in numarul diminetilor in doi, al zambetelor 
ghemuite pe canapea din timpul serialelor, al mancarurilor 

preferate gatite impreuna. La fel de mult, in unele zile masor 

linistea in numarul visurilor implinite, al defectelor pe care mi le 

accept, al greselilor pe care mi le iert. Apoi imi masor fericirea 

in numarul zilelor cu liniste. Iar zilele fericite sunt zilele pe care 

le iubesc cel mai mult. Atunci ma accept, ma iert, ma iubesc si 

reusesc sa ma bucur mai mult de noi, reusesc sa gasesc mai mult timp pentru doi, 

sa ofer mai mult si sa realizez cat de multe primesc.

De ce spun asta acum? Pentru ca pentru mine februarie e luna iubirii, asa cum 

martie e a martisoarelor si a femeii, asa cum iulie e petrecerilor de vara, asa 

cum decembrie e a sarbatorilor de iarna. Valentine’s Day, Dragobete, fara sa fac 

diferente, vreau sa sarbatoresc iubirea si acceptarea. Asta pentru ca imi amintesc 

de anii in care spuneam ca mie nu imi place sa sarbatoresc o zi a indragostitilor, 

ca nu imi place sa primesc flori, chiar daca tanjeam dupa toate aceste lucruri. Nu 

eram eu, doar pentru a mima o fericire pe care mi-o doream. Nu ma iubeam, asa ca 

nici iubirea nu se straduia sa transforme sufletul meu intr-un loc caruia sa ii spuna 

acasa.

Deci luna asta vreau sa va rog ceva. Vreau sa va rog sa va acceptati asa cum 

sunteti, sa va iubiti si sa aveti grija ca sufletul vostru e un loc placut in care dragostea 

sa se regaseasca. Nu mai fiti altcineva, fiti voi si gasiti o unitate de masura pentru 

liniste, pentru fericire si pentru zilele pe care le iubiti. Alegeti o zi, orice zi si 

sarbatoriti iubirea asa cum simtiti!

Zambete! 
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EXPERIENTIA DOCET

de nicoleta Gordon

Incolonam soldati in sticle mate,
Cand generalii ostilor de frunze,
Mai cred in Dumnezeu si in dreptate,
Dar mor cu necuvintele pe buze.

Secatuim de vlaga radacina,
Cenusa poarta clopot prin noroaie,
Si ne miram, apoi, ca si tulpina
Sub sternul lasitatii, se indoaie.

Obedienti, lasam furtuni de zahar,
Sa-mprastie in fals si promisiuni,
Prin miezul stacojiu al unui nufar ...
Aripa smulsa deltei, plans de Luni.

Coloana-si plange, trista, infinitul,
La capat de vertebre fracturate,
Calugarii nu se mai roaga-n schitul
In care crucile erau nevinovate.

Incercuim doar nopti in calendare,
In suflete primavarim doar ierni.
Plang Evele in rosturi lapidare,
Se pierd Adami in samburii materni ...
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POEM DE ALBASTRU

de Doina Bezea

Sunetul ploii pe obrajii nostri, fierbinte,
volbura atator intrebari fara raspuns
sarutul ghiocelului care alearga cuminte
sau linistea primaverii toate-mi sunt de ajuns.

Mi-e cantecul nor de atata asteptare,
lumina si-a prins parul in candelabre de zei
eu sunt doar un om, nu un dor cu rabdare
sa te strang dimineata din ierbare de tei.

Mai stii cand ningea peste urmele noastre?
rumegusul din gheata ne nastea amintiri,
colindam prin apusul altor lumi prinse-n glastre
pe sub razele lunii inf lorind noi iubiri.

Mi-e astazi poemul incarcat de albastru,
sub talpile-mi goale inf loresc indoieli,
voi pune capastru peste-o raza de astru
sa renastem a verde, invatand din greseli!
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Cartile, prelungirile existentei

In secolul al XVIII-lea, in cultura europeana se modifica practicile de lectura. Va fi de acum inainte 
incurajata lectura solitara si silentioasa a unei singure carti, intr-un exercitiu mai profund si mai complex. 
Practica lecturii in intimitatea camerei nu a fost bine vazuta, pentru ca cititorul putea sa scape de sub 

controlul societatii si al familiei. Charles Lamb aduce o critica aspra lecturilor colective, cu glas tare, 
incurajand in privinta ziarelor, o lectura de tip extensiv: 

O gazeta citita cu voce tare e de indurat. In unele birouri de banca exista obieceiul (pentru a economisi 
timpul fiecaruia) ca unul din slujbasi – cel mai cu carte sa se apuce sa citeasca cu glas tare din Times 

sau din Chronicle pina la ultima fila, pro bono publico. [...] de n-ar exista acest mijloc, nici unul dintre cei 
de fata n-ar citi probabil gazeta in intregime.

(Charles Lamb, Ginduri razlete despre carti si lectura, in Eseul englez)

cu Codruta Tudoriu
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Tot atunci creste in randul femeilor rata alfabetizarii, 
punandu-se problema unei adevarate isterii in randul 
sexului slab. Pe de o parte doctorii afirma ca cele care 
abuzeaza de lectura risca sa aiba caderi nervoase si sa 
existe in ceea ce le priveste tot felul de complicatii care 
le vor afecta sanatatea, in vreme ce discursul teologic 
tine prelegeri despre cum lectura le atrage pe femei de 
partea raului, acestea urmand calea pacatelor trupesti, 
carnale. Un caz bine cunoscut este acela al personajului 
flaubertian, Emma Bovary. Cucerita de falsele intentii 
ale celor doi pretendenti, Leon Dupuis si Leon Boulanger, 
aceasta se exalteaza la gandul unui triumf, sentiment 
ce egaleaza trairile personajelor sale literare preferate. 
Chiar mama lui Charles Bovary propune ca Emma sa 
renunte la abonamentul la biblioteca, 
fiind de parere ca lectura otraveste 
mintile oamenilor; nu stie totusi, ca fiul 
ei este inselat. Nici Charles nu o stie.

[...] cohorta lirica a acelor femei 
adultere incepu sa-i cante in memorie 

cu voci de surori ce o incantau. 
Devenea ea insasi o parte adevarata 

din acele inchipuiri si realiza visul 
nesfarsit al tineretii, alaturandu-se 
acestui tip de indragostita la care ravnise atat. De 

altfel, Emma incerca satisfactia razbunarii. Nu suferise 
oare destul.[...] dragostea inabusita atata timp, 

izbucnea intreaga cu clocote de bucurie. O savura 
fara remuscare, fara ingrijorare, fara zbucium! […]
Se hotari prin urmare, ca Emma sa nu mai citeasca 
romane. [...]  cand va trece prin Rouen, se va duce 
in persoana la cel ce imprumuta carti sa-i explice 

ca Emma isi intrerupe abonamentul. N-ar fi drept sa 
anunte politia daca librarul continua sa otraveasca 

mintile oamenilor?

(Gustave Flaubert, Doamna Bovary)

Genul literar care a fost asociat practicilor imorale 
a fost romanul : un venin care curge lent prin venele 
cititoarelor. Poate distruge corpul, mai ales pe cel al 
femeilor, iar daca barbatii cititori pot resimti in urma 
lecturii, cel mult o stare de slabiciune corporala, 
ele devin isterice, primejdioase si gata sa-si afiseze 
indecenta. Criticul literar Norman Holland dezvolta o 
teorie conform careia da literaturii un sens : exercitiul 
lecturii transforma cele mai ascunse dintre dorintele 
noastre in ganduri constiente producatoare ale placerii.

Fiecare neplacere pe care mintea o provoaca 
poate fi depasita cu ajutorul leacurilor. Astfel, dupa 
cum corpul simte nevoia unui exercitiu fizic care sa-l 
ajute sa se elibereze de monotonia constrangatoare 
a fiecarei zile (cocoasa il face purtatorul unor griji de 
proportii uriase), asa si mintea isi doreste a fi hranita 
intru desfatarea spiritului. De fapt, mintea nu trebuie sa 
se desavarseasca pentru “„[...] a contrazice au tagadui 

si nici spre a crede fara a cerceta, 
si nici spre a afla prilej de vorba 
au conversatiune, ci numai spre 
a cumpani si cugeta.” (Francis 
Bacon, Despre invatatura in Eseul 
englez) Timpul se destrama cand 
constiinta se impodobeste si inaltul 
ei tel este acela de dobandi prin 
intermediul invataturii eficienta de 
a-si implini idealurile. Totusi, este 
necesar ca procesul de invatare sa 
se contureze cu multa pricepere, 

caci “sa faci prea multa parada de ea este afectare; 
iar sa judeci numai dupa dinsa inseamna pedanterie.” 
(Francis Bacon, Despre invatatura)

Literatura, asemenea operelor de arta, isi reveleaza 
valoare odata cu rezistenta in timp. Redescoperirea si 
revenirea asupra sa, de-a lungul veacurilor ii verifica 
contributia estetica si spirituala in lume. Recitirea 
unei carti la un timp distanta poate angaja cititorul 
intr-o activitate adanc spirituala, caci timpul acordat 
momentelor de lectura si relectura inseamna intelegere. 
Intre autorii valorosi, Montaigne nu se fereste in a-i situa 
in varful piramidei, in centrul cercului pe autori precum 
Rabelais sau Boccaccio, pentru ca gaseste scrierile noi 
anoste si lipsite de miez, in vreme ce „“[...] scrierile din 
vechime imi par mai pline si mai vanjoase.” (Michel de 
Montaingne, Eseuri)

DE CE O CARTE SE VREA RECITITA? Fie pentru ca 
a produs o emotie puternica, placuta sau nu, si la un 
timp distanta se doreste verificarea intesitatii emotiei, 
fie pentru ca ochii de acum sunt convinsi ca judecata si 
asteptarea lor sunt mult deasupra celor pe care le-au 
avut si le-au descoperit la prima mana, ori pentru ca la 
prima mana, au aparut dificultati ce-si gasesc rezolvare 
cu mintea de acum. In care dintre aceste doua exercitii 
de lectura cititorul trebuie sa aiba incredere? Lectura 

Literatura, 
asemenea operelor 

de arta, isi reveleaza 
valoare odata cu 

rezistenta in timp. 
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la prima-mana si lectura secunda pot fi operatiuni 
care se disting pe axa temporala, creand si indeplinind 
alte asteptari, caci in lumina detaliilor nedescoperite 
cu ocazia primei lecturi, apare miracolul unei alte 
senzatii; de ce nu, insa, recunoasterea aceleiasi 
senzatii si prelungirea acesteia sa nu faca procesul 
relecturii o chestiune complementara, intim legata de 
lectura intai?! Montaigne afirma ca greutatile intalnite 
de-a lungul unui text nu-l fac sa persevereze in lupta 
cu descoperirea unui sens, lupta e abandonata: “[...] 
nu ajung la nimic fara voiosie, iar prea mult sarg imi 
orbeste judecata, o mahneste si o osteneste.” (Michel 
de Montagne, Eseuri). Daca memoria umana nu ar 
avea niciun cusur, actul de a reciti ar fi absurd.

O carte este alta pentru fiecare dintre cititorii sai. 
Lectura este intim legata de imediata apropiere a 
omului de lume asa ca mintea inventeaza un mod unic 
de a se apleca asupra actului de a citi sau de a reciti. 
Prin urmare, nevoile si dorintele spiritului sunt diferite. 
Istoria, poezia, filozofia sunt obiecte de studiu infinite, 
insa potrivite pentru fiecare cititor. Asta nu inseamna ca 
nu sunt complementare una ceilelalte. 
Daca pentru gustul lui Montagne, 
Cicero nu-i este potrivit, pentru ca 
ceea ce este viu este imediat inabusit 
de lungimea si complexitatea frazelor 
lui, “„[...] nu aflu decat vant”  (Michel 
de Montagne, Eseuri), pentru Bacon 
mintea fiecaruia trebuie hranita dupa 
nevoia pe care aceasta o resimte; 
asadar, „“[...] de nu-i in stare a face 
osebiri si distinctii sa-i studieze pe 
scolastici caci ei sint cymini sectore 
( despicatorii firului in patru), iar de-i 
nevolnic in a se avinta in controverse 
si a se intemeia pe un lucru spre a 
dovedi un altul, sa studieze pricinile judecatoresti [...]” 
(Francis Bacon, Despre invatatura in Eseul englez). In 
urma lecturii, judecata noastra trebuie sa fie libera, 
fara limitari impuse de scriitor. Spre exemplu, de 
apreciat sunt istoricii care nu falsifica adevarul, care 
nu aleg cuvinte pentru a face o alta istorie. Valorosi 
sunt aceia care scot la iveala fara ascunzisuri tot ceea 
ce stiu, fara sa fereasca nimic de privirea cititorului, 
si mai mult, alesii sunt aceia care au trait istoria si-
au consemnat-o in acelasi moment. Pentru Montagne, 
intelepciunea gaseste echivalent in termenul invatare 
folosit de Bacon, in vreme ce pentru cel dintai invatarea 
reprezinta un proces chinuitor, care-l supune pe cititor 
sa-si insuseasca notiuni nu pentru a se bucura de ele, 
ci pentru a face din acest proces unul chinuitor si 
neplacut.

Valorosi sunt aceia 
care scot la iveala fara 
ascunzisuri tot ceea ce 

stiu, fara sa fereasca nimic 
de privirea cititorului, ...
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Fiecare cititor este special, imediat ce are convingerea 
ca este alesul unei carti. Creeaza o legatura profunda 
cu textul de abia dupa ce e suta la suta sigur ca ii 
indeplineste asteptarile. DAR ASTEPTAREA NU CREEAZA 
IN CELE DIN URMA O PREJUDECATA? Autorul sau titlul de 
pe coperta unei carti ii vor livra cititorului o asteptare, 
indeplinita sau nu pe parcursul lecturii. CE GANDESTE 
CITITORUL? Opera literara trebuie sa transmita un 
mesaj, sa reflecteze uriasele teme care leaga viata 
comuna de moarte, iubire, dreptate, societate, istorie 
si asa mai departe. Scriitorul trebuie (dupa gandirea 
unui cititor) sa faciliteze accesul la un sens, sau la un 
anume tip de limbaj care sa fie dedus din context, fara 
ca cititorul sa mai fie nevoit sa recurga la materiale 
anexe care sa-l ajute in descifrarea 
mesajelor. Poate ca asteptarile vor fi 
depasite. Mintea acceseaza labirinturi 
mai complicate decat le-ar fi gandit 
pana in momentul lecturii-surpriza. 
Mintea cititorului e taramul-surpriza 
care desface textul in mii de bucati, 
pe care le potriveste, daca desigur, 
lectura ii este pe plac dupa chipul si 
asemanarea experientelor sale:

 

Fiecare citeste in felul lui, isi inventeaza o maniera 
proprie, unii isi petrec toata viata citind, fara sa 

treaca vreodata dincolo de lectura, ramin lipiti de 
pagina, nu pricep ca vorbele sint numai pietre pentru a 
traversa curentul unui riu, sint acolo doar ca sa putem 
ajunge pe celalalt tarm, celalalt tarm conteaza, Doar 

daca nu cumva, Doar daca nu cumva, aceste riuri n-au 
doua tarmuri, ci mai multe, fiecare om care citeste e 

propriul lui tarm si e numai al lui tarmul pe care trebuie 
sa ajunga.

(Jose Saramago, Pestera)

Cititorul si iubitorul de arta isi apropie atat de mult o 
opera, incat aceasta devine in cele din urma o extensie 
a sa. Textele asupra carora privitorul reflecteaza sunt 
acelea care se bucura de privilegiul de a fi totalul 
de pana atunci al experientelor umane personale. 
Angajamentul pe care fiecare dintre cititori il ia in fata 
lecturii, este acela de a descoperi o cale de rezolvare 
asupra propriilor sale nevoi estetice si culturale. CE E 
FRUMOS? CE E VALOROS? Nu exista un raspuns precis 
asupra tuturor acestor lucruri. Literatura livreaza valori 
dintre cele mai diverse, relative. Lectura a urmarit de-a 

lungul timpului sa-i puna pe aceea ce i se dedau, intr-
un dialog cu ei insisi, astfel incat problema canoanelor 
devine o chestiune a gustului si canonul este de fapt 
o preferinta. Nu trebuie insa uitat faptul ca exista 
capodopere. Un autor canonic este Shakespeare care 
trimite, prin intermediul scrierilor sale un mesager 
care-i este fidel mortii si care nu cosmetizeaza cu 
nimic adevarul: Hamlet. Placerea pe care o provoaca 

un text valoros este strans legata 
de o placere care se obtine mai 
greu, caci textul literar pretios 
livreaza mereu odata cu el, si o 
problematica a sinelui. Textul nu 
trebuie doar sa placa, ci sa si 
problematizeze. Rezistenta in timp 
verifica importanta unei opere 
literare: Charles Lamb recunoaste 
ca desi mai potrivite gustului sau 
sunt nume precum Kit Marlowe 
sau Michael Drayton, Shakespeare 

si Milton sunt invechite, asadar „“rasuna mai des in 
conversatiile zilnice.” (Charles Lamb, Ginduri razlete 
despre carti si lectura)

Importanta operelor literare, este acordata, in cele 
din urma, de o majoritate care este supusa totusi unei 
gandiri comune si in acelasi timp foarte personale, 
extinse de-a lungul timpului. In ochii unor cititori care 
au trait in lumini diferite experienta, o carte, ea – una 
singura, este alta de fiecare data.

FAMO ST  C U L T U R A

Cititorul si iubitorul 
de arta isi apropie 

atat de mult o opera, 
incat aceasta devine 

in cele din urma o 
extensie a sa.
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ecolul al XX-lea a fost pentru iranieni o perioada de tranzitie 
zbuciumata. La inceputul veacului, generalul Reza Pahlavi alunga de 
la putere dinastia cu origini turcesti care conducea tara, proclamandu-

se sah. Pentru ca este simpatizant al Germaniei naziste, in anul 1941 va abdica, din 
cauza invaziei trupelor britanice si sovietice.

Titlul de principe mostenitor ii revine fiului, Mohamed Reza Pahlavi care va conduce 
tara timp de treizeci si opt de ani. Perioada 1950-1963 este una de refacere dupa 
Al Doilea Razboi Mondial: sahul anunta Revolutia Alba, un program care urmarea 
modernizarea statului, de la acordarea dreptului de vot femeilor pana la inlaturarea 
interdictiei ce presupunea ca cei de alte religii nu pot detine functii publice. Astfel, 
Iranul s-a deschis influentelor din Occident. Din cauza modificarilor propuse, 
sahul intra in conflict cu clericul Ruhollah Khoemini, care considera schimbarea 
un atac direct la adresa Islamului. Il acuza pe Mohamed Reza Pahlavi ca nu este 
decat marioneta Statelor Unite ale Americii; este arestat, fapt ce starneste furia 
credinciosilor care ies in strada si cer eliberarea sa. 

Continua conflictele, asa incat liderul religios petrece paisprezece ani in exil, timp 
in care definitiveaza punctele cheie ale Revolutiei islamice: legile societatii trebuie 
sa respecte legile pe care Allah le-a dat, asa incat singurii calificati sa fie conducatori 
sunt invatatii islamici. Pe fondul neintelegerilor dintre sustinatorii clericului si cei ai 
sahului, cel din urma va parasi Iranul in 1979, dandu-i ocazia lui Ruhollah Khoemini 
sa se intoarca din exil (trebuie stiut faptul ca vreme de aproape cinsprezece ani, 
programul Revolutiei islamice, alaturi de atacuri grele la adresa sahului, au circulat  
in scris, „pe sub mana”, alimentand conflictele dintre cele doua tabere).

Anilor tulburi ai schimbarilor si ai revolutiei le urmeaza inca o perioada neagra: 
razboiul dintre Iran si Irak (1980-1988). Conflictul apare dupa o serie lunga de dispute 
teritoriale legate de frontiera comuna a celor doua state.

O carte cat un oras: PERSEPOLIS

S

T e x t  :  C o d r u t a  T u d o r i u



F E B R U A R I E  2 0 2 022

FAMO ST  C U L T U R A

Un oras in inima ei, o capitala antica. O autoare, o carte si mai apoi un film: Marjane 
Satrapi si PERSPEPOLIS. In anul 2000 protagonista-scriitor publica o autobiografie 
care consemneaza evenimentele mai sus pomenite intr-o maniera surprinzatoare: 
romanul grafic - creatie care se indeparteaza de naratiunea clasica si care indulceste 
tonul sumbru al relatarii literare. O nonconformista ce se va dedica artelor plastice, 
urmand cursuri atat in Teheran, cat si la Strasbourg isi doreste sa aduca in prim-plan, 
printr-o tusa extrem de personala, o istorie care schimba fata Iranului, intim legata 
de istoria propriei sale vietii. 

Fiecare intamplare este un punct cheie in devenirea personajului-autor: cu ochi 
de copil este martor si participant la conflictele agresive din strada; se adapteaza de 
asemenea la schimbarea sistemului educational (de la scolile bilingve laice la asa-
zisa revolutie culturala, moment in care fetele vor purta valul si nu vor mai invata 
alaturi de baieti). In adolescenta, parintii o trimit la Viena, pentru a studia la unul 
dintre cele mai bune licee franceze din Europa; singura intr-o tara straina, diferita de 
cea din care venea, incearca sa topeasca tot ceea ce o deosebeste de noua cultura. 
Desi este sfatuita de acasa sa isi pastreze integritatea, este privita cu ostilitate 
cand isi recunoaste originile. Dupa ce descopera doua fete ale Europei care se vrea 
moderna, dar care respinge pe fata ceea ce este nou, deci diferit, ajunge din nou in 
Teheran. Maturitatea o pune fata in fata cu urmele lasate de razboiul dintre Iran si 
Irak. Reintoarsa acasa trece printr-o depresie, isi pierde si isi recastiga motivatia, se 
casatoreste si divorteaza ca in cele din urma sa se mute la Paris.

Romanul e o suita de intamplari comune fiintei umane, rupte de realitatea 
celor  mai multi cititori prin permanenta amenintare a mortii. Ce face din lectura 
autobiografiei o placere neobisnuita? DESENUL care insoteste fiecare dintre replicile 
personajului. Desi in linii alb-negru, perfecte pentru infatisarea antitetica a doua lumi 
- sau a uneia, impartita in doua, schitele sunt decupaje ale realitatii, cand luminoase, 
cand induiosatoare prin comicul tragediei lor. 

Autoarea devine in chip natural si regizor, asa incat de pe hartie PERSEPOLIS 
ajunge pe marile ecrane. La Festivalul de la Cannes din 2008, animatia primeste 
premiul jurului. Purtatorii care au dus mesajul personajelor mai departe in film 
au fost Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve si Simon Abkarian. Avand sansa mai 
multor artificii tehnice (miscare, coloana sonora, efecte vizuale) infatiseaza mai 
precis aerul tensionat al epocii, si in mod particular starea fiecarui personaj.
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A face cunostinta cu principalele tendinte ochelari de soare 2020 ne aduce mai aproape 

de zilele calduroase, de vacante si petrecerea timpului in moduri cat mai diverse. Sezonul 

calduros primavara vara 2020 si-a schimbat modul de abordare a modelelor, oferindu-

ne o gama larga de ochelari de soare, de dimensiuni diferite si extrem de creative. Forme 

atemporale, vintage, optiuni deosebite, influente ale sezoanelor trecute, totul pentru cineva 

care isi doreste sa fie UNIC.

TENDINTE
OCHELARI de  SOARE

PRIMAVARA -  VARA

2020
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Ochelarii de soare rotunzi 
supradimensionati se afla printre 

principalele tendinte ochelari de soare 
2020 si sunt perfecti pentru cele care 
au forma fetei mai ascutita, oferind, 
evident, si protectia fata de razele 
solare. Au fost vazute optiuni realizate 
din cadre foarte subtiri care aduceau cu 
formele de aviator dar fara pod, lentile 
cu cadre ascunse, poduri ale cadrelor 
care ne duc cu gandul la istorie.

Ochelari de soare rOtunzi

SUPRADIMENSIONATI

Acest 
design 

atemporal, 
unisex, care 
te trimite 
cu gandul la 
aventura, nu 
putea lipsi din 
principalele 
tendinte 
ochelari de 
soare 2020. 
Au fost vazute 
variante mari 
cu cadre 
metalice, s-au 
remarcat forme 
frumoase care 
aduc cu forma 
lacrimilor 
avand 
picioare de 
argint, lentile 
intunecate.

AVIATOR

O forma a ochelarilor care nu putea 
sa lipseasca din principalele 

tendinte ochelari de soare 2020 - forma 
patratoasa, se potriveste in principiu 
oricarei forme a fetei, atragand toate 
privirile asupra ta. Au atras atentia 
cadre delicate si lentile colorate 
ca verde sau albastru, a fost folosit 
plasticul si emailul in contrast cu podul 
si picioarele metalice, s-au remarcat 
forme patratoase usor decupate.

Ochelari de soare PATRATI MARI
Forme OVALE  alungite

Fiind vazute in multe prezentari, 
despre aceste forme se poate spune 

ca formeaza una din principalele 
tendinte ochelari de soare 2020. Aceasta 
tendinta care ne poarta in anii ’90 au 
un farmec aparte retro, fiind vazute 
variante alungite de aviator, s-au 
remarcat cadrele de plastic, lentilele 
reflectorizante.

Aceasta este una din cele mai 
intalnite forme de ochelari de 

soare 2020 in prezentarile caselor de 
moda, fiind vazute rame groase si negre 
care se alungeau in exterior mult in 
afara cadrului fetei. S-au remarcat rame 
mate, semi patrate cu lentile usor mai 
mari, multe modele au purtat astfel de 
ochelari alungiti in prezentari - pentru 
diverse case de moda.

Ochelari de soare ALUNGITI

1
2

3
4

5

proenza schouler

nina ricci

prada courreges

kate spade

rokhself-portrait

tory burch

celine

valentino
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Daca esti o persoana care se 
plictiseste repede, te poti 

inspira din formele originale 
regasite pe podiumul tendintelor 
ochelari de soare 2020. Au fost 
vazuti ochelari pentagonali in forme 
supradimensionate, rame de plastic in 
culori diverse, ochelari heptagonali cu 
rame groase si lentile galbene sau negre.

Forme unice 
SUPRADIMENSIONATE

Cu toate ca daca vrei sa atragi 
atentia, esti tentata sa mergi 

pe principiul ”mai mare, mai bine”, 
principalele tendinte ochelari de soare 
2020 ne ofera si creatii care nu trebuie 
sa ocupe spatiu pentru acelasi efect. 
Au fost vazute variante avangardiste, 
forme hexagonale avand podul de sus 
care atrage toate privirile, au fost vazuti 
ochelari de soare patratosi avand lentila 
parca muscata, forme rotunjite de 
marimi diferite.

FOrme GEOMETRICE

Lentilele triunghiulare formeaza 
una din principalele tendinte 

ochelari de soare 2020, o forma cheie a 
sezonului primavara vara. S-au remarcat 
cadre albe, ochelari de pisica negri cu 
piese de conectare aurii, lentile clare 
care ofereau un LOOK foarte chic. Pe 
langa acestia, s-au remarcat si formele 
triunghiulare alungite, care ne duceau 
cu gandul catre anii ’70 si ’90.

Ochelari de sOare 
TRIUNGHIULARIUna din 

cele mai 
interesante 
tendinte 
ochelari de 
soare 2020 sunt 
ochelarii de 
soare in unghi 
si in functie 
de cum sunt 
orientati, ei 
pot schimba 
usor forma 
fetei. Au fost 
vazuti astfel 
de ochelari 
orientati cu 
unghiul spre 
interior care ne 
duc cu gandul 
la ochii de 
pisica, au fost 
vazuti ochelari 
de soare cu 
colturile spre 
exterior sau 
avand colturi 
atat in exterior 
cat si in jos.

Ochelari de 
soare
in unghi

Daca iti doresti sa iesi in evidenta in 
aceasta vara, cu siguranta vei reusi 

daca vei alege o astfel de pereche de 
ochelari de soare. Au fost vazute lentile 
in culori vibrante fara rame, doua 
lentile care pareau a fi ca una intreaga, 
forme dreptunghiulare usor rotunjite.

Ochelari rectangulari

cu o SINGURA lentila

ralph & russo

victoria beckam paco rabanne

gucci

miu miubora aksu

emporio armani

christian siriano

balmain rick owens

6

7
8 9

10
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Protectia suplimentara este prezenta 
in principalele tendinte ochelari 

de soare 2020, un design care starneste 
curiozitatea si ofera un efect futuristic 
dar si retro in acelasi timp. Au fost 
vazuti ochelari de soare aviator alungiti 
in partile laterale, ochelari rectangulari 
fara rame, nuante neon.

Printre cele mai importante tendinte 
ochelari de soare 2020 avem si 

modele care stralucesc, care te scot in 
evidenta oricum, dar nu mai mult ca 
in alte sezoane. Au fost vazuti ochelari 
de soare acoperiti de cristale si care 
mergeau dincolo de ochelari, cadre si 
picioare subtiri, s-au remarcat materiale 
texturate aurii, ochelari de soare 
decorativi cu lentile - dar fara rame.

Acest tipar de ochelari inceput din 
sezonul premergator, a castigat 

teren important acum si se afla pe 
podiumul principalelor tendinte 
ochelari de soare 2020. Au fost vazute 
lentile aplicate direct pe partea 
superioara a ramelor, lentile mai mari 
decat cadrele, au fost vazute lentile 
patrate incadrate in spatele cadrelor 
rotunde, lentile montate peste cadre de 
plastic modelate spre exterior.

Modele neobisnuite dar adorabile, 
feminine si jucause - formeaza 

una din cele mai dragute tendinte 
ochelari de soare 2020. Au fost vazute 
modele care combinau nori cu aripi - 
vazute si la machiaje, cadre in forme de 
fluture, picioare ale ramelor care dadeau 
lentilelor forma de flori.

Una din 
cele mai 

originale 
tendinte 
ochelari de 
soare 2020 se 
concentreaza 
pe partea de 
sus a cadrului 
ochelarilor, 
accentuand-o in 
diverse moduri. 
Au fost vazuti 
ochelari de 
soare avand 
o banda de 
piele deasupra 
ochelarilor, a 
fost vazut un 
pod destul de 
proeminent, 
accente 
neobisnuite.

Protectie EXTRA

lentile DINCOLO de rame

Ochelari de soare OSTENTATIVI

Ochelari FANTEZISTI

Rama de sus 
accentuata

dolce & gabbana

loewe

moschino i love pretty

giorgio armani

anna sui

lanvin

dolce & gabbana stella mccartney

michael kors

11
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Pentru un LOOK uni al ochelarilor, 
negrul este perfect pentru lentile 

si rame si reprezinta una din cele mai 
„discrete” tendinte ochelari de soare 
2020. Au fost vazute astfel de variante 
supradimensioante cu atingeri sport, 
design semi-triunghiular, forme ovale ce 
ofera un aspect elegant si modern.

Daca esti o 
iubitoare a 

acestor accesorii 
mai urban sau 
streetstyle, 
ochelarii de 
soare 2020 
avand influente 
legate de sport, 
cu siguranta 
vor fi o tentatie 
careia greu i-ai 
rezista. Au fost 
vazuti astfel 
de ochelari 
de soare care 
ofera protectie 
maxima, design 
cu rame-dar 
incomplete, 
numele 
brandului pe 
pod, lentile 
oglinda, rame 
metalice din 
aur sau argint 
cu lentile maro 
inchis.

Sezonul primavara vara in ceea ce 
priveste tendintele ochelari de soare 

2020 ne ofera de toate, de la ostentativ 
si supradimensionat, pana la forme 
alungite si forme dragute, cele din urma 
fiind bine reprezentate de culoarea 
roz. Au fost vazute astfel de variante 
optimiste intr-o interpretare retro 
futuristica ce ne aminteste de anii ’80, 
forme semi ochi de pisica, cadre acetate 
transparente.

Aceasta este o tendinta proaspata 
care evoca curentele eco din moda 

si nu numai, fiind vazuti ochelari de 
soare supradimensionati in forma de 
lacrima, in culori verde de maslina, 
lentile verzi deschise in asa fel incat se 
vedea foarte bine si machiajul; ochelari 
de soare in nuante de verde de padure.

Una din cele mai prezente tendinte 
ochelari de soare 2020 sunt 

cele cu lentile galbene, o nuanta de 
vara calda, iesind in evidenta lentile 
supradimensionate, contraste intre rame 
galbene si rame negre, variante mai 
usoare dintre lentile galbene si cadre 
albe, nuante galbene intense pana spre 
portocaliu.

Ochelari 
de soare 
SPORT

Lentile galbene

negru pe NEGRU

Ochelari de soare 
cu lentile ROZ

Ochelari de soare cu 
lentile verzi

stella mccartney

versace givenchy

off-white

lanvin

fendi

saint laurent

ralph & russo

rochas

boss

16

17

18
19

20
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foto eveniment : Sagace

ambitioasa, cu o mare puterea de munca si o viziune avangardista, Patricia Todor-Ghitulescu 
a reusit sa aduca in peisajul autohton un concept deosebit prin intermediul unui eveniment care 
a reusit sa abordeze si sa promoveze moda si arta - cultura in general, dintr-o alta perspectiva: 
I n e d i t h e ! Produse unicat, calitate ridicata, viziune creativa si spectacol, asta au vazut cei 

prezenti, un eveniment care doreste sa scoata in evidenta si sa promoveze cultura autohtona si oamenii 
talentati care, prin ceea ce fac, ajuta la evolutia frumosului in Romania.

Faptul ca au existat anumite dificultati, fie organizatorice sau generate de neincrederea primei editii, nu 
au descurajat-o pe Patricia, dimpotriva: au ambitionat-o sa continue si sa se implice in fiecare aspect al unui 
eveniment de asemenea amploare, dupa cum ne-a declarat.

Despre eveniment, despre dragostea pentru moda si cultura, planurile de viitor in ceea ce priveste Inedithe, 
dar si alte lucruri interesante, citim in continuare, intr-un frumos dialog cu Patricia Todor-Ghitulescu!

Patricia Todor-Ghitulescu 
interviu

A
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In primul rand, bine ai venit Patricia in paginile 
revistei Famost! De unde aceasta initiativa/ idee de 
a organiza un astfel de eveniment?

Buna, dragii mei! 
Sa va spun povestea mea. Inca din copilarie imi 

doream sa organizez evenimente si aveam idei care 
nu existau inca pe piata. Gandindu-ma destul de des 
la ele si imaginandu-mi cum ar deveni realitate, mi-
am dat seama ca as putea sa le implementez. 

Atractie catre design si arta am avut dintodeauna, 
mostenind de la parintii si bunicii mei inclinatia 
catre design vestimentar, poezie, muzica.

 Mi-am dorit sa creez un eveniment care sa ofere 
vizitatorilor o experienta aparte si am incercat sa 
gasesc o varianta care sa imbine o prezentare de 
moda cu o expozitie cu vanzare, pentru a prezenta 
noile trend-uri in materie de fahion, arta si design si 
a usura accesul vizitatorilor pentru a le vedea, proba 
si achizitiona. 

Stim ca tu esti fondatoarea Inedithe. Ai realizat 
singura tot sau ai avut si persoane care te-au ajutat? 
Ce ai facut tu? Care a fost rolul tau concret in 
organizarea evenimentului?

Surprinzator si pentru mine, in mare parte am 
lucrat singura. Eu dadeam telefoane, redactam 
contracte, facturi, planificam evenimentul, promovam 
evenimentul, tineam legatura cu toate persoanele 
implicate, am ajutat inclusiv la aranjarea locatiilor si 
la strangerea lucrurilor care au fost aduse, pentru a 
lasa spatiile asa cum le-am gasit. 

Echipa nu a fost foarte mare, din ea fac parte 
graficianul, social-media managerul, echipa de 
sunet, MC-ul, fotografii,  modelele, make-up artistii, 
hairstylistii, persoane care m-au ajutat cu amenajarea 
spatiilor, ambasadorii evenimentului, partenerii 
evenimentului, familia si prietenii care m-au ajutat 
cu sfaturi. 

Fiecare a avut un aport si pe aceasta cale va 
multumesc tuturor pentru ca mi-ati fost alaturi!

A fost o experienta minunata, in urma careia pot 
spune ca am evoluat foarte mult.

A d e l i n a  D u m i t r i u

Cu siguranta stii ca mai exista evenimente similare 
autohtone si totusi, cum ti-ai facut curaj sa 
organizezi Inedithe?

Stiu ca exista evenimente similare, m-am 
documentat inainte de a ma apuca de organizare. 
Ideile din spatele evenimentului Inedithe m-au 
ambitionat, stiu ca este loc pentru toata lumea pe 
piata, atat timp cat te diferentiezi cu ceva si nu te dai 
batut. 

Cui se adreseza Inedithe? 
Inedithe se adreseaza tuturor pasionatilor de arta 

si moda, persoanelor carora le place domeniul creativ 
si sunt dispusi sa inlocuiasca produsele de serie, 
fabricate in alte tari, cu produse unicat, de calitate 
superioara, lucrate de mainile iscusite ale romanilor 
nostri talentati.

Cum au primit designerii si toti cei prezenti acest 
eveniment?

Invitatii s-au simtit bine, feed-back-urile pe 
care mi le-au oferit au fost pozitive si negative, dar 
constructive.

M-au ajutat astfel sa privesc evenimentul si prin 
ochii lor.

MI-AM DORIT SA CREEZ UN EVENIMENT CARE SA OFERE VIZITATORILOR O EXPERIENTA 
APARTE SI AM INCERCAT SA GASESC O VARIANTA CARE SA IMBINE O PREZENTARE DE MODA 
CU O EXPOZITIE CU VANZARE
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Din punct de vedere al 
conceptului, evenimentul 
a fost unul inedit, o zi 
dedicata prezentarilor 
colectiilor designerilor 
prezenti si doua zile 
expozitie cu vanzare! De ce 
acest format?

Evenimentul are acest 
format deoarece mi-am 
dorit ca designerii sa isi 
poata prezenta colectiile 
noi pe podium, apoi sa le 
poata expune pe stender, 
iar invitatilor sa le fie la 
indemana sa studieze 
croielile, materialele si sa 
poata proba tot ce le place. 
Am vrut sa indemn invitatii 
sa descopere mai mult decat 
au vazut doar pe podium la 
Inedithe Fashion Show.

Iar in weekend, la 
Inedithe Exhibition, pe 
langa design vestimentar, am 
diversificat gama de produse 
cu bijuterii si accesorii, ele 
fiind nelipsite de la orice 
tinuta.

Am mai ales sa ma 
orientez si catre obiecte 
decorative si picturi, 
deoarece cred ca fiecare 
dintre noi isi doreste sa isi 
creeze un spatiu deosebit 
unde sa se simta „acasa”, iar 
elementele ce tin de home-
deco ajuta la amenajarea 
acestuia si este indicat sa fie 
prezentate la o expozitie de 
arta si design.

PUNCTELE FORTE AU FOST LOCATIA, DESIGNERII CARE AU PREZENTAT COLECTII DEOSEBITE, IESITE DIN COMUN, FAPTUL CA UNII DINTRE EI AU PREZENTAT IN 
EXCLUSIVITATE COLECTIILE NOI LA INEDITHE FASHION SHOW

A m o s

A M S
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Poveste-ne si despre locatie ... A fost pe masura 
asteptarilor? A fost exact ce ti-a dorit?

Sala de Marmura a Press House Ballroom, 
unde a fost organizat Inedithe Fashion Show este 
o locatie mare, frumoasa, cu istorie in spate, dar are 
mici probleme legate de intretinerea acesteia. 

Dar cum se spune, nimeni/nimic nu este perfect.
A fost ce mi-am dorit pentru primul eveniment, 

dar acum ma gandesc sa incerc si alte locatii.
Inedithe Exhibition s-a desfasurat la POINT, care 

este o locatie minunata, o casa veche reconditionata 
unde m-am simtit ca acasa. Spatiul este generos si 
este pretabil pentru mai multe tipuri de evenimente.

Din ce domenii au fost expozantii? Moda, domeniile 
tangentiale modei, arta?

Expozantii prezenti la Inedithe Exhibition au fost 
designeri vestimentari, designeri de produs, artisti, 
pictori, artizani.

Care au fost designerii prezenti?
La Inedithe Exhibition au participat atat 

designeri, cat si artisti si artizani. 
Ii voi prezenta pe toti: Andra Ghinea, Dragos 

Constantine, Mona Vasvari, Diana Ionescu, Raluca 
Irena,  Circusphere, Madalina Mihalcea, EVAF Atelier, 
Iasenti, Liana Badalau, Adelina Ungureanu, Kill ’em 
Clothingline, RAPANA Leather, Flavia Birsan, Ana-
Maria Balan, Furuloom, Cosmetice Grigorescu.

Consideri ca prin intermediul Inedithe, ai adus un 
plus modei si culturii autohtone?

Consider ca acest eveniment a adus un plus 
deoarece acest concept nu a mai fost implementat la 
noi in tara. Creand un eveniment din doua separate, 
o prezentare de moda si o expozitie cu vanzare 
dedicate mintilor creative din domeniile arta, design 
si fashion, incerc sa rezolv problema „plimbarii” pe 
la multe evenimente de profil, in cautarea de haine/
accesorii/decoratiuni pentru casa etc.

S-a desfasurat Inedithe asa cum ti-ai dorit?
Prima editie a iesit asa cum mi-am dorit, cu mici 

probleme care au aparut pe parcursul evenimentului. 

Care crezi ca au fost cele mai tari puncte ale acestei 
prime editii? Cu ce crezi ca s-a detasat Inedithe de 
alte evenimente similare?

Punctele forte au fost locatia, designerii care 
au prezentat colectii deosebite, iesite din comun, 
faptul ca unii dintre ei au prezentat in exclusivitate 
colectiile noi la Inedithe Fashion Show, invitatii 
care au fost in numar destul de mare pentru o prima 
editie.

Cum ar arata pentru Patricia varianta ideala a 
Inedithe? Ce ar trebui sa aiba?

Inedithe ideal pentru mine ar fi de povestit in cel 
putin 2-3 pagini.

Pe scurt, se desfasoara intr-o locatie spatioasa, 
centrala, pe parcursul a minim 2 zile si inglobeaza 
atat prezentarile de moda cat si expozitia, sub acelasi 
acoperis.

Care a fost cea mai frumoasa parte din tot acest 
eveniment?

Senzatia pe care am avut-o cand am reusit sa 
ies din backstage si sa stau 5 minute in spatele 
fotografilor si cameramanilor si sa „simt” energia 
tuturor oamenilor prezenti. A fost extraordinar!

PUNCTELE FORTE AU FOST LOCATIA, DESIGNERII CARE AU PREZENTAT COLECTII DEOSEBITE, IESITE DIN COMUN, FAPTUL CA UNII DINTRE EI AU PREZENTAT IN 
EXCLUSIVITATE COLECTIILE NOI LA INEDITHE FASHION SHOW

E n i g m a



F E B R U A R I E  2 0 2 034

FAMO ST  M O D A 

Care au fost cele mai delicate probleme cu care te-ai 
confruntat in organizarea acestui prim eveniment? 
Cum le-ai depasit?

Credibilitatea in fata participantilor (designeri/
artisti) deoarece fiind primul eveniment, lumea nu 
a auzit de brand, nu stie ce sa creada despre tine si 
ideile tale, mai pe scurt, nu sunt siguri daca ar putea 
avea incredere in ceea ce faci. Am depasit aceasta 
problema prin discutii si explicatii pe care le-am 
oferit potentialilor participanti.

O alta problema ar fi gasirea unor oameni de 
incredere care sa faca parte din echipa, dar aceasta 
situatie o poti intalni la orice pas, in orice domeniu. 
Am avut rabdare si am inceput sa intalnesc 
persoanele potrivite. 

Te-ai inspirat - din punct de vedere al organizarii, 
de undeva anume? Ai avut un exemplu sau 
conceptul este 100% al tau?

Acum cativa ani am vazut la un fashion show 
peste hotare o prezentare si o expozitie cu vanzare de 
design vestimentar, in aceeasi locatie, idee care mi-a 
placut si cercetand un pic, mi-am dat seama ca in 
Romania era implementata. 

Ideea exista si va exista si in alte minti, dar 
conceptul Inedithe, care aduce impreuna design 
vestimentar, design de produs, design de bijuterie 
contemporana si arta, este dezvoltat 100 % de mine. 
Am incercat sa vin cu ceva diferit decat exista pe 
piata, la momentul actual.

Observand ca la noi se organizeaza doar 
prezentari de moda si separat targuri/expozitii, 
m-am hotarat sa gasesc o varianta care sa le imbine 
pe cele doua si sa usureze munca oamenilor cand isi 
cauta o tinuta noua,  accesorii sau decoratiuni pentru 
casa, gasind astfel in acelasi loc tot ce au nevoie.

A existat ceva anume care te-a impresionat in mod 
deosebit in desfasurarea evenimentului?

M-a impresionat tot evenimentul, nu pot alege 
ceva anume.

Ti-ar placea sa aduci si nume din afara Romaniei?
Mi-ar placea sa incerc asta, dar va trebui sa 

integrez ideea de invitati straini in conceptul 
Inedithe, care se adreseaza exclusiv designerilor, 
artistilor si artizanilor romani.

Avand in vedere specificul Inedithe, spune-ne - de 
unde ai aceasta pasiune pentru moda?

Am mostenit-o de la bunica si de la mama, lor le 
place sa se imbrace diferit si sa aiba tinute deosebite, 
iar in tinerete isi croiau singure haine. 

Mi-am dat seama de aceasta pasiune dupa ce 
am crescut si am observat ca orice activitati as fi 
incercat, ma intorceam fara sa vreau in zona artelor 
si a design-ului.

Care este parerea ta despre moda autohtona si 
numarul mare de designeri din ultima perioada?

Ma bucura foarte mult ca sunt atat de multi 
designeri foarte talentati care se lanseaza pe piata, 
le tin pumnii si imi doresc sa le fiu alaturi prin 
evenimentele pe care le creez.

Moda autohtona este reprezentata de fiecare 
designer in parte si observ o diversitate in ceea ce 
priveste stilurile care sunt abordate. Sunt foarte 
multi tineri care vin cu o viziune noua, foarte 
creativa si ies total din tiparele pe care noi le stim si 
cu care am fost obisnuiti.

Sper sa isi urmeze visul si caute intodeauna 
metode prin care sa evolueze in industria fashion.

MODA AUTOHTONA ESTE REPREZENTATA DE FIECARE DESIGNER IN PARTE SI OBSERV O DIVERSITATE IN CEEA CE PRIVESTE STILURILE CARE SUNT 
ABORDATE. SUNT FOARTE MULTI TINERI CARE VIN CU O VIZIUNE NOUA, FOARTE CREATIVA SI IES TOTAL DIN TIPARELE PE CARE NOI LE STIM SI 
CU CARE AM FOST OBISNUITI.

W i c k e d
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Ce reprezinta pentru tine moda?
Parerea mea este ca moda sunt eu si personalitatea 

mea, care se manifesta si prin piesele vestimentare si 
acesoriile pe care aleg sa le port.

Moda este o stare de spirit, deoarece in fiecare zi 
sunt diferita si ma imbrac cum simt.

Cu ce altceva se mai ocupa Patricia? Care ii sunt 
pasiunile?

Imi place foarte mult sa calatoresc, sa descopar 
locuri noi, sa adun amintiri minunate. Imi place 
foarte mult sa inot, vara incerc sa merg la plaja cat 
de mult pot, iar iarna inlocuiesc marea cu muntele si 
trec la snowboard. 

Sunt o persoana dinamica si imi place tot ce tine 
de miscare, dar la polul opus imi place sa ma retrag 
in natura sa stau, sa ma regasesc pe mine insumi.
Iubesc muzica si dansul, iar pentru mine, cateva ore 
de dans sunt inlocuitorul perfect pentru o zi la sala.

Care este stilul tau vestimentar in mod obisnuit?
Imi place sa ma imbrac casual sau sport, in functie 

de dispozitia din acea zi.

Ce nu iti lipsesc din geanta de mana?
Balsamul de buze, telefonul, cheile de la casa si 

portofelul.

Care iti sunt planurile cu Inedithe? Ce ti-ai dori sa 
faci la cea de-a doua editie?

La a 2-a editie voi alege cu siguranta o locatie si 
mai frumoasa. 

Mai multe nu va pot spune deocamdata, dar va voi 
tine la curent cu noutatile!

Unde ti-ar placea sa te vezi peste 5 ani cu acest 
frumos eveniment?

Peste 5 ani ma vad organizand 3 editii pe an in 
Romania si o editie Inedithe in alta tara.

Unde pot cei interesati sa afle mai multe detalii 
despre Inedithe si sa fie la zi cu noutatile?

Suntem activi pe canalele Social Media, Facebook 
si Instagram. 

https://www.facebook.com/Inedithe
https://www.instagram.com/inedithe.official
De asemenea lucram la website, care speram sa fie 

gata cat mai repede. 

Iti multumim pentru prezenta si iti dorim mult 
succes in tot ceea ce faci!

Va multumesc pentru aceasta oportunitate! Mult 
noroc si inspiratie in noul an!

MODA AUTOHTONA ESTE REPREZENTATA DE FIECARE DESIGNER IN PARTE SI OBSERV O DIVERSITATE IN CEEA CE PRIVESTE STILURILE CARE SUNT 
ABORDATE. SUNT FOARTE MULTI TINERI CARE VIN CU O VIZIUNE NOUA, FOARTE CREATIVA SI IES TOTAL DIN TIPARELE PE CARE NOI LE STIM SI 
CU CARE AM FOST OBISNUITI.

INEDITHE SE ADRESEAZA TUTUROR PASIONATILOR DE ARTA SI MODA, PERSOANELOR 
CARORA LE PLACE DOMENIUL CREATIV SI SUNT DISPUSI SA INLOCUIASCA PRODUSELE 
DE SERIE, FABRICATE IN ALTE TARI, CU PRODUSE UNICAT, DE CALITATE SUPERIOARA, 
LUCRATE DE MAINILE ISCUSITE ALE ROMANILOR NOSTRI TALENTATI

L o r e n z o
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Noul 

val de 

designeri 

din modav
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Brandul KHAITE, fondat in 2016 
de directorul de creatie Catherine 
Holstein in New York, evolueaza cu 
fiecare nou sezon, avand baza pe 
articole solide, distinse prin materiale 
exceptionale si detalii subtile, dar si 
frapante. Colectia (pronuntata „Kate”) 
isi ia numele de la cuvantul grecesc 
χαίτη care inseamna „par lung, care 
curge”.

KHAITE este o colectie ready-to-wear pentru femei care reimagineaza imbracamintea 
sport americana clasica pentru secolul XXI. Conceputa pentru a fi pretuita, 
fiecare piesa propune un echilibru proaspat de elemente in contradictie - trecut 
si viitor, masculin si feminin, forta si delicatete, structura si fluiditate - in timp ce  
incorporeaza senzualitate si calm.

www.khaite.com

khaite
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Nu cred ca o femeie trebuie sa aleaga 
intre a fi una sau alta. Poate fi puternica 

si delicata, puternica si umila, feroce 
si amabila. Aceasta apreciere pentru 

echilibru mi-a inspirat viziunea pentru 
Koral.

Nascuta si crescuta in Brazilia, am 
studiat arta si design la Universidade 

Anhembi Morumbi, inainte de a ma muta 
la Los Angeles in 2006. Traind intr-un 
oras concentrat pe sanatate, am invatat 
sa echilibrez productivitatea si starea de 
bine, pe masura ce stilul meu de viata a 

inceput sa evolueze.
Cu o intelegere a formei feminine, 
prin experienta mea in designul de 

imbracaminte de baie, mi-am propus 
sa creez imbracaminte activa care sa 
armonizeze moda, forma si fitnessul. 
In 2014, Koral a lansat prima colectie 
de siluete feminine, realizate din linia 

noastra de tesaturi de inalta tehnologie. 
Printr-o abordare a design-ului cu moda 

contemporana, piesele noastre atletice 
de lux echilibreaza inovatia tehnica 

si designul iconic pentru a se potrivi 
stilului de viata activ al femeii moderne 

de astazi.

a declarat Ilana Kugel.

koral
KORAL este un brand 
de imbracaminte de lux, 
conceput pentru a te inspira 
sa traiesti, sa arati si sa te 
simti cel mai bine. Cu o 
abordare de tip design cu 
scop, brandul abordeaza 
moda contemporana 
pentru o anumita nisa - a 
celor pasionati de stilul de 
imbracaminte de strada.

KORAL nu crede in 
urmarirea tendintelor 
si nici in fast-fashion, 
ci in imbratisarea 
individualitatii, in 
incurajarea creativitatii 
si in crearea unei mode 
de performanta de cea 
mai inalta calitate, care 
complimenteaza stilul tau 
de viata activ. Directorul 
de creatie, Ilana Kugel, 
calatoreste in lume, 
furnizand cele mai fine 
tesaturi tehnice pentru a 
proiecta piese inaintate 
de moda, care se simt 
luxoase, arata fara efort 
si dureaza prin purtari si 
spalari infinite.

Mantra KORAL:
„Intr-o lume in care poti fi orice, fii de neoprit!”.

www.koral.com

“
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cult 

Creat in 2012 de 
Jasmin Larian, Cult 
Gaia proiecteaza piese 
frumoase ca obiecte 
de familie, ce vor trai 
in dulapul tau pentru 
totdeauna. Piatra de 
temelie a ADN-ului Cult 
Gaia a fost falsificata cu 
idealul de a crea Objets 
d ‘Art care te fac sa 
arati dublu. Inca de la 
infiintare, compania a 
crescut de la accesorii 
intr-un brand de stil de 
viata deplin, vanzand 
totul, de la ready-to-wear 
la pantofi, o lume din 
Gaia.

Cult Gaia creeza articole care 
sunt in primul rand Objet d’Art 
si in al doilea rand, utilitate. 
Multe dintre gentile create 
au stilul propriu si o calitate 
sculpturala in legatura cu ele. 
Etica de proiectare este de a face 
lucrurile sa iasa in evidenta si 
de a intoarce capetele. Piesele ar 
trebui sa fie perfect imperfecte 
si trebuie sa fie nuantate pentru 
a fi frumoase, ca si natura, 
neexistand doua lucruri la fel.
Cult Gaia este inspirat din 
natura si femei. De aici provine 
numele brandului. Marile 
branduri sunt asemanatoare 
cultului, care unesc oamenii cu 
ganduri similare in idealurile lor 
estetice. Gaia este zeita Mamei 
Pamant si fiica haosului, cea mai 
creativa forta existenta.

www.cultgaia.com
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Estetica Dion Lee este tehnica, avand o senzualitate 
inteligenta. Fiecare colectie se imbina cu constructii 
inovatoare, cu o constiinta a formei feminine. 
Textilele sunt concepute pentru a forma decoratiuni 
sculpturale. Siluetele arhitecturale sunt disecate 
pentru a intensifica miscarea si fluxul de aer si 
lumina.
Dupa ce a debutat la Australia Fashion Week, Dion 
Lee a prezentat colectii la Londra, dupa care s-a 
mutat la New York, unde brandul a devenit un 
accesoriu permanent in programul sezonier.
Dion Lee este vandut la nivel mondial in peste 40 
dintre cei mai exclusivi retaileri din lume, printre 
care Net-A-Porter, Bergdorf Goodman, Selfridges, 
Lane Crawford.

www.dionlee.com

 lee
Dion Lee este un brand din Sydney, infiintat in 2009 de catre directorul creativ cu 
acelasi nume. Renumita pentru constructii experimentale combinate cu croitorie 
traditionala, brandul a fost pionier in identitatea moderna pentru moda australiana.
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 lowe

www.sheryllowejewelry.com

Nu este suficient pentru mine sa creez lucruri 
frumoase. Imi doresc ca munca mea sa rezoneze 

si sa aiba un impact pozitiv asupra vietii nu 
numai a femeilor care o poarta, ci asupra 
tuturor femeilor si familiilor. Toata lumea 

merita sa aiba mai multa frumusete in viata lor.
“

Realizate cu metale pretioase si cele 
mai fine pietre provenite din toata 
lumea, fiecare piesa Sheryl Lowe 
intruchipeaza o poveste unica despre 
frumusetea cruda gasita in natura. 
Fiecare piesa este conceputa manual 
cu o adevarata pasiune artizanala care 
defineste colectia fermecatoare fara 
efort. Piesele Sheryl Lowe sunt vandute 
la comercianti si magazine precum 
Neiman Marcus si Bergdorf Goodman 
si ravnita de puternice muze feminine 
de pretutindeni, inclusiv Maria Shriver, 
Gwen Stefani, Gwyneth Paltrow, 
Cameron Diaz, Oprah Winfrey. Lidera 
in industria ei, Sheryl este membru 
oficial al CFDA.

O artista pregatita si dinamica din punct 
de vedere creativ, cu o pasiune de-a 
lungul vietii pentru design, Sheryl Lowe 
se inspira din perioada copilariei din 
sudul Californiei, inconjurata de nisip, 
surf si soare. Crescand in anii ‘70, Sheryl 
a inceput sa faca bijuterii la o varsta 
frageda ca forma de auto-exprimare. 
Dupa scoala de arta, si-a facut un nume 
ca artist de machiaj; in acest context si-a 
cunoscut viitorul sot - actorul Rob Lowe. 
De acolo si-a mutat atentia spre designul 
interior, unde abordarea ei iscusita si 
gustul rafinat si-au castigat un renume 
si aici, avand prezenta in publicatii de 
specialitate precum Architectural Digest. 
Pe masura ce munca si convingerile 
spirituale au dus-o in intreaga lume, 
interesul lui Sheryl in colectarea 
comorilor multiculturale i-a revenit 
pasiunii pentru bijuterii.
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fi si a deveni o persoana care 
iubeste si respira moda, necesita 
mai mult timp decat ar parea 
la o prima vedere. Un domeniu 
care s-a transformat in 
ultima perioada intr-o 

adevarata industrie, a tras dupa el alte 
ramuri tangentiale modei propriu zise, 
crescandu-le importanta si „obligandu-
le” la o evolutie galopanta, fenomen 
accelerat si de dezvoltarea mediului 
online. Astfel, au aparut termene ca 
„influencer”, „stilist”, „guru” si alte 
titulaturi, adoptate de anumite persoane 
cu o cultura in acest domeniu; ca nu 
intotdeauna bagajul de cunostinte 
primeaza in obtinerea/ adoptarea acestor 
titluri, e o alta discutie. Evident ca unei 
astfel de persoane nu i se cere sa cunoasca istoria 
modei de la aparitia omului, dar, o cultura, la fel 
ca si altele, necesita timp, studiu, experimente.

A

Ar trebui sa incepi sa inveti elementele de baza 
ale modei; iar daca nu ai nicio idee despre moda 
si cultura acestui domeniu, despre ce inseamna 
un stil la moda, poti incepe prin a cere sfaturi 
unei prietene pe care o admiri si care stie ceva 
despre acest lucru. Daca nu ai incredere in nimeni 
din acest punct de vedere, internetul sta in fata ta, 
asteptandu-te sa-l explorezi! Evalueaza-te realist 
din multe puncte de vedere: caracteristicile 
fizice, cum iti place sa te imbraci si cum te simti 
mai bine, care iti sunt preocuparile de zi cu zi 
si stilul de viata, care este puterea ta financiara.

De asemenea, a fi la curent cu ultimele 
tendinte e posibil sa fie o sarcina destul de 
dificila, mai ales daca nu esti obisnuita cu 
termenii si cu fenomenul moda in sine. Poti 
incerca o sesiune de cumparaturi cu o prietena 
apropiata si sa-ti achizitionezi ceva care sa te 
avantajeze. In acest mod, ai putea incepe incet sa 
intelegi aplicabilitatea lucrurilor citite.

O abordare de calitate a modei incepe cu 
personalitatea, alegerea imbracamintei/ stilului 
vestimentar, trebuind sa exprime ceea ce esti. 
Constientizeaza si noteaza-ti o serie de insusiri 
ale tale pe care le vrei transmise de tinutele tale.

Incearca de asemenea sa constientizezi si 
sa fii atenta ce probezi in magazine. E o piesa 
vestimentara a unui designer celebru? Care este stilul 
lui in general? Care este reputatia lui? De ce anume 
exista un anumit accesoriu sau buzunar in acea parte? 
De ce sunt folosite mai multe materiale? Incearca sa 
gasesti raspunsuri logice la toate aceste intrebari!

Urmareste bloguri si site-uri de moda care te 
pot tine la curent cu ultimele tendinte de moda, 
iti pot oferi fotografii cu diverse personalitati si 
modul lor de a se imbraca, dar si sfaturi stilistice. 
Dupa ce ai facut cercetari multiple, vezi care din 
ele ti se potriveste mai bine si stai cu ochii pe 
ele, pentru a citi si a gasi informatiile care te pot 
ajuta.

Care ar fi pasii de urmat daca iti doresti sa devii o modista ...

Invata
elementele de baza

ale modei!

Cumparaturile
trebuie sa fie 

facute inteligent!

Urmareste
tendinte, bloguri!

CUM SA TE IMBRACI CA 
O ADEVARATA MODISTA
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Sugestii ...

Un alt ajutor vine tot din partea internetului, mai precis, 
retelele de socializare. Instagram si Pinterest pot fi adevarate 
surse de inspiratie; foloseste-te de asemenea de hashtag-uri 
pentru a te inspira (#outfitinspo, #ootd, etc).

Cumpara-ti piese vestimentare de baza! Tendintele alterneaza 
de la sezon la sezon, sau chiar pot ramane aceleasi - dar 
in variante actualizate, iar anumite articole vor fi mereu 
indispensabile. Si ca in orice situatie, daca ai o baza de la care 
sa pleci, poti efectiv sa le schimbi, sa le amesteci cu altele, 
cu acecsorii si sa ai LOOK-uri fresh de la situatie la situatie. 

O pereChe ClasiCa de blugi, un triCOu alb, O geaCa de piele, 
reprezinta acele piese vestimentare de baza 
pe care te poti baza oricand. Mult iubita 
rOChia neagra sau o fusta neagra pana la 
genunchi - care sa-ti avantajeze corpul, 
blazerul negru sau O pereChe de pantalOni 
sunt optiuni vestimentare constante, la 
moda tot timpul.

un paltOn bej are un aspect minunat 
pentru iarna si toamna, la fel ca si 
gardiganul; geanta de mana din piele neagra 
si bOCanCii de CulOare inChisa sunt accesorii 
potrivite pentru anotimpul rece. perlele 
si diamantele sunt bijuterii traditionale, 
potrivite multor tinute.

Dupa cum a fost mentionat si mai 
devreme, este important sa-ti alegi stilul 
propriu, cel care ti se potriveste cel mai 
bine din toate punctele de vedere. Chiar 
daca stilurile si moda se schimba, avand 
un stil al tau personal, te poti adapta 
foarte bine noilor tendinte. Esti o persoana 
careia ii place stilul boho? Te bucuri de cele 
mai diverse optiuni! Esti o persoana care 
iubeste minimalismul, atunci alege piese 
vestimentare pe masura!

Mai mult decat atat, vei vedea, in timp, 
dupa ce stilul vestimentar iti va fi mai bine 
conturat, ca vei incepe sa folosesti articole 
vestimentare pe care nu le-ai folosi in mod 
obisnuit. Modul tau de a te imbraca le va 
adopta si le va integra in cel mai natural 
mod.

Nu uita de hainele pe care le ai acum! A 
fi o persoana careia ii place sa se imbrace 
la moda, nu inseamna ca trebuie sa iti 
cumperi foarte des articole noi! Dupa ce 
ti-ai facut o idee despre stilul pe care vrei 
sa-l adopti, ia la rand toate hainele din 
dulapul tau si vezi care se potrivesc noului 

tau mod de a te imbraca. Ia in calcul combinatii intre piese 
vestimentare vechi si noi, iar cele pe care nu crezi ca le vei 
folosi sau nu le-ai mai folosit deloc, doneaza-le sau arunca-le, 
pentru a nu-ti ocupa spatiu inutil in dulap.

Cand te hotarasti sa iti faci ordine in garderoba, ia-ti toate 
hainele la rand care te tenteaza sa le pastrezi si vezi care ti se 
potrivesc! Forma corpului ti se modifica in timp si e posibil 
ca anumite haine sa iti fie ori prea stramte ori prea largi, 
astfel ca vei avea o sarcina mai usoara cand te vei hotari ce 
pastrezi si ce nu. 

Daca ai mai multe articole care nu se potrivesc noului stil 
vestimentar, scapa de ele si achizitioneaza cel putin 
pentru inceput, un articol vestimentar versatil, 
pentru a putea fi folosit in mai multe combinatii. 
De asemenea, atentie la starea hainelor, pentru ca, 
de cele mai multe ori, e mult mai bine sa scapi de ele, 
decat sa incerci sa le repari!

Daca ai haine care nu se mai integreaza in stilul 
tau de viata actual, “elibereaza-te“ de ele sau vezi 
daca s-ar potrivi in anumite contexte sau combinatii 
vestimentare!

In ceea ce priveste tendintele, trebuie mare 
atentie pentru ca ele se schimba de la sezon la 
sezon, exceptie facand anumite piese care sunt la 
moda oricand. Daca iti permiti financiar, a adopta 
tendintele care ti se potrivesc de la sezon la sezon, 
poate fi extrem de distractiv. Daca ai un articol sau 
articole care iti plac mult, nu inseamna ca trebuie 
sa cheltui multi bani sau sa cumperi multe perechi! 
Pe langa faptul ca poate in sezonul viitor nu se mai 
poarta, se si uzeaza moral; chiar daca nu este rupt 
si iti vine foarte bine, nu mai poti purta articolul 
respectiv, pentru ca de acum, are 5 ani . . .

Atentie de asemenea la culorile alese! Nuantele 
neutre pot fi combinate foarte usor cu culorile 
vibrante, in timp ce negrul este perfect in multe 
tinute, nemaivorbind de faptul ca te poate salva in 
situatiile in care apare dilema „eu cu ce ma imbrac?”. 
Similar negrului, albul fie ca il regasim pe un tricou 
sau camasa face parte din garderoba obligatorie a 
oricarei femei.

Pentru multe persoane, tinuta nu este completa 
fara accesorii, cele clasice reprezentand cea mai 
simpla optiune pentru ca outfit-ul nostru sa fie unul 
remarcabil. Si la drept vorbind, geanta de mana 
potrivita sau perechea de pantofi iti transforma 
tinuta instant. Vrei sa iesi in evidenta? Iti doresti sa 
stralucesti? Esarfele, ceasurile, ochelarii de soare, 
alaturi de alte accesorii, te pot ajuta sa fii remarcata 
si iti ofera o garderoba elevata. 

A-ti gasi stilul 
propriu

este esential!

Cateodata, e mai 
bine sa scapi de 

haine,
decat sa incerci sa 

le repari!

Tendintele
se schimba!

Atentie la culorile 
alese,

cele neutre fiind 
indicate oricand!
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Totul despre moda cu Daniela sala

ROCHIA De SEARA

Istoria rochiei de seara porneste de la egipteni si ajunge in zilele noastre trecand prin diferite transformari. La inceputul aparitiei 
acestei piese vestimentare aceasta a fost create si folosita pentru a acoperi trupul dezgolit al femeilor. Primul model de rochie aparut 
avea lungimea pana la glezne si era confectionata din in.
Rochiile de seara isi au originea in secolul XV-lea odata cu afirmarea curtii Burgundiei si a conducatorului sau pasionat de moda, 

Philip cel bun. In acea perioada erau cunoscute ca fiind rochii de curte. 
In perioada Renascentista rochiile de seara aveau talia foarte inalta, dar putin timp mai tarziu aceasta a fost alungita intr-un mod 

nefiresc pana jos, creand corsete in forma de V. In secolul al XVIII-lea au fost implementate influente ale epocii baroce din Franta.
Mai tarziu, cultura hindusa a creat rochia SARI, pe cand Grecia antica introduce in istoria rochiilor TUNICA, iar Evul Mediu aduce 

in prim plan, ROCHIA CU TRENA. 
Prin rochia de seara se intelege o rochie lunga care se imbraca la evenimente formale sau ceremonii. Aceasta poate fi pana deasupra 

gleznei sau pana in pamant. Rochia de seara a fost considerate corespondentul feminin al smoking-ului.

Rochiile de seaRa sunt de mai multe feluRi fiind clasificate dupa lungime, dupa culoRi sau dupa model.
 
- Dupa lungime: rochii scurte sau mini, rochii pana la genunchi sau midi si rochii lungi - pana in pamant. 
- Dupa model: rochii mulate, rochii sirena, rochii cu trena, rochii largi, rochii tip A, rochii empire, rochii clos, rochii bodycon, 
rochii baby doll. 
- Dupa culori: Rochiile de culori pale pot fi catalogate ca fiind rochii romantice, iar cele in culori puternice pot fi catalogate ca 
fiind rochii indraznete, pe cand cele negre sunt catalogate ca fiind rochii clasice.

FAMO ST  M O D A 
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Rochia de seara este piesa vestimentara care 
se foloseste in cadrul unor evenimente speciale.

Rochia de seara se diferentiaza de cea de zi 
prin materialele si croiul ales. In general, pentru 
rochiile de seara se folosesc materiale fine 
precum dantela, catifea sau matase naturala. 

O rochie de seara te face sa te simti 
mult mai eleganta si sigura pe atu-urile 
proprii. Aceasta poate sa puna in evidenta 
caracteristicile fizice ale fiecareia si sa ascunda 
micile imperfectiuni, desigur, asta daca stii sa iti 
alegi rochia in functie de conformatia corpului 
tau astfel incat sa il pui in evidenta cel mai bine. 
In garderoba fiecarei femei sunt zeci de rochii 
de seara, care mai de care, dar cum bine stiti, 
trebuie sa fie si nelipsita rochie neagra care 
te poate salva in orice situatie indiferent de 
eveniment.

Poart-o cu atitudine!



F E B R U A R I E  2 0 2 046

FAMO ST  M O D A 

BRAVO AI STIL CELEBRITIES
t e x t  :  b e a t r i c e  l i a n D a  D i n u

Dupa 5 sezoane de 
Bravo ai stil, iata-
ma implicata si in 

al saselea! De data aceasta: 
Bravo ai stil Celebrities, in 
acest sezon cu persoane mai 
mult sau mai putin publice. 
Singura emisiune de fash ion 
in care concurentele se lupta 
pentru a fi

CEA MAI STILATA
FEMEIE DIN ROMANIA!

Filmarile au fost incepute inca de anul 
trecut, iar din acest an, vom asista la una 

dintre cele mai mari batalii stilistice.
ASADAR, SA TRECEM TOTUSI LA FAPTE!

Cate 3 tinute plus gala, vor fi prezentate in 
fiecare saptamana.

SPERAM SA NE INCANTE SI 
CUCEREASCA!

Un nou sezon, noua concurente vin sa ne arate 
stilul lor, sa propuna stylinguri bune si sa ne 

impartaseasca din experientele lor.
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Sa le cunoastem mai bine pe cele care urmeaza sa ne incante!

- Bianca  Rus

- Calina  Dumitrescu

- Deea Codrea 

- Andreea  Tonciu

- Bianca  Giurcanu

- Theo  Rose

- Maria  Ilioiu

- Gina Chirila 

- Raluca  Tanase

 

Despre fiecare vom scrie si vom urmari evolutia!

Dincolo de  portile inchise, Bravo ai stil Celebrities, un 
inceput nu foarte promitator in care concurentele, unele 

chiar foarte dragute!

SPERAM SA NU UITE CA SE AFLA LA O EMISIUNE DESPRE STIL!

LE URAM SUCCES TUTUROR FETELOR SI ASTEPTAM SA VEDEM MULT STIL IN PLATOUL EMISIUNII!

Uimitor este schimbarea radicala a juriului asupra preferintelor de 
styling fata de sezoanele trecute. Si iata cum in acest sezon tot ce este 
compus, complex, extravagant e „prea mult”. Din ce se cerea concurentelor 
complexitate, unicitate si creativitate, in acest sezon am fost luata prin 
surprindere si NU se doreste decat banalitate.

Sa ne aducem aminte de cele mai extravagante dar si apreciate tinute la 
Bravo ai stil din sezoanele trecute si sa incercam sa intelegem de ce acum 
juriul are alte considerente!



e-am dori sa intalnim si vedem cat mai multe persoane care 
iubesc foarte mult ceea ce fac, care doresc sa depaseasca 
anumite bariere ale conservatorismului autohton si care, 

inainte de cuvinte, discuta cu faptele si cu ceea ce fac. Ne-am dori 
sa ne intersectam mai mult cu oameni care doresc sa promoveze 
valorile romanesti, sa fructifice avantajele unice specifice Romaniei, 
oameni cu viziune, care tintesc departe. 

Si, spre bucuria noastra, inca gasim astfel de oameni valorosi, 
care, in pofida tuturor barierelor sociale si a celor legate de 
mentalitate, reusesc sa se impuna si o fac frumos, demn si in cel 
mai profesionist mod.

IONUT RUS este o astfel de persoana, fondatorul brandului 
“De IONESCU“ si care, pe langa calitatile antreprenoriale 
incontenstabile, a constientizat potentialul extraordinar al unei resurse 
interne, de mult uitate: c a n e p a . Iar a lua canepa din stadiul de seminte si a 
ajunge sa-i dai forma pentru a imbraca barbatii, este un proces dificil si frumos, dar 
care, iti ofera bucuria si energia necesare pentru a continua si evolua!

Am stat de vorba cu omul din spatele brandului pentru a afla ce sta in spatele acestei 
frumoase intiative, care este filosofia “De IONESCU“, cum a ajuns sa iubeasca canepa, 
care sunt directiile spre care se indreapta. Va invitam la un dialog deschis, onest si bine 
ancorat in realitate, cu cel care a dat viata acestui brand si care tine aceasta activitate in 
miscare: IONUT RUS!
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Buna si bine ai venit in paginile revistei Famost! 

Strasnic! Va multumesc pentru invitatie. 

Spune-ne de unde aceasta pasiune pentru moda si pentru 
promovarea canepii?

Pasiunea pentru moda s-a manifestat timpuriu, ca o 
impatimire pentru bun gust si dichiseala. Copilarind la bunici, 
imi aduc aminte cum refuzam sa ies din casa daca hainele cu care 
ma imbraca bunica nu se asortau. Ea, olimpiana in atitudine, 
dadea doar din mana a lehamite si raspundea in stil caragialesc 
- ”Mofturi!”. Asa s-a infiripat elanul inspre armonia si simetria 
vestimentara. Pasiunea pentru canepa, de cealalta parte, a zacut in 
stare latenta, a hibernat, vreme de 25 de ani, incoltind contingent 
in timpul unui periplu in India si Nepal. Departe de casa, am 
descoperit comoara din bucatarie, din pricina unui japonez care-
mi povestise cum, cea mai strasnica bucata de canepa pe care 
el puse mana – si avea peste 30 de ani experienta in domeniu 
- fusese o bucata de canepa romaneasca, adusa de un roman in 
Franta, imediat dupa ‘90. Din acel moment, folosind o locutiune 
superlativa evreiasca - Cantarea Cantarilor -, canepa a devenit 
pentru mine un fel de Planta Plantelor. 

Ionut Rus este omul din spatele brandului De IONESCU. Mai 
exista si alte persoane care sunt implicate in aceasta activitate 
si care crezi ca ar trebui mentionate?

Multumesc pentru intrebare. As vrea sa multumesc in special 
familiei aici, mamei, tatalui si surorii mele, care m-au sprijinit 
inca din momentul in care am plantat prima samanta a vointei 
pe taramul concretului. Merita mentionati si le multumesc pe 
aceasta cale bunicilor mei, matusii, unchiului si nu in ultimul 
rand, partenerei-mele-in-crime, Sandra. Toti acestia au crezut 
in mine si m-au sprijinit fiecare, dupa posibilitati, spiritual si 
financiar. Il salut cu aceasta ocazie si pe Sorin - consultantul 
nostru pe partea de design si croitorie, pe Cristian, un fenomen 
de om si fotograf, si pe toti cei care au contribuit si contribuie 
activ la brandul De IONESCU - Paul, Baptiste, Dorin, Vlad, Tudor 
T., Alin, Mihai, Andra, Razvan, Tudor G., Cosmin, Dan, lui Felix si 
trupei Acoustic Lovers.

De unde numele acestui brand, avand in vedere ca multi care 
activeaza in acest domeniu isi folosesc propriul nume sau 
inventeaza ceva cu totul nou? Iar „De IONESCU” pare a fi 
undeva pe la mijloc ...

Morfologia numelui ”De IONESCU” este urmatoarea: ”ION” este 
la baza un cuvant din greaca veche, participiul prezent al verbului 
ἰέναι (ienai), ”a merge”, fiind tradus drept ”mers”. De unde si la 
Eminescu, Hyperion este ”cel care merge pe sus”. ”-ESCU” este un 
sufix ce apartine patrimoniului national, o trasatura definitorie a 
culturii romane, la fel ca si codrul eminescian sau colesa cu branza 
de burduf. Istoria termenului este foarte interesanta. Prima forma 
aparuta in secolul al XIV-lea a fost ”-ascu”, o adaptare locala a 
traditiei Proto-Indo-Europene ”-iskos”. In secolele XVII-XVIII, dat 
fiind faptul ca, drepturile politico-teritoriale erau acordat doar 
celor mai ”nobili” dintre locuitorii unei regiuni, romanii - in 
special prin Scoala Ardeleana - potenteaza descendenta latina 
a neamului, intrucat latinii erau ”nobili”, iar dacii erau vazuti ca 
”barbari”. Este exact opusul a ceea ce avea tovarasul Ceausescu 
sa faca doua secole mai tarziu, punctand latura noastra dacica 
in detrimentul ”imperialistilor vestici”. Astfel, urmand cursul 
celorlalte limbi latine (lat.”-iscus”, fr.”-esque”, it.”-esco”), ”–
ascu” este latinizat in ”-escu”. Aceasta adaptare onomastica din 
perioada Evului Mediu a avut la baza si necesitatea administratiei 
locale de-a distinge intre membrii societatii. In fine, mot a mot 
termenul se traduce drept ”fiul lui”. Asadar, Ion+escu devine ”fiul 
mersului”.

Drept emblema a brandului am ales cucul, o pasare rebela, 
nonconformista, misterioasa - caci zboara mereu noaptea si 
nimeni nu stie incotro. Este un simbol al spiritului calator, al 
libertatii si eternitatii (de unde si expresia ”cat o fi cucul” sau 
”cat o canta cucul”). Este pasarea care nu-si face niciodata cuib 
si care rataceste mereu singura (”singur cuc”). In fine, cucul este 
o pasare sacra in ornitologia romaneasca fiind in acelasi timp si 
drapelul Eternei Reintoarceri. In credinta populara, cucul canta 
de Buna Vestire sau de Baglovestenie, pe 25 martie, zi care 
poarta chiar si numele de Ziua Cucului. Asadar, intrucat viziunea 
noastra consta tocmai in re-vitalizam canepii romanesti si re-
aducerea bunei vestiri a canepii in Romania, am ales aceasta 
pasare rebela drept figura centrala. Frunza de canepa am 
mascat-o atent in coada cucului.

Cine te-a incurajat sa faci acest pas indraznet? Sau totul a 
plecat de undeva din interior?

Raspunsul la aceaasta intrebare este un ghiveci intre toti 
cei mentionati anterior si dorinta - daca nu serioasa, cel putin 
sincera - de-a reanima si regenera istoria canepii in Romania. 
Am beneficiat, este drept, si de sprijinul celor care au pastrat vie 

traditia canepii dupa ’89, fie reusind sa cultive canepa, fie 
prelucrand fibra adusa din strainatate.

Ce face concret Ionut Rus in cadrul acestui brand? Care 
iti sunt atributiile in mod concret?

Consider ca sunt util tocmai prin inutilitatea mea. 
Folosind un termen din mondo-urile japoneze, sunt precum 
gaura rotii de la bicicleta. In mod practic, sunt singurul care 
nu face nimic, dar care leaga si tine toate spitele laolalta, iar 
astfel roata se-nvarte si fiecare spita isi vede rostul implinit.

SUNT SINGURUL CARE NU FACE NIMIC, DAR CARE 
leaga si tine toate spitele laolalta,

IAR ASTFEL ROATA SE-NVARTE SI FIECARE SPITA
isi vede rostul implinit.
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Tot ceea ce se face in cadrul „De IONESCU” foloseste ca 
tesatura doar canepa?

Da, toate produsele faurite pana in acest moment sub tutela 
brandului De IONESCU sunt din fibra naturala de canepa. Am 
incercat sa evitam amestecurile de canepa cu bumbac, spre 
exemplu, din nazuinta de-a ramane tocmai un brand de canepa. 
Asta nu inseamna faptul ca suntem obtuzi sau ca am tras 
zavorul la usi si ferestre si ne lepadam absolut de celelalte fibre 
naturale. Se poate ca pe viitor sa gasim o intrebuintare si acestor 
amestecuri. Pentru moment insa, fibra de canepa este ceea ce ne 
defineste ca brand. 

Ca brand, doar preluati tesatura/materialul si ii dati viata 
sau va ocupati si de intreg procesul de cultivare/procesare 
al canepii?

Pentru prima colectie, cu sprijinul unor 
artizani locali, am reusit sa procesam planta 
de canepa. Pornind de la fibra, pe care am 
achizitionat-o gata topita si melitata, am 
ajuns la produs finit, urmand procesul de 
filare, tesere, finisare, vopsire si asamblare. 
Americanul ar zice c-am ajuns from crop to 
shop, from dirt to shirt. Intregul proces a fost 
unul local, savarsit in Romania, cu asistenta 
mai multor ateliere si-a unor palmasi 
talentati, iscusiti si inventivi. Viziunea 
noastra este sa realizam o ”Integrata”, si 
anume, sa dezvoltam etic si constiincios 
intregul lant valoric al canepii: de la 
samanta la pravalie, prin care sa imbracam 
toti romanii, si nu numai, in haine din fibra 
naturala de canepa.

In descrierea de pe 
website-ul www.deionescu.com, scrie 
ca „sarbatorim imperfectiunea ca noua 
estetica a frumosului”. La ce va referiti 
aici, avand in vedere ca face parte din 
filosofia brandului?

A sarbatori ”imperfectiunea ca noua 
estetica a frumosului” presupune intai de 
toate credinta in frumusetea defectului 
natural. Cu alte cuvinte, neregularitatea 
tesaturii de canepa - specifica si celorlalte 
fibre liberiene - este ceea ce noi celebram 
ca sensibilitate estetica. In genere, panza 
de canepa este ”imperfecta”: un fir apare 
mai gros ori mai subtire decat altul, in 
comparatie, spre exemplu, cu o fibra 
sintetica unde, dintr-o rola de 50 de metri, 
totul este identic. De aceea, noi nu zamislim 
niciodata doua haine la fel, ci fiecare produs 

De IONESCU are o eleganta rustica unica, aparte, prin cusaturile 
si fibrele careia freamata tocmai aceasta perfectiune imperfecta 

proprie si naturii noastre umane. 

Care ar fi cele mai importante 
caracteristici ale tesaturii din canepa? 
Cu ce se diferentiaza ea de celelalte 
materiale?

In comparatie cu o alta fibra liberiana, 
precum inul, canepa este mai trainica, mai 
rezistenta si mai durabila. In analogie cu 
tesatura de bambus, canepa este un mai 
bun absorbant, in timp ce, in opozitie cu 
bumbacul, canepa nu necesita insecticide, 
pesticide sau fungicide pentru a creste, 
dand nastere unei fibre 100% naturale, 
organice si biodegradabile. Mai mult decat 
atat, canepa produce de doua ori mai 
multa fibra pe aceeasi suprafata si necesita, 
pentru un metru liniar de tesatura, de cinci 
ori mai putina apa decat bumbacul. La fel 
ca si in cazul vinului, tesatura de canepa 
imbatraneste frumos, devenind mai moale, 
mai fina si mai placuta cu fiecare spalare, 
in comparatie cu fibrele sintetice care 
incep sa se deterioreze dupa cateva spalari. 
Panza de canepa este o solutie excelenta si 
pentru igiena dumneavoastra personala, 
fiind hiperalergenica si deci recomandabila 
tuturor celor cu piele sensibila sau celor 
susceptibili de reactii alergice. Ea te 
protejeaza impotriva razelor soarelui si-a 
radiatilor UV, avand factor de protectie 
natural si este rezistenta la molii, insecte, 
bacterii, abraziuni si apa sarata. Tocmai 
de aceea, in perioada marilor descoperiri 
geografice, funiile corabiilor erau realizate 
din fibra de canepa. In fine, poti umple o 
enciclopedie intreaga cu istoria si beneficiile 
acestei plante.

TESATURA DE CANEPA IMBATRANESTE FRUMOS, 
devenind mai moale, mai fina si mai placuta 
CU FIECARE SPALARE, ...
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TESATURA DE CANEPA IMBATRANESTE FRUMOS, 
devenind mai moale, mai fina si mai placuta 
CU FIECARE SPALARE, ...

TESATURA DE CANEPA ARE CAPACITATEA
de a termoregula natural trupul.

CU ALTE CUVINTE,
iti tine de cald pe perioada rece si-ti lasa pielea sa 

respire pe timpul verii.
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De unde aceasta dorinta a ta de a scoate in evidenta si de a 
promova acest material?

Un cuplu de australieni simpatici si vorbareti ce calatoreau 
zanatici prin Nepal si pe care i-am intalnit intamplator la o casa 
de oaspeti, au fost primii care ziua toata imi predicau despre 
beneficiile canepii, cat de sanatos si de naturala este aceasta planta, 
despre frumusetea imperfectiunii panzei, despre cum poarta ei 
doar haine de canepa si despre cum contemplau deschiderea unei 
pravalii dedicata acestei plante la sfarsitul calatoriei lor prin lume. 
Asa a inceput procesul de documentare. Alta slujba nici c-aveam. 
Eram vagabond. Stiam de verisoara canepii, stiam de canepistea 
din satul bunicilor - locul special dedicat cresterii canepii - insa 
nu chibzuiam atunci faptul ca discutiile acelea aveau sa ma duca 
atat de departe pe drumul acesta. Am incercat sa citesc cat mai 
mult. De fapt, am incercat sa citesc tot, de la platitudini fara nicio 
acoperire stiintifica de pe Google la tratate, cercetari si teze de 
doctorat pe aceasta tema. Si cu cat lecturam mai mult, cu atat 
era mai limpede faptul ca aceasta este calea. Apoi, in decembrie 
2018, dupa ce am deschis compania, Donald Trump semna petitia 
pentru legalizarea canepii industriale in Statele Unite. Era parca 
un semn al Providentei.

Pe langa faptul ca promovati acest material traditional 
romanesc, ca promovati imaginea Romaniei, o alta fapta 
buna este aceea ca donati o parte din incasari, scolilor rurale! 
Ce sta la baza acestei intiative?

Probabil dorinta de a-i ocroti pe cei din Generatia Z si 
Generatia Alpha de ignoranta solemna a generatiei mele si-a 
celor de dinainte. Educatia si accesul la informatie reprezinta 
colacul de salvare din strafundurile nestiintei si-a prostiei. Si 
pentru ca ei sa nu confunde - la fel cum au facut-o inaintea lor alti 
stimabili si stimabile de prin diverse ”comitete si comitii” - canepa 
indiana cu canepa romaneasca, dorim sa-i ajutam sa inteleaga. 
Precautia sta la baza acestei initiative. Prin constientizare si 
constiinciozitate - care porneste, fireste, din sanul familiei, dar 
care se perpetueaza la scoala - dorim sa le oferim celor mici 
capacitatea sa cunoasca adevarul despre beneficiile pe care 
aceasta planta le poate aduce comunitatii. 

Din experienta de pana acum, sunt romanii deschisi catre 
folosirea acestui material? Ar renunta la ce poarta acum 
pentru canepa?

Un sociolog roman din Cluj spunea odata ca viata sociala 
romaneasca este atat de haotica incat ”miscarea browniana” 
trebuia sa se numeasca defapt ”miscare de tip romanesc”. 
In Romania la ora actuala nu exista o piata de canepa stabila, 
consecventa, de perspectiva. Infantilismul pietei este demonstrabil 
prin lipsa profunda de lucrari, studii, teze, cercetari, referate 
si tratate stiintifice asupra canepii. Cand i-am contactat pentru 
documentatie pe cei de la Institutul National de Cercetare 
si Dezvoltare pentru Textile si Pielarie Bucuresti, mi-au 
raspuns printr-un email scurt ca n-au nimic despre canepa, ca 

nu mai intereseaza pe nimeni de acolo fibra aceasta si ca nu se 
mai fac cercetari in directia respectiva. Ba s-au pensionat si sunt 
someri sau paznici la supermarketul cartierului, ba nu mai sunt 
deloc. Ne laudam ca am fost cei mai mari cultivatori de canepa 
din Europa acum 30 de ani, ca avem cea mai buna canepa, dar 
astazi nu mai exista nici macar o topitorie in tara. Romanul 
de rand n-ar renunta. In primul rand din preconceptia despre 
canepa creata de media. Tineri romani m-au sunat sa ma intreb 
daca pot sa-si fumeze costumul. Asadar, in toata aceasta tarasenie 
as raspunde ca NU. In cea mai mare parte, romanii n-ar renunta 
(inca) la tricoul ieftin facut pe spinarea unor napastuiti ai Asiei 
in detrimentul unui produs din panza de canepa, prelucrata in 
Romania si realizat artizanal de maini romanesti. Exista speranta 
totusi. Am fost privilegiat sa intalnesc tineri care inteleg, dumeriti 
si doritori sa sprijine piata locala, tineri care pricep valoarea 
produsului si-l cumpara asa cum cumperi o opera de arta.

Cand este indicat a purta haine din canepa mai mult: in 
anotimpul rece sau cald?

Tesatura de canepa are capacitatea de a termoregula natural 
trupul. Cu alte cuvinte, iti tine de cald pe perioada rece si-ti lasa 
pielea sa respire pe timpul verii. As recomanda haina de canepa 
oricand, in orice sezon, totul depinde de proportionalitatea 
tinutei si-a stilului. 

Care sunt sursele de inspiratie in privinta croiului hainelor?

Minimalismul, cu accent pe forma, tesatura si calitatea 
cusaturii. Incercam sa iubim arta timpului nostru, careia-i dam 
o forma prin panza de canepa. N-am cautat inca, ceea ce pictorii 
numesc, ”o tusa inimitabila”, ci doar testam apele. 
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Ce inseamna moda pentru Ionut Rus?

Moda inseamna imperfectiune. Moda inseamna temeraritate. 
Moda este modalitatea creativa care-i permite spiritului 
independent sa-si exprime viziunea. Este un limbaj universal, 
fara bariere, care ajuta la exteriorizarea naturii de canepist. Moda 
este o strada cu doua sensuri, o forma de arta nascuta din discutia 
creatorului cu publicul. O doza de je-m’en-foutisme este necesara. 
Moda inseamna nou, inseamna neliniste. Marcel Duchamp 
spunea ca ”Un tablou care nu socheaza nu merita efortul”. Asa 
este si moda. 

Urmareste Ionut Rus tendintele internationale si tot ce 
se intampla in aceasta mare industrie? Implementati din 
tendintele sezonului respectiv in colectie sau in ceea ce 
creati?

Nu si nu. 

Exista vreun element in moda de la noi sau din intreaga lume 
care ti-a atras atentia la un moment dat sau care te-a marcat 
in mod deosebit?

Nu.

Unde va situati din punct de vedere al preturilor in Romania, 
comparativ cu produsele similare, din alte tesaturi?

Consider ca avem cel mai bun raport calitate-pret disponibil 
pe piata. Nu sustinem ”moda rapida” si nu exploatam copii prin 
ateliere, croitoresele noastre nu se arunca de pe cladiri si nici nu 
le fortam sa munceasca in picioare 12 ore pe zi, fara concediu de 
maternitate. Asadar, nu practicam preturi de duzina. In acelasi 
mod, nu suntem nici partizanii hainelor din materiale toxice, 

sintetice si cancerigene, cum ar fi poliesterul, acrilicul, rayonul 
sau teflonul, la pretul de doua chirii in centrul Bucurestiului. 
Uneori spandex-ul arata bine la femei ... Suntem taoisti. Adepti 
ai caii de mijloc. Oferim un pret corect si echitabil pentru un 
produs proaspat, unic, realizat artizanal in Romania, dintr-o 
fibra naturala, organica, prelucrata local si care are sa-l tina pe 
purtator pana la a saptea spita de urmasi. Bunicii nostri pot 
subscrie. In fine, aici nu este vorba de bani, ci de mesaj.

Care este publicul caruia i te adresezi?

Ne adresam barbatilor vizionari, gentilomilor constienti, care 
doresc sa-si revolutioneze garderoba, care cred intr-un viitor mai 
sustenabil si care doresc sa sprijine mediul inconjurator prin ceea 
ce poarta. Ne adresam barbatilor care cauta ceva nou, care-au 
obosit sa arate la fel ca toti ceilalti si care doresc sa imbrace ceva 
altfel, un material diferit, organic si sustenabil. Ne adresam celor 
care doresc sa afiseze o neglijenta calculata, o eleganta fara efort, 
o nonsalanta naturala. 

Primul articol creat ... a fost din canepa sau alt material? Ce 
a fost mai intai: canepa sau moda?

La inceput a fost ciripitul unei pasari, apoi strigatul, apoi 
cuvantul, apoi canepa. De la primul si pana la ultimul articol...
toate au fost si sunt din canepa. 

Din procesul de creatie al unei piese vestimentare, ce iti place 
cel mai mult?

Mi-as permite sa mentionez acum un adevar etern rostit odata 
de Hagi. Cel mai mult imi place sa stiu faptul ca, la finalul zilei am 
fost mai bun decat ieri.

MODA ESTE O STRADA CU DOUA SENSURI,
o forma de arta nascuta din discutia 
creatorului cu publicul.



MODA ESTE O ARTA CARE
supravietuieste in masura in care este capabila 

sa se adapteze timpului ei.
SI MEREU O FACE.
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In afara tesaturii din canepa, De IONESCU are si alte elemente 
„must have” in creatii? Care este semnatura brandului?

Canepa este semnatura brandului, chintesenta, ceea ce ne 
defineste. Branding-ul este ceea ce ne intereseaza in mod special, 
dar inainte de orice, credem in calitatea produsului.

Admira Ionut Rus un designer vestimentar sau o casa de 
moda internationala?

Nu, multumesc. 

Prin folosirea canepii, te inscrii in aceasta miscare 
internationala de constientizare a produselor naturale si 
importanta acestora in viata omului si a planetei. Crezi ca 
acesta va fi viitorul si in industria modei? Sau e doar un 
curent, care se poate stinge la un moment dat?

La modul absolut, totul este un curent. Toate vin si toate 
se sting. ”Vreme trece, vreme vine”, zice Poetul. Sunt adeptul 
timpului ciclic, in detrimentul timpului liniar. Miscarea aceasta de 
constientizare a comuniunii omului cu Natura, cred eu, reprezinta 
ceva natural, ceva normal. Vorbim de o noua normalitate. 
Canepa in moda, sau in industria textila in general, face parte 
dintr-o tendinta mai vasta si mai larga care cuprinde multe alte 
domenii, de la industria alimentara, automotiva, la farmaceutica, 
bunuri de consum si industrie regenerabila. Omenirea se afla in 
punctul critic in care, mai brusc si mai accelerat ca niciodata, isi 
schimba modul in care se deplaseaza, in care mananca sau in 
care se-mbraca. Curentul verde, cred eu, reprezinta o actiune de 
constientizare in masa necesara convietuirii in acest sat global, si 
care are sa infloreasca exponential in urmatorii ani, mana in mana 
cu industria de Inteligenta Artificiala. Industria modei este 
invariabil si irefutabil conectata la aceasta revolutie verde. Fibrele 
naturale o sa fie in viitor o moneda de schimb mai valoaroasa 
decat dolarul. Moda este o arta care supravietuieste in masura 
in care este capabila sa se adapteze timpului ei. Si mereu o face. 
”Parerea mea este ca poetul nu are o epoca a lui, epoca isi are 
poetii ei”, zicea Nichita Stanescu. Veacul nostru a facut aceasta 
alegere deja, iar moda sustenabila este viitorul. Asta si pentru 
ca, sansa noastra, ca homo sapiens, este sa prezervam resursele 
naturale pe care le avem, cel putin pana cand descoperim altele 
mai bune sau pana cand cei din laboratoare o sa reuseasca sa ne 
trimita sa locuim pe Marte. 

Cum vezi tu evolutia modei in Romania? E de bine ce se 
intampla acum? Unde crezi tu ca ar mai trebui sa lucram?

Singura sansa sa ramanem actuali este sa ne reinventam 
continuu. Noi, romanii, daca dorim sa contam pe piata modei, 
foarte simplu, trebuie sa adaptam vechiul la nou. Daca nu o 
facem noi, o fac cei de la Dior pentru noi. Nu trebuie sa iesim 
in strada strigand, ”Nu ne vindem tara” si nici sa urmam orbeste 
modelul modei vestice. Consider ca am avea mai mult de castigat 
daca am ramane la mijloc, adaptand portul popular la exigentele 
contemporane. Ii-le romanesti, in masura in care le putem 
numi asa, caci majoritatea sunt realizate de straini din tesaturi 
ieftine din Turcia si India, nu trebuie sa dispara, ci doar adaptate 
generatiei asa-numite millennials, si anume, celor nascuti 
intre 1981 si 1996. Inteligenta, daca inseamna ceva, este tocmai 
capacitatea individului de-a se adapta la mediu. Trebuie sa creem 
in stil modern, pastrand specificul national. Asa ceva, nimeni nu 
poate copia. Nu poti spune c-ai facut o ie romaneasca in Mumbai 
sau in Zhejiang. Menirea noastra la De IONESCU consta tocmai 
in ajustarea arhaicului la exigentele esteticii din Era Siliconului 
si-a Bitilor.

Cum arata pentru Ionut Rus un barbat bine imbracat? Care 
sunt elementele de baza care trebuie sa se regaseasca in 
outfit?

Un barbat bine imbracat este un barbat care se simte bine 
in propria piele si este increzator in el insusi. Elementele de 
baza, parerea mea, nu sunt piesele vestimentare, ci lejeritatea, 
nonsalanta - acea nepasare ingrijita - si increderea, anume 
siguranta de sine. Un barbat bine imbracat nu poarta neaparat 
haine scumpe. El trebuie insa sa-si descopere propriul stil. Odata 
ce reuseste acest lucru, invariabil ce poarta, chiar daca bocancii-i 
sunt rupti, tricoul patat sau asorteaza sandalele cu sosetele albe, 
el are sa fie unu barbat bine imbracat.  

Cum ti-ar placea sa vezi imbracati barbatii pe strazile din 
Romania?

Mi-ar placea sa vad barbatii romani capabili sa imbine portul 
traditional cu cerintele modei secolului in care traim. Cu alte 
cuvinte, mi-ar placea sa-i vad purtand panzele traditionale, 
specifice satului romanesc, inul si canepa, in creatii care sa le 
reflecte propriul stil si personalitatea. Mi-ar placea sa-i vad 
purtand De IONESCU.

Care sunt cele mai frumoase experiente cu care s-a 
”intersectat” Ionut Rus din momentul din care a inceput 
aceasta frumoasa aventura?

Oamenii frumosi au fost, si sunt, cele mai frumoase experiente. 

Au existat si situatii delicate? Sunt probleme comune, de alta 
natura?

Nimic special in afara de cei care, din nou, ma suna sa ma 
intrebe daca pot sa-si fumeze costumul. Mereu ii intreb, ”Dupa ce 
c-ai platit atat pe el, chiar vrei sa-l fumezi?”

MODA ESTE O ARTA CARE
supravietuieste in masura in care este capabila 

sa se adapteze timpului ei.
SI MEREU O FACE.
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MI-AR PLACEA SA VAD BARBATII ROMANI
capabili sa imbine portul traditional cu cerintele 

modei secolului in care traim.
CU ALTE CUVINTE, MI-AR PLACEA SA-I VAD PURTAND 

PANZELE TRADITIONALE, SPECIFICE SATULUI ROMANESC, 
inul si canepa, in creatii care sa le reflecte 

propriul stil si personalitatea.
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Cum te pregatesti pentru un eveniment de prezentare a 
creatiilor, o sedinta foto? Care sunt elementele la care esti 
foarte atent?

Cred solemn in ”filosofia planificarii”. Totul incepe de la viziune. 
Imi pare rau cand vad companii romanesti care-si iau nume 
straine si care produc haine fara nicio viziune. Noi pornim inainte 
de orice, de la o viziune: de ce facem ceea ce facem. Acest lucru 
este comunicat inainte de sedinta foto, in cursul unei intalniri 
de grup cu toti cei implicati: de la fotograf, asistent, director de 
imagine la modele, editor, trupa de muzica, chiar si web-designer-
ul este acolo. Elementul cel mai important, pentru mine, este ca 
toti cei implicati sa integreze viziunea brandului in ceea ce fac, 
sa inteleaga complet de ce facem ceea ce facem. Ulterior stabilim 
ce facem si cum facem. Un al doilea element la care tin mult este 
promptitudinea, punctualitatea, iar ca un al treilea element, sunt 
atent la acel good feeling, acel presentiment, intuitie. 

Care din piesele vestimentare create pana in momentul de 
fata iti plac cel mai mult?

Nu am nicio preferinta. 

Cum crezi ca poti convinge potentialii clienti sa se ataseze de 
brandul tau, de creatiile tale?

Printr-o experienta unica.

Unde ti-ar placea sa vezi De IONESCU peste 5 ani?

Peste 5 ani o sa avem propriul nostru boutique, dedicat canepii 
romanesti, unde clientii traiesc o experinta-carusel totala si aparte, 
diferita de ceea ce traiesc cand merg la cumparaturi la mall. In 

boutique-ul nostru o sa fie primiti cu ceai din canepa, asezonat cu 
seminte de canepa, o sa fie serviti cu prajitura din faina de canepa 
si cu tuica cu infuzie de canepa. Sper s-avem si parcare gratuita. 
In 5 ani, vreau sa avem deja o linie de productie de prelucrare a 
canepii si sa-i imbracam pe toti cei intre 25 – 40 de ani in canepa.

Ce proiecte/ planuri de viitor au Ionut Rus si brandul De 
IONESCU?

Nu cred in proiecte de viitor. Cred in acum. Cu ajutorul lui 
Providentei, urmeaza sa scoatem o colectie de genti si portofele. 
Sper sa reusim sa ne extindem productia inspre camasi si tricouri 
barbatesti, inainte de-a intra pe piata de moda pentru doamne si 
domnisoare.

Unde pot urmari acest brand cei interesati? Unde va pot gasi 
in mediul online?

Cei interesati ne pot gasi colectiile de canepa in mediul virtual 
pe website-ul nostru: www.deionescu.com, si pe toate retele 
de socializare: Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin - o 
platforma absolut geniala de promovare -, iar in realitatea palpabila 
si imediata, ne gasesc la magazinul The Ark din Bucuresti, unde 
avem expuse cateva produse. Momentan suntem in discutii cu 
cateva magazine din Olanda, Italia, Franta, Brazilia si Statele Unite 
care ne-au contactat pentru a ne expune produsele din canepa. 
Dorim sa ducem buna vestire a canepii peste tot in lume!

Iti multumim pentru prezenta si iti dorim mult succes in tot 
ceea ce faci! 

Va multumesc pentru timpul acordat si va doresc numai de 
bine!
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Tinute realizate de Gina codreScU - manager magazin MISTER
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WelcoMe, FebrUary!

always feels so classic&chic

Magazin MISTER - Str. Brailei nr. 163

https://ro-ro.facebook.com/mistergalati
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2020 GOLDEN GLOBES
ce au purtat barbatii pe 

covorul rosuPe masura ce intram 
in noul deceniu, 

moda barbatilor 
devine din ce in ce 
mai influenta in lumea 
accesoriilor. Ceasurile, butonii si papioanele 
au fost intotdeauna detaliile importante a 
evenimentelor black tie, dar pinurile de rever, 
brosele, bratarile si alte accesorii predomina 
atunci cand vine vorba despre o tinuta 
formala. Cu toate acestea, daca covorul rosu 
al Globurilor de Aur este un indiciu, traditia 
ramane aceeasi in privinta stilului pentru 

laureat. Cea de-a 77-a 
editie a galei Globurilor 
de Aur, este cea dintai 
gala importanta a 
premiilor din acest an, 

prilej si pentru primul “covor rosu”. Acordate 
inca din 1944, Globurile de Aur ocupa un loc 
insemnat in seria de premii cinematografice, 
fiind considerate cel mai bun indicator pentru 
Premiile Oscar, care vor fi decernate pe 10 
februarie. Multi dintre nominalizati si laureate 
la gala Globurilor de Aur au impresionat prin 
alegerile vestimentare.

text: Alin Temeliescu
foto: Getty Images
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Desi starul din “Knives Out” nu a fost nominalizat la nicio 
categorie a premiilor, el a fost reunit cu Scarlett Johansson 
ca prezentator de premii. Chris Evans s-a remarcat printr-un 
costum burgundy, semnat Isaia, accesorizat cu un papion, un 
ceas Omega si pantofi lacuiti Christian Louboutin. Textura si 
culoarea neasteptate sunt cu siguranta un stil de exceptie in 
randul gentlemanilor.

Chris Evans

Dandu-i lumina reflectoarelor sotiei sale Priyanka 
Chopra, o aparitie ce aminteste inevitabil de glamour-
ul “old Hollywood”, Nick Jonas a optat pentru un 
costum satinat de la Prada. Cantaretul a reusit totusi 
sa isi exprime stilul personal printr-un twist Western - o 
cravata bolo, care a animat instant tinuta.

Nick Jonas

Leonardo DiCaprio

Elton John s-a prezentat pe covorul rosu, purtand o racheta 
pe reverul costumului negru cu insertii de broderie. Acesta a 
accesorizat costumul clasic cu o pereche de ochelari de soare 
si un papion. Mai mult decat atat, John a castigat Globul de Aur 
pentru Cel mai bun cantec original cu single-ul ‘(I’m Gonna) Love 
Me Again’ din filmul “Rocketman”, despre viata sa.

Elton John

Faimosul actor Leonardo DiCaprio si-a facut simtita prezenta 
pe covorul rosu la unul dintre cele mai asteptate evenimente 
ale anului. Tinuta sa semnata Giorgio Armani, i-a conferit un 
aer extrem de rafinat, sacoul negru fiind piesa esentiala care 
i-a completat stilul clasic. Parul dat pe spate - cu ajutorul unui 
produs de styling, iar barba foarte scurta, aproape inexistenta, 
au contribuit la obtinerea unui LOOK tineresc.
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Plecand acasa cu premiul pentru Cel mai bun actor in rol 
secundar intr-un film pentru lungmetrajul “Once Upon a Time ... in 
Hollywood”, Brad Pitt a optat pentru un costum Brioni, format din 
trei piese, accesorizat cu un papion. Tinuta sa a reflectat perfect 
statutul de castigator. A pastrat o linie clasica a costumului si un 
grooming curat.

Brad Pitt

Daniel Craig

Ambasadorul Omega, 
Daniel Craig, nominalizat la 
Cel mai bun actor - film de 
comedie/muzical, a purtat 
un tuxedo negru cu rever din 
material reiat. Si pentru ca 
stilul black tie este mai greu 
de accesorizat in cazul unor 
barbati, ceasul reprezinta un 
aliat in etalarea personalitatii 
masculine, Craig optand 
pentru un ceas Omega 
Speedmaster in nuanta 
aurului roz.

Dupa ce a castigat premiul pentru Cel mai bun film - drama in 2019 
pentru interpretarea sa in “Bohemian Rhapsody”, Rami Malek a 
fost nominalizat din nou in acest an pentru rolul sau din drama 
“Mr. Robot”. Pastrandu-si touch-ul personal si modern, actorul a 
aparut pe covorul rosu intr-un sacou negru de catifea si pantaloni 
semnate Saint Laurent, accesorizate cu o cravata skinny, precum 
si un ceas, respectiv un pin pentru reverul sacoului, de la Cartier.

Rami Malek 
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Castigatorul premiului Cel mai bun actor intr-un film drama, 
pentru apreciata productie “Joker”, a pasit intr-un costum Stella 
McCartney care nu permite sa dai gres. Acesta a purtat costumul 
intr-o maniera relaxanta, ce i-a oferit o nota evidenta de eleganta 
fara efort. Aparitia sa nonsalanta a fost marcata de un detaliu 
si anume ochelarii de soare. Chiar daca ochelarii de soare sunt 
un accesoriu foarte stylish, nu erau necesari la acest eveniment 
black tie.

Karamo Brown a fost in lumina reflectoarelor in seara 
premiilor stralucind in costumul sau neobisnuit. Karamo s-a 
jucat cu proportiile si cu imprimeul costumului. Si-a exprimat 
personalitatea prin alegerea acestui costum sifonat in nuante 
de gri, alaturandu-i o pereche de pantofi Jimmy Choo.

Daca exista cineva 
care isi poate permite 
sa poarte un maiou la 
Golden Globes, acela 
este Jason Momoa, 
unul dintre cei mai 
indragiti supereroi de 
la Hollywood. Actorul 
a pasit pe covorul rosu 
purtand un sacou de 
catifea verde, semnat 
Tom Ford, pantaloni 
Valentino si accesorii 
Cartier. Mai tarziu, 
acesta a fost surprins in 
toiul evenimentului intr-o 
tinuta mult mai lejera, 
intr-un maiou. Se pare ca 
interpretul hawaiian i-a 
imprumutat sotiei sale 
sacoul, deoarece era frig.

Karamo Brown

Joaquin Phoenix

Purtand un costum din trei piese Dolce & Gabbana, 
accesorizat cu un papion extra large, Joe Manganiello a excelat 
pe covorul rosu. In timp ce clapele neobisnuite ale buzunarelor 
sunt un subiect de discutie, croiala deosebita a costumului este 
impecabila, aceasta servind drept compensare pentru barba 
usor rebela.

Joe Manganiello

Jason Momoa
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W I N T E R C O A T

o u t f i t  o f  t h e  m o n t h
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Sezonul rece si-a intrat 
in drepturi si te obliga 

sa schimbi garderoba cu 
haine mai calduroase, dar 

tot cu stil. Puloverele, 
jeansii in nuante navy, 

bluzele cu gulerul rulat 
si ghetele Chelsea sunt 

doar cateva din item-
urile esentiale pe care 

barbatii le prefera iarna. 
Eroul zilelor friguroase, 

cel putin atunci cand 
vine vorba de tinute 

stylish, este PALTONUL. 
Acesta este printre cele 

mai importante piese 
ale tinutelor din sezonul 

rece, deoarece este 
primul care se vede. 
Poti alege unul mai 

lung, un Chesterfield, 
iar daca preferi unul 
mai scurt, poti opta 

pentru un Peacoat. Cu 
siguranta sunt multe 

tipuri de paltoane demne 
de luat in considerare, 
dar acestea sunt cele 
mai cunoscute si mai 

versatile. Paltonul este 
una dintre piesele in 

care merita sa investesti, 
deoarece pe langa 

faptul ca te protejeaza 
de frig, adauga stil si 
personalitate oricarei 

tinute pe care alegi sa o 
porti. Keep it in mind! O 

tinuta de iarna nu este 
desavarsita fara un palton 
elegant, calduros, modern 

dar comod. 

TSCHUSS!
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OUTFIT
Overcoat: TopmAn

Tutleneck: ReseRved

Trousers: H&M
Shoes: H&M
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Festivalul de Moda

pentru copii si adolescenti,
Kids Fashion WeeK

a ajuns la a patra editie

Am fost prezenta si de aceasta data, nu doar in calitate de spectator ci si 
in calitate de jurnalist. Mai mult, fiind si reprezentantul mai multor mici 
modele pe care le descopar si promovez sub numele Beatrice Models, 

am vrut sa fiu implicata in acest eveniment pentru copii si din interior, nu doar 
din exterior. Am luat pulsul, am cantarit si analizat. CONCLUZIA? Ne-am simtit 
minunat, designerii cu care am colaborat au fost incantati de frumusetea 
fetelor noastre, apreciem efortul, munca si rezultatele acestui Festival.

Evenimentul a avut o frumoasa colaborare cu Tvr care urmeaza sa difuzeze 
evenimentul pe post. Consider o mare realizare si nu sunt nostalgica ca fosta 
colega a Televiziunii publice, ci prin prisma faptului ca stiu cat de greu este sa 
asociezi un eveniment cu o televiziune importanta!

Va asiguram ca avem inca si mai multe fetite si domnisoare superbe care au 
ramas acasa, dar pe care dorim sa le aducem la urmatoarea editie!

Participantii au contribuit cu o taxa pe care organizatorii evenimentului 
doresc ca o parte din suma sa o redirectioneze catre Case de copii. Faptele bune 
sunt necesare, asadar, felicitam pentru aceasta initiativa. Desigur, modele 
superbe copii ai caror parinti nu au avut posibilitatea de a contribui, nu au 

putut fi prezenti pe scena Festivalului de 
moda. Sincer, imi doresc ca pe toate scenele 
evenimentelor de moda dedicate acestui 
segment sa vad frumusetile reale, pentru 
ca indiferent de agentia din care fac parte, 
indiferent de agentul care ii reprezinta, ei 
sunt cei care pot marca fashion-ul Romanesc, 
fiind si acesta un mod de a promova atat 
tara cat si moda autohtona.

Asociatia Culturala Dominium in 
colaborare cu Avenue 48 - cea mai mare sala 
de evenimente din Bucuresti, a organizat 

in perioada 21 - 22 decembrie, singurul Festival de moda destinat copiilor si 
adolescentilor din Romania. Evenimentul a adus pe podium designeri si branduri 
din industria de moda pentru copii si adolescenti.

Cei prezenti, au urmarit ultimele trenduri in moda pentru copii si adolescenti, 
impuse de designeri si branduri de renume din Romania si nu numai. Festivalul 
s-a bucurat de prezenta pe catwalk a colectiilor designerilor Svetlana Karahan, 
Denis Predescu, Alexandru Raicu, Clara Rotescu, Dorin Negrau si multi altii. La 
acest eveniment, hair stylingul a fost asigurat de catre specialistii de la Milano 
Luxury, care, cu aceasta ocazie, au  prezentat ultimele trend-uri de coafuri si 
tunsori pentru copii si adolescenti intr-un show de hair style ”Luxury M. Kids”.

Kids Fashion Week este singurul festival de moda pentru copii si adolescentii 
din Romania, recunoscut de Federatia Romana de Design Vestimentar si 
Accesorii si care, timp de doua zile, a facut din Bucuresti, capitala modei pentru 
copii.

Editia din acest an a purtat numele de “LOLLIPOPS”, iar designul catwak-
ului Kids Fashion Week 2019 a purtat semnatura arhitectului Laurentiu Paicu. 
Evenimentul a fost prezentat de indragita actrita Diana Matei. Brand-ul Dreams 
& Emotion Ukraine a prezentat o colectie minunata, una cu accente moderne - 
prezentand adolescenta de azi intr-o maniera  permisiva si  imprevizibila.
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Dorin Negrau, un designer ce abordeaza cu usurinta stilul 
romantic - traditional, imbinand elemente si culori neobisnuite, 
suprapuneri de piese vestimentare in care generatia de adolescenti 
isi poate regasi stilul, vine cu propuneri  indraznete.

Alexandru Raicu ne propune multa stralucire. In culori metalice, 
tanarul designer ne propune viziunea sa, in care copilaria straluceste 
spre maturitate.

Miau by Clara Rotescu ne propune rochite romantice si culori 
pastelate, cu accente de stralucire.

Denis Predescu la Kids Fashion Week, ne aduce in atentie 
adolescenta moderna, dar si romantica, propunand o colectie 
minunata plina de accente pline de senzualitate.

Colectia Aiko ne propune copilaria si 
adolescenta plina de efervescenta, de culoare 
si eleganta. Stilul propus este unul modernist si 
efecte vizuale, atat prin combinatia perfecta de 
culori cat si detaliile futuriste!

Povestea Florilor este una dintre colectiile 
care ne-au surprins intr-un mod placut. Colectia 
ne introduce intr-o lume de poveste, in care florile 
sunt piesa de rezistenta. Fiecare tinuta in parte 
are propria poveste individuala.

Svetlana Karahan a venit cu o colectie  
minunata plina de culoare si eleganta. Elementele 
rusesti s-au regasit atat in rochitele propuse, 
salurile frumos decorate de franjuri dar si 
minunatele veste si paltonase cu blanite! O colectie 
de care, atat micile domnisoare cat si adolescente 
s-au indragostit.

Ambra Design propune pe scena festivalului 
doua colectii, prima - in care curcubeul este 

elementul central si o alta, de rochite romantice.

Colectia Ecole de mode by Claudia Suciu, este una dintre colectiile 
care prin culoare si eleganta ne propune viziunea sa . Materialele de 
calitate si culorile prezentate sunt pe gustul micilor domnisoare.

La Dona Fashion ne propune o colectie eleganta, rochii cu linii bine 
definite si realizate cu mult bun gust. Rochiile cu broderii manuale, 
dar si paltoane de inspiratie traditionala reusesc sa formeze o 
colectie reusita.

Colectia Vec Design, o colectie unitara si culori pastel. Nu pot 
pune prea mult accent pe colectie, intrucat coregrafia mult prea grea 
si plictisitoare - in care aceleasi modele au iesit pe scena de mai mult 
de 4 ori ... au ocupat vizual mai mult decat necesar.

Princess  Couture este un  brand dedicat rochitelor de ocazie, 
care ne propune viziunea sa despre eleganta.

Acestea au fost colectiile care intr-un fel sau 
altul ne-au atras atentia si au fost placute de 
catre copii. Pentru ca despre asta este vorba 
intr-o lume a copilariei, despre haine de care sa 
te indragostesti, despre materiale in care ai vrea 
sa iti imbraci copilul, despre croieli impecabile, 
despre culori care sa te cucereasca. Din pacate, 
nu toate brandurile reusesc sa ne cucereasca, 
propunerile lor fiind de departe de cele mai bune.

Nici macar Catalin Botezatu nu a reusit sa 
ne surprinda. Designerul nu a fost prezent la 
eveniment, dar colectia de costume de baie si 
alte cateva piese au fost prezentate. Nu a fost o 
colectie unitara si de departe, a fost doar numele.

Optica Vedere, Rahersal, Two Kids, Nicoleta 
Negura, Ankas Fashion, Ana Clothing sunt alte 
cateva branduri care au fost prezente.

Dintre brandurile prezente ...
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De la an la an, Kids Fashion Week reuneste tot mai multi designeri si branduri. 
Ne dorim sa fie prezenti cat mai multi si desigur in viitor, copii modele sa ajunga 
sa participe prin prisma profesionalismului si a frumusetii.

La finalul evenimentului, am stat de vorba cu Timeea Anisia, Brand 
Ambasador Beatrice Models, prezentator si realizator emisiune tv si 
organizatorul evenimentului Stelian Milu, care ne-au declarat ca pregatesc o 
editie deosebita pentru anul 2020 si multe surprize. Alaturi de Timeea, Stelian a 
adaugat ca spera ca la urmatoarea editie a festivalului de moda pentru copii si 
adolescenti, sa se revada si desigur, sa va aduca in atentie cele mai frumoase 
colectii si cele mai importante momente. In decembrie 2019 a fost ultima editie, 
organizatorul declarandu-ne ca au fost 22 de designeri si branduri, dar si peste 
250 de copii.

Am stat de vorba cu Timeea 
Anisia, model profesionist, 
prezentator si realizator, brand 
ambasador pentru brandul italian 
Belarducci in Romania, pentru 
Beatrice Design, Beatrice Models, 
dar si Ambasador pentru multe 
branduri de moda, cosmetice, 
palarii sau genti. Am incercat prin 
discutia cu ea, sa aflam care au fost 
preferintele ei, dar si ale copiilor 
prezenti.

Beatrice Lianda Dinu: Timeea nu esti la primul astfel de eveniment. Ce parere 
ai despre Festivalul Kids Fashion week?

Timeea Anisia: Spre deosebire de editiile anterioare, mi-am dorit sa fiu pe 
scena implicata ca model. Un festival la care m-am simtit foarte bine si am fost 
apreciata de cativa dintre designerii prezenti, ceea ce ma bucura enorm. M-am 
bucurat de aprecierea brandurilor Aiko, Denis Petrescu, Alexandru Raicu, Dorin 
Negrau, Poiana Florilor si Dreams & Emotion Ukraine, cu unii dintre ei urmand sa 
si colaborez ca model. O mare bucurie pentru mine!

Beatrice Lianda Dinu: Ce crezi ca isi doresc copii in materie de haine si ce ar 
trebui sa oferim pentru a-i cuceri? Stiu ca ai testat printre micile fashioniste si 
ai aflat parerea lor!

Timeea Anisia: Da, asa este! Cred ca si cei mici, la fel ca si adultii, cauta haine 
de calitate, modele in care sa ne simtim bine si care sa ne reprezinte. Desigur, 
rochiile de printesa vor fi mereu in topul preferintelor. Vestele cu blanita din 
colectia Svetlana Karahan au fost unele dintre preferinte, tinutele din colectia 
Aiko moderne si care au receptionat nevoia copiilor de utilitate, dar si modern. 
Piesele din colectia Dreams &Emotion Ukraine au reusit sa se apropie de dorinta 
copiilor prin linie, utilitate si culoare. Eu una, am fost incantata de rochia aurie 
propusa de Alexandru Raicu, de suprapunerile ingenioase ale lui Dorin Negrau, 
dar si de salul Svetlanei Karahan. Am fost incantata sa le fiu model tuturor. Mai 
exact, 7 designeri in cele 2 zile!

Performantele cresc de la an la an ...
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Beatrice Lianda Dinu: Care crezi ca sunt asteptarile publicului de la un astfel 
de eveniment?

Timeea Anisia: Cred ca cel mai important e sa vina cu propuneri de colectii 
pe gustul copiilor. Colectiile sa fie create pentru noi special si sa se adreseze 
nevoilor noastre. Ca model, am imbracat de-a lungul anilor tinute de tot felul. 
Fie in prezentari de moda, dar cel mai adesea in editoriale. Destul de rar au fost 
cazuri in care sa imbrac un produs si sa doresc sa il achizitionez. Despre asta 
este vorba - cred eu, sa placa un produs cat mai multor copii sau parintilor.

Beatrice Lianda Dinu: Care sunt principalele nevoi sau preferinte pentru o 
tanara adolescenta?

Timeea Anisia: Daca vorbim de o tinuta de zi, prefer o linie moderna si comoda. 
Imi place prin emisiunile pe care le realizez, sa fiu un exemplu si desigur sa 
vin cu propuneri indraznete. Tinutele trebuie sa fie bine alese, texturile de 
materiale potrivite, culorile asortate. Daca vorbim despre rochii, prefer pentru 
ocazii speciale rochii tip printesa, iar pentru cocktail sau petreceri, rochii fluide, 
in linii asimetrice.

Beatrice Lianda Dinu: Se diferentiaza mult preferintele copiilor fata de 
adolescenti?

Timeea Anisia: Indiferent de varsta, culoarea este importanta in ambele cazuri. 
In rest, din ce am  prospectat, copiii prefera sa fie cat mai multe volane si 
prefera lungimile medii.

Beatrice Lianda Dinu: Am vazut ca ai dat un 
interviu pentru TVR. Despre ce ati discutat?

Timeea Anisia: Mi-am exprimat parerea despre 
acest eveniment, despre cum ma simt si alte 
cateva  lucruri. O discutie libera cu minunata 
prezentatoare Florentina Constantinescu, cu 
care chiar mi-a facut placere sa vorbesc.

Beatrice Lianda Dinu: Ce asteptari ai de la 
Kids Fashion week 2020?

Timeea Anisia: Colectii care sa fie create 
special pentru noi, sa aduca pe scena tinute de 
calitate care sa ne inspire. Sa fie colectii reprezentative pentru fiecare dintre noi 
si create pentru a fi cumparate, nu doar de dragul de a fi pe scena! Sa fie multi 
copii frumosi si talentati.

Eu personal, imi doresc sa fiu pe scena la cat mai multi designeri si 
desigur sa fac o emisiune mai ampla si sa va prezint cele mai bune propuneri 
ale designerilor. Multumesc organizatorului Stelian Milu, Emilia Musala si 
designerilor care mi-au dat ocazia sa fac parte din colectiile lor.

Multumesc - nu in ultimul rand - Beatrice Models, alaturi de care am avut 
atatea performante inca de la varsta de 2 ani!

Ne revedem in acest an, la o noua editie KIDS FASHION WEEK!
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Irina Margareta Nistor este cea mai recunoscuta voce din 
Romania. Un personaj emblematic in industria cinematografica 

din Romania. A lucrat la Televiziunea Romana din 1980 pana 
in 1999, mai intai ca traducator de film, apoi ca producator de 
programe, si este cunoscuta pentru dublarea in secret a peste 
3000 de filme inregistrate pe casete video aduse din occident.

In 1993, a produs in limba franceza, pentru TV5 Europe un 
program de o ora numit ,,Cinematografia Romaneasca dupa 
1989”. In 2012, lanseaza Festivalul de psihanaliza si film, idee 
importata de la Londra de la psihanalistul Andrea Sabbadini, 
invitat permanent. De 15 ani si jumatate, prezinta saptamanal 

„Vocea filmelor” de la Radio Total, la Radio Guerilla si in 
prezent la Radio Gold. A fost consilier HBO pentru traduceri. 

De 7 ani este Ambasadorul Serilor Filmului Romanesc de la Iasi.

PERSONALITATI de TOP cu DANIELA SALA

Interviu cu 

Irina Margareta Nistor
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Buna ziua si bine ai venit in 
paginile Revistei Famost.

Bine m-ati primit!  
La ce varsta ai inceput sa lucrezi in 
acest domeniu? A fost greu sa te 
faci remarcata?

Foarte complicat de raspuns. 
Seamana cu o intrebare din 
cererea de viza pentru America. 
In principiu, in ultimul an de 
facultate, deci la 23 de ani, am 
inceput sa traduc pentru comisiile 
de selectie-cenzura din TVR. La vreo 
trei ani dupa aceea am inceput 
sa subtitrez, prin urmare numele 
meu aparea pe micul ecran, si 
cum nu eram prea multe (ca eram 
majoritar fete), era usor sa te faci 
remarcat/a. Pe video, ideea de 
ilegal si mister, care plana asupra 
personajului a facut ca vocea mea 
sa fie remarcata, mai ales ca este 
usor recognoscibila, ragusita si 
pasionala. 
Spune-ne mai multe despre 
activitatea tv. Cum ai defini-o?

Eu fac foarte multe lucruri extrem 
de diferite. Definitia ideala ar fi un 
caleidoscop sau un cocteil. 
Lucrezi in domeniul 
cinematografic pe mai multe 
palete. Ce iti place cel mai mult? 

Greu de ales. Imi place sa fac si 
radio, si televiziune, sa scriu, sa 
organizez festivaluri, sa traduc 
piese de teatru si sa si joc, sa fac 
prefete, sa prezint filme in tara si 
strainatate si mai ales sa indemn la 
sesiuni de intrebari si raspunsuri, 
sa fac reclame pentru Netflix sau sa 
cant cu cei de la trupa Taxi! 

Ce amintiri ai de la primul film 
tradus?

Era in 1980, la Cinemateca, Sala 
Union, si am dublat din cabina, la 
prima vedere (asta e soarta mea), 
„Pisica Pe un acoPeris fierbinte”. In sala, 
a intrat pe la jumatatea proiectiei 
mama, care venea de la cursuri, de 
la Politehnica, unde preda franceza 
la Facultatea de Transporturi 
auto si feroviare, si a auzit o voce, 
pe care n-a recunoscut-o si si-a 
zis: „Probabil ca pana la urma 
n-au lasat-o pe ea sa traduca”. 
Emotia schimba timbrul si-l face 
irecognoscibil chiar si pentru cea 
care avea ceea ce se cheama o 
ureche perfecta. Si, in plus, ea ma 
adusese pe lume! 
Care este conceptul Festivalului 
de psihanaliza si film? Cum a venit 
aceasta idee? 

M-am inspirat de la Londra, unde 
exista odata la doi ani un Festival 
european de psihanaliza si film si 
unde am ajuns in 2011. Acolo, insa, 
publicul e format majoritar din 
psihanalisti si ceva cineasti. Cel care 
il organiza, andrea sabbadini, mi-a 
ingaduit sa aduc conceptul, usor 
schimbat in Romania, unde publicul 
este unul iubitor de film si dispus 
sa puna intrebari psihanalistului 
si criticului de film, dupa ce se 
face o interpretare psy a peliculei. 
Suntem deja la editia 8 si jumatate, 
(pentru ca am mai avut una si 
mai scurta si la Iasi), speram ca in 
2020 sa ajungem si la Cluj, pentru 
ca spectatorii sa poata percepe si 
altfel scenariile si creatorii lor si sa 
descopere ce inseamna psihanaliza, 
dincolo de ideile preconcepute si 
de interdictia de aproape 5 decenii 
in Romania comunista. 

Imi place 
sa fac si 
radio, si 

televiziune, 
sa scriu, sa 
organizez 

festivaluri, 
sa traduc 
piese de 

teatru si sa 
si joc, sa 

fac prefete, 
...
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Ce inseamna fericirea pentru tine? 
Ce te face fericita cu adevarat?

Raspunsul simplu ar fi: sa vad 
filme, multe, fara de care n-as putea 
trai. Daca se poate intr-un avion la 
First Class, si mai bine! 

Dar as putea sa-ti descriu o zi 
prelungita, care rezuma fericirea 
pentru mine. E insasi chintesenta 
ei. Una recenta. A inceput, 
cronologic vorbind, intr-o luni, 
cand am plecat la Craiova, cu 
conceptul „Scrisori pentru Mos 
Craciun”, pe care il organizeaza  
Fundatia Vodafone, de cativa ani 
si unde sunt presedinte onorific. 
Am stat de vorba cu copiii, a venit 
un magician si un elf mai grozav 
ca niciodata, s-a cantat, s-a glumit 
si s-a plecat acasa cu cadourile 
pe care si le-a asternut fiecare pe 
hartie. De acolo am trecut prin 
Slatina, la Atletul albanez, de unde 
am cumparat alvita, rahat cu cirese 
negre, si inghetata, primele doua, 
ca sa am, pentru cine posteste, si 
cu ce-i servi pe cei care imi trec 
pragul. Am ajuns la Bucuresti 
direct la Cinema City, unde am 
vazut un film genial „Maestrul 
minciunilor”. Prietena mea, Laura 
Stratulat, acum doctorita si pe care 
am invatat-o engleza si franceza in 
liceu, m-a dus direct la Digi, unde 
am intrat in emisie la Jurnalul de 
seara cu Prelipceanu si Negrutiu, 
despre 1989. Dupa am fugit 
acasa sa-mi pregatesc a doua zi, 
care parea aceeasi, ca n-am prea 
dormit . La 9 jumatate am intrat la 
„Neatza cu Razvan si Dani”, unde 
am prezentat pelicula de cu seara 
si inca doua si m-am oprit direct la 
Hotelul Marshall, unde am moderat 
o intrunire Media creativa alaturi 
de Valentina Miu. La 6, eram la 
Ateneu, la un concert de colinde. 
pentru sprijinirea Hospice, Casa 
Sperantei, de unde am plecat 
direct cu masina Excelentei Sale 
Ambasadorul Marii Britanii, pentru 

ca eram invitata la o cina cu cei 
care urmau sa prezinte 30 de ani 
de libertate, in aula Bibliotecii 
Universitare Centrale. La o masa in 
dreptul unui brad fabulos, ne-am 
amintit de Revolutie, impreuna cu 
ziaristii britanici, prezenti acum 
3 decenii la Bucuresti, dar si cu 
profesorul Bogdan Murgescu si 
cu Ion Caramitru.  O sansa ca 
sa-i propun directorului TNB sa-l 
aduca pe protagonistul peliculei 
de care vorbisem dimineata, 
Sir Ian McKellen, cu „One man 
show-ul” lui care face furori la 
Londra, si cu care Pino e prieten. 
Dupa am mai vazut un film toata 
noaptea, dis-de-dimineata am facut 
prezentarea despre video si curaj, 
in fata elevilor de liceu invitati de 
Excelenta Sa Andrew Noble, am 
luat avionul de 12.30 spre Iasi, 
ca sa incheiem proiectul „100 de 
ani, 100 de filme, 100 de orase”, la 
Ateneul lor, care e cinema in toata 
regula, si unde am prezentat si 
scurtmetrajul „Cadoul de Craciun” 
al lui Bogdan Muresanu, selectionat 
printre cele 10,  pentru Oscar 2020. 
A fost o receptie la Hotel Pleiada, 
am luat avionul de 5 dimineata, 
m-am intors la „Neatza” ca sa 
urez „Sarbatori dichisite” si sa mai 
recomand cateva filme, iar seara 
la Cinema PRO s-a proiectat, pe 
ecran mare „Chuck Norris versus 
Comunism” al Ilincai Calugareanu, 
venita special pentru documentarul 
remarcat si de Tom Hanks si care a 
fost mai apoi comentat, cu amintiri 
de dinainte de 1989. Asta a fost o zi 
prelungita fericita din viata mea. 

Cineastul 
sa se 

iubeasca 
pe sine si 
publicul 
in egala 
masura!

Filmul il 
privesc 
doar ca 

pasionat 
dependent 

de a saptea 
arta. 

Cuvantul 
critic imi 
displace, 
il prefer 
pe cel de 

comentator. 
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Ce parere ai despre piata 
cinematografica din perioada 
actuala? Suntem pe drumul cel 
bun? 

Suntem pe cel pe care am pasit 
din 2000 incoace si de la care nu 
ne-am abatut prea tare. 
Care film romanesc te-a 
impresionat cel mai mult? Dar 
international?

„Padurea sPanzuratilor”. 
„casablanca”.
Care sunt top 3 regizori romani 
pe care ii apreciezi si de ce? Dar 
straini?

Liviu Ciulei, pentru ca este 
atemporal si desavarsit, Cristian 
Mungiu pentru ca ne-a facut 
mandri cu Palm d’Or-ul lui si ne 
rasfata de un deceniu cu filmele 
de la Cannes, mai nou si in tara, 
nu doar in capitala, Corneliu 
Porumboiu pentru umorul sau 
din „a fost sau n-a fost” repetabil, 
din pacate, in doze prea mici, in 
celelalte filme. 

Orson Welles pe acelasi loc cu Ion 
Popescu - Gopo pentru geniul lor 
atat de variat. Jean Cocteau pentru 
poezia lui cinematografica (a fost 
subiectul meu de diploma), Visconti 
pentru „GhePardul”.
Care consideri ca ar fi reteta 
succesului pentru un film?

Cineastul sa se iubeasca pe sine 
si publicul in egala masura!
Cand te uiti la un film il privesti 
mereu ca un critic? 

Filmul il privesc doar ca pasionat 
dependent de a saptea arta. 
Cuvantul critic imi displace, il 
prefer pe cel de comentator.

Care a fost cel mai fericit moment 
din cariera ta? Dar cel mai trist?

Cel mai fericit moment a fost la 
Sundance, la proiectia de la „salt 
lake” cu acelasi „chuck norris versus 
comunism”, in 2015, cand am fost 
aplaudata de mormoni, in picioare, 
vreme de 3 minute 20 (prietena 
noastra Ali a inregistrat, pe telefon, 
de asta stiu cronometrajul). 

Cel mai trist: cand am reusit 
sa strecor in programare la TVR 
„ninotchka” cu Greta Garbo anti-
Stalin si anticomunism, sperand 
ca nimeni nu-l va mai vota la ceva 
vreme dupa pe Iliescu. Nu mi-a 
iesit! Stim procentajul zdrobitor cu 
care a fost ales. 
Au fost momente in care ai vrut 
sa renunti la cariera ta?

Da, atunci cand au fost 
selectionate prin festivaluri 
filme pe care personal nu le-
as fi recomandat niciodata, ca 
de exemplu „alice T.” (desi imi 
placusera precedentele lui Radu 
Muntean:  „hartia va fi albastra”, 
„marti duPa craciun”) sau „lumea 
e a mea” a lui Nicolae Constantin 
Tanase.
Te-ai gandit vreodata sa te muti 
intr-o alta tara?

Da, am mai spus-o, in ’90 in 
Franta, si am renuntat dupa 
marsul tinerilor in favoarea lui 
Marian Munteanu, vazut la CNN, 
cand mi-am spus: „Suntem  un PoPor 
minunat, eu ma intorc acasa” si apoi 
de fiecare data, in ajun de alegeri, 
dupa 2007, ma pregatesc de Noua 
Zeelanda, in caz ca iese vreun 
neocomunist mascat. 

Irina 
Nistor, 

omul din 
spatele 

camerelor 
de filmat 

este o 
cinefila 
inraita 

careia ii 
place sa 

mearga si 
la teatru, si 
la Ateneu, 

care iubeste 
cartile, 

pisicile si 
florile. Si 
mai ales 

calatoriile!
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Cat de importante consideri ca 
sunt imaginea si stilul vestimentar 
in acest domeniu?

Esentiale.
Ce sfaturi ai pentru persoanele 
care vor sa paseasca in domeniul 
cinematografic?

Sa mearga intai masiv la cinema. 
Si, fireste, sa vada si tot ce e pe 
Netflix sau HBO.
Daca nu iti alegeai cariera aceasta, 
ce altceva ai fi facut?

Daca as fi fost in stare, medicina. 
Care a fost cea mai frumoasa 
perioada din cariera ta? 
Povesteste-ne cateva amanunte!

Cea din ultimii doi ani, intre timp 
aproape trei, pentru ca reusesc 
sa fac absolut tot ce mi-am dorit 
vreodata, lucrurile pe care le-am 
insirat la definirea activitatii mele 
(activitate e un cuvant care-mi 
displace, e foarte comunist, i-as 
zice profesiei mele, chiar daca e 
multipla).
Cine este IRINA MARGARETA 
NISTOR, omul din spatele 
camerelor de filmat? 

O cinefila inraita careia ii place 
sa mearga si la teatru, si la Ateneu, 
care iubeste cartile, pisicile si florile. 
Si mai ales calatoriile!
Care ar fi sinopsis-ul pentru un 
scenariu de film reusit? 

Din punctul meu de vedere l-a 
scris deja Radu Mihaileanu pentru 
„concertul”: o poveste romantica, 
din care nu lipseste umorul, 
misterul si muzica. 
Ce povesti lipsesc din piata 
cinematografica din Romania? 

Cele sentimentale.

Care este cea mai mare teama a 
ta?

Ca lumea nu va mai stii cine a fost 
Melies. 
Care este cel mai mare regret pe 
care il ai?

Ca n-am apucat sa calatoresc cu 
mama in jurul lumii.
Care a fost cea mai mare pierdere 
din viata ta? Cum te-a transformat 
acea pierdere?

Pierderea mamei, fireste, care 
m-a facut sa nu mai am instinct de 
conservare. Adica sunt imuna la 
frica de moarte. 
Cum arata o zi obisnuita din viata 
ta?

Nu seamana cu precedenta. 
Am descris deja una prelungita. 
Ideea este fara nici un moment de 
plictiseala si cu foarte putine ore de 
somn. 
Iti place sa gatesti? Ce stii cel mai 
bine sa prepari?

Nu stiu sa gatesc, mi-ar fi placut, 
sunt doar maestra unei salate 
de fructe, dar n-am sa va spun 
secretul. 
Care este motto-ul tau in viata?

E unul frantuzesc: „il faut de 
tout Pour faire un monde”. Intr-o 
traducere aproximativa: Lumea e 
foarte diversa si trebuie acceptata 
ca atare. Asa devii de fapt mai 
tolerant. Asta-i da sare si piper! 
Diversitatea e intotdeauna 
binevenita, daca nu se sare calul. 
Care este urmatorul tau proiect? 

Sa-mi fac casa cinema, cu video 
si biblioteca. Sa-mi tineti pumnii, 
si sa nu ma invidiati, ca ma deochi 
usor :).

Lumea 
e foarte 
diversa 

si trebuie 
acceptata 
ca atare. 
Asa devii 

de fapt mai 
tolerant.

Pierderea 
mamei m-a 

facut sa 
nu mai am 
instinct de 
conservare. 
Adica sunt 
imuna la 
frica de 
moarte.
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Make-up: MIHAELA ALEXANDRU / Hairstyle: AURELIA AURORA / Foto: FAMOST

n momentul in care imbinam energia cu pasiunea pentru ceea ce facem si cu dorinta ca totul sa fie 
perfect, rezultatele finale nu au voie sa aiba un alt calificativ, decat excelent. Si nu e doar o insumare a 
acestor elemente, este un proces mult mai complex, care insumeaza multe calitati, alaturi de intuitie, 
viziune, inteligenta. Doar ca astfel de atribute nu le are oricine, nu este la indemana oricui sa le 
fructifice si sa le gestioneze pentru crearea lucrurilor frumoase si pentru a evolua.

Nicoleta Badiu insumeaza multe astfel de calitati, iar cuvintele sunt de prisos atunci cand vedem realizarile 
si cand, inainte de toate - rezultatele sunt cele care au ultimul cuvant de spus. Manager al Divino Ballroom 
si Divino Summer, Nicoleta reuseste sa imbine intr-un mod de invidiat aceasta functie, cu viata de familie, 
cu politica si multe alte activitati, reusind sa exceleze in tot ceea ce face si unde se implica.

Ne plac astfel de oameni, din multe considerente - faptul ca reusesc sa arate ca se poate, dorinta continua 
de evolutie, faptul ca pot fi un exemplu pentru noi ce ne poate inspira - fiind doar cateva. Ne bucuram 
ca o avem in aceasta editie alaturi de noi pe Nicoleta Badiu, cu care am purtat un frumos dialog despre ce 
inseamna sa fii manager in aceasta activitate si ce presupune ea, care este viziunea ei despre aceasta si despre 
viata in general, care ar fi secretele unei reusite.

Toate acestea, alaturi de alte lucruri din afara sferei profesionale - la fel de interesante, le puteti gasi in 
urmatorul dialog avut cu Nicoleta si pe care, va invitam sa il parcurgeti in urmatoarele randuri.

I
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Buna, Nicoleta si bine ai venit in paginile revistei noastre!

Buna! Multumesc pentru invitatie!

Au existat emotii in momentul in care ai preluat functia 
de manager?

Oho! Bineinteles ca au existat emotii. Dupa parerea 
mea, fara emotie si suflet, nu ies lucrurile asa cum 
trebuie. Un om fara emotii, este un om lipsit de viata!

Viata insasi este o emotie continua.

De unde aceasta implicare a ta intr-un astfel de domeniu, 
foarte solicitant de altfel in perioadele de varf, mai bine 
zis - in perioadele in care evenimentele sunt destul de 
dese?

Sunt o persoana destul de activa, zic eu si datorita 
acestui fapt, mereu sunt in cautarea de a face lucruri 
noi, de a face mai mult. Da, este un domeniu destul de 
solicitant ... Implica lucrul cu oamenii, ceea ce insemna 

dorinte diferite, nevoi diferite si exigente. Insa, in acelasi 
timp, simt ca ei ma dezvolta pe mine in ceea ce fac. In 
perioadele - asa numite de varf, este un pic mai greu, dar 
nu imposibil. Am si perioadele in care imi incarc bateriile, 
ca sa zic asa.

Din punct de vedere profesional, ceea ce faci acum are 
legatura/ continuitate cu activitatile anterioare?

Nu exista legatura in ceea ce fac la serviciul principal 
de 8 ore pe care il fac si managementul celor doua 
restaurante. Poate ca singura legatura ar fi tot oamenii.

Ca manager al Divino Ballroom si Divino Summer, care iti 
sunt atributiile? Ce faci tu concret?

Un manager face tot pentru proiectul in care este 
implicat. Personal, ma ocup de promovare, semnarea 
contractelor, pregatirea evenimentelor, personal ... etc.

Nu trebuie sa iti scape nimic din vedere pentru ca 
lucrurile sa functioneze.

Locatiile, din punct de vedere estetic arata foarte 
bine si se deosebesc de la distanta de altele cu profil 
asemanator. Cu toate acestea, cum faceti sa atrageti noi 
clienti pentru evenimente, indiferent de natura lor?

Da, asa este - locatiile noastre arata foarte bine si asta 
nu o spun doar eu, ci o spun clientii nostri care odata 
veniti, constata ca nu mai au de imbunatatit nimic, lucru 
care ar insemna cheltuieli suplimentare pentru ei. In 
astfel de bussines, trebuie sa fii diferit in tot pentru a 
atrage clientii catre tine.

Eu cred ca, in primul rand, ii atragem catre noi prin 
calitatea serviciilor oferite si aici pot enumera cateva 
dintre ele: de la consultanta, calitatea produselor 
culinare, deschiderea catre orice isi doresc clientii nostri, 
asistenta din partea bucatarului sef - care ii ajuta atunci 
cand isi doresc altceva decat le oferim noi in luarea celei 
mai bune decizii, amabilitatea personalului pe toata 
durata evenimentului si exemplele pot continua.

Cu ce va detasati de celelalte restaurante? Care va sunt 
atuurile?

Eu zic ca ne detasam prin tot. Si asta nu este usor, 
deoarece oferta in materie de restaurante pentru 
evenimente in orasul nostru este destul de mare, insa, 
incercam si cred ca reusim sa fim diferiti prin tot ce le 
oferim; iar mare parte din aceste diferente, recunosc ca 
o luam chiar din cerintele clientilor nostri. Cu alte cuvinte, 
invatam continuu de la fiecare eveniment.

Sunt prezenta de la semnarea contractului si pana 
la iesirea clientilor nostri din locatie de 5 ani. Este o 
obisnuinta sa primesc felicitari si multumiri, insa nu ezit 
niciodata in a cere feedback-ul negativ. De cele mai 
multe ori, nu exista negativ, insa atunci cand se intampla, 
corectam si invatam cu totii.
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Care sunt serviciile pe care le puteti oferi in momentul 
in care un potential client isi doreste sa organizeze un 
eveniment la voi?

Oferim toate serviciile necesare organizarii unui 
eveniment indiferent ca este nunta, botez, zi de nastere, 
team building, revelion ...

Avem doua locatii: una cu un minim de 70/ maxim 120 
de persoane si una de 120/ maxim 170 persoane, urmand 
sa mai deschidem o locatie de 170 plus.

Cum crezi ca ai putea sa iti fidelizezi o parte din clientela?

Fidelizarea clientilor o facem prin calitate. Avem clienti 
care au revenit in locatia noastra chiar si de 3 ori, ceea 
ce inseamna ca le-am indeplinit toate dorintele si au fost 
foarte multumiti. Eu, personal, ma inclin in fata lor si le 
multumesc!

Principalul mod de a ne face reclama pe piata, reiese 
din participarea ca si invitati la evenimente organizate de 
noi si apoi recomandarea catre prieteni, cunostinte din 
partea celor care au colaborat cu noi.

Din experienta asimilata pana in momentul de fata, 
consideri ca publicul a evoluat? Este mai pretentios? Mai 
atent la detalii? Cum veniti voi in intampinarea anumitor 
doleante? 

Clar! Publicul evolueaza continuu, mult si repede. 
Imagineaza-ti ca o viitoare mireasa cauta mult pana se 
hotaraste cum vrea sa fie nunta ei!

Iar noi profitam din asta si invatam, evoluam prin 
clientii nostri.

Ce iti doresti sa fi facut pana acum pentru aceste doua 
locatii pe care le gestionezi si nu ai reusit?

Cand imi doresc ceva, fac. Am tot sprijinul, sustinerea 
si libertatea de a lua decizii privitoare la managementul 
celor doua locatii. Fiind o piata in continua evolutie, 
mereu este de facut ceva de imbunatatit si de adus 
elemente de noutate. Lucram continuu la asta!

Am reusit sa fac ce mi-am propus. Insa imediat ce imi 
vin si alte idei, nu ezit sa le pun in aplicare. 
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Care ar fi cele mai dificile probleme cu care te-ai confruntat de cand ai preluat functia de manager si cum le-ai depasit?

Este mult spus - cele mai dificile probleme cu care m-am confruntat. De regula, nu avem probleme. Si daca apare o 
asa-zisa problema, cu siguranta o rezolvam in cel mai profesionist mod.

Cum ar arata din punctul tau de vedere, in mod ideal, Divino Ballroom, respectiv Divino Summer? Sau ce ti-ai dori tu 
sa implementezi?

Lucrurile de calitate se fac cu costuri pe masura. Noi am platit calitatea si avem doua locatii, zic eu, la standarde 
destul de inalte. Designul lor este unul diferit de restul locatiilor din Galati. Faptul ca oamenii aleg sa colaboreze cu noi, 
ne confirma ceea ce afirm eu. Si ne adresam unui public destul de pretentios. 

Din experienta asimilata pana in momentul de fata, care sunt secretele pentru ca o femeie sa se descurce in acest 
domeniu? Ai identificat anumite elemente esentiale?

Cred, sincer, ca o femeie este cea mai potrivita sa se ocupe de acest domeniu. Femeile sunt inzestrate cu niste 
calitati absolut necesare si aici pot enumera rabdarea, intelegerea, implicarea si chiar o anumita viziune catre frumos.

Ce planuri de viitor - mai apropiate sau mai indepartate, are Nicoleta Badiu cu cele doua locatii?

Ca planuri de viitor, intentionez sa le pastrez standardul de inalta calitate, sa aduc elemente noi si sa am cele doua 
locatii - mereu pline de clienti multumiti.

Stim de asemenea ca faci si un master, ai si un alt loc de munca, te ocupi si de familie, mai ai si alte activitati ... cum 
reusesti sa-ti gestionezi si sa-ti eficientizezi timpul?

Recunosc ca timpul este de multe ori dusmanul meu numarul unu si DA - sunt implicata in mai multe activitati, 
insa, am invatat sa il eficientizez la maxim. Pe principiul daca vrei poti, reusesc! Cand am o zi extrem de plina, inca de 
dimineata imi fac programul pe intervale de timp si incerc sa nu ma abat de la el. Altfel, nu merge. Uneori, seara, ma 
minunez ca am reusit sa le fac pe toate.
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Cum arata o zi obisnuita din viata Nicoletei Badiu?

O zi obisnuita din viata mea incepe la ora 6.30 . Trezit, 
cafea, pregatirea mea si a copiilor care merg la scoala 
pentru a iesi pe usa la 7.50.  O zi obisnuita inseamna 
organizare si nu prea seamana una cu cealalta din 
anumite puncte de vedere. Dar, diversitatea ma scapa 
de rutina, care, dupa parerea mea,  plafoneaza.

Uneori, mi-as dori ca ziua sa aiba 48 ore.

Cu siguranta iubesti ceea ce faci. Care sunt pasiunile tale 
in afara locurilor de munca si a preocuparilor zilnice?

Da, iubesc tot ceea ce fac. Nu pot sa fac lucruri care nu 
imi plac, pentru ca nu le-as face bine. 

Pot spune ca o pasiune venita din faptul ca sunt genul 
de persoana care nu este de acord cu statul pe margine 
si datul cu parerea - este politica. Asta m-a impins sa ma 
implic si in acest domeniu. Exclus din ratiunea mea - sa nu 
faci nimic, dar sa ai asteptari. 

Cum ar arata vacanta ideala pentru Nicoleta?

Muncesc foarte mult si atunci cand am timp pentru 
vacanta, aleg sa fie de fiecare data vacanta ideeala atat 
pentru mine cat si pentru copiii mei. Aici nu mai poate fi 
vorba decat de ce ne dorim si fiind o chestiune de optiune 
regula numarul unu este sa fie ideala de fiecare data.

Care este stilul tau vestimentar in mod obisnuit?

Stilul meu vestimentar, nu stiu daca este neaparat un 
stil consacrat de vreun stilist, ci cred mai degraba este 
adoptat de mine, astfel incat sa imi ofere comfort si, 
evident, sa nu ii loveasca din punct de vedere vizual pe 
cei cu care interactionez. 

Ai principii bine stabilite dupa care iti organizezi viata si 
de la care nu te abati? Sau un motto?

Nu stiu daca este un principiu sau un motto, insa 
ma ghidez dupa asta: Fa ceea ce-ti place cu pasiune, 
seriozitate si pune mereu un pic de suflet ca si condiment!

Daca faci ceea ce-ti place in materie de munca, nu ai 
cum sa dai gres!

Nicoleta Badiu nu si-ar putea imagina existenta fara ...

Nu mi-as putea imagina existenta, clar, fara copiii mei! 
Ei imi dau imboldul si puterea de a face lucruri care sa le 
fie model. 

Nu ai face niciodata compromis in privinta ...

Viata insasi e plina de compromisuri, insa nu le fac pe 
cele care imi incalca principiile.

Si zic eu ca am niste principii sanatoase in ceea ce 
priveste cuvantul dat, seriozitatea si prietenia.

Nu iti lipsesc niciodata din geanta de mana ...

Nu imi lipsesc niciodata din geanta agenda si telefonul. 

Nu ti-ai putea incepe nicio zi fara ...

Nu mi-as putea incepe nicio zi fara cafea!

Cel mai frumos moment din viata pana acum a fost ...

Cel mai minunat moment din viata mea de pana acum, 
a fost venirea pe lume a copiilor mei!

Nu cred ca va exista un altul mai minunat. Ei imi 
coloreaza viata, imi dau forta si imi indica orizontul.

Unde va pot urmari cei interesati? Unde va pot gasi in 
mediul online?

Cei interesati de locatiile noastre, ne pot gasi 
pe Facebook la Divino Ballroom, pe Instagram la 
divinoballroom si la numarul de telefon 0744581014. 

Iti multumim pentru prezenta si iti dorim succes in tot 
ceea ce vei intreprinde!

Va multumesc si eu pentru interesul acordat locatiilor 
noastre si de asemenea, va uram succes! Faceti un lucru 
extraordinar, cum spunem noi in domeniul nostru - de 5 
stele!
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Cele mai importante tendinte de machiaj 2020 sunt despre culoare si stralucire, scenele 

de la Paris, Londra, MiLano, new York, oferindu-ne multe nuante de neon, pastel, 

combinatii care atrag atentia foarte usor. Acestea au fost completate de sclipici, gloss si 

cristale, totul pentru a iesi in evidenta si a te plasa in centrul atentiei.

Asa ca, parcurge urmatoarele tendinte machiaj 2020 primavara vara, vezi care iti plac 

mai mult si inspira-te, pentru ca acest sezon are ceva pentru fiecare!
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Perfecta pentru 
primavara, aceasta 

nuanta florala a fost 
vazuta la multe din 

modelele care au defilat 
pe catwalk, culoarea 

liliacului incadrandu-se 
in cele mai importante 
tendinte machiaj 2020. 
Au fost vazute pleoape 

in culoarea liliacului 
care se asortau cu 

lavanda prinsa in par, au 
fost vazute combinatii 
intre liliac si roz, intre 
violet si liliac - extinse 

usor in colturile ochilor, 
s-a folosit sclipici.

   
   

   
   

   
 P

AST
EL si

 MIXURI de PASTELURI

De la machiaj pana la arta, 
respectiv pictura, nu mai 

e decat un singur pas, 
tendintele in machiaj 2020 

aducandu-ne astfel de optiuni. 
S-au vazut efecte intentionate 

ale periei, culori care nu se 
amestecau sub nicio forma, 

au fost folosite dungi de 
culori care se terminau in alb, 

machiaj abstracte, culori si 
modele care se potriveau cu 

imbracamintea.

Daca vrei culori mai 
usoare si vrei sa te si 

incadrezi in cele mai importante 
tendinte machiaj 2020, mixul 

de pasteluri sau chiar si o culoare 
pastelata este ceea ce poate fi indeajuns 

pentru tine. Au fost vazute aspecte 
de acuarele spalate, variante perlate, 
culorile au depasit pleoapele si au mers 

pe sprancene, s-au remarcat mixuri 
de albastru cu violet care au 

inconjurat ochiul - creand un 
LOOK de vis.

CULOAREA 
LILIACULUI 

pe
PLEOAPE

PICTURALE

1

2

NEON

Anii ’80 au o revenire remarcabila pe scena modei din 
toate punctele de vedere, neonul intrand cu succes pe 

podiumul celor mai importante tendinte machiaj 2020. Au 
fost vazute variante subtile de neon, combinatii de roz si 

verde sau neon si apus de soare, dar si abordari directe, cu 
nuante de neon mergand dincolo de colturile ochilor.

5
6

3

7

4

8

1 - Christian siriano | 2 - iCeberg

3 - baLMain | 4 - house of hoLLand

5 - JereMY sCott | 6 - niCoLe MiLLer

7 - saLvatore ferragaMo | 8 - Christian viJnants

l e g e n d a



F E B R U A R I E  2 0 2 090

FAMO ST  S P L E N D I D A

Sclipiciul nu putea lipsi de pe podium, doar 
ca sezonul machiaj 2020 primavara vara l-a 

adus in alt mod, cumva mult mai dezordonat. 
Au fost vazute LOOK-uri grunge glam, au 

fost vazute forme in triunghi de sclipici care 
aduceau cu forma lacrimilor, sclipiciul a 

ajuns pana la tample in nuante de violet sau 
verde, sau chiar un praf de sclipici intre ochi.

Astfel de pleoape nu prea merg in 
viata de zi cu zi, dar fac parte din 

cele mai importante tendinte machiaj 
2020 si asta datorita efectului pe care 
il dau in fotografiile ”instagramabile”. 

Au fost vazute variante lucioase 
pana aprope de granita plierii, s-au 

remarcat variante gold texturate, s-a 
folosit balsam de buze in combinatie 

perfecta cu smokey eyes, au fost 
vazute modele care purtau pleoape 

glossy si buze stralucitoare.

Regasim variantele usore 
de smokey eyes cu aer 

seducator pe podiumul 
celor mai importante 

tendinte machiaj 2020, 
neexistand practic 

niciun sezon in care sa 
nu regasim acest mod 
de machiaj al ochilor. 
Au fost vazute nuante 

de smokey eyes la limita 
de indraznet si soft, 

s-au accentuat colturile 
exterioare ale ochilor 
pentru un aspect mai 

salbatic, combinatii de 
bronz pe pleoape cu un 
negru sau maro inchis 
usor pana la cute, in 

colturile exterioare ale 
ochilor sau sub linia 

genelor.

SCLIPICIUL ALTFEL

PLEOAPE 
GLOSSY

SMOKEY 
EYES

1
52

6

3

7
4

8

1 - bibhu MohaPatra

2 - vaLentino

3 - brandon MaxweLL

4 - annakiki

5 - house of hoLLand

6 - off-white

7 - riChard Quinn

8 - guY LaroChe

l e g e n d a

   
   

   
   

   
   

   

 FA
RD de OCHI METALIC

M a j o r i t a t e a 
tendintelor de machiaj 

2020 sunt intense, iar metalicul 
si gold-ul in mod deosebit au 

mentinut acest curent si bineinteles 
ca puteti opta si pentru o versiune mai 

lejera. Au fost folosite diverse nuante 
metalice pentru crearea unor LOOK-uri 
dramatice, nuantele gold aducand un 

aspect de lux ochilor; a fost vazut 
gold intens la mijlocul pleoapei si 

apoi un aspect profund spre 
exterior.
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COLANTE pentru EYELINER

   
   

   
   

   
   

   

 LI
NER GRAFIC COLORAT

Pe langa cel colorat, 
nu putea sa lipseasca 

linerul negru, 
machiajele grafice 

putand fi facute si cu 
creioane mai vechi 

fara nicio problema. 
Aflate si in tendintele 
de machiaj 2020, s-a 
remarcat si folosirea 
unor linii destul de 

groase ducandu-ne cu 
gandul la machiajele 
clasice dintre negru 

si rosu, au fost vazute 
modele care aveau 

toata pleoapa in negru, 
s-au remarcat capetele 
rotunjite in exterior in 
detrimentul aripilor.

Unul din cele mai interesante 
tendinte machiaj 2020 este 
cea in care s-au folosit doua 

dermatografe, remarcandu-se 
linii inegale trasate deasupra 
ochilor, mixuri cu fardul de 

ochi pentru un efect de ochi de 
pisica, combinatii de albastru 
si rosu, portocaliu si galben, 

galben si albastru, roz si 
albastru.

Poate ca anumiti 
designeri au simtit nevoia sa 

aduca ceva nou, sa iasa din zona 
de confort, astfel ca, in tendintele 

de machiaj 2020 si-au facut aparitia 
autocolantele. Acestea au fost vazute 
intr-un mod mai subtil si pline de farmec, 
in anumite ipostaze au fost evidente; au 
fost vazute autocolante acoperite cu aur, 

combinatii de neon cu autocolante 
in forme de fulger, in colturile 

exterioare sau interioare ale 
ochilor, cu sclipici.

Una din tendintele 
machiaj 2020 care au castigat 

teren in ultimele sezoane, au fost 
dermatografele colorate; simple si 

de efect, ele isi merita locul. Au fost 
vazute combinatii de dermatograf colorat 
intre dezordonat si grafic, a fost folosit 
neonul, a atras atentia combinatia intre 
alb si albastru, au fost vazute unghiuri 

abrupte, s-a folosit mult alb in colturile 
interioare ale ochilor, dand impresia 

de la distanta a unor ochi mari 
si inclinati.

LINER NEGRU
DOUA EYELINERE

1

5
2

6

3

7

4

8

1 - raLPh & russo | 2 - siMone roChas | 4 - osCar de La renta

3 - antonio Marras | 5 - aLtuzarra | 6 - iCeberg|  7 - MattY bovan | 8 - ChroMat

l e g e n d a



F E B R U A R I E  2 0 2 092

FAMO ST  S P L E N D I D A

Nu exista probabil 
femeie care se 

machiaza si care sa nu 
fi folosit o aripioara 
neagra in exteriorul 

ochilor, macar de 
cateva ori, asa ca este 

absolut normal ca 
aceasta sa se afle pe 
podiumul celor mai 
importante tendinte 

machiaj 2020. Au 
fost vazute contraste 
intre linia superioara 
neagra si tenul curat, 

natural, au fost vazute 
aripioare discrete - 

realizate fara efort, dar 
si aripi mari cu ceva 

atingeri de neon.

SPRANCENE DECOLORATE

Sprancenele decolorate au calitatea de a face orice 
machiaj mult mai stralucitor si sa ofere de multe 

ori un LOOK intimidant, astfel ca locul sau in cele 
mai importante tendinte machiaj 2020 este cat se 

poate de justificat. Au fost vazute machiaje ciudate 
cu sprancene decolorate si umbre intunecate pe 

pleoape, machiaje infricosatoare care ne duceau cu 
gandul la extraterestri, combinatii intre sprancene 

decolorate si fard eteric.

GENE FALSE

Folosirea genelor false pe catwalk 
nu a fost niciodata una subtila, 
indiferent ca s-au folosit astfel 
de gene sau au fost accentuate 
de creionul negru, o tendinta 

normala de machiaj 2020. Au fost 
vazute astfel de machiaje destul 

de creative, neobisnuite sau chiar 
bizare; au iesit in evidenta liniile 
negre trasate cu creionul imediat 

sub sprancene sau sub linia 
apei ochilor, au fost vazute gene 

colorate in albastru sau mixuri de 
portocaliu si rosu.

ARIPIOARE 
NEGRE

Pe podimul celor mai artistice 
tendinte machiaj 2020 si-au facut 

loc formele de nori, designerii si make-
up artistii folosindu-si imaginatia pentru 

a completa tinutele si a se remarca prin 
originalitate. Albul si negrul au fost folosite 
pentru crearea norilor sau a aripioarelor 
peste culorile deja folosite pe pleoape 

sau in zona ochilor, au fost vazuti nori 
rotunjiti sau desene in forma de 

aripa rotunjita care ne duc cu 
gandul la nori sau chiar 

forme de flori.

NORI

1 5

2

6

3

7

4

8
1 - bLuMarine | 2 - JereMY sCott

3 - CYnthia rowLeY | 4 - rosie assouLin

5 - sies MarJan | 6 - riCk owens

7 - MarC JaCobs | 8 - MarCo de vinCenzo

l e g e n d a
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BUZE NEOBISNUITE

Tendintele de machiaj 2020 ne-au oferit 
culori mai putin obisnuite comparativ cu 
ce s-a vazut pana acum in prezentari. Au 
fost vazute buze de „lux” datorita aurului 
aplicat, au fost vazute variante gotice ale 
buzei muscate cu influente ale anilor ’20; 

s-a remarcat aspectul futurist al albastrului 
electric, verdele pastel sau lavanda.

Stralucirea buzelor este din nou in prim 
planul tendintelor, fiind pe o panta 

descendenta in ultimii 2-3 ani. Au fost 
vazute modele cu chipul curat, natural 

si buze lucioase, chipuri naturale si buze 
lucioase, buze avand nuante trandafirii 
in centru care se „sting” spre exterior.

RUJ ROSU

Cu siguranta niciun sezon nu va 
„scapa” de rujul rosu, o culoare care 
se regaseste pe scena in orice sezon 

si, evident, intre cele mai importante 
tendinte machiaj 2020. Partea buna 
este ca atunci cand este pusa intr-

adevar in valoare, aceasta culoare pe 
buze arata foarte bine, remarcandu-se 

influentele anilor ’40 scoase in evidenta 
de combinatia rosie dintre buze si 
unghii, combinatii intre rujul rosu, 

tenul nude si fardul de ochi intunecat.

Daca vrei o nuanta mai inchisa la 
buze, tendintele in machiaj 2020 vin 

in ajutor cu nuante ale vinului rosu - 
o revenire a modei anilor ’90. Au fost 
vazute aspecte dramatice dintre nuanta 
vinului rosu si un aspect neutru, s-au 

combinat - aceasta nuanta cu rimelul 
negru, au fost vazute nuante rosu 

bordeaux foarte profunde 
care s-au limitat la 

negru.

BUZE de VIN

BUZE 
LUCIOASE

1

5

2

6

3
7

4
8

1 - PrabaL gurung

2 - badgLeY MisChka

3 - baLMain

4 - anna sui

5 - koChe

6 - JiL sander

7 - ChroMat

8 - eMiLia wiCkstead

l e g e n d a
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vs. MACHIAJ de ZI

MACHIAJ de SEARA
Text : Mihaela Alexandru / Machiaj : Mihaela Alexandru, Liliana Rolea

Model : Stiubei Denisa Maria / Foto : Famost

Prin machiaj de zi intelegem un tip de machiaj mai discret, utilizat pentru a ne 
evidentia trasaturile si a masca micile imperfectiuni ale tenului.

Diferenta dintre un machiaj de zi si unul de seara consta, in primul rand, in 
intensitatea culorilor. Necesitatea abordarii unei intensitati sporite provine din 

iluminarea mai slaba in locatiile in care machiajul de seara va fi expus.
In imaginile din continuare, am incercat sa ilustram cat mai graitor diferentele 

intre cele doua tipuri de machiaj, pe acelasi model.

Pentru machiajul de seara s-au folosit:

 un fond de ten cu acoperire medie spre mare
 nuante mai intense in machiajul ochilor
 eyeliner negru, mascare si gene false banda
 bronzer pentru accentuarea pometilor
 ruj intr-o nuanta puternica.

Pentru machiajul de zi, s-au folosit:

 un fond de ten cu acoperire usoara spre medie
 nuante neutre, cat mai naturale, in machiajul ochilor
 blush si ruj in nuante naturale
 sprancene conturate natural
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sprancene

fard pleoape

linie de tus, gene

pometi

buzeMACHIAJ de SEARA

MACHIAJ de ZI
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Incearca-le acasa!

daca iti doreSti Sa ai Un ten radiant Si Un par StralUcitor - dar nU te incanta vizitele 
la Saloanele de inFrUMUSetare, ai optiUnea de a le realiza acaSa! (... sau nU)

HIDRATARE si MASCA pentru PAR

Ai nevoie
2 lingurite ulei nuca de cocos, 2 
lingurite ulei de masline, 1 ou mare si 
3 lingurite miere

Ce se face
Amesteca bine toate ingredientele 
intr-un castronel, pune amestecul 
peste intregul scalp in asa fel incat sa 
acoperi fiecare parte, apoi acopera-ti 
capul cu o punga de plastic. Fa acest 
lucru inainte de a te spala pe cap, si 
lasa sa actioneze cel putin o ora!

Sau ai putea cumpara Inoar absolut 
DaymoIst Clr™ mask

Pentru INTREGUL CORP

Ai nevoie
60 de picaturi de ulei esential 
rozmarin, 1/3 cana sapun lichid 
castilia, 1/3 cana miere, 1/3 cana ulei 
nuca de cocos

Ce se face
Introdu intr-un blender toate 
ingredientele si pune amestecul intr-
un recipient cu pompita! Amesteca 
inainte de folosire! Partea buna este ca 
are valabilitate 12 luni!

Sau ai putea cumpara marrakeCh 
argan exfolIatIng shower gel

1 2 1

2
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UNT BRONZANT pentru CORP

Ai nevoie
O sticla cu dop sau gen pulverizator, 
un sfert cana apa purificata, 2 linguri 
ulei usor (ulei pentru copii sau orice 
alt ulei la alegere), 2 lingurite fard de 
ochi bronz.

Ce se face
Amesteca toate ingredientele, apoi 
pune-le intr-un recipient. Agita-le 
bine inainte de a le amesteca! Adauga 
cantitatile in mod egal, in functie de 
marimea recipientului!

Sau ai putea cumpara CarIbbean tan 
tInteD boDybronzer shImmer Cream

MASCA pentru FATA

Ai nevoie
Jumatate de cana de orice fel de ulei 
(nuca de cocos, masline sau struguri) 
si 2 linguri de zahar brun.

Ce se face
Amesteca ingredientele intr-un vas 
pana zaharul este absorbit de ulei! 
Apoi, pune pe fata un strat generos!

Sau ai putea cumpara CetaphIl extra 
gentle DaIly sCrub

ULEI CUTICULE

Ai nevoie
3 lingurite ulei de masline, jumatate 
lingura ulei jojoba (este optional), 
10 picaturi lavanda, rozmarin si ulei 
esential de lamaie

Ce se face
Amesteca bine toate ingredientele 
intr-un recipient de sticla!

Sau ai putea cumpara DaDI’oIl organIC 
naIl treatment

DEMACHIANT

Ai nevoie
Dischete mari de bumbac, un sfert 
cana ulei pentru bebelusi, 2 linguri 
sampon pentru copii, o cana si 
jumatate de apa.

Ce se face
Amesteca apa, samponul si uleiul 
intr-un vas mare! Asigura-te ca 
partea de jos a recipientului il 
vei putea folosi pentru a pastra 
dischetele de bumbac acoperite 
in amestec! Adauga aproximativ 
10 dischete de bumbac pentru a fi 
absorbite, adaugand gradual lichid 
pana se inmoaie.

Sau ai putea cumpara fresh hyDratIon 
mICellar CleansIng wIpes De la Johnson

SCRUB pentru CELULITA

Ai nevoie
O tava pentru briose, 150 g ulei 
nuca de cocos, 180 g cafea proaspat 
macinata.

Ce se face
Amesteca uleiul de nuca de cocos 
intr-un vas de sticla peste o oala 
cu apa fierbinte! Adauga cafeaua 
macinata si amesteca bine! Pune 
cantitati egale de amestec in tava, 
apasa cu dosul unei linguri si pune 
tava in frigider.

Sau ai putea cumpara elanCyl 
energIzIng foamIng sCrub

3 6

7

5

4
3

6

5
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CUM SA TE BUCURI din PLIN
de ZIUA NUNTII TALE!

Ziua nuntii tale este cel mai important 
eveniment din viata ta de pana atunci, 
asadar, totul trebuie sa f ie PERFECT!

Text&Machiaj: Grosu Mihaela / Coafura: Mariana Dragomir / Model: Bianca Cornea / Foto: Famost



F E B R U A R I E  2 0 2 0 101

Printre cele mai importante 
aspecte, se afla coafura si 
machiajul. Pentru a fi sigura 
ca vei straluci in cea mai 
importanta zi din viata 
ta, trebuie sa apelezi la 
profesionisti.
Machiajul de mireasa trebuie 
sa fie cat mai natural, sa arate 
bine atat in lumina naturala 
cat si in fotografii sau in 
filmarile video. Dar cel mai 
important, este sa reziste pe 
tot parcursul evenimentului!
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Un alt detaliu deosebit de 
important, daca tu vrei sa 
arati ca o adevarata printesa, 
este coafura! Nu trebuie sa 
neglijezi acest aspect pentru 
ca este unul care iti va pune 
in valoare trasaturile si 
frumusetea.
In ceea ce priveste coafura si 
machiajul, indiferent ce vei 
alege, sunt sigura ca ai sa te 
simti ca o adevarata printesa!
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Sa nu uiti draga noastra mireasa, ca 
acestea trebuie sa exprime macar o parte 
din personalitatea si modul tau de a f i!
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Am peste 40 de ani si observ ca porii mei sunt din ce in ce mai 
vizibili pe masura trecerii anilor, in mod special pe frunte si 
obraji. Ii pot ascunde cumva?

Porii mari sunt determinati in mare parte de genetica si pot 
arata din ce in ce mai rau pe masura ce imbatranim si datorita 
tesuturilor pielii care nu ajuta. SprinkleS reprezinta cel mai usor 
si rapid tratament, o forma usoara de Botox care poate ajuta la 
micsorarea porilor in decursul a catorva saptamani. Cantitatea 
folosita este una in doze mici si inserata in derm, pentru relaxarea 
muschilor si a-i tine deschisi; rezultatul este unul al porilor 
stransi, ce dureaza pana la sase luni.

Porii trebuie sa aiba parte si ei de o ingrijire adecvata pentru 
a arata asa cum iti doresti, eliminarea impuritatilor cu ajutorul 
acidului glicolic, carbunelui si caolinului fiind mai mult decat 
necesara. Body Shop himalayan CharCoal purifying glow 
maSk (1) este ideala pentru un aspect sanatos al tenului, 
iar retinolul din RoChe-poSay redermiC r anti-wrinkle 
treatment (2) ajuta la stimularea cantitatii de colagen, facand si 
porii mai mici in acelasi timp. SmaShBox the original photo 
finiSh foundation primer (3) nu are uleiuri si este ideal pentru 
pielea congestionata, iar BaremineralS original foundation Cu 
Spf 15 (4) va estompa aspectul.

Toate acestea trebuiesc facute dupa o discutie cu un medic 
specialist, pentru a elimina surprizele neplacute.

intrebari
BEAUTY

... si raspunsuri

1

2

3

4

1
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Am pleoapele ridate, piele in jurul ochilor este subtire, iar 
machiajul pe care il folosesc nu arata foarte bine ...

Pe masura trecerii anilor, pierdem colagen, ceea ce inseamna ca 
pleoapele si pielea din jurul ochilor devin din ce in ce mai fragile. 
Iar cea mai la indemana solutie, care chiar sa functioneze in cazul 
lasarii pielii, era folosirea bisturiului. Vestea incurajatoare vine 
tot din domeniul cercetarilor, a aparitiei unor noi tratamente fara 
taieturi si/sau cusaturi.

tratamentul plexr utilizeaza energia plasmei pentru 
stimularea starngerii fibrelor de piele. Sunt furnizate 
microparticule catre piele, dand nastere multor puncte pe minut, 
ceea ce duce la strangerea pielii. Partea buna este aceea ca se poate 
face pe orice tip de piele, dureaza intre 15 si pana la 60 de minute 
in functie de zona pe care se lucreaza si rezultatele se vad instant. 
Este folosit anestezic topic pentru piele, iar pentru 2-3 zile puteti 
avea semne de roseata sau umflaturi usore.

De asemenea, exista multe creme bune pentru aceasta 
proBlema, l’oreal pariS age perfeCt re-hydrating anti-
Sagging eye Cream (5) fiind o optiune de luat in calcul, fiind 
speciala pentru contururi delicate.

Pentru un aspect neted, tineresc, machiajul este iarasi foarte 
indicat, aplicarea BourjoiS eye primer 24h (6) inainte de fardul 
de pleoape, ajuta la netezirea si matifierea pleoapelor. Lasa 1 
minut sa actioneze inainte de a aplica orice altceva! Trebuiesc 
evitate culori stralucitoare, sclipici, care pot accentua liniile si 
opteza pentru formulele mate.

Alungirea genelor te poate ajuta, rimmel london laSh 
aCCelerator endleSS maSCara (7) poate face ca aspectul ochilor 
sa fie unul stralucitor si tanar.

5

8

9

6

7

2

3
Am pielea mainilor si picioarelor mata, fara stralucire ... cum 
as putea imbunatati acest aspect daca vreau sa imbrac o rochie 
care sa arate mai multa piele?

Un peeling pe baza de acid glicolic este cel mai rapid si eficient 
mod pentru reintinerirea pielii de pe picioare. Este un procedeu 
similar peeling-ului facial, solutia este aplicata in partea inferioara 
a picioarelor pentru eliminarea usoara a stratului deteriorat si 
pentru aparitia pielii noi si sanatoase. Daca faci acest procedeu o 
data pe saptamana, se pare ca vei avea parte de miracole!

Pentru imbunatatirea aspectului mainilor, exista un tratament 
nou - forma, care functioneaza pe baza radio frecventei si 
imbunatateste textura pielii si diversele neregularitati. Aceasta 
frecventa radio penetreaza pielea in profunzime, un dispozitiv 
maseaza zona respectiva pentru aproximativ 30 de minute. 
Este stimulat colagenul, in timp ce pielea este intinsa; este 
recomdandat un tratament de 6 saptamani.

Pielea are nevoie si de ingrijirea delicata de acasa, iar daca te tii 
de anumite tratamente cateva saptamani, cu siguranta vei vedea 
si diferenta. Celulele pielii se reinnoiesc la 28 de zile, proces 
care incetineste pe masura trecerii anilor, iar un scrub pentru 
corp functioneaza intodeauna foarte bine, reinvigorandu-ne, 
stimuland circulatia si oferindu-ne o piele radianta. Amesteca o 
cana cu sare de mare, 3 linguri ulei masline si doua lingurite de 
otet alb! Freaca tot acest amestec prin miscari circulare, pentru 
„dizolvarea” celulelor din toate unghiurile. Ulterior, poti folosi 
crema preferata sau nivea Q10 Si vitamin C firming Body 
lotion. (8)

Pentru un aspect ferm al pielii, poti incerca un bronz fals, 
deoarece, toate privirile se concentreaza pe lumina si este de 
incercat Skinny tan wonder Serum (9) care iti ofera o piele 
hidratata, cu antioxidanti si actiuni care intarzie imbatranirea.
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in stilizarea sprancenelor

cu ACADEMIA GIULIA

TENDINTE 2020

Text: IulIana Grosu

Proceduri: IulIana Grosu

Foto: Famost

Multe dintre noi ne 
dorim sprancene mai 
groase, mai bine definite, 
intrucat nu am fost 
inzestrate cu aceasta 
caracteristica fizica. Acest 
LOOK s-a raspandit in 
intreaga lume, devenind 
tot mai popular, nu doar 
pentru ca sprancenele 
sunt mai bine definite, ci 
si pentru ca iti scoate in 
evidenta ochii intr-un mod 
frumos.

prancenele bine definite iti 
contureaza fata, iti scot in 
evidenta frumusetea ochilor 
si iti dau personalitate. 
Mai mult decat atat, 

iti protejeaza ochii de particulele din 
aer. Cateodata nu mai este nevoie de 
un machiaj complex, deoarece niste 
sprancene impecabile si perfect pensate 
reprezinta cheia pentru un LOOK reusit.

S

inainte
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Doamnele si domnii care au sprancenele groase, orientate in diferite 
directii, sunt principalii beneficiari ai procedurii. Nu este nevoie 
decat de o sedinta pentru a beneficia de sprancene bine definite, 
conturate care sa iti sublinieze privirea. Gratie componentelor 
naturale cu care se realizeaza procedura, firele sprancenelor se 
regenereaza mai repede, iar nuanta se personalizeaza in functie 
de culoarea tenului. Laminarea e unica solutie pentru sprancenele 
ciufulite, bogate, dese si nearanjate. Procedura include si stilizarea 
(pensarea) sprancenelor.

OCHII 
o solutie naturala

pentru un LOOK

Laminarea sprancenelor 
este un tratament destinat 
persoanelor care merg 
pe linia naturaletei. Este 
singura solutie pentru 
sprancenele dezordonate si 
neascultatoare. Procedura 
vine sa fixeze si sa ordoneze 
firele rebele pe o perioada 
indelungata.

de EFECT! 
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HENNA SPA
spranceana frumoasa, 
care arata cat mai 
aproape de natural, 
schimba total fizionomia. 

Henna spa este o varianta mai 
naturala preferata de clientele care 
nu doresc sa apeleze la procedura de 
micropigmentare. Rezultatul este unul 
natural, semipermanent (durata: 4-17 
zile pe piele si 21-30 zile pe firul de 
par) si arata ca o micropigmentare cu 
efect pudrat. 

O

Se recomandata persoanelor cu goluri in sprancene, intrucat ne permite sa modificam si sa ingrosam usor spranceana. 
Produsele folosite sunt naturale (pudra de henna) si ajuta la regenerarea firului de par din spranceana.

dupa

inainte
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dupa

Laminarea nu implica doar schimba aspectul 
unei sprancene pentru o anumita perioada 
de timp, dar, de asemenea, intareste parul 
slabit, prevenind slabirea firelor in continuare 
si pierderea acestora. Procedura este adesea 
mentionata ca laminare cu keratina, deoarece 
unul dintre principalele elemente active este din 
cheratina. Este o proteina benefica pentru par, 
sprancene si gene.

proceDura 
poate ajuta cu 
urmatoarele 
probleme 
sprancenele: 

forma neregulata
crestere anormala
par indisciplinat
pierderea rapida a 

culorii
reducerea timpului 

pentru ingrijirea 
regulata a sprancenelor.



PROSPETIME 2020pentru
Esti ingrijorata de problemele pielii care au aparut dupa vacanta?

Sau poate vrei sa te pregatesti deja pentru anotimpul cald, sa ai un LOOK 

proaspat si fara nicio problema specifica sezonului?
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-ti reface pielea la 

inceput de an poate 

fi o actiune extrem de utila, mai 

ales daca printre cadouri gasesti 

seruri, creme si uleiuri, toate 

facandu-ti pielea si viata mai 

frumoase. Cu toate astea, chiar 

si selfi-urile nu vor arata foarte 

bine daca in cadru apar pete rosii 

pe chip, riduri, portiuni uscate! 

Te intrebi probabil de unde au 

aparut, mai ales ca ai avut grija 

de tine in perioada asta si nu te-

ai expus mult vremii de afara. 

Ceea nu stiai, este faptul ca 

incalzirea din casa - atunci cand 

termometrul arata afara zero 

grade si lumanarile specifice 

sarbatorilor sau alte astfel de 

lucruri care ne fac sarbatorile 

mai frumoase - ne afecteaza 

pielea la fel ca poluarea urbana.

a POLUAREA INTERIOARA

A te uita la filme si a te odihni in 
toata aceasta perioada inseamna 

ca ti-ai incarcat bateriile, ca esti la zi 
cu toate serialele si filmele, dar din 
nefericire, ai putea avea deficienta de 
vitamina D. Un astfel de mod de viata 
iti lasa corpul fara resursele necesare de 
a te proteja de lumina albastra emisa 
de televizor, smartphone, tableta, 
studiile aratand ca acestea accelereaza 
inflamatia pielii si pigmentarea. 
Nivelurile scazute de vitamina D pot 
grabi productia de uleiuri, ceea ce duce 
la aparitia cosurilor. Iar lumanarile 
parfumate de iarna pe care le iubesti 
atat de mult, elibereaza in aer particule 
care pot duce la distrugerea barierei 
pielii.

Cum iti salvezi pielea?

Iar un supliment al vitaminei D 
este mai mult decat binevenit. Wild 
Nutrition Food-Grown Vitamin 
D include o forma activa biologica 
foarte absorbabila a vitaminei D3. 
De asemenea, trebuie sa-ti asiguri si 
necesarul de minerale, deoarece acestea 
sporesc protectia nivelurilor pielii. 
Astfel, se protejeaza mecanismele 
pielii sanatoase datorita formarii 
antioxidantilor naturali.

Studiile au aratat ca solul devine din 
ce in ce mai putin nutritiv, afectand 
profilul nutritional al fructelor si 
legumelor, astfel ca are sens sa iti 
suplimentezi aportul de minerale 
precum seleniul, cuprul, fierul si zincul. 
Filorga Global Repair Intensive are 
mangan, zinc si fier cu antioxidanti si 
amino acizi pentru a repara proteinele 
glicate si a intari pielea, astfel incat sa 
fie mai bine echipata pentru eliminarea 
daunelor provocate de lumina albastra.

ALCOOLUL

Perioada ianuarie - februarie este 
una „uscata” pentru pielea noastra, 

o consecinta a consumului de alcool 
si mancare mai mult ca in orice 
perioada. Alcoolul in mod deosebit, ii ia 
stralucirea pielii, lasand-o fara vitamina 
A prin stoparea absorbtiei si grabirea 
epuizarii stocurilor existente. La nivelul 
plamanilor, alcoolul creste pierderea 
apei prin suprimarea hormonului 
vasopresina care te ajuta sa reabsorbi 
apa. Efectul rezultat consta in uscarea 
celulelor, lasand vizibile liniile pielii. 
Lipsa vasopresinei inseamna si faptul ca 
vasele de sange sunt mai putin capabile 
sa se contracte, fapt ce poate duce la 
capilare rupte si telangiectazii, cand 
apar linii rosii pe piele.

Cum iti salvezi pielea?

Chiar daca contactul cu alcoolul 
s-a produs cu mult timp in urma, 
consecintele efectelor sale pot fi anulate 
printr-un proces destul de indelungat 
si facilitat de retinol. O forma topica a 
vitaminei A leaga receptorii de celulele 
pielii care declanseaza regenerarea, 
astfel ca straturile superioare uscate si 
plictisitoare se pierd. Oskia Retinoid 
Sleep Serum poate fi o buna solutie 
pentru pielea ta in acest caz (asta in 
ciuda pretului ridicat), ingredientele 
fiind de generatia a patra a retinoidelor. 
Daca esti predispusa la sensibilitate 
mai mare, opteaza pentru o formula 
cu bakuchiol. O alternativa pe baza de 
plante are toate beneficiile retinolului 
fara a provoca roseata. Garden Of 
Wisdom’s Super Bakuchiol Serum 
contine ulei de bakuchiol si se pare ca 
este cel mai potent produs.
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APA EPUIZATA

In timpul iernii, vazandu-ti pielea, 
poti ajunge la concluzia ca ai pielea 

uscata, doar ca, ai sanse mari sa fii doar 
deshidratata. Si poti vedea diferenta in 
aceasta privinta, observand faptul ca 
pielea uscata are un aspect mat, linii 
fine, in timp ce pielea uscata nu are 
ulei, se simte stransa si apar acei fulgi 
neplacuti. Iar trecerea brusca de la aerul 
rece de afara la caldura din casa este 
daunatoare. Suprafata barierii pielii 
este compusa din epiderma de celule 
si straturi subtiri de lipide care stau 
intre straturi si apoi sunt rupte. Astfel, 
stratul pielii nu este atat de capabil 
incat sa protejeze straturile profunde 
ale pielii de mediul inconjurator si sa 
retina apa.

Cum iti salvezi pielea?

Cu ajutorul apei, dar acest lucru nu 
se reduce la suplimentarea cantitatii 
de apa baute cu 1-2 pahare! Trebuie sa 
faci acest lucru in mod inteligent si sa 
consumi mere, afine, broccoli, morcovi, 
pepene verde - alimente bogate in apa, 
aceasta eliberandu-se treptat in celule, 
comparativ cu trecerea directa. bOnus? 
Nutrientii esentiali te vor ajuta sa 
stimulezi colagenul si elastina.

Foloseste produse cu acid hialuronic 
si umectanti naturali, cum ar fi 
glicerina! Ai putea opta pentru Chanel 
Sublimage L’Eau De Demaquillage, 
infuzata cu acid hialuronic, netezeste 
pielea si ii da un aspect de plinatate, 
reducandu-i „setea”.

SOMN PERTURBAT

In momentul in care esti la petreceri 
la ora inadecvate stilului tau de 

viata (in cursul diminetii sau noaptea 
tarziu), acest lucru va face dezordine 
asupra hormonilor, ceasul tau interior 
fiind perturbat. Cand nu iti faci 
ciclul complet de somn - nu treci prin 
toate etapele somnului, astfel incat 
hormonul somatropina nu va functiona 
la standardele obisnuite. Aceasta 
crestere si sprijin al hormonului are loc 
in timpul etapei de somn cunoscuta ca 
REM, cea mai restauratoare etapa din 
timpul somnului. Ratarea acestei etape, 
te priveaza de o reducere a reinnoirii 
a celulelor si reducerea stimularii 
colagenului.

Nivelurile scazute de somatropina 
scade nivelul de umiditate de la nivelul 
pielii, ceea ce duce la scaderea pH-ului 
pielii, sub nivelul obisnuit, care trebuie 
sa fie 5,5. In consecinta, pielea va avea 
un aspect deshidratat si plictisitor, iar 
tentatia de a folosi imediat un exfoliator 
este mare. Din nefericire, proceduri 
gen peeling sau scrub, mai mult duc la 
scaderea pH-ului.

Exfoliantul elimina neselectiv 
celulele sanatoase de la suprafata pielii 
si straturile lor lipide, exact la ceea ce 
a lucrat pielea in ultima luna. De aceea, 
te poti trezi subit cu cosuri pe fata sau 
orice alte probleme specifice tenului, 
datorita slabirii barierei. Uscarea severa 
este un alt semn ca nivelul de pH nu 
este echilibrat, ceea ce indica faptul ca 
pielea este acida sau alcalina.

Cum iti salvezi pielea?

Pentru a obtine pH-ul de care 
ai nevoie sau a aduce un echilibru, 
renunta la exfoliantii chimici in aceasta 
privinta si apeleaza la prebiotice 
pentru ingrijirea pielii. Poti folosi 
Murad Hydration Prebiotic 4-in-1 
MultiCleanser pentru un tratament 
intensiv, apoi aplica Elemis Superfood 
Cica Calm Booster inainte de ser. 
Ambele contin prebiotice, o buna sursa 
pentru bacteriile bune ale pielii ajutand 
la reechilibrarea barierei protective si a 
pH-ului pielii.
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EXERCITII IN AER LIBER

Te gandesti ca nimic nu te poate 
revigora mai eficient decat alergarea 

in aer liber? Ai dreptate, doar ca acest 
lucru nu se aplica si vizavi de tenul 
tau: esti expusa nivelurilor mai mari de 
poluare si asta datorita inversiunii de 
temperatura (cand aerul cald se ridica, 
actioneaza ca un capac, tinand aerul 
rece si poluarea aproape de sol).

Acest atac al poluarii inconjuratoare 
are un impact evident asupra pielii, 
fiind incarcat cu radicali liberi, care 
imbatranesc pielea. Si de obicei, 
oamenii nu considera a fi importanta 
protectia solara cand este innorat, ceea 
ce duce la deteriorarea pielii in timpul 
iernii. Nu folosesti factor de protectie 
solara, pielea devine susceptibila de 
deteriorare, sensibila, iar particulele 
din aer accelereaza imbatranirea, dand 
tenului un aspect obosit si o culoare 
cenusie.

Cum iti salvezi pielea?

Drunk Elephant Umbra Tine 
Physical Daily Defence SPF30 blocheaza 
razele daunatoare cu oxid de zinc, 
ceea ce duce la un aspect uniform al 
pielii si are un aspect magulitor pentru 
piele. Contine antioxidanti de top, 
ca vitaminele C si E, ele vindecand si 
imbunatatind functionarea barierei 
pielii, creand un scut impotriva 
agresorilor mediului inconjurator.

Consumul ceaiului verde este iarasi 
foarte indicat, protejand pielea din 
interior, stimuland fibroblastele pentru 
productia de colagen. Lancer Clarifying 
Detox Mask ii ofera pielii timpul 
necesar pentru absorbtia ceaiului 
verde, in timp ce sulful si argila elimina 
impuritatile; maseaza cu un strat subtire 
in timp ce faci baie!

ZAHAR IN EXCES

Toate sarbatorile de iarna (din 
aCest punCt de vedere, bine Ca s-au 

terminat!) ne umplu de dulciuri, extrem 
de tentante si greu de refuzat; partea 
mai putin placuta este aceea ca ne 
afecteaza tenul. Putem avea parte de 
glicatie, molecule de zahar care intra in 
fluxul de sange atasandu-se de proteine 
si formand produsii de glicare avansata 
finala (AGE). Studiile au aratat faptul 
ca AGE-urile impiedica productia de 
colagen si elastina, ceea ce inseamna 
reducerea procesului de reinnoire si 
reparare.

La suprafa pielii, aceasta se vede prin 
decolorare si un aspect mat; mai mult, 
glucoza creeaza radicali liberi, astfel ca 
primesti lovitura dupa lovitura - cand 
vorbim de semnele de imbatranire.

Cum iti salvezi pielea?

Cu ajutorul vitaminelor, iar 
consumul nautului si afinelor - alimente 
inflamatoare, poate imbunatati 
inflamatia din interioriul pielii. A 
consuma vegetale, iti ofera cantitatea de 
vitamine de care are nevoie organismul, 
dar, din cauza ca pielea este ultimul 
organ la care ajung nutrientii prin 
intermediul fluxului sanguin, aplicarea 
produselor topice reprezinta o optiune 
serioasa. Un lucru bun este acela de 
a lucra la repararea pielii pe timpul 
noptii si il poti face cu ajutorul Epionce 
Intense Defense Serum care contine 
un complex important de vitamine: 
A, B, C, D, E, care hraneste celulele 
pielii. Mai mult decat atat, concentratia 
acestor vitamine in ser este exact aceeasi 
care se regaseste in piele! de Ce este 
impOrtant aCest luCru? Utilizarea excesiva 
poate compromite bariera protectiva a 
pielii, provocand uscaciune si iritare.



Inspiratia 
nu vine de la 
sugestie, ci 

de la fapte si 
stari ...
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Am ales pentru acest numar al 
revistei sa ma inspir din machiajul 

pe care il purtau egiptencele.

Ele obisnuiau sa isi prelungeasca 
machiajul ochilor spre tample, pentru a 
le da forma de migdale. Atat nobilii cat 
si sclavii, isi pudrau fata in culori solare, 
stralucitoare, cu diferite irizatii.

Culoarea rosie a rujului era de fapt 
data de carmin, rezultat din zdrobirea 
carapacelor unor anumite insecte.

ISTORIA 
machiajului

In anul 1914 au aparut 
primele cosmetice 

destinate filmului. Filmele 
produc o adevarata 
nebunie pentru toti 

oamenii care isi doreau 
sa arate la fel de perfect 
ca si actorii, folosindu-

se de stilul vestimentar, 
stilizarea parului cat si 

de arta machiajului. Sunt 
de parere ca intalnirea 
dintre arte poate oferi 

un cadru promitator de a 
recontextualiza chipul si 

modul de receptare.

text : Florina Serban / machiaj :  Florina Serban
model : Madalina D. / foto : Famost

f o t o :  S R D  M e d i a
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model: Diana T. / make-up: Florina Serban / hairstyle: Gina Chirculescu (0755921232)

Doar in mainile 
noastre stau pensulele 
carora le dam farmec, 
prin puterea de a ne 
folosi imaginatia 
launtrica, pentru a ne 
multumi clientele.
... si rezultatul se vede 
pe chipul lor!

TRANSFORMAREA intr-un
SALON de INFRUMUSETARE





FAMOST

FII CONECTAT CU FAMOST,
ORIUNDE TE-AI AFLA!

URMARESTE-NE PE SOCIAL MEDIA!

Urmareste-ne si pe retelele sociale, pentru a fi la zi cu cele 
mai importante evenimente, tendinte, noutati din moda, 

frumusete, stil de viata, sanatate, cultura.

www.famost.ro



  

facebook.com/famost.ro
twitter.com/famost_ro

instagram.com/famostmag

https://ro-ro.facebook.com/famost.ro/
https://twitter.com/famost_ro
https://www.instagram.com/famostmag/
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I N T A R Z I E R E A  C R O N I C A

ecolul vitezei, alergatura, sarcini multe. Reusesti sa le bifezi pe toate, dar mereu intarzii! In cazul in 
care nu stiai, poti avea sanse mari sa te inscrii intre persoanele care sufera de intarziere cronica. Si 
ar trebui sa iei in serios acest lucru si sa incepi sa eviti pe cat posibil.

In lumea moderna pe care o traim, timpul este extrem de pretios, iar a intarzia la diverse intalniri sau 
a intarzia in general in orice faci, afecteaza atat relatiile, cat si cariera. Prietenii mai pot trece cu vederea 
intarzierile, dar, din nefericire, aceasta sunt deranjante, iti afecteaza atat starea de spirit, dar si modul in care 
apari. Nu mai este de amintit situatia jenanta cu explicatiile motivelor intarzierii.

Daca intr-adevar nu ai simtul timpului si orice ai face, intarzii mereu, inseamna ca ai o problema si poate 
exista un anumit motiv care sta la baza acestui comportament nedorit de nimeni.

s

1 Utilizeaza telefonul sau calendarul pentru setarea mementourilor si a alarmelor si fii acolo unde 
trebuie la timp, daca nu mai devreme!

2 Ia-ti masuri de protectie suplimentara in privinta timpului, in cazul in care anumite activitati nu 
depind de tine, de la o intalnire despre care nu stii exact ce presupune, pana la a lua in calcul ora, 

traficul specific orei, diverse accidente.

3 Incepe sa te inveti sa spui „NU” atunci cand e posibil sa primesti o sarcina pe care nu crezi ca o poti 
face! Acceptand orice, ai sanse sa nu reusesti, competenta ta fiind ulterior pusa sub semnul intrebarii. 

Concentreaza-te pe ce ai tu de facut si astfel vei avea parte de respectul si admiratia colegilor!

Sfaturi 

despre 

gestionarea 

timpului
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CUM SA ITI GESTIONEZI ORARUL

Actualmente, avem o multitudine de instrumente care 
sa ne ajute sa ne organizam mai bine timpul. Poti folosi 
calendare fizice sau de pe smartphone pentru anumite 
date si memento-uri. Iti poti programa intalniri, dar si 
momente in care sa iei pauza.

Ai putea sa ai momente de sinceritate cu tine si sa 
te intrebi daca esti intr-adevar atat de ocupat incat sa 
nu iti poti gestiona timpul asa cum trebuie? Sau de ce nu 
poti fi realist in legatura cu timpul necesar alocat anumitor 
sarcini? Cum iti organizezi lista de activitati? Mai mult, 
analizeaza-ti spatiul de lucru si vezi daca exista ceva care 
iti distrage atentia, elimana-l! Inchide tot ce inseamna 
social media si nu intra pe email pana nu ai finalizat 
respectiva activitate! In cazul in care sunt activitati/ 
sarcini care nu iti plac sau iti provoaca o stare neplacuta, 
daca este posibil, da-le altora care se bucura sau au o mai 
mare usurinta in a le indeplini!

In concluzie, fii sincer cu tine, identifica realele 
probleme, scrie-le undeva si fa-ti un plan de actiune de 
care sa te tii cu adevarat!

CE DUCE LA INTARZIEREA CRONICA?
Intarzierea cronica face parte dintr-un tipar de 

comportament obisnuit, doar ca cel mai important 
aici este motivul declansator. Stresul in societatea 
actuala este indeajuns, fiind o cauza comuna. 
Exista o presiune enorma din partea societatii in 
general, sa facem/ producem mai mult in timp 
scurt. Si din nefericire, societatea, asa cum este ea 
constituita, nu poate elimina distragerile si tot ce 
inseamna element care duce la stres, fie ca e vorba 
de zgomotul birourilor de tip deschis sau abtinerea 
de la retelele sociale? Trebuie sa stim orice, sa fim 
la curent cu totul ce ne inconjoara!?

EFECTELE
Desi toate persoanele care sufera de intarziere 

cronica se comporta in diverse moduri, exista 
consecinte comune ale actiunii lor, ca stresul si 
presiunea, care pot avea un impact enorm asupra 
sanatatii si starii de bine. Sentimente oscilante de 
vinovatie, judecata si a te simti subestimat, sunt 
doar cateva exemple.

A FI LA TIMP, CRESTE INCREDEREA
Intarzierile duc de cele mai mule ori la scaderea 

modului cum esti perceput din punct de vedere 
profesional, in anumite cazuri putand avea un 
impact extrem de mare. Dar, a fi punctual se 
traduce prin respectul pe care il arati celorlalti, prin 
faptul ca stii sa gestionezi resursele in mod eficient, 
calitati cautate de majoritatea angajatorilor; daca 
esti tu cel care iei decizii, aceste calitati sunt si mai 
importante.

LEGATURA DINTRE TIMP SI BANI
Prima legatura dintre timp si bani vine din 

pretuirea timpului - gestionandu-l eficient si 
intelept, fapt care confirma si o buna gestionare 
a banilor. Cand esti sub presiune, grabindu-te sa 
iei decizii rapide fara sa fi avut timp sa analizezi 
cum trebuie sau sa discuti la timp, te poate costa, 
cateodata poate mai scump decat trebuie. Acelasi 
lucru este aplicabil si in cazul banilor.
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De ce
„imi pare rau”
pare sa fie
foarte greu de spus?

Cateodata ii dai drumul fara sa-ti dai seama, in anumite cazuri foarte foarte greu.
De ce a-ti cere scuze e atat de complicat? Cum poate avea un impact negativ asupra noastra?

Suntem intr-o perioada in care a-ti cere scuze se face in alt mod: mustrarile 
de constiinta se fac in masa, iar in viata de zi cu zi gasim scuze mai multe 
ca niciodata. De la a te intersecta cu scuze ca ai stat prea mult la masa, 

pana la scuze ca ii ceri cuiva sa indeplineasca sarcinile de pe fisa postului de la 
locul de munca. Ne gasim de multe ori in situatia in care oamenii isi cer scuze 
inainte de a spune ceva sau ca simti un anumit lucru intr-un anumit mod, care 
ar parea ca nu se incadreaza in anumite standarde.

Pe de alta parte, atunci cand intr-adevar ai facut un lucru cu adevarat 
gresit, abia scoti din tine niste scuze elementare, apar orgoliul, discutiile 
controversate din mintea ta. De aici acest dezechilibru a expresiei „imi pare 
rau”, care pare a nu avea nicio logica.

Specialistii din domeniu afirma insa, 
ca a „plasa” scuze la inceputul fiecarei 
propozitii, nu doar ca invalideaza scuzele 
in sine, dar poate altera imaginea de sine 
si poate minimiza lucrurile importante pe 
care vrei sa le zici. Aceasta este o situatie 
cu efecte de boomerang, intre scuzele 
rostite foarte des si retinerea de a spune 
„imi cer scuze” - cand intr-adevar este 
cazul, situatii care au efect asupra relatiilor 
personale si asupra respectului de sine.
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Scuzele sunt cele mai bune instrumente sociale de care 
dispunem, ajutandu-ne sa pastram relatii bune cu cei din jurul 
nostru, un lucru fundamental pentru om ca specie. Studiile sociale 
au aratat ca creierele umane sunt conectate pentru a se asigura 
ca interactiunile sociale evolueaza usor, ceea ce explica de ce o 
scuza este „declansata” mai mult din reflex decat din constiinta. 
Nu suntem nici cea mai rapida specie si nici cea mai puternica, dar 
faptul ca traim astazi in comunitati mari si dese de oameni cu care 
comunicam atat fizic cat si online - mai mult decat niciodata, duce 
la dezvoltarea noastra si a relatiilor interumane, scuzele facand 
parte naturala din acest flux.

Rezultatele studiilor au aratat ca nu doar 
acele scuze politicoase si fara sens au un 
rol esential in a ne ajuta sa ne intelegem cu 
strainii, dar ca motivul se afla inradacinat in 
chimia creierului. Conform studiilor in care le-
au fost scanate creierele unor persoane care 
au primit scuze, s-a observat ca este activata 
o zona a creierului responsabila de empatie, a 
hormonului dragostei - oxitocina. Cand cineva 
isi cere scuze fata de tine, te simti imediat mai 
putin stresat, agresivitatea scade si devii mai 
deschis. Cel ce ofera scuze, are parte de un 
efect puternic al stimei de sine si iti permite 
- din multe puncte de vedere, sa iti pastrezi o 
imagine mai buna.

De asemenea, cand te scuzi prea mult 
sau prea putin, acest lucru poate afecta 
sanatatea mentala, prea multe scuze fiind 
contraproductive, un cost al perceptiei 
competentei tale. A-ti cere scuze de fiecare 
data cand trebuie sa suni pe cineva sau sa 
le ceri prietenilor ceva, te poate pune intr-o 
lumina nefavorabila, mai ales in cazul femeilor, 
care au tendinta de a-si cere scuze mai des 
comparativ cu barbatii.

Barbatii nu evita sa isi ceara scuze, ei doar 
au un prag mai inalt pentru anumite situatii 
pe care ei le considera a necesita scuze. Exista 
o legatura intre impactul sanatatii mentale 
a acestui comportament cu sindromul 
impostorului. A simti ca trebuie sa-ti ceri 
scuze de fiecare data pentru orice, este o 
manifestare a fricii, a indoielii de sine si a 
lipsei de incredere, care poate avea legatura 
cu sindromul impostor si care afecteaza 
disproportionat femeile. Si, din nefericire, 
simti nevoia de cat mai multe scuze, ceea ce 
te poate face sa cedezi efectelor sindromului 
impostorului.

A simti ca trebuie sa-ti ceri scuze de fiecare 
data pentru orice, este o manifestare a fricii, 

a indoielii de sine si a lipsei de incredere ...

... a „plasa” scuze la inceputul fiecarei propozitii, 
nu doar ca invalideaza scuzele in sine, dar poate 

altera imaginea de sine ...
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CAND INTARZII

Fie chiar si cateva minute de intarziere, scuzele sunt indicate pentru 
ca in ziua de astazi, dupa cum toti simtim pe pielea noastra, timpul este 
pretios. Explicatiile sunt utile, oamenii le asteapta, dar nu intr-un mod 
defensiv. Cel mai bine este sa iti asumi responsabilitatea si sa spui ca 
acest lucru nu se va mai intampla.

O scuza gen „Iti multumesc pentru asteptare si iti apreciez 
rabdarea” nu prea ar parea o scuza propriu zisa, dar functioneaza, pentru 
ca oamenilor le place sa li se multumeasca; mai mult, ei sunt incantati 
ca tu le-ai remarcat rabdarea. Acesta poate fi un mod de scuzare foarte 
bun, fara a te pune pe tine intr-o lumina defensiva mai mult decat este 
necesar.

CAND RANESTI SENTIMENTELE UNUI PRIETEN

De multe ori, solutionarea unor probleme si a vedea lucrurile asa cum 
trebuie, sta in situatia de a te pune tu in locul lor, pentru a vedea cum te 
simti din perspectiva lor. Cu aceasta ocazie, poti intelege exact situatia 
din perspectiva lor, pentru ca apoi sa iti ceri scuze pentru actiunile tale, 
chiar daca intentia nu a fost una rea. Si mai mult decat atat, fa acest 
lucru sincer si transmite-i intr-un mod sau altul faptul ca pretuiesti 
prietenia care va leaga.

Din nefericire, expresii ca „Imi pare rau ca vezi asa lucrurile”, „Imi pare 
rau ca simti asta”, par a fi false si in majoritatea cazurilor in care sunt 
folosite, chiar sunt. In schimb, ai putea folosii expresii ca „Imi pare rau 
ca ti-am ranit sentimentele”, „Imi pare rau ca am fost insensibil”, mult 
mai aproape de adevar si de prietenia voastra. Apoi, incearca sa vorbiti si 
sa clarificati situatia respectiva, intreaba-l cum s-a simtit, incercand sa il 
intelegi. Explica-i de asemenea, ca nu iti doresti sa minimizezi sub nicio 
forma ceea ce ai zis si facut.

CAND TE CERTI, CHIAR DACA STII CA GRESESTI

Constiinta de sine reprezinta in majoritatea situatiilor, jumatate din 
lupta; trebuie sa o confrunti si sa iti asumi responsabilitatea. Cateodata 
stii ca gresesti, dar o lasi asa. Incearca sa intelegi faptul ca atunci cand tu 
actionezi defensiv, raspunsul lor nu va fi unul deschis si primitor. Asuma-
ti responsabilitatea, fa primul pas - chiar daca stii ca vina poate fi a celui 
cu care te confrunti si incearca sa vezi comportamentul tau vizavi de 
situatie.

Toti am avut si vom mai avea zile cand suntem neplacuti sau foarte 
exigenti. In majoritate, oamenii apreciaza faptul ca ai abilitatea de a-ti 
asuma vina pentru ceea ce ai facut, iar tu trebuie sa le dai de inteles ca 
acest lucru nu se mai intampla. In plus, ofera-le exemple cu ceea ce ai 
de gand sa faci pentru a evita astfel de situatii, pentru a nu le mai face 
niciodata. Acest gen de actiune te va ajuta pe viitor, pentru ca iti expune 
sinceritatea.

Dar, exista si acele momentele in care scuzele 
raman undeva blocate, iar a te scuza pentru 
jigniri mai mari, se pot simti greu, deoarece 
este reflectata o anumite imperfectiune in 
caracterul tau si facand acest lucru, iti asumi 
responsabilitatea si recunoasterea a ceea ce ar 
putea fi un viciu fundamental, incompetenta, 
judecata slaba, neincredere. Iar aceste lucruri 
sunt dificil de confruntat, datorita stimei de sine; 
prea multe defecte percepute, duc la scaderi ale 
stimei de sine pe termen lung. In continuare, 
acest lucru este legat de depresie, in care, o 
persoana nu se va mai place, va tinde sa creada 
ca valoarea lui ca om este una scazuta si va fi din 
ce in ce mai dificil sa aiba incredere in propria 
gandire si sa lupte pentru greselile din trecut; se 
simte o anumita rezistenta in a te scuza in cazul 
unor astfel de situatii.

Persoanele care au instincte mai mari de auto 
imunizare, adica cei care au investit in modul 
in care sunt perceputi de altii, sunt mai putin 
susceptibili sa isi ceara scuze cand au facut ceva 
gresit. De aceea, este rezonabil ca iti pasa mai 
mult de cei apropiati tie, decat de cei cu care te 
intersectezi la cumparaturi, de exemplu.

Un proces incomod, dar extrem de important, 
este asumarea unei greseli facute, scuzele 
oferite la momentul respectiv, putandu-te ajuta 
sa treci dincolo de ea si sa diminuezi efectele 
greselii. Pe de alta parte, cu cat amani acest 
moment si eviti asumarea responsabilitatii, 
cu atat situatia devine mai stresanta si cel mai 
probabil, vei interioriza orice mesaje rele in ceea 
ce te priveste. In locul unei situatii normale, a 
unei greseli naturale, totul se transforma intr-o 
situatie despre tine, despre cat de rau esti ca 
om, lucru cu reale consecinte mentale.

Intr-o perioada in care celebritati, branduri, 
folosesc scuzele formale pentru absolut orice 
sau pentru propria imagine, cuvantul „scuze” 
nu doar ca isi pierde sensul si adevarata valoare, 
dar face rau si adauga stres acolo unde nu este 
nevoie de asa ceva. Cei care sunt in atentia 
publicului, sunt atat de precauti in aceasta 
privinta, exista o teama atat de mare de a nu 
fi judecati sau interpretati gresit, incat incep 
prin a-si cere scuze chiar inainte de a avea loc 
respectiva situatie.
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Intr-o perioada in care celebritati, branduri, folosesc 
scuzele formale pentru absolut orice sau pentru propria 
imagine, cuvantul „scuze” nu doar ca isi pierde sensul si 

adevarata valoare, dar face rau si adauga stres acolo 
unde nu este nevoie ...



F E B R U A R I E  2 0 2 0 125

Cat de mult privesti spre trecut,
te poate ajuta sa repornesti prezentul!

Toti suntem ca un izvor al vietii 
care acumuleaza experienta si 

cunoastere, iar a privi spre varianta 
ta cu ani in urma, spre tineretea ta, 
poate fi un exercitiu extrem de util. 
Procesul de revizuire a variantei 
tale este cel putin provocator si 
in anumite momente, nu foarte 
confortabil. Dar cea mai interesanta 
parta este aceea in care vezi cat de 
mult ai crescut tu ca persoana si 
cum ai evoluat. Partea practica a 
acestui experiment este aceea a unui 
fundament sanatos a stimei de sine si 
a sentimentului de incredere.

Ce trebuie sa stii tu, este faptul ca ai 
puterea sa iti conduci singur viata si sa ti-o 
gestionezi asa cum vrei tu si cum iti doresti, 
evident si in functie de contextul in care te 
misti. Aceasta calatorie care inseamna viata, 
iti schimba modul de a gandi si alegerile 
tale iti pot schimba fundamental traseul. 
Iar adevarata ta chemare, ceea ce trebuie 
tu sa faci, exista pe undeva acolo, tu doar 
trebuie sa descoperi ce si cum. Mai mult, 
optimismul si neinfricarea pe care o aveai cu 
multi ani in urma si asta in mod constient, 
te-a facut sa nu renunti nici acum, indiferent 
de incercarile avute si care urmeaza.

Un fapt extrem de important este acela ca ai invatat ca in timp 
ce factorii externi pot aduce multe incercari pe drumul tau, depinde 
doar de tine daca vei fi fericita sau nu. Si acest lucru se datoreaza 
faptului ca doar tu decizi in privinta alegerilor si fara a exagera, 
trebuie sa stii ca tu ai puterea aici!

Mai mult decat toate acestea, cu siguranta va veni ziua in care 
vei constientiza in mod realist ceea ce ai facut, vei fi recunoscatoare 
acelor valori asimilate, deciziilor luate si chiar poate vei fi uimita ce 
lucruri semnificative ai facut si unde te situezi acum, cum ai reusit 
sa schimbi in bine viata celor din jur, cum ai reusit sa influentezi 
destinele celor din jur. Cu siguranta, in momentul in care tragi 
linie, realizarile si ce ai lasat in urma, indiferent ce ai facut, iti ofera 
satisfactie, bucurie si un sentiment de implinire, greu de exprimat 
in cuvinte.

CU 
TRECUTUL 
INAINTE
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A accepta diferentele, indiferent de natura 
lor, inseamna un pas inainte spre a fi fericita 
si asta pentru ca, oricare ar fi drumul tau, vor 
aparea influente externe care vor interveni 
asupra modului tau de a fi, a actiona, samd. 
Vor fi voci care vor afirma ca e bine sa faci in 
modurile in care considera ei ca sunt ok; ceea 
ce poti tu sa faci, este sa-i asculti cu atentie, 
sa filtrezi informatia foarte bine si doar daca 
ceea ce au spus ei, crezi ca vor influenta in 
bine ceea ce faci, atunci poti adopta sfaturile.

In alte cazuri insa, chiar daca tu nu esti 
asa cum cer standardele, nu iei deciziile 
„logice” care se iau in anumite situatii, 
acest lucru nu trebuie sa te descurajeze! 
Dimpotriva: accepta faptul ca ai alte puncte 
de vedere, o alta viziune, asuma-ti greselile si 
invata din ele, accepta-te exact asa cum esti! 
Identitatea ta culturala, modul tau de fi si a 
gandi, deciziile luate, te vor ajuta sa iti atingi 
scopul; pe de alta parte, cei din jur trebuie 
sa inteleaga si sa admita modul tau de a fi. 
Mai mult, ceea ce va conta este faptul ca tu 
ai ajuns acolo unde ti-ai dorit, iar alte lucruri 
de pe parcurs, vor conta mai putin sau vor fi 
atat de putin semnificative, incat nici nu vor 
fi luate in considerare.

Exista posibilitatea sa te afli in acel 
moment de cotitura al vietii in care afacerea 
ta nu functioneaza asa cum iti doresti, 
iar propriile economii se clatina. Stii de 
asemenea ca nu te poti intoarce la vechea 
viata, iar planul de care te-ai tinut pare sa nu 
functioneze. Ce trebuie sa constientizezi cel 
mai bine si sa fii mandra de tine este faptul 
ca te-ai aventurat in necunoscut, departe 
de confort si acea liniste banala, regasita in 
multe cazuri.

Ai in jur prieteni, familia care te 
incurajeaza sau care iti spun sa te retragi. 
Ceea ce stii tu si nu stiu cei din jur, este 
faptul ca, daca tu ai ales aceasta cale, nu 
esti facuta sa fii ca ceilalti! Tu nu mergi 
pe cai batatorite, ai nevoie de libertate si 
ai nevoie de un scop! Iar faptul ca prin 
ceea ce faci angrenezi multa lume, unora 
schimbandu-le vietile in bine, trebuie sa 
te motiveze si mai mult si sa te faca sa fii 
mandra de ceea ce esti!

Ai ajuns pana in 
acest punct datorita 
logicii si a gandirii 
tale si ceea ce ai facut 
a functionat. Pana la 
un punct. Nu va fi 
usor, dar trebuie sa 
mergi mai departe si 
retine ca indiferent de 
situatie, cele mai bune 
decizii sunt rare.

Pentru un parcurs sanatos, trebuie sa te concentrezi pe starea 
de bine si pe ceea ce faci, dar trebuie sa si faci ce iti place. Exista 
posibilitatea, ca in multe situatii de altfel, sa primesti vesti care nu 
iti plac, legate de propria-ti sanatate si atunci este pe deplin justificat 
sa te simti tot timpul nervoasa, anxioasa si speriata. Problema devine 
cu adevarat o problema, din momentul in care incepi sa accepti toate 
medicamentele de care ai auzit, despre care citesti, alaturi de alte 
recomandari venite din partea unor persoane bineintentionate, dar nu 
specialisti. Asculta-i pe toti, informeaza-te corect si gaseste formula si 
spatiul care te fac fericita!

Acest stres autoindus nu va influenta sub nicio forma ceea ce iti 
ofera viitorul, ci iti ia bucuria de a trai si a „musca” din placerile 
nevinovate ale vietii pe care o traiesti astazi. Bucura-te de ceea ce faci, 
bucura-te de viata, fii lucida, iar timpul va rezolva toate problemele. 
Indiferent ce iti ofera viitorul, care iti va fi parcursul vietii, a fi stresat, 
nu face altceva decat sa iti accentueaze in rau starea mentala si cu 
siguranta stii ce mult inseamna acest lucru pentru starea generala de 
sanatate si vindecarea eventualelor probleme.

A avea grija de tine este important si este un lucru care merita, 
pentru ca ai un loc de munca bun, ai o familie frumoasa, ai o viata de 
invidiat. Munca grea este importanta, a invata tot timpul este necesar 
si te ajuta, dar, acordandu-ti atentie si a avea grija de sanatatea ta este 
cel mai important. Nu ai putea sa iti continui viata frumoasa daca nu 
te simti in stare si daca sanatatea este una din verigile slabe ale tale. 
Indiferent cum iti este viata, cu urcusuri si coborasuri, ii poti face fata 
daca esti puternica si rezistenta, de aceea trebuie sa ai grija de sanatate.
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In momentul in care 
intrebi pe cineva ce este 
mai important pentru 

el in viata, cu siguranta 
majoritatea iti vor raspunde 
ca sanatatea; apoi ar urma 
- nu neaparat in aceasta 
ordine, dragostea, un loc de 
munca satisfacator si evident, 
banii. Stresul dat de grija 
banilor difera de la persoana 
la persoana, de la tara la tara 
in functie de nivelul de trai, 
prioritatile in a-i cheltui 
depinzand iarasi de nivelul 
economic. Sa lucrezi cu banii 
nu este usor, dar relatia cu ei 
nu trebuie sa fie - daca gasesti 
caile adecvate in a-i gestiona. 
Iar daca e sa fim realisti, 
aceasta situatie este aplicabila 
atunci cand ai ce gestiona!

BANI
CHELTUITI 
EFICIENT
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In principiu, cele mai usoare schimbari in modul 
in care gestionezi banii, poate avea un impact 
semnificativ, existand specialisti care afirma ca 
ai putea aplica tehnici de mindfulness, exact ca la 
yoga. Este vorba de a fi prezent si constient atunci 
cand cheltui banii, pentru a obtine maximul. Acest 
lucru te va ajuta, dupa ce ai invatat sa economisesti 
si sa fii constienta de valorea lui, sa incepi sa 
construiesti ceva cu ei.

A fi bogat nu inseamna bani in banca, reprezinta un 
bilet al libertatii, oricum ar arata pentru tine, de aceea 
poti incepe sa iti pui urmatoarele intrebari:

1 Ce inseamna bogatia pentru mine?

2 Ce vreau sa obtin din punct de vedere financiar?

3 De care obiceiuri ar trebui sa scap?

4 Ce vreau sa-mi aduca viitorul?

FA-TI INVENTARUL!

Fa-ti timp sa-ti evaluezi situatia 
finaciara! Scrie pe o bucata de hartie 
si vezi ce trebuie schimbat! Daca ai 
anumite datorii, stabileste-ti un scop 
din a le achita! Vezi ce este de facut in 
toate partile fie ca sunt lucruri mari 
sau mici, pentru a ajunge unde trebuie 
din punct de vedere financiar.

SETEAZA-TI LIMITELE 
BUGETULUI!

A-ti seta limitele bugetul este 
un bun inceput, esential se poate 
spune, dar acest lucru nu trebuie 
sa te stramtoreze in vreun fel. Este 
vorba de a fi constienta unde iti 
cheltui banii, unde trebuiesc stabilesc 
granitele sanatoase ale cheltuielilor. 
Daca ai anumit buget pentru 
imbracaminte, mai poti scade din el 
daca vrei sa economisesti. Aceasta 
este o modalitate corecta si normal, in 
schimb nu este normal sa spui: „Nu, nu 
voi mai cheltui bani pe haine!”

OPRESTE-TE INAINTE DE A 
CHELTUI!

Cu siguranta te-ai aflat in situatia 
in care te-ai intrebat unde a disparut 
salariul dupa o saptamana. De aceea 

este foarte important sa fii atenta cum 
cheltui banii, pentru ca acest lucru 

aduce valoare in viata ta. Inainte de 
a cumpara un lucru, gandeste-te daca 

acel lucru aduce valoare, utilitate, 
bucurie in viata ta! Facand acest lucru, 
pe langa faptul ca poti scuti o anumita 

suma de bani - dupa caz, vei aduce 
in viata ta mai mult respect de sine, 

pentru prezent si pentru viitor. 
Gandeste mic, castiga mult! Daca te 

gandesti ca a economisi e ceva foarte 
anevoios, e posibil sa o faci gresit. Nu 
iti mai seta sume mari de economisit, 

ci mai mici si cu recompense! Dupa 
ce urmaresti si monitorizezi acest 

proces, dupa ce ai bifat anumite etape, 
stabileste-ti noi obiective; te vei simti 

mandra de tine, valorificata si te si 
bucuri de bani, in timp ce economiile 

iti cresc.

Impartirea banilor in 
cateva directii cheie, te 

poate ajuta sa-ti gestionezi 
bine banii

Banii de zi cu zi
sunt destinati platilor de 

intretinere, fie ca vorbim de 
mancare, telefon, chirie.

Banii pentru a simti ca 
traiesti

sunt banii pastrati pentru 
o vacanta, cateodata mai 
„cuminte” sau poate mai 

„exotica” din punct de vedere 
financiar. Ce se incadreaza in 

„timp pentru tine” nu trebuie sa 
fie insotit de regrete.

Banii pentru investitii
fie ca vorbim de achizitionarea 

unei case sau pentru o investitie.

Bani pentru situatii speciale
pentru cheltuieli neasteptate, fie 

ca e vorba de o urgenta in casa 
(reparatii, schimbari), sanatate 
sau de ce nu, imprumutul catre 

un prieten.
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Perfectiunea sau mai bine spus dorinta de perfectiune, vine sub cele mai diverse forme, iar daca se 
afla in stransa legatura cu sanatatea, avem toate motivele sa punem accent pe ea.

Daca in momentul de fata zambesti, iti oferim in continuare toate motivele sa ai cel mai frumos zambet!

CEVA CARE TE VA 
FACE SA ZAMBESTI

Medicii si numai, atrag atentia de foarte multe ori ca, la fel de 
important ca periajul zilnic este si folosirea atei dentare. Dar in cazul 
in care aceasta nu este folosita corect, pot fi inflamate gingiile care duc 
la inflamatia cronica, pentru ca in final sa creasca riscul unor probleme 
de inima. In cazul aterosclerozei, placa poate intra in fluxul sanguin, 
pentru ca apoi sa ajunga la inima, inainte de a se atasa singura in 
depozitele de grasime ale vaselor de sange. 

Problema in cazul atei dentare, vine cu doua aspecte importante: 
executia perfecta si consistenta, doar ca, majoritatea nu prea se 
deranjeaza cu o astfel de curatare. Si aici intervine dusul bucal. Seamana 
cu o periuta electrica, in locul perilor existand un tub subtire de plastic 
curbat inainte. Umpli cu apa, apoi inchizi buzele in jurul varfului 
dispozitivului si indrepti capatul acestuia spre gingii. Combinatia 
dintre presiunea apei si pulsuri, elimina placa si resturile alimentare.

Dusul bucal este recomandat in mod deosebit pacientilor cu slaba 
dexteritate manuala. Studiile au aratat ca, in cazul unor alimente, dusul 
bucal este cu 50% mai eficient decat ata dentara in imbunatatirea 
sanatatii gingiei si cu 99% eliminare a placii in trei secunde. Apleaca-
te la primele utilizari deasupra chiuvetei, doarece poate fi o procedura 
destul de anevoioasa, dar din momentul in care vei stapani tehnica, te 
vei bucura de o dantura curata.

Dusul bucal1
Domeniul stomatologic reprezinta poate 

una dintre cel mai profitabile afaceri, la care 
cu siguranta isi aduc un mare aport si retelele 
sociale prin promovarea fotografiilor perfecte. 
Tot ce inseamna procedura de infrumusetare a 
dintilor a cunoscut o crestera impresionanta ca 
cifra financiara, mai ales cand vorbim de albirea 
dintilor, #teethwhitening oferind peste 1,6 
milioane fotografii pe Instagram.

Partea interesanta vine din partea unor 
branduri mari care promoveaza naturaletea in 
privinta danturii, prezentand modele cu dinti 
imperfecti in cele mai diverse moduri, Gucci si 
Fenty fiind doar doua dintre acestea care fac 
astfel de campanii.

Pe de alta parte, medicii considera pe buna 
dreptate, prioritare sanatatea dintilor si a 
gingiilor, insa numarul mare al produselor care 
afirma ca aduc beneficii acestora, produc confuzie 
in randul persoanelor, majoritatea dorindu-si 
efecte maxime prin eforturi minime.
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Ca si in cazul albirii cu carbune, albirea dintilor acasa a dus la 
o scadere a tratamentelor efectuate de specialisti, iar intrebarea 
normala care se pune in aceasta situatie este aceea daca se merita 
sa urmezi unul sau mai multe procedee de albire la domiciliu. 
Conform British Dental Journal, anumite kituri pentru 
albirea danturii la domiciliu are o eficacitate spre 0 si acest lucru 
se datoreaza faptului ca limita legala a peroxidului de hidrogen 
(agent de albire) nu poate fi mai mare decat 0,1%. Comparand 
cu 6% - procent folosit de dentisti in procedurile lor, pare logic.

Anumite branduri folosesc in schimb, clorit de sodiu, care are 
anumite restrictii. Mai mult, o investigatie a aratat faptul ca una 
din zece persoane care au folosit produse de albire ce contineau 
clorit de sodiu, a raportat pete albe pe gingii sau limba, sugerand 
ca au suferit arsuri chimice.

In general, trebuie sa evitati astfel de kituri de albire acasa, 
deoarece pot slabi sanatatea dintilor afectandu-le nervii, pot arde 
gingiile si pot afecta translucenta dintilor.

Albirea profesionala este cea mai indicata daca iti doresti 
acest lucru, deoarece se foloseste lumina laserului; este activat 
peroxidul de oxigen, care elibereaza molecule de oxigen. 
Aceasta lumina actioneaza ca un catalizator, folosind eliberarea 
moleculelor de oxigen si eliminarea petelor. Daca totusi nu vrei 
o astfel de interventie profesionala, poti folosi un kit de albire 
pentru acasa, dar doar in cazul in care iti este prescris de un 
specialist. Oricum, acest proces va dura mai mult acasa, datorita 
cantitatii mici de peroxid de oxigen.

Acestea reprezinta o practica Ayuverdica, popularitate care i-a 
crescut odata cu cresterea importantei uleiului de cocos. Implica 
inghitirea unei linguri cu ulei timp de 5 pana la 20 de minute 
si este un concept care se bazeaza pe polaritate: uleiurile sunt 
lichide nepolare, care nu se amesteca cu lichidele polare, cum ar 
fi apa. Astfel ca, prin aceasta procedura sunt atrase elementele 
solubile in ulei, cum ar fi bacteriile si placa, eliminate ulterior 
prin scuiparea uleiului.

Cei care promoveaza aceasta procedura, afirma faptul ca 
procedeul dezinfecteaza gura si albeste dintii, existand si studii 
care sustin aceste afirmatii, partea interesanta venind din 
partea uleiului de susan despre care se spune ca este mai bun 
comparativ cu cel de nuca de cocos. Un studiu in acest sens, a 
aratat ca uleiul de susan a atras mai multe bacterii, fiind vazuta 
o scadere a acestora cu aproximativ 20 de procente dupa 40 de 
zile consecutive. Oamenii de stiinta au observat de asemenea, o 
reducere a gravitatii cariilor dentare.

In privinta eliminarii impuritatilor, uleiul de susan are activitati 
moderate antimicrobiene, in special impotriva a doua tipuri 
de bacterii daunatoare: S mutans si L acidophilus - ele pot fi 
eliminate din organism cu ajutorul limbii, daca uleiul reuseste 
sa le „prinda”. Cu toate acestea, nu exista dovezi solide care sa 
sugereze ca, folosind aceasta procedura, nu mai este necesara o 
ingrijire orala adecvata.

clatirile cu ulei3

dantura albita acasa4

A existat in piata la un moment dat, o abundenta de paste de 
dinti cu carbune, care afirmau ca albesc dintii si scot petele de 
pe dinti, dar anumiti specialisti considera ca acestea reprezinta 
un moft. Un studiu recent publicat in British Dental Journal, 
afirma ca pastele de dinti pe baza de carbune contin o cantitate 
insuficienta de radicali liberi de albire pentru a influenta 
indepartarea petelor. Mai mult, astfel de paste sunt mai dure 
comparativ cu cele obisnuite si sunt mari sanse ca dintii sa fie 
zgariati.

Acidul malic din sucul de capsuni are un efect de albire al 
dintilor ca urmare a consumului de cafea, conform studiilor. 
Chiar si marul se pare ca are un astfel de efect.

albirea cu carbune2
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Fara calcaie crapate,
fara alte probleme ale picioarelor,
totul pentru a

Calus

Straturile groase si dure ale pielii 
iau nastere prin frecarea repetata si 
presiunea asupra unei anumite zone a 
pielii. Calusurile apar in principal pe 
zonele talpii care iau contact direct 
cu solul, chiar daca le despart o soseta 
sau o pereche de incaltaminte. O 
solutie rapida este aceea de a sta cu 
picioarele in apa calda si de a indeparta 
straturile groase de piele cu ajutorul 
instrumentelor usoare care actioneaza 
ca o pila. Hidratarea acelor zone si a 
picioarelor, este la fel de indicata in 
fiecare zi.

Bunion

O umflatura mai dura ca un cucui in 
exteriorul degetului mare de la picior, 
este de cele mai multe ori rezultatul 
incaltamintei stramte sau gresite. 
Acest tip de umflatura este cunoscuta 
sub numele de bunion; degetul mare 
se indreapta spre degetele mici, 
provocand o durere in timpul mersului, 
destul de mare in anumite cazuri. Acest 
lucru duce la randul lui la inflamatii 
si iritatii. A sta in picioare mult timp, 
poate agrava situatia; cele mai la 
indemana solutii sunt acelea in care sa 
iti achizitionezi incaltaminte comoda si 
sa folosesti creme calmante.
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Unghie incarnata

Unghiile de la picioare care cresc 
ciudat fiind inconjurate de piele, 
reprezinta de cele mai multe ori 
rezultatul taierilor unghiilor in mod 
necorespunzator, comprimarea sau 
vatamarea degetelor de la picioare. Un 
rol il poate avea si genetica. Astfel de 
unghii crescute in interior ne dau o 
durere destul de mare si o senzatie de 
disnconfort. In functie de gravitate, 
poti trata aceasta problema acasa cu 
ajutorul apei calde, a calmantelor si 
antibioticelor. In cazul cand acestea 
devin mai severe, in sensul ca se 
infecteaza, se inrosesc, apare puroi 
alaturi de alte complicatii, trebuie sa te 
adresezi de urgenta medicului.

Infectie fungica

Infectia fungica a unghiilor se 
manifesta prin pete galbene la unghii, 
surpare si decojire sub forma de 
fulgi. Aceasta problema vina in urma 
umiditatii, a caldurii mediului si a 
instrumentelor contaminate folosite 
pentru ingrijirea unghiilor. Simptomele 
castiga teren lent, dar se pot agrava 
daca infectia nu este tratata corect. 
Opteaza pentru o crema antifungica, 
iar daca acest lucru nu da rezultate, 
adreseaza-te medicului!

Bataturile si calusurile

Ele se formeaza in acelasi mod ca 
infectiile fungice. Aceste neplacute 
cercuri de piele ingrosata de pe 
degetele de la picioare sau de pe talpa, 
iau nastere in urma transpiratiei de 
la picior „prinsa” fara aerisire, iar la o 
prima aparitie, ele nu sunt dureroase. 
Le poti trata repede daca folosesti 
plasturi sau alte tratamente care pot 
elibera presiunea, permitandu-le sa se 
vindece. In cazuri mai severe, se poate 
ajunge si la interventii chirugicale.

Piciorul de atlet

Piciorul de atlet apare cand tinea 
fungus creste pe picior, iar primele 
semne includ mancarime, intepaturi si 
senzatie de artere a picioarelor. Aceasta 
afectiune contagioasa apare dupa ce ai 
intrat in contact direct cu ciuperca, 
in mod deosebit in locurile publice 
unde exista umiditate si caldura, 
dusuri publice si bazine de inot. Poti 
avea parte de besici la picioare, piele 
uscata si crapata, unghii crapate. 
Din nefericire, este destul este difcil 
de tratat, tratamentele incluzand 
antifungice locale si sau sistematice, 
produsele avand nevoie de mult timp 
pentru a-si face efectul.

Besicile

Besicile, aceste buzunarase cu lichid 
de pe picioare pot fi cauzate in mod 
deosebit de transpiratie si incaltaminte 
stramta, de statul indelungat in picioare 
sau mers mult timp. Besicile sunt in 
general, usor de tratat acasa, fie prin 
aplicarea unui bandaj pentru confort si 
usurare, sau cu un unguent antispetic 
pentru a ajuta vindecarea.

carnation Footcare 
corn caps

earthsap 
tea tree 

Foot spray

bramley best 
Feet cream

woolworths
eucalyptus & mint

Foot powder

Feet by opi 
callus File

scholl velvet 
smooth

express pedi 
gadget



Stim ca exercitiile sunt eficiente si indicate 
pentru depasirea multor probleme de 
sanatate, de la cele fizice, pana la cele care 
au legatura cu starea mentala. DAR AJUTA 
CAND SUNTEM RACITE? Este bine sa facem 
antrenamente cand sunt intr-o astfel de 
stare?

Si conform specialistilor, cel mai bun 
indicator in a lua aceasta decizie este gatul! In 
cazul in care simptomele racelii se manifesta 
printr-o durere a gatului, nas infundat sau 
care curge, poti face antrenamente fara 
nicio problema. In situatiile in care ai dureri 
musculare, tuse toracica, febra, exercitiile fizice 
nu sunt indicate; sistemul tau imunitar este 
deja solicitat, iar antrenamentul fizic nu face 
altceva decat sa adauge un stres suplimentar. 
Daca te vei antrena in aceasta stare, riscul de 
deshidratare, de prelungire a perioadei de 
refacere sau chiar de accidente fizice, poate 
creste semnificativ.

Pe de alta parte, daca incepi sa te antrenezi 
tinand cont de prima situatie, trebuie sa o iei 
usor, in mod gradual; boala este un semnal 
al organismului destul de clar ca trebuie sa 
o lasi mai incet din acest punct de vedere. 
Deci, pentru ca tu sa fii bine, este indicat sa iti 
pastrezi fortele pentru atunci cand vei putea 
face antrenamente intense si cand esti racita, 
sa iti ajuta corpul sau sa nu il fortezi.

Sunt racita.
E bine sa 
fac exercitii 
fizice?
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Antrenament pe vremea rece

Cand este frig, sangele nu trebuie sa fie trimis spre piele pentru a se raci. Iar acest lucru 

este benefic, deoarece acest lucru duce la o solicitare cardiovasculara mai redusa, implicit la o 

frecventa cardiaca mai mica, comparativ cu solicitarea fizica atunci cand este cald. In conditii 

climatice calde, normale, inima trebuie sa munceasca de doua ori mai mult pentru a pompa 

sangele spre piele si spre muschii activi.

Cand de mult timp ii ia inimi sa se raceasca, depinde de temperatura si de tine, o temperatura 

intre 0,5 grade C si 2 grade C, reducand ritmul cardiac cu 10 - 30 de batai pe minut. Iar daca esti 

o iubitoare de jogging, poti face acest lucru mai mult ca de obicei cand ai astfel de temperaturi. 

Vremea rece este asociata cu imbunatatirea performantei in privinta andurantei comparativ cu 

exercitiile pe timp calduros. Iar daca te intrebi care este temperatura ideala daca vrei sa alergi 

in aer liber (in mod special alergat pentru rezistenta), ea variaza intre 4 - 10 grade C.

Daca esti o persoana careia ii place sa se antreneze in cursul diminetii dar alarma ceasului sau 

a telefonului te deranjeaza, trebuie sa stii ca, antrenandu-te afara iti intareste motivatia de 

a te antrena in mod constant. Acest lucru este intarit si de studiile Universitatii din Wisconsin, 

existand dovezi care confirma ca a avea contact cu mediul inconjurator natural, cresc emotiile 

pozitive. Iar a experimenta cu aceste emotii, vor motiva persoanele sa aiba continuitate.

Vremea rece din aceasta perioada grabeste ritmul atunci cand mergi, o actiune care te face 

sa arzi mai mult combustibil intern. Iar acest lucru se intampla deoarece expunerea la frig 

stimuleaza cresterea si activarea grasimii bune (grasimea bruna). In cazul in care nu stiai, avem 

doua tipuri de grasime: cea alba care reprezinta caloriile consumate in exces si grasimea bruna 

sau grasimea maronie, specializata in producerea rapida a caldurii. Mai multa grasime bruna in 

raport cu ce alba imbunatateste glucoza si energia metabolismului.

A sta mai mult afara in contact cu natura si soarele, iti ofera si vitamina D, esentiala 

organismului. Fiind considerata pentru multi o perioada depresiva in care specialistii sugereaza 

suplimente pentru intarirea psihica, ea poate fi depasita cu succes prin practicarea exercitiilor 

fizice, care ofera o putere pozitiva. Cat de mare este aportul pozitiv al mediului inconjurator 

asupra mentalului, nu se stie, dar cert este faptul ca stresul si oboseala mentala scad.

Aerul rece si curat al sezonului este bun pentru sanatate daca te bucuri de el in mod sanatos si atent. 
Mai mult decat atat, daca iubesti miscarea si exercitiile fizice, a te antrena afara iti poate aduce multe 
beneficii pentru sanatate, dar iti poate si imbunatati propria performanta.
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ADEVARURI MARI 
DESPRE GRASIME

In cazul in care esti intr-o polemica legata de criza de obezitate 
sau de beneficiile unor alimente, multe coversatii ajung la 

cuvantul „grasime”. Asa ca, daca esti in foame de raspunsuri in 
privinta acestui subiect, parcurge in continuare urmatorul articol!
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Adevarata problema in privinta 
acestui subiect nu este despre 

cantitatea de grasime pe care o ai, 
ci mai degraba unde o „depozitezi”. 
In momentul in care iti depasesti 
capacitatea de stocare a grasimii de 
sub piele, se ajunge la un excedent. 
Acesta se imparte intre organe (grasime 
viscerala) sau in interiorul lor (grasime 
ectopica), crescand riscul bolilor de 
inima si diabet.

Chiar daca nu o vezi, ea este acolo 
si cat de bine poti stoca grasimea, 
se datoreaza in mare parte geneticii. 
Oamenii de stiinta vin si ei cu 
argumente care sustin ca anumiti 
factori ai stilului de viata, iti pot 
determina corpul sa depoziteze 
grasimea preponderent in jurul 
organelor, decat sub piele. Daca 
alimentatia ta este bogata in zahar, 
mananci la ore nepotrivite sau bei 
alcool excesiv, acest lucru ar putea 
provoca depozitarea preferentiala 
a grasimilor viscerale, indiferent de 
echilibrul caloric. Nivelurile ridicate de 
adrenalina si cortizol, pot avea si ele rol 
in aceasta problema. De exemplu, cei 
care lucreaza in mare parte a timpului 
la birou si se bazeaza pe diverse 
suplimente si consuma fast food, 
sunt supusi unui risc mai ridicat de 
depozitarea a grasimii nesanatoase.

 

Ce ar trebui tu sa faci?
Daca te apuci brusc de sport, e 

posibil sa ai rezultate, dar nu dintre 
cele dorite, mai ales daca nu iti 
schimbi modul de viata si alimentatia. 
Conform unui studiu, cei care au 
inceput un program de antrenament 
corespunzator, au pierdut mai multa 
grasime viscerala comparativ cu cei 
care au adoptat un regim alimentar 
strict.

Daca ar fi sa ne gandim la raportul 
ce intra in corp / ce iese din corp, 

organismul tau se afla la limita de 
a diferentia intre o salata si ceea ce 
comanzi online. Iar perceptia vizavi 
de alimentele consumate se poate 
modifica in urma unor denumiri de pe 
etichetele alimentelor: organic, vegan, 
natural. Uleiul de masline, avocado, 
ciocolata neagra, nucile, pestele, 
sunt alimente incadrate la categoria 
„nutritive”, dar trebuie o mare grija si 
la portii. Grasimile ofera de exemplu, 
9 calorii per gram, comparativ cu 
carbohidratii si proteinele, care ofera 
4 calorii. Iar excesul de calorii nu te 
scuteste sa castigi in greutate.

Ce ar trebui tu sa faci?
Trebuie sa cunosti numerele. Mai 

exact, trebuie sa stii cate calorii are 
fiecare aliment, pentru a-ti planifica 
cat sa mananci, pentru ca numarul 
caloriilor ingerate sa iti ofere necesarul 
fara a fi in exces.

Oferindu-le persoanelor sprijinul de 
care au nevoie sub toate formele 

posibile, este un lucru foarte bun, fapt 
care ii va incuraja sa detina controlul 
asupra starii lor. Doar ca nu este 
indicat sa faci pe cei cu probleme sa 
se simta prost; studiile au aratat faptul 
ca, prejudecatile legate de greutate 
scad sansele de reusita atunci cand 
se iau masuri de redresare. Se ajunge 
la un dezechilbru al alimentatiei, iar 
persoanele care se tem sa fie judecate, 
cu siguranta nu vor face activitate fizica 
in public.

Intr-un studiu britanic pe aproape 
3000 de adulti, cei care au simtit 
discriminare, au castigat mai multa 
greutate comparativ cu cei care s-au 
simti confortabil.

Ce ar trebui tu sa faci?
Trebuie sa te concentrezi pe 

dezvoltarea motivatorilor intrinseci, 
mult mai eficienti decat cei extrinseci, 
cum ar fi cautarea unor sentimente 
la cei din jur, fara teama remarcilor 
negative. Trebuie sa iti construiesti un 
plan care cu siguranta va da roade, 
chiar daca, la inceput, poate fi destul 
de dificil.

ESTE GRASIMEA PE CARE O 
MANANC ACELASI LUCRU CA 

GRASIMEA DIN CORP?

Intr-un anumit mod, da. 
Grasimile consumate vin sub 
forma trigliceridelor: trei acizi 
grasi legati la o molecula de 
glicerol; le distrugi in piese 
mai mici, apoi le reasamblezi 

si le depozitezi.
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Desi este dovedit pe scara larga 
ca excesul de greutate este o 

problema serioasa in sanatatea 
cronica, o analiza a aproape 30 de 
studii publicate in Endocrine Reviews 
a aratat ca peste 75 de procente din 
persoanele clasificate a fi obeze (avand 
IMC peste 30) au o presiune a sangelui 
normala, iar nivelurile de colesterol si 
insulina, echilibrate. Relatia dintre IMC 
si sanatatea metabolica nu este liniara, 
o persoana obeza putand avea parte 
de imbunatatiri, chiar daca nu vizibile 
fizic.

Stim faptul ca nu orice femeie plinuta 
care - alerga, gafaie puternic, lucru 
aplicabil si in cazul atacului de cord: 
nu e ca si cum orice astfel de femeie 
asteapta sa aiba parte de asa ceva! 
Multi factori - care nu tin de greutate - 
au legatura cu sanatatea metabolica, 
de la alimentatie, pana la modul de a 
dormi.

O masura buna pentru a fi sanatoasa, 
este flexibilitatea metabolica, care nu 
are nimic de a face cu viteza cu care 
te misti si faci anumite lucruri. Acesta 
este abilitatea corpului de a face fata 
stresului atunci cand consumi mancare 
mai putina sau mai multa, in esenta, 
abilitatea organismului de a ramane 
sanatos.

Ce ar trebui tu sa faci?
Cel mai bun lucru este sa iti dezvolti 

flexibilitatea metabolica cu ajutorul 
unui post intermitent. Incearca sa 
mananci cu o pauza de 8 ore intre 
mese, de cateva ori pe saptamana! 
Corpul tau va fi nevoit sa isi arda 
propriile rezerve de grasimi, dezvoltand 
o rezistenta care sa-i permita sa 
functioneze la putere maxima, 
indiferent de greutate.

Una din ideile moderne des 
vehiculate cam peste tot este 

aceea ca poti obtine ceea ce iti doresti 
prin intermediul fortei vointei. Dar, in 
privinta persoanelor obeze, lucrurile nu 
stau in acest mod ... e destul de dificil 
sa credem ca doar daca isi doresc si 
isi canalizeaza energia pe dorinta de a 
slabi, vor si reusi. In sprijinul acestora, 
vin oamenii de stiinta care spun ca, 
exista o parte din creier care inhiba 
impulsurile, cunoscut ca „functie 
executiva”. Aceasta parte a creierului 
este sistemul managerial al creierului, 
iar implicarea necesita un efort activ, 
care oboseste usor. In contrast, exista 
partea creierului care actioneaza 
obisnuit si functioneaza injudios in 
mod automat.

Din nefericire, din momentul in care 
organismul are setat un anumit mod 
de a trai, este dificil de depasit. Adauga 
la aceasta faptul ca metabolismul se 
deregleaza ca raspuns la restrictiile 
calorice in timp ce apetitul creste, si va 
parea destul de logic ca lupta creierului 
cu dorinta de a slabi sa fie din ce in ce 
mai slaba.

Ce ar trebui tu sa faci?
Trebuie gandita o alta modalitate de 

abordare, aceea in care sa te axezi pe 
obtinerea unor obiceiuri sanatoase si 
care sa te ajute in timp, in detrimentul 
pierderii kilogramelor. Cea mai grea 
parte e aceea a deprinderii noilor 
obiceiuri in primele faze, ulterior, 
acestea devenind automatisme.
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Vacantele sunt bune pentru inima conform 
specialistilor. Noile cercetari au aratat ca, cu cat 
angajatii au parte de mai multe vacante, zile libere, 
pauze, cu atat este mai mic riscul de aparitie a bolilor 
cardiovasculare. Intr-un studiu, cu cat lucratorii luau 
o vacanta suplimentara, acest risc a scazut cu aproape 
un sfert.

Mitocondriile reprezinta puterea celulelor tale 
si, recent, oamenii de stiinta au constatat ca stresul 
poate modifica celulele din creier. Studii suplimentare 
ar putea dezvolta terapii mai bune pentru tratarea 
tulburarilor de anxietate la nivel molecular.

Stiinta a demonstrat importanta folosirii rolelor 
faciale pentru un ten de invidiat. A folosi rolele timp 
de cinci minute poate creste fluxul sanguin cu mai bine 
de 25 de procente. Stimularea circulatiei combinata cu 
presiunea, indeparteaza excesul de fluid, eliminand 
aspectele pufoase ale acestui proces.

Un studiu sugereaza ca un pahar de vin rosu zilnic, 
diversifica flora intestinala. Evident ca acest lucru nu 
inseamna sa bei o sticla de vin in fiecare zi, ci doar un 
pahar pentru sanatatea ta.

Numarul minutelor de somn pierdut noaptea, va 
influenta performanta in mod dramatic la locul de 
munca pentru a doua zi, afectandu-ti concentrarea si 
capacitarea de a sta concentrata.

Apa carbogazoasa are efecte nedorite asupra dorintelor, 
intestinelor si chiar asupra oaselor. Acea senzatie intepatoare se 
formeaza cand dioxidul de carbon se dizova in apa, creand bule; 
acidul carbonic face pH-ul mai acid, intre 5 si 6, comparativ cu 
valoarea neutra a apei, care este 7.

Apa cu aroma de citrice are de obicei mai multa aciditate, ceea ce 
va creste si riscul daunelor asupra emailului, conform specialistilor 
stomatologi. Daca stii ca smaltul tau este sensibil, evita bauturile 
aromate! Fosfatul, gasit de regula in apa carbogazoasa, limiteaza 
absorbtia calciului de catre oase, aceeasi apa ducand de asemenea 
la balonare, fiind de ajuns doar 300 de ml pentru aceasta.

Ce trebuie sa stii daca esti consumator de aceasta apa, este 
faptul ca este indicat a fi consumata dupa masa de pranz si este 
preferabila chiar in locul unei Coca Cola, fie ea si dietetica.

Chiar daca nu este recunoscuta in mod oficial, social media 
ne-a creat o dependenta, cercetarile sugerand ca, atunci cand 
folosesti retelele sociale, se activeaza aceleasi zone ale creierului 
ca in cazul consumului de droguri. Partea cea mai defavorabila 
vine acum: creierul conecteaza activitatea cu placerea, asigurandu-
se si implicandu-te in mod direct pe tine ca vei repeta acest 
comportament. Iar semnalele care descriu aceasta dependenta, 
pot fi din cele mai diversificate, lucruri simtite si constientizate de 
fiecare in parte.

In privinta detoxifierii, nu exista vreun tratament specific pana in 
momentul de fata, care sa garanteze rezultatele 100%. Evidentele 
stiintifice sugereaza faptul ca terapia comportamentala cognitiva 
(TCC) este o modalitate eficienta de a ajuta oamenii sa isi schimbe 
comportamentele dependente cu privire la utilizarea tehnologiei.

N O U T A T I  C A R E  I T I  P O T  F O L O S I

r o l e  f a c i a l e a p a  c a r b o g a z o a s a

d e p e n d e n t a  s o c i a l  m e d i av a c a n t e  p e n t r u  i n i m a
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Corpurile noastre nu vor ramane la fel de puternice si rapide pe masura 
trecerii anilor, un lucru pe care il stim deja, dar mai mult decat atat, 
ingrijorator este faptul ca nu vom putea avea mintea atat de agera si 

stralucitoare ca in tinerete; iar acest lucru ne inspaimanta. Iar dintre toate 
consecintele, cea mai infricosatoare poate fi pentru multi dintre noi - aparitia 
dementei - pierderea functionalitatii cognitive, de la gandire si amintire, pana la 
rationamentul propriu zis. Iar aceasta frica, are temerile ei.

Ideea ca cineva foarte plin de viata, care arata bine se poate transforma intr-o 
persoana batrana, nefolositoare, din care nu mai ramane nimic si care se pierde 
de la an la an, este destul de descurajanta. A nu-ti aminti cine este persoana de 
langa tine sau cum sa te inchei la o camasa, este iarasi un lucru oribil.

Dar, asa cum se spune, ne temem cel mai mult de ceea ce nu cunoastem si nu 
intelegem. Dementa este o realitate care ne ingrijoreaza si care poate fi extrem 
de demoralizatoare si cel mai bine este sa o intelegem, sa intelegem ce este ea 
de fapt, care sunt factorii care o pot declansa si ce modalitati avem pentru a o 
preveni sau vindeca.

DEMENTA LA BARBATI
UNA DIN CELE MAI DIFICILE PARTI ALE FAPTULUI CA TREC ANII, O REPREZINTA APARITIA DEMENTEI!
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Ce este si ce nu e

Dementa este un declin progresiv al 
functiilor cognitive, mult mai des intalnit la 
batrani si ce este esential de retinut este 
faptul ca dementa nu este parte normala a 
imbatranirii. Declinul mentionat anterior in 
functia cognitiva se datoreaza deteriorarii 
sau afectiunii din creier dincolo de ce ne 
putem astepta de la imbatranirea normala.
Mergand pe numere, dementa afecteaza 1 
din 100 persoane cand ajung la 60 de ani, 
1 la 6 cand se atinge varsta de 80 de ani. 
Daca privim mai devreme, dementa se poate 
dezvolta intre 40-64 de ani, 1 la 1400.

De ce

Pentru ca s-a concluzionat ca dementa nu 
are legatura in mod neaparat cu varsta, ce 
anume duce la aparitia ei? Boala Alzheimer 
este pe primul loc, iar cauza aparitiei 
acesteia nu este cunoscuta. Exista de 
asemenea, alti factori care duc la aparitia 
dementei, cum ar fi dementa vasculara 
- cauzata in mod frecvent de accidente 
vasculare cerebrale, dementa mixta - o 
combinatie dintre dementa vasculara si 
Alzheimer si dementa cu corpi Lewy - cea 
care l-a afectat pe Robin Williams.

Factorul Y

Trebuie mentionat ca, desi nu exista 
diferenta semnificativa in proportia dintre 
barbati si femei care dezvolta dementa, 
barbatii tind sa experimenteze simptome 
diferite sau sa experimenteze aceleasi 
simptome in mod diferit. Notabil este 
faptul ca, barbatii cu dementa, tind sa 
retina amintirile. Pe de alta parte, barbatii 
cu dementa, au mai mari sanse de a avea 
probleme de comunicare si de miscare. 
Simptomele dementei tind sa progreseze 
mai lent la barbati si unii factori de risc 
o reprezinta genele lor. Cu toate acestea, 
nu exista dovezi care sa arate clar cum 
progreseza si cum se dezvolta dementa.

Cum stim?

Daca esti ingrijorat ca ai putea dezvolta 
mai devreme aceste simptome sau daca 
stii pe cineva care este in acest pericol, 
atunci, trebuie mers imediat la medic. Exista 
diverse teste astazi care pot fi facute pentru 
a detecta debutul dementei sau pentru a 
afla daca e posibil sa suferi de altceva care 
sa iti afecteze functiile cognitive (memorie, 
atentie, judecata, limbaj rezolvarea 
problemelor). Iar astfel de probleme pot 
proveni din orice: de la tumori cerbrale, 
la depresie, la efectele secundare ale 
anumitor medicamente sau chiar deficiente 
de vitamine! Cel mai important este faptul 
ca anumite simptome ale dementei pot fi 
ameliorate sau chiar inversate si cu cat mai 
devreme, cu atat mai bine!

Ce se poate face

Daca te intrebi daca se poate reduce riscul 
aparitiei dementei, raspunsul este DA, dar 
intr-o anumita masura! Dar, de asemenea, 
trebuie stiut ca nu exista masuri sigure care 
sa o combata, totul reducandu-se la a trai un 
stil de viata sanatos; este acel stiut echilibru 
dintre miscare fizica in mod regulat, fara 
fumat si alcool, urmarirea tensiunii arteriale 
si atentia la alimentatie. Exista dovezi ca, 
persoanele care sunt mai putin activ sociale, 
au un risc mai mare de a dezvolta dementa, 
asa ca, puterea prieteniei este cu adevarat 
reala.
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