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Bella Hadid, the new generation’s favourite,
has everything going for her. She’s beautiful,
vivacious, luminous and free-spirited.
She glides through pressure so
#DontCrackUnderPressure is
the perfect motto for her.
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EDITORIAL

DREPTUL FUNDAMENTAL
A

N U

F I

C E

VO R

A L Ţ I I

e should all be feminists, a scris Maria Grazia Chiuri pe un tricou din prima sa colecţie
pentru Dior, un slogan pe care îl găsim pe cât de curajos şi empowering, pe atât de simplist
şi nerealist după ce lăsăm euforia primei impresii să treacă. Mai ales în România, un spaţiu
geograﬁc şi mental unde decalajele de tot felul par a ﬁ un modus operandi. Totuşi, ceea
ce pare că experimentăm azi este câştigarea unui sense of identity, a unei valori proprii, a unei
voci, a unei raportări la propria persoană fără nevoia de validare din partea celorlalţi. Însă
drumul e încă lung.
Femeile par să nu ﬁe niciodată singure, ci mereu însoţite de propria imagine. Indiferent de locul în care
se aﬂă sau de momentul zilei, îşi caută permanent propriul chip oglindit pe suprafeţele pe lângă care trec,
ca un reminder despre felul în care arată sau mai degrabă ca o critică asupra modului în care ar
trebui să arate. Pentru a înţelege cum sunt văzute, cum le apar celorlalţi. Fie că ţine de o tradiţie
de obiectivizare a femeii sau de o formă de narcisism, nu pot evita să-şi studieze modul în care se prezintă
lumii, cum merg sau cum vorbesc. Iar în spatele ﬁecărei căutături aruncate spre propria imagine stă o judecată. Femeia e „ceva” care trebuie privit, corectat,
îmbunătăţit. Pentru că, de cele mai multe ori, felul în care se arată lumii stă în strânsă legătură cu succesul la job sau cu întemeierea unei familii. Fără doar
şi poate, industria de modă şi frumuseţe are partea ei de vină.
Vanitate? Posibil, dar această etichetă ascunde şi multă ipocrizie din partea celor care o aplică cu uşurinţă. Femeile îmbracă de cele mai multe ori o uniformă
menită să se asorteze cu rolul pe care vor să-l prezinte în societate (sau pe care ceilalţi se aşteaptă să-l aibă): mamă dedicată, femeie de carieră, tânără gata să rişte
totul în numele distracţiei. Iar mai nou, pentru că este foarte la modă, ele trebuie să deţină abilitatea de a jongla abil cu toate aceste imagini.
Dar dintre toate relele care se pot arăta în oglindă, urmele lăsate de trecerea timpului par a ﬁ cele mai de temut, cele de care femeile se ruşinează cel mai tare.
Imaginea unei femei despre ea însăşi pare a ﬁ derivată din percepţia celorlalţi asupra ei, iar din această perspectivă, România nu oferă azi mai multe motive
de mândrie şi încredere în sine unei persoane în vârstă faţă de o tânără permanent supusă tirului de proiecţii despre ce ar trebui să ﬁe, să facă, să
mânânce, să poarte. Vârsta, mereu problema vârstei. Dincolo de pragurile mentale care trebuie trecute, apar întrebările legate de adaptarea la
ideea de vârstă, de cum să faci tranziţia cu graţie din toate punctele de vedere. Despre asemenea ritualuri ne-am dorit să scriem în această
ediţie dedicată femeilor fascinante la orice decadă. Desigur, există nenumărate posibilităţi, însă noi am ales calea BAZAAR, o reţetă care celebrează de 150 de
ani femeile care şi-au descoperit stilul personal, pe care îl traduc cu eleganţă în toate aspectele vieţii lor, ﬁe că vorbim despre felul în care se
mişcă, îmbracă, vorbesc sau călătoresc şi, cel mai important, indiferent de vârsta biologică.
Pentru un bărbat, legăturile strânse între femei râmân un mister nedescifrat. Felul în care se atrag, în care îşi încredinţează secrete şi îşi
transmit una alteia sfaturi de viaţă. Desigur, şi între bărbaţi există camaraderie, însă gradul de intimitate este dramatic diferit.
La femei există o instituţie a mentoratului care se manifestă natural, fără big fuss. Pentru a surprinde această ipostază, le-am adus laolaltă pe
Emilia Dobrin şi Irina Marinescu, două femei absolut superbe, asumate, în ﬂoarea vârstei, care dialoghează despre bazele prieteniei lor şi despre lucruri
care leagă şi dezleagă generaţii. Iar pentru a întruchipa idealul nostru de feminitate, în apropierea momentului în care va trece în a cincea decadă a vieţii sale,
frumoasa Christy Turlington Burns străluceşte pe coperta acestei ediţii într-o rochie Dior. Energie molipsitoare, soﬁsticare, tinereţe
vibrantă, implicare socială, frumuseţe strălucitoare, toate condimentate cu a dash of daring şi o doză de sex appeal – acestea-s atributele femeilor
BAZAAR pe care le iubim. Deşi le iubim la fel de tare şi pe cele care aleg să posede doar unul, două sau nici măcar unul dintre
aceste atribute. Lumea se schimbă, iar noi ne dorim să ﬁm în pas cu această despărţire de trecut. Subiectul rămâne deschis.
Lectură plăcută!
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LISTA
24 de ore
cu Lauren
Hutton

5

mea

Model, fashion icon și cea mai nouă imagine Bottega Veneta,
Lauren Hutton dezvăluie cum decurge o zi din viața ei.

7

luminatoare în casa din L.A.

cești de ceai la micul dejun

18
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Traducere: IOANA CHIRA

ore de somn

FOTO: PRIN AMABILITATEA LAUREN HUTTON

6

6:30 A.M. Locuiesc atât în
New York, cât și în Los Angeles, așa
că ora de trezire depinde de orașul
în care mă aflu, dar mă trezesc între 6:30 și 8:00.
Dorm doar șase ore pe noapte de când am împlinit 60
de ani. Avem nevoie de mai puțin somn, așa am citit. Dacă
am o zi în care călătoresc sau șofez mult ori fac trekking, încerc
să dorm mai mult. Corpul are nevoie de revigorare. De obicei
mă trezesc fără alarmă. Am dezvoltat o abilitate ciudată: aproape întotdeauna știu cât e ceasul, fie că-i noapte sau zi. Îmi place. Îmi dă senzația unei legături strânse cu viața. 7:30 A.M. După ce mă spăl pe dinți
și îmi pieptăn părul, verific vremea ca să văd cum va fi ziua. Și ca să știu cu
ce mă îmbrac. Apoi îmi fac un machiaj rapid, de șase până la nouă minute.
Folosesc, în principal, linia proprie de machiaj și nu am ritualuri de nici un
fel. De obicei port jeanși, o jachetă și un tricou. Chiar acum port niște ghete
negre Prada fără toc. Rezistă o veșnicie. Perechea asta o am de doi ani. Cumpăr
câte două perechi deodată, ca să am una și când nu se mai fabrică. Jachetele pe
care le port sunt adesea de la Armani, pentru că nu se demodează. Cât despre
jeanși, eu sunt din epoca Levi/Wrangler. Nu prea îmi plac jeanșii fashion-y, ci
doar cei buni, durabili, care îmi stau bine. 8:45 A.M. Îmi ia circa 45 de minute să
plec din casă. Întotdeauna iau micul dejun în oraș. Îmi place să citesc ziarul și să
mi se aducă mâncarea, în timp ce mă destind. Tind să mănânc mereu în aceleași
locuri, aproape de casă, fie în sudul Manhattanului, fie în Venice. Comand un
ceainic mare de ceai English breakfast, dar uneori îmi aduc propriul Taifu, un
Lauren Hutton,
ceai chinezesc foarte puternic. Cafeaua și ceaiul sunt o problemă – trebuie să
într-o excursie în
Tanzania, în 2009
mai reduc consumul. Beau câte cinci cești de ceai dimineața. Acum un an am
început să beau cafea, pentru prima dată în viața mea. Am descoperit o cafea
care îmi place mult, numită cortado [espresso cu lapte cald]. Nu o fac în locul unde iau micul dejun în New York, dar cu
siguranță o au în Venice; comand una pe care o beau acolo și încă una pe care o iau la pachet. La micul dejun mănânc
budincă din fulgi de ovăz și o salată de fructe cu iaurt, miere și nuci, sau huevos rancheros. În L.A. am descoperit un
loc care servește un minunat corn cu semințe și harissa, un ou ochi și rucola. Am o slăbiciune pentru acest fel de
mâncare. Dau la o parte felia mai groasă de pâine. Nu vreau să mănânc prea multă pâine. Mă cântăresc zilnic,
iar dacă descopăr că tind să pun pe mine, încerc să mănânc doar proteine și legume sau doar carbohidrați
și legume. Ideea e să nu amesteci proteinele cu carbohidrații, pentru că atunci te îngrași. Am grijă ce
mănânc trei sau patru zile și imediat mi se modifică greutatea. La micul dejun îmi place să citesc
The New York Times sau The Wall Street Journal sau The Washington Post pentru a afla ce
se mai întâmplă, ce ne-au mai făcut. 10:30 A.M. Programul meu [de muncă] a
devenit extrem de neregulat de când am semnat contractul cu Revlon
în 1973. Înainte de asta, toate joburile de modelling erau la
oră! Merg mult cu metroul. Prefer asta decât
să iau un taxi sau ➤
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Uber, pentru că e mai rapid.
Aleg ce-i mai convenabil şi ce îmi lasă
mai mult timp pentru mine însămi. Încă nu m-am prins
cum funcţionează sistemul de metrou din L.A. Când sunt
acolo, prefer să rămân la mine în cartier. 12:00 P.M. Nu mănânc
la prânz. N-am fost niciodată „o doamnă care dejunează”. Iau un mic
dejun consistent şi sar direct la cină. Mi-ar plăcea să mă obişnuiesc să iau
gustări. Am mereu câteva banane la îndemână şi beau o tonă de apă. Ţin
câte o sticlă de ambele părţi ale patului, în maşină, peste tot. Din când în când
mănânc o pară. 2:00 P.M. Nu am un program ﬁx după-amiaza. De fapt, nu mai
am un program propriu-zis de 25 de ani, dacă nu chiar mai mult. Mă văd cu prietenii, mă duc la ﬁlm sau citesc. Dacă sunt în New York, mă duc la muzee. Încerc
să mă ocup de diverse treburi; multe dintre ele îmi vin pe e-mail, dar sunt destul
de neglijentă în privinţa asta. Nu am nici un cont de social media. Nu-mi place.
Încerc să-mi veriﬁc e-mailurile o dată pe lună sau, cel mult, o dată la două săptămâni.
7:00 P.M. Asta-i ora la care iau cina. Ies şi mă întâlnesc cu prieteni sau mănânc singură,
cu o carte în braţe. În seara asta voi ieşi în oraş cu Anna Deavere Smith. Suntem prietene vechi şi de cele mai multe ori, ea merge într-o direcţie în timp ce eu merg în altă
direcţie, aşa că avem multe de povestit. Am norocul să am mulţi prieteni buni. Toţi fac
diverse lucruri, dar reuşim să ne întâlnim. Mi-e mai uşor să gătesc în L.A. Nu ştiu de ce.
Poate pentru că am luminatoare în tavan peste tot. Am o casă mică pe plaja din Venice,
construită în 1917; are, cred, şapte luminatoare. Fac paste deseori, cu un sos de roşii,
mentă, ardei iute şi portocale. E unul dintre felurile mele favorite. Am o bucătărie
veche drăguţă, cu un cuptor Magic Stove gigantic, din 1934, şi mulţi prieteni vin să
gătească pentru mine şi cu mine. 11:00 P.M. Dacă sunt stresată, încerc să mă conving să fac o baie în loc de duş. Am căzi de baie frumoase şi uleiuri bune. Dacă ies
Lauren Hutton cu Gigi Hadid,
seara în oraş cu prietenii, mă bag în pat la 11 sau 12. Altminteri, mă întind în pat
în culisele show-ului Bottega
Veneta primăvară 2017
de la 8:00 ca să citesc. Prefer să citesc în pat, chiar dacă am auzit că nu-i bine.
Citesc oriunde mă aﬂu. Nu adorm uşor fără să citesc; am avut nopţi în care
am citit câte opt ore. Are acţiune terapeutică. E ca şi când aş călători cu mintea. Citesc orice.
L-am adorat pe Mark Twain de când eram copil. Plus Pound; Cummings; Genghis
Khan: Life, Death, and Resurrection, de John Man;William S. Burroughs, pe care
l-am şi cunoscut. N-ar trebui să citesc seara The Economist sau Times,
dar o fac. Lumea e în ﬂăcări de vreo 10 ani; e greu să mai
adormi după ce citeşti despre asta. Consemnat
de Lauren Christensen

MUST-HAVES PENTRU LAUREN

„Un ruj formidabil pe care
l-am descoperit acum
câteva săptămâni.”
Almost Lipstick, Clinique,
nuanţa Black Honey,
clinique.com, 17 $
20

„Dacă rămân luni de zile la
nord de Ecuator, le folosesc.”
Şerveţele autobronzante
Self-Tanning Natural & Uniform Color, Comodynes,
comodynes.net, 13,99 $/8 buc.
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„Sunt foarte bune
şi rezistă o veşnicie.”
Ghete Prada,
prada.com, 750 $

„Schimb produsele pe care le
folosesc seara, dar de bază rămân
cele de la Ole Henriksen.”
Cremă Invigorating Night
Transformation, Ole Henriksen,
sephora.com, 50 $

„Sunt din epoca
Levi/Wrangler.”
Jeanşi Levi’s 501,
levi.com, 98 $

FOTO: GULIVER/REX FEATURES; PRODUSE: KEVIN SWEENEY/STUDIO D (JEANŞI), RESTUL, PRIN AMABILITATEA DISTRIBUITORILOR; STYLING: JUDITH TREZZA

u mai am un program propriu-zis
de 25 de ani, dacă nu chiar mai mult.“
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DECLARATIV

Unele dintre cele mai [ic op]iuni ale sezonului – piese grafice ce mixeaz`
nuan]e vibrante pe un fundal întunecat. Alege]i o rochie bodycon în dungi, cu
t`ieturi îndr`zne]e în zona umerilor, precum cele din cea mai recent` colec]ie
Diesel, pentru un look city-chic contemporan.

MUST-HAVE

Rochie Diesel, 890 Lei

Roberto Coin semneaz` fiecare crea]ie cu
un rubin – o piatr` pre]ioas` care a fost
înconjurat`, de-a lungul secolelor, de o
multitudine de legende ce îi atribuiau puteri
miraculoase [i care este considerat` [i
ast`zi un simbol al norocului [i bun`st`rii.
Modelele din colec]ia New Barocco sunt
realizate din fir întors, fiind pl`cute la
atingere [i u[or de purtat. Disponibile în trei
nuan]e de aur [i împodobite cu diamante,
bijuteriile pot fi admirate în KULTHO
boutiques.

Br`]`ri din colec]ia
New Barocco,
Roberto Coin

INCANDESCENT
Ad`uga]i un plus de sofisticare oric`rui look cu ajutorul accesoriilor în tonuri
vibrante. O pereche de pantofi kitten heels în nuan]e de roz neon, spre
exemplu, nu ar trebui s` lipseasc` din arsenalul acestui sezon.

FLOWER POWER

FOTO: PRIN AMABILITATEA DISTRIBUITORILOR

Accesoriza]i ]inutele boeme ale sezonului cu ajutorul pieselor cu
imprimeuri florale decorative. Purta]i-le împreun` cu rochii albe
vaporoase sau mixa]i-le cu denim, pentru un impact maxim.

Pantofi Reserved, 119 Lei
Gen]i Guess, 420 Lei/fiecare
22
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Designeri pe val,
cele mai noi obsesii
vestimentare [i
tendin]ele care contează
în acest sezon.

NEWS
Ochelari
Karen Walker,
sunglasscurator.
com, 1.190 Lei

Cercei
Mango,
49 Lei

FADE TO PINK

FOTO: IMAXTREE, PRIN AMABILITATEA DISTRIBUITORILOR

Rozul, una dintre cele
mai evidente tendin]e
ale sezonului, a acaparat
podiumurile primăverii,
la Jil Sander, Valentino,
Céline sau Balenciaga. În
varianta all-pink, deloc
romantică, o rochie cu
rădăcini în moda anilor
’80, cu focus pe zona
umerilor și a taliei, va
deveni o solu]ie extrem
de șic pentru cele mai
inspirate ]inute ale
momentului.

Rochie Emilia
Wickstead,
net-a-porter.com,
1.990 Euro

Geantă
Longchamp,
pre] la cerere

Jil Sander

➤

Sandale Musette, 499 Lei
www.harpersbazaar.ro
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GLAMOUR
FUNC}IONAL

Cercei H&M,
39 Lei

Spiritul inventiv al lui
Leonardo da Vinci a stat la
baza colec]iilor de ceasuri
IWC încă din 1969. Astăzi,
brandul aduce în prim-plan
o reinventare contemporană a modelelor clasice prin
versiuni stylish, perfecte pentru a
acompania cele mai raﬁnate
]inute ale momentului.
Ceas IWC Schaﬀhausen,
disponibil prin Orologeriile Galt

Bluză Liu Jo, 605 Lei

TU{E ECLECTICE

Cea mai recentă
colec]ie Brunello
Cucinelli
îngemănează
elemente glamour
cu cele streetwear.
Încorporând
măiestria artizanală și inova]ia
tehnologică
în realizarea
materialelor,
celebrul brand
italian aduce în
prim-plan siluete
ﬂuide și delicate, cu
o estetică ce se aﬂă
la conﬂuen]a dintre
feminin și masculin.
Pute]i descoperi
acum colec]ia în
magazinul Brunello
Cucinelli din
București.

Fustă Mango, 139 Lei
Rochie Gucci,
10.450 Lei

Street style Săptămâna
Modei de la Paris

UPTOWN CHIC
Loafers Joseph, Casa Frumoasă
Radisson Ladies, 2.250 Lei

Asocieri simple, însă de impact – cu detalii
romantice, precum carourile mici pe poplin, volanele seducătoare sau broderiile
discrete, noile op]iuni daytime couture vă
vor cuceri. Plusa]i cu ajutorul bluzelor sau
rochiilor ce lasă umerii goi, pentru ]inute cu
alură boemă și incitantă.

Cu cât mai mari, cu atât mai bine!
Moda sezonului a făcut o pasiune
pentru accesoriile XXL. De la tote
bags gigantice (Céline) și clasice
supradimensionate (Mulberry), până
la variante extra-large rotunde,
inspirate de scaunele tip pouf
marocane (Balenciaga), și clutchuri de dimensiuni colosale (Loewe),
nimic nu e prea mare în acest sezon.
24
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Céline

Balenciaga

Mulberry

FOTO: IMAXTREE, PRIN AMABILITATEA DISTRIBUITORILOR

SUPERSIZE ME

Loewe

www.harpersbazaar.ro
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BUCHAREST 83-85 CALEA VICTORIEI (FRANCHISEE MAX MARA)

MAXMARA.COM
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Cercei
Isabel
Marant,
The Place X,
1.100 Lei

NOU ÎN ORA{
De curând, renumita casă de modă franţuzească Longchamp a inaugurat
primul său magazin în România, în incinta Băneasa Shopping City. Fondat la
Paris în 1948 de către Jean Cassegrain, brandul a devenit celebru în special
pentru genţile şi accesoriile sale. Întruchipând ﬂerul franţuzesc, prospeţimea şi
creativitatea, Longchamp şi-a păstrat actualitatea şi energia de-a lungul timpului și a venit sezon de sezon cu noi interpretări ale clasicului Le Pliage – un
bestseller al brandului –, alături de multe alte op]iuni extrem de dezirabile.

Rochie 3.1 Phillip Lim, Casa Frumoasă
Radisson Ladies, 2.400 Lei

OPTIMISM

DEBORDANT
Introduce]i în ]inută elemente captivante, precum un accent
de nuan]e neon.
Fie că alege]i
varianta cuminte
și vă opri]i în zona
accesoriilor, sau
vă aventura]i în zona
rochiilor în tonuri de
galben, verde ori roz
fosforescent, iată o ]inută
ce va capta toată aten]ia,
cu siguran]ă.

26
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Bră]ari
Balenciaga,
Mengotti,
pre] la cerere

Pantofi
Mango,
199 Lei

… accesoriile cu detalii boho-chic
din cea mai recentă colec]ie Liu
Jo. Purta]i-le alături de rochii
vaporoase cu volane sau denim,
pentru a oferi note suplimentare
de feminitate lookului.
Sandale Liu Jo, 755 Lei

HAPPY 10TH!
Pentru a marca a 10-a aniversare,
COS a creat o colec]ie-capsulă
formată din 10 piese. Tiparul
ﬁecărui model este realizat ca
un puzzle, astfel încât prima
formă o decide pe a următoarei,
toată întinderea de material ﬁind
folosită pentru a nu exista pierderi.
Aceste metode au condus înspre
o colec]ie epurată, cu volume
căzute, siluete rectilinii și inﬂuen]e
japoneze. Piesele sunt disponibile
în magazine selec]ionate și online,
pe cosstores.com.

FOTO: IMAXTREE, PRIN AMABILITATEA DISTRIBUITORILOR; KEVIN SWEENEY, RICHARD MAJCHRZAK, DON PENNY ŞI JEFFREY WESTBROOK/ STUDIO D;
STYLING (CERCEI ISABEL MARANT ŞI BRĂŢĂRI BALENCIAGA): ANITA SALERNO, JESSIE LIEBMAN, MIAKO KATOH ŞI SABRINA GRANDE
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O B I E C T

A L

DORIN}EI
În culisele creării celei mai noi genți Chanel - Gabrielle.
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Text: LIL BULGAC

FOTO SPREAD: PRIN AMABILITATEA CHANEL.

O

ferind libertate de mişcare, 2.55 – prima geantă
cu baretă de umăr creată de Gabrielle Chanel, în
februarie 1955 (de unde şi denumirea iconicului model) – a revoluţionat lumea modei şi a
accesoriilor atât datorită esteticii ultraşic, cât
şi datorită laturii sale funcţionale. De peste 30 de ani Karl
Lagerfeld continuă această tradiţie şi îmbogăţeşte extraordinarul patrimoniu al casei. Acum, el îi aduce un nou omagiu
lui Coco Chanel odată cu lansarea genţii Gabrielle.
Prezentat pentru prima dată în cadrul show-ului Chanel
primăvară-vară 2017, acest model este o continuare a spiritului futurist al colecţiei. Combinaţia dintre frumuseţe şi
caracter practic, ce deﬁneşte toate genţile Chanel, este perfect întruchipată de noul accesoriu. Montat pe o bază rigidă,
corpul genţii este extrem de uşor şi suplu. Această structură îi
oferă stabilitate perfectă, dar şi o notă practică – purtătoarea îşi
va găsi mereu cu uşurinţă orice obiect în geantă. În acord cu
pledoaria pentru confort făcută mereu de fondatoarea casei,
noua variantă „îmbrăţişează” silueta, se mişcă odată cu ea şi nu
îi îngreunează mişcările. Cordonul ajustabil vine cu un lanţ
dublu întreţesut cu piele atât în varianta de metal auriu, cât
şi în cea de argintiu. Acest detaliu original permite trei feluri
diferite de a purta geanta – pe umăr, transversal de-a lungul
corpului sau în ambele variante în acelaşi timp –, astfel încât ea
se adaptează caracterului purtătoarei, situaţiei sau dispoziţiei.
Realizată din piele patinată, matlasată în clasicul stil al
casei, în variantă uni (albă sau neagră) sau bicoloră (alb/negru, bleumarin/negru, bej/negru), geanta Gabrielle este
disponibilă în versiunea hobo în trei formate: un rucsac,
un shopper şi o poşetă suplă montată pe o carcasă rigidă.
Pentru a evidenţia în mod unic funcţionalitatea şi
multiplele faţete ale genţii, Karl Lagerfeld şi-a asumat
din nou rolul de fotograf şi a ales pentru campanie
patru muze contemporane şi cosmopolite: Kristen
Stewart, Cara Delevingne, Caroline de Maigret şi
Pharrell Williams. „Geanta Gabrielle este inspirată
de ochelarii de realitate virtuală, iar pentru campanie a fost nevoie să aleg persoane foarte conectate!
Oameni ai momentului”, spune designerul. „Toţi au
personalităţi puternice şi sunt foarte diferiţi între ei.
Fiecare poartă geanta Gabrielle în felul său, oferindu-i
o alură diferită”, adaugă el.
Prin intermediul noului accesoriu şi al celor patru muze,
Karl Lagerfeld o readuce în centrul atenţiei pe Gabrielle
Chanel şi îşi reaﬁrmă propria viziune asupra acestei femei
extraordinare care a fost înaintea vremurilor sale şi care
continuă să ﬁe o sursă de inspiraţie. ■
www.harpersbazaar.ro
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1. Sofisticare feminină – una dintre propunerile
stilistice Chanel de a purta geanta Gabrielle (backstage primăvară-vară 2017). 2. Doi în unu – pentru
campania de promovare, Cara Delevingne alege să
poarte două piese în același timp. 3. Making of: un
omagiu adus iconicei Gabrielle „Coco” Chanel pe
platoul de filmare. 4. Caroline de Maigret, în timpul
sedinței foto. 5. Inconfundabila geantă Gabrielle în
variant` bicoloră. 6. Clasicul întâlnește modernul
pe podiumul Chanel primăvară-vară 2017. 7. Kristen
Stewart poartă geanta alături de o little black jacket
Chanel. 8. Feminin/Masculin – Pharrell Williams și
interpretarea sa remarcabilă a stilului Chanel.

4
8

5

7

6
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PIESA-CHEIE
9

1. Colier Brooks
Brothers, 725 Lei

SPORTMAX

2. Rochie-cămaşă
Brunello Cucinelli,
preţ la cerere
3. Bluză Sportmax,
Max Mara,
2.290 Lei

10

4. Cămaşă Diesel,
780 Lei
5. Apă de parfum
Mad Madame,
Juliette Has a Gun,
100 ml, 590 Lei
(Beautik Haute
Parfumerie)

Explorări graﬁce
Printurile geometrice
vor ieşi în evidenţă pe
un fundal ce mixează
alb, roşu şi bleu.

EDITOR’S TIP

Alăturaţi accesorii
declarative pentru un
plus de şic.

6. Fustă Gucci,
14.490 Lei
7. Geantă Gerard
Darel, 1.571 Lei
8. Geantă
Louis Vuitton,
9.700 Lei

13

9. Jeanşi Gerard
Darel, 650 Lei

12
14

11
30
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PROENZA SCHOULER

10. Balerini
Valentino, 3.120 Lei
11. Botine
Balenciaga,
Mengotti,
3.600 Lei
12. Jachetă COS,
590 Lei
13. Pulover
Maison Margiela,
Raionul 4,
3.250 Lei
14. Ceas Lady
Datejust, Rolex,
preţ la cerere

FOTO PODIUM: IMAXTREE, PRIN AMABILITATEA DISTRIBUITORILOR
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PIESACHEIE
4

1. Cercei
Brooks Brothers,
590 Lei
2. Trenci
Burberry,
8.390 Lei

Uniforme urbane

8

4. Rochie-cămaşă
Michael Michael
Kors, 589 Lei

Piese cu alură utilitară,
într-o formulă ultraşic.

7

5. Geantă
J.W. Anderson,
matchesfashion.
com, 7.460 Lei
6. Apă de parfum
Oud, Maison
Francis
Kurkdjian,
70 ml, 1.190 Lei
(Beautik Haute
Parfumerie)

10

EDITOR’S TIP

7. Rucsac
Burberry,
4.950 Lei

O bijuterie
statement, precum
un colier la baza
gâtului, va desăvârşi
acest look.

9

8. Cămaşă
Sportmax,
Max Mara,
1.020 Lei

12

LES COPAINS

11

32
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3. Fustă H&M,
129 Lei

9. Cămaşă
Stefanel,
520 Lei
10. Colier
Balenciaga,
Mengotti,
1.790 Lei
11. Botine
Louis Vuitton,
4.300 Lei
12. Pantaloni
Max Mara
Weekend,
1.040 Lei

FOTO PODIUM: IMAXTREE, PRIN AMABILITATEA DISTRIBUITORILOR
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BOTTEGA VENETA
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PIESACHEIE

6

5

GIADA

7

8

1. Colier Chopard,
preţ la cerere

9

Walk on Water

2. Top Gerard Darel,
243 Lei
3. Apă de parfum
Upper Ten For Her,
Lubin, 100 ml,
690 Lei (Beautik
Haute Parfumerie)

Noul minimalism –
piese simple, cu
detalii moderne şi
alură cool, din satin.

4. Rochie
Barbara Casasola,
net-a-porter.com,
2.005 Euro
5. Ceas Calvin Klein,
Cellini, 980 Lei

12

10

6. Bluză T by
Alexander Wang,
Casa Frumoasă
Radisson Ladies,
2.045 Lei

11

7. Rochie DKNY,
Sport Couture,
730 Lei

9. Clutch Diane von
Furstenberg, Sport
Couture, 520 Lei

FOTO PODIUM: IMAXTREE, PRIN AMABILITATEA DISTRIBUITORILOR

8. Papuci
Balenciaga,
Mengotti, 2.160 Lei

13

10. Eşarfă Gucci,
1.090 Lei
11. Pantaloni Joseph,
Casa Frumoasă
Radisson Ladies,
1.590 Lei

13. Plic Longchamp,
preţ la cerere
14. Pantofi Joseph,
Casa Frumoasă
Radisson Ladies,
1.950 Lei
34
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ROKSANDA

12. Cămaşă Maison
Margiela, Raionul 4,
2.350 Lei

EDITOR’S TIP

Lux sofisticat –
pentru un efect
total, adăugaţi
o pereche de
loafers din
acelaşi material.

14
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Noua Colecţie de Primăvară 2017 de la PANDORA este disponibilă din 16 martie.

BLOOM
ÎNFLOREŞTE
Arată lumii întregi ce te
defineşte, purtând minunate bijuterii
din argint 925, finisate manual.

pandora.net
BUCUREȘTI: AFI Cotroceni, Băneasa Shopping City, București Mall, Mega Mall, ParkLake, Promenada, Plaza România • BUZĂU: Aurora Mall • BRAŞOV: Coresi Shopping Resort
CONSTANŢA: City Park Mall • CLUJ: Polus Center Cluj • IAȘI: Palas Mall • ORADEA: Lotus Center • PLOIEȘTI: AFI Palace Ploieşti • SIBIU: Strada Nicolae Bălcescu • TIMIȘOARA: Iulius Mall

HB.indd 1
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BIJOUX
FRUMOASELE CLASICE
Cele mai sclipitoare bijuterii ale momentului întâlnesc
imaginile iconice din bogata arhivă BAZAAR.
Ilustrații de Keszeg Ágnes

MOȘTENIRI
PRE}IOASE

Inele din colecţia
Three Colors of
Love, pandantiv
cu safire
Impératrice,
din colecţia Imperial,
şi pandantiv cu
smaralde Impératrice,
din colecţia Imperial,
toate Fabergé
Disponibile prin Cellini
36
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Decembrie 1958
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GRAPHIC
DESIGN

Brăţară Aurora
(purtată la gât),
Lia Di Gregorio
Cercei Stratus,
Tilda Biehn
Disponibile
prin Madison
Perfumery
www.harpersbazaar.ro
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Aprilie 1965
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LES GRANDES DAMES

Noiembrie 1950
38
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Cercei, pandantiv şi inel
(purtat ca brăţară), din
colecţia primăvară 2017,
toate Pandora
www.harpersbazaar.ro
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Septembrie 1992

ERA SUPERMODELELOR

Cercei, choker şi pandantiv,
din colecţia Ton Joli, toate
Pasquale Bruni
Disponibile prin Orologeriile Galt

www.harpersbazaar.ro
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HEPBURN. AUDREY
HEPBURN

Aprilie 1956
40
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Cercei din colecţia New
Barocco şi pandantiv din
colecţia Princess Flower,
toate Roberto Coin
Disponibile prin Kultho
boutiques

www.harpersbazaar.ro
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Octombrie 1932
www.harpersbazaar.ro
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JAZZ AND THE CITY
Brăţară (purtată la gât) şi
cercei, toate Teilor
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BIJUTERII DE PRIM~VAR~
S`rb`tori]i anotimpul energiei pozitive oferind str`lucire oric`rui look prin alegerea
noilor bijuterii din Colec]ia de Prim`var` de la PANDORA. Cu un design modern,
inelele, cerceii, talismanele [i br`]`rile sunt inspirate din frumuse]ea naturii. De o elegan]` atemporal`, finisate manual [i realizate din materiale de cea mai înalt` calitate,
piesele-cheie ale colec]iei au în centru elemente florale delicate, sclipiri vii de culori
[i pasteluri perlate, care vor ad`uga o not` feminin` ]inutei.

ELEGAN}~ CONTEMPORAN~
Designul delicat, ]es`turile fine [i detaliile rafinate definesc noile colec]ii Pronovias
[i Atelier Pronovias, create de designerul Hervé Moreau. Direc]iile noului sezon pun
în valoare silueta feminin`, în nuan]e de alb completate de detalii metalice, pentru
un look sofisticat. Pute]i alege rochia perfect` din gama Convertible Dresses, care
v` ofer` posibilitatea de a mixa ingenios fusta [i corsetul [i de a ob]ine astfel o
combina]ie unic`. Preview-ul colec]iei 2018 Pronovias [i Atelier Pronovias este
disponibil în curând în showroomul din Bucure[ti (Calea Victoriei 44-46) [i online,
pe www.pronovias.com/ro.

DAY TO NIGHT
Elegant`, dar neostentativ`, cu un design atemporal, u[or de purtat
[i extrem de feminin`, geanta Uptown Beauty de la Folli Follie va
acompania cu succes atât ]inutele de zi, cât [i pe cele de sear`.
Alege]i o variant` în tonuri de ro[u profund pentru a completa cele
mai [ic lookuri ale prim`verii. Disponibil` în magazinele Folli Follie
din B`neasa Shopping City [i AFI Palace Cotroceni.

FOTO: PRIN AMABILITATEA DISTRIBUITORILOR

E[arf` din colec]ia Reverie,
Efemere

DEFINI}IA RAFINAMENTULUI
O afirma]ie despre elegan]` [i sofisticare, e[arfa din m`tase reprezint` una dintre
cele mai simple modalit`]i de a personaliza o ]inut`. Aceast` pies` poate deveni o
extensie a personalit`]ii purt`toarei, a[a cum î[i propune cea mai recent` colec]ie
a brandului românesc Efemere. Intitulat` Reverie, ea aduce în prim-plan delicate]ea
[i unicitatea feminin`. De inspira]ie suprarealist`, fiecare tablou-e[arf` reprezint` o
transpunere pe m`tase a picturilor artistului Hamid Nicola Katrib, cunoscut pentru
nonconformismul cu care î[i a[terne gândurile pe pânz`. www.efemere.com
42
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Reguli de bună
purtare, expert shopping
tips şi cele mai hot idei
de împrospătare a
garderobei. Stilul
personal începe aici!

STYLE

Ochelari Kuboraum,
sunglasscurator.com, 1.226 Lei

DENIM REMIX
Cercel Stella
McCartney,
The Place X,
pre] la cerere

FOTO: FOTO: IMAXTREE, PRIN AMABILITATEA DISTRIBUITORILOR

Jachetă Marques' Almeida,
farfetch.com, 600 Euro

Geantă Longchamp,
2.890 Lei

DENIM CU DENIM

Ce poate ﬁ mai cool și mai
la îndemână în acest sezon
decât o ]inută compusă din
mai multe straturi de denim?
Opta]i pentru piese în aceeași
nuan]ă de indigo sau sparge]i
tiparele și mixa]i cât mai
multe texturi și nuan]e – rezultatul va ﬁ, în mod sigur,
spectaculos.

Pantaloni Marni,
Casa Frumoasă
Radisson Ladies,
2.150 Lei

Sandale Giuseppe
Zanotti, Distinto,
3.400 Lei

Ada Kokosar

Pagini realizate de COSMIN FLOREA
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STYLE
MANTOUL
ROCHIA-SALOPET~

UNDERCOVER
Cea mai versatil` pies` este mantoul din denim, prezent în acest sezon în ipostaze relaxate, de inspira]ie japoneză sau oversized. Îl pute]i
purta peste o rochie-furou din mătase și accesoriza discret cu o
pereche de pantoﬁ
tip mules, pentru o
doză de soﬁsticare
cu efect imediat.

Inel COS,
78 Lei

Cercei Ellery,
matchesfashion.
com, 1.145 Lei

UTILITY CHIC
Această piesă
clasică deloc de
neglijat capătă noi
valen]e alături de
o helancă și accesorii din zona
minimalistă.

Mantou
Pull&Bear,
210 Lei

Geantă Maison
Margiela, Raionul
4, 5.915 Lei

Street style
S`pt`mâna
Modei de
la Londra

Rochie See by Chloé,
matchesfashion.com,
1.440 Lei
Pantofi Sportmax,
Max Mara,
2.240 Lei

Mantou M.I.H
Jeans, net-a-porter.
com, 560 Euro

CEC ÎN ALB

Pantofi Uterqüe, 430 Lei
Street style
S`pt`mâna
Modei de
la Paris

Helancă Michael Kors
Collection, 1.865 Lei

Bluză A.W.A.K.E.,
net-a-porter.com,
466 Euro

Jeanşi Ellery,
matchesfashion.com,
3.250 Lei

VOLANE
Cămaşă MSGM,
Casa Frumoasă Radisson
Ladies, 1.185 Lei

Bluză H&M,
140 Lei
Bluză COS,
360 Lei
44

Jeanşi Zara,
130 Lei

GET YOUR FRILLS
Street
style
S`pt`mâna
Modei de
la Londra

Lăsa]i-vă cucerită de jocul
volanelor din denim și
mixa]i-le cu piese basic
în culori neutre, pentru o
apari]ie ce vă va scoate
din anonimat.

Pantofi Gucci,
4.050 Lei

FOTO: IMAXTREE, PRIN AMABILITATEA DISTRIBUITORILOR

Încerca]i noile variante de topuri cu volum și
linii epurate, ce vor duce întregul ansamblu
într-o zonă extrem de actuală.
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THE JEAN SCENE

Street style
S`pt`mâna
Modei de
la Paris

BAZAAR stă de vorbă cu doi designeri
români în ale căror colecţii denimul e prezent
în ipostaze extrem de dezirabile.

ANA FLOREA, AFMF

PALAZZO

Cămaşă
Diesel Black
Gold, 906 Lei
Corset Beaufille,
modaoperandi.com,
390 Euro

Ce s-a aflat la originea
noii colecţii? La originea

oricărui proiect AFMF se aﬂă
libertatea, iar în acest sezon
m-am oprit la sentimentul de
libertate speciﬁc anilor ’70, la
the hippies, festivaluri, mişcări
sociale, printuri juxtapuse şi,
bineînţeles, nelipsitul denim.
Piesa-cheie a colecţiei:

Pantofi Zara,
200 Lei

Chiar dacă îmi este greu să mă rezum
la o singură piesă, şi de această
dată câştigă denimul, mai precis,
jacheta supradimensionată
din denim.
Cea mai stylish metodă
de a o purta: Cu liber-

tate, peste o rochie din
mătase cu imprimeu şi cu
o pereche de ciocate.
Prima piesă din denim
din garderobă a fost… O

pereche de pantaloni Levi’s albi, pe care am primit-o de la
o mătuşă care locuia în Germania; eram foarte mândră, nu
avea nimeni din Deva aşa ceva pe vremea aceea.

PERFECT
MATCH

Efort minim, impact
maxim. Răsuci]i o
pereche de jeanși
tip palazzo, cât să
vă pună în valoare
glezna, și mixa]i-i cu
o cămașă oversized
peste care suprapune]i un corset,
pentru o apari]ie
extrem de fresh.

CRISTINA SĂVULESCU, SEEN

Jeanşi Liu Jo,
preţ la cerere

EDGY NOTES
Sandale
Diesel,
980 Lei

Primăvara aceasta nu
ocoli]i extravagan]ele și
da]i o șansă accesoriilor
cu aplica]ii metalice, precum inelele sau ]intele.

ideea de dualitate, de puzzle.
Fiecare piesă are un tip de
ambiguitate, pentru că am
schimbat rolurile masculin/feminin. Seen reprezintă
legătura dintre formele speciﬁc
urbane şi energiile individului
contemporan.
Piesa-cheie a colecţiei:

Jeanşii cu două feţe, inspiraţi din
estetica pantalonilor bondage.
Cea mai stylish metodă de a
o purta: Mi-ar plăcea să îi văd

Geantă
Reserved,
90 Lei

purtaţi cu o cămaşă din mătase cu
spatele gol, pentru o ieşire triumfală
din scenă.
Prima piesă din denim din
garderobă a fost… Îmi amintesc

Choker
Manokhi,
350 Lei

perfect prima pereche de jeanşi.
Cred că aveam 6 ani, erau nişte
jeanşi roz, pe care i-am scurtat pentru a-i face păpuşii mele Cristina, o
Barbie mulatră, o pereche identică.

Jeanşi Seen,
pre] la cerere

FOTO: IMAXTREE; BIANCA LUPŞA (ANCA FLOREA), IULIAN NAN (CRISTINA SĂVULESCU); PRIN
AMABILITATEA DISTRIBUITORILOR.

Ce s-a aflat la originea noii
colecţii? Am pornit de la

Jeanşi Guess,
625 Lei

46

Jachetă
AFMF,
600 Lei
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IDEI

{IC
Trei abordări originale
ale stilului personal, șase piese-cheie
cu potențial de a deveni noile clasice.
Fotografii de Iulian Nan
Realizat de Cosmin Florea
Text: Diana Mărășoiu

ROCHIA CU IMPRIMEU FLORAL
Extrem de îndrăgită de designeri în
ultimele sezoane, această piesă revine
într-o formulă actualizată atât grafic,
cât și ca siluetă. O geantă în același
spirit grafic va întregi ideal ]inuta.
Rochie Sportmax, Max Mara, 1.740 Lei
Geantă Furla, 1.670 Lei
Brățară Mango, 70 Lei
48
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MEDINE POP,
cofondator WeDine
„Tendințele au un impact foarte mare
asupra stilului meu prin faptul că încerc,
pe cât de mult posibil, să le evit”, spune
Medine cu siguranța și (auto)ironia care
o caracterizează. „Informația circulă atât
de repede, încât îmi dau seama că atunci
când eu descopăr ceva, alte câteva sute
de mii de femei au descoperit acel ceva
într-un timp apropiat. Acesta-i și motivul pentru care îmi vine tot mai greu
să mai cumpăr din magazine alte piese în
afara celor basic. Recurg adesea la
second hand-uri, chiar dacă și second
hand-ul a devenit un trend în sine”,
explică ea. Îi place să combine „banale
piese contemporane cu sfidătoare croiuri
din alte vremuri” și să aibă asupra ei
detalii doar de ea știute: „o bijuterie
scumpă, o căptușeală istorică, un tatuaj”.
Și când vine vorba despre style icon-uri,
Medine preferă femeile „atipice, ne-standardizate”: „Îmi place teribil reinventarea
stilistică a lui Isabelle Huppert, care îmi
pare că reprezintă toate valorile stilistice
franțuzești, prin mixul de clasic sofisticat
cu accente de upper-cool modern. Spre
exemplu, accesorizarea ultimelor lookuri
cu câte un «ear adornment» Repossi e,
pentru mine, un statement în sine.”
CĂMAȘA DESTRUCTURATĂ
Pentru că moda sezonului ia o înfă]ișare
relaxată, designerii nu au putut trece cu
vederea cămașa clasic` în dungi. Variantele
oversized sau cu volume destructurate
operează ca piese basic, dar în același timp
atrag toată aten]ia. Pentru un plus de modernitate, suprapune]i două cămăși cu lungimi
diferite și alătura]i-le unor jeanși vintage.
Trenci Burberry, 7.995 Lei
Jeanși, 2.540 Lei, și cămașă (deasupra), 2.540 Lei,
ambele Dsquared2, Mengotti
Cămașă (dedesubt), 150 Lei, și botine,
200 Lei, ambele Zara
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MANTOUL DIN DENIM
Purtat cu nonșalan]ă cu un cordon
prins în talie, acesta poate deveni
nu doar cea mai utilă, ci și cea
mai stylish piesă din garderoba
sezonului. Alătura]i-l unui top din
mătase și unor leggings cu detalii
florale, pentru un plus de confort șic.
Mantou Balenciaga,
Mengotti, 4.450 Lei
Bluză Max Mara, 930 Lei
Pantaloni, 6.140 Lei, și mocasini,
2.820 Lei, ambele Gucci
Cercei Zara, 60 Lei
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MARIA MORA,
PR & performer
„Sunt într-o perioadă a stilului funcţional,
comod, uşor minimalist, aproape invizibil,
cu un twist masculin”, mărturiseşte Maria.
„Un gen de stil care nu cred că place la o
primă privire, dar devine foarte plăcut şi
surprinzător odată ce te apropii. Câteodată
mă simt ca o mamaie de Bruxelles. Cred
că aş putea fi etichetată pe stradă ca hipsteriţă. Protohipsteriţă”, adaugă ea. Pentru
că a adus în discuţie oraşul, am întrebat-o
cum şi-a pus amprenta Bucureştiul asupra
stilului ei: „Nu consider că Bucureştiul mă
influenţează, ci mai degrabă îmi provoacă
trăiri şi emoţii de tot felul. Şi asta se reflectă
în stilul meu.” Căutând repere în zona
artelor, i-a plăcut mult de Ioana Nemeş
– „de ea şi de obsesiile ei aproape extravagante, retro-futuriste în fashion, alături de
disciplina şi rigurozitatea cu care activa în
mediul artistic şi scenariile ei enigmatice
şi ficţionale” – şi o apreciază pe Alexandra
Pirici pentru lookul s`u cu elemente
decorative abstracte.

VESTA CHIMONO
O variantă excelentă pentru a
înlocui clasicul sacou. Mixa]i cu
o pereche de pantaloni largi și
accesorii statement, pentru a crea
un look func]ional și versatil.
Vestă Sportmax,
Max Mara, 2.340 Lei
Pantaloni Burberry, 2.895 Lei
Cercei Mango, 50 Lei
www.harpersbazaar.ro
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SACOUL DECONSTRUIT
Nimic nu se compară cu un
sacou oversized deconstruit,
capabil să scoată din anonimat
orice ]inută. Completa]i cu
ochelari ’90s și pantofi cu
platformă XXL și asuma]i-vă
rolul de street style star.
Sacou Seen, 1.780 Lei
Ochelari Burberry, 860 Lei
52
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AIDA ECONOMU,
actriță
„Firesc, discret și melancolic” sunt
cele trei atribute pe care Aida le
folosește pentru a-și descrie stilul
vestimentar. Nu se raportează
la filme prin prisma premiilor
câștigate sau a rolurilor în care s-ar
vedea, dar ne-a mărturisit că, dacă
s-ar fi născut film, și-ar fi dorit să
fie Unde la soare e frig (regia: Bogdan
Dumitrescu-Dreyer), „un filmpoezie românesc absolut superb”.
Iar dacă s-ar fi născut în altă
țară – Persona (Ingmar Bergman).
Pentru aparițiile în filme și pe
covorul roșu, pe primul loc în topul
actrițelor admirate se află Charlotte
Rampling: „Are nerv, talent, mister,
charismă – le poți vedea în fiecare
cusătură a hainelor pe care le poartă
și în fiecare șuviță din coafura care
îi încadrează fața.”

TRENCIUL DIN IN
Miza]i pe elegan]a desăvârșită a
unui trenci alb din in și alătura]i-l
unui ansamblu format din
piese cu texturi la fel de
prietenoase. O pereche
de balerini din piele foarte
fină va atribui note
moderne ]inutei.
Trenci, 1.850 Lei, și pantaloni,
610 Lei, ambele Max&Co.
Helancă Max Mara, 1.050 Lei
Pantofi Céline, din garderoba personal`
Makeup: Tania Cozma
Hairstyling: Diana Mogoș/Haze
Hairdressers
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Geantă
Maison
Margiela,
Raionul 4,
8.165 Lei

Cercei
Mango,
29 Lei

Bluză Zara,
99 Lei

Editorii BAZAAR aleg tendințele
și piesele lor favorite
din colecțiile sezonului.

B
A
N

I

Bluză Étoile Isabel Marant
Marant,
The Place X, 1.808 Lei

O R CE

A

STELLA McCARTNEY

EDITORS’
CHOICES
INSPIRA}IE

„Fashion icon al anilor
’80, Sade Adu a cucerit prin stilul său vestimentar nonșalant,
relaxat, cu elemente
senzuale.”

Apă de toaletă Eau de
Lavande, Diptyque,
100 ml, 390 Lei (Beautik
Haute Parfumerie)

Pălărie
Filu Hats,
matchesfashion.
com, 2.690 Lei

Papuci Balenciaga,
Mengotti, 2.450 lei

Rochie Stella
McCartney,
The Place X,
4.160 Lei

NOUL
ROMANTISM

FASHION EDITOR
„M-am îndrăgostit
iremediabil de noile
bluze și rochii din
poplin sau in cu
broderie spartă și de
pantalonii largi cu
talie înaltă și dungi
ﬁne. Mă duc cu gândul la zilele lungi de
vară în Provence,
minunat surprinse în
fotograﬁile lui David
Hamilton.”

Croieli loose fit, mâneci voluminoase și o paletă neutră, pentru o
escapadă stilistică în Provence.
Pantaloni Jacquemus,
net-a-porter.com, 430 Euro

„Variante confortabile,
precum balerini din
piele ﬁnă sau papuci
din satin.”

Brăţară Céline,
celine.com,
450 Euro

STYLIST’S TIP

Balerini Mango, 199 Lei
54
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Pantaloni
COS, preţ la
cerere

„Mizaţi pe sofisticarea
adusă de bijuterii
spectaculoase cu detalii
din marmură sau de
cercei mici, circulari. ”

Geantă
Gerard
Darel,
1.450 Lei

JACQUEMUS

ACCESORIILE
PERFECTE

Rochie
Simone Rocha,
matchesfashion.
com, 6.780 Lei

FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES, PODIUM: IMAXTREE,
PORTRET: ARHIVA PERSONALĂ; PRIN AMABILITATEA DISTRIBUITORILOR
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Ochelari
Pawaka,
sunglasscurator.
com, 1.625 Lei

Extract de parfum
Rosa Nigra, Unum,
100 ml, 790 Lei (Beautik
Haute Parfumerie)

Cercei Mango,
50 Lei

Geantă Balenciaga, Mengotti, 5.400 Lei

SMIN F
L

OR

CO

EA

INSPIRA}IE

„Loretta Young, una dintre cele
mai frumoase și celebrate actri]e
ale vechiului Hollywood, în timpul
ﬁlmărilor pentru comedia The
Doctor Takes a Wife (1940).”

STYLIST’S TIP

Fustă Gucci,
4.430 Lei

JUNIOR STYLIST
„Fascina]ia mea pentru dungi are rădăcini
extrem de adânci,
lucru care mi-a permis
să redescopăr și să
experimentez în timp
nenumărate posibilită]i
de a le mixa.”

Bluză
MSGM,
Casa
Frumoasă
Radisson
Ladies,
1.850 Lei

PROENZA SCHOULER

„Cea mai rapidă cale către
acest look – creaţi un
ansamblu format din cel
puţin trei piese cu printuri
geometrice diferite.”

Pantofi Gray Matters,
modaoperandi.com, 594 Euro

FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES, PODIUM: IMAXTREE,
ARHIVA PERSONALĂ, PRIN AMABILITATEA DISTRIBUITORILOR

Bluză H&M, 160 Lei

RIGHT
STRIPES

Rochie Monse,
net-a-porter.
com, 1.390 Euro

Geantă
Gerard
Darel,
1.470 Lei

Variațiuni de jocuri grafice în
dungi, pentru un sezon dinamic.
ACCESORIILE PERFECTE

„Ideile simple sunt cele mai de efect.
Iar când acestea se concretizează sub
forma unor pantoﬁ cu toc geometric,
nu poate rezulta decât o apari]ie
captivantă.”
Pantofi Sportmax,
Max Mara,
2.500 Lei
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Pantaloni
Mango,
180 Lei

Trenci
Sportmax,
Max Mara, 5.500 Lei
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ANA CHI
IO

RA

Apă de parfum
Jeux de Peau,
Serge Lutens,
50 ml, 490 Lei
(Beautik Haute
Parfumerie)

Cercei COS,
99 Lei

ACCESORIILE
PERFECTE

„Bijuterii sculpturale,
pentru un plus de impact. “

EDITOR
COORDONATOR
„Volume sau lungimi
exagerate, asimetrii, decupaje ori volane – dacă-i
vorba despre mâneci,
toate aceste op]iuni sunt
bine-venite. În noul sezon, ele devin un veritabil
game-changer în
garderoba personală.”

Jachetă COS, 350 Lei

LOEWE

Rochie-cămaşă
Palmer/Harding,
matchesfashion.com,
2.090 Lei
Geantă-plic
Liu Jo,
356 Lei

INSPIRA}IE

STYLIST’S
TIP

„Jucaţi-vă
inteligent cu proporţiile, alăturând
pantaloni palazzo
cu talie înaltă
sau o variantă
cropped.. “

Bluză Iro, Sport
Couture, 1.810 Lei

ASUL DIN
MÂNEC~
Mânecile statement adaugă
extra flair garderobei de sezon.

Geantă
Gerard Darel,
1.571 Lei
Pantaloni
Valentino,
3.120 Lei

FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES, PODIUM: IMAXTREE,
ARHIVA PERSONALĂ, PRIN AMABILITATEA DISTRIBUITORILOR

Pantofi
Prada,
Mengotti,
2.550 Lei

MARNI

„Lauren Bacall
știa ce înseamnă
un strop de
spectacol în
portofoliul
stilistic.“

Inel Louis Vuitton,
pre] la cerere
Pantaloni
Sportmax,
Max Mara,
1.180 Lei
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Sandale Dolce&Gabbana,
2.690 Lei
Bluză Valentino,
4.020 Lei

Blush Giardini
Italiani,
Collistar,
49 Lei
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BAZAAR X MUSETTE
Geantă din piele cu
aplicații și sandale
din piele cu baretă
din satin, ambele din
colecția Musette
primăvară-vară 2017

THE

MUST-HAVES
PANTALONI JOSEPH

Completați cu succes cele mai șic ținute ale sezonului cu
ajutorul accesoriilor stylish și moderne, cu detalii clasice
reinventate, din noua colecție Musette.
Fotografii de Manole Sava
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CĂMAȘĂ OFF WHITE, FUSTĂ H&M

Genți din piele cu
lanț auriu și pantofi
decupați, toate din
colecția Musette
primăvară-vară 2017
www.harpersbazaar.ro
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Genți din piele și
sandale din piele
aurie, toate din
colecția Musette
primăvară-vară 2017
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BLUZĂ ȘI PANTALONI, AMBELE STEFANEL, CERCEI BIJOU BRIGITTE, BRĂȚĂRI ALDO

BAZAAR X MUSETTE
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JACHETĂ ȘI JEANȘI, AMBELE MCQ ALEXANDER McQUEEN

Geantă din piele
argintie și sandale cu
platformă și barete
din satin, ambele din
colecția Musette
primăvară-vară 2017

Model: Laura Dumitru/MRA Models
Makeup & Hairstyling: Adina Vlad
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FASCINANT~
la orice vârstă

Cum să transformați piesele-cheie
ale sezonului în atuuri stilistice.

MONSE

ROCHIA MIDI CU IMPRIMEU
GRAFIC Revenind la minimalism,

ROCHIA CU
PRINT FLORAL
CĂMAȘA

BROCART

ALL THINGS BROCADE Ce păre-

CĂMAȘA De la Balenciaga şi

ROCHIA CU PRINT FLORAL Din când în când uitaţi de minimalism pentru a vă aventura în zona imprimeurilor ﬂorale.
Preferatele noastre sunt cele cu vibe retro (Prada, Gucci, Balenciaga,
Miu Miu). Dacă aveţi 20 de ani, nu ezitaţi să purtaţi rochia într-o notă
HARPER’S BAZAAR
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ROCHIA MIDI
CU IMPRIMEU
GRAFIC
MARNI

JOSEPH

Monse la Céline şi Joseph, banala
cămaş` a devenit un hit surprinzător
pe podiumuri. La 20 de ani, optaţi
TRENCIUL
pentru variantele cu mâneci supradimensionate şi purtaţi-le cu câţiva
nasturi închişi greşit (da, chiar aşa),
pentru o tuşă de nonşalanţă. La 30
de ani, încercaţi un joc subtil de seducţie şi alegeţi variante care dezgolesc discret umărul. Iar după 40, o
pereche de sandale kitten heels cu şiret şi nişte pantaloni bărb`teşti cu
pense în talie vor crea un joc masculin/feminin de efect.

64

cele mai dezirabile opţiuni ale sezonului
sunt rochiile ﬂuide cu imprimeu graﬁc, contrastant (Roksanda, Marni). Din
mătase, cu un aspect satinat, tăieturi \n
bie sau spaghetti straps, această variantă de
inﬂuenţă ’90s poate ﬁ purtată la 20 de
ani cu o pereche de Converse şi o traistă
XXL Céline. Alăturându-i un top cu
mâneci extralungi, cercei desperecheaţi
(Prabal Gurung) şi o geantă micro
(Chloé sau Hermès), obţineţi o ţinută de
zi ultraşic. Vreţi s-o purtaţi la un cocktail
party? Înlocuiţi topul cu o cămaşă albă
cu mâneci balon şi accesorizaţi cu cercei
supradimensionaţi cu un design arhitectural şi flats din piele întoarsă.

re aveţi despre o piesă cu imprimeu
leopard mixată cu una din lamé sau
brocart? Uneori, mismatch-ul e cea
mai soﬁsticată opţiune. La 20 de ani îndrăzniţi să purtaţi un deux-pièces din brocart (fusta mini, bineînţeles) cu un choker
ﬁn, o pereche de balerini cu print wild
şi un bucket bag. Înlocuiţi chokerul cu un
cercel mono, iar fusta mini cu una midi
la 30-40 de ani, în timp ce la 50, asocierea dintre un mantou somptuos din
brocart şi o rochie sau o fustă plisată cu o
pereche de kitten heels vă va oferi o doză
serioasă de şic.

TRENCIUL Cu siguranţă aveţi deja în
garderobă această piesă mereu şic, dar pe
podiumurile sezonului şi-au făcut apariţia variante reinterpretate extrem
de stylish, precum cele deconstruite (Michael Kors, Vetements, Maison
Margiela) sau supradimensionate (Joseph, Marni). Registrul stilistic e neschimbat, doar că în locul unei cămăşi clasice, optaţi pentru o variantă
cu manşete şi gulere XL. Dacă aveţi 60-70 de ani, regulile rămân aceleaşi
– purtaţi trenciul cu pantaloni largi cu talie înaltă sau o fustă midi cloş
şi accesorizaţi cu o eşarfă din mătase şi o geantă camel tip poştaş. Până la
urmă, clasic este fantastic! ■

Pagini realizate de INA BORCEA

FOTO: IMAXTREE

obişnuiam să o îmbrăcăm în contexte sporty capătă atribute über-cool
odată cu reinterpretările din acest
sezon (Alyx, Hood by Air). Dacă
sunteţi încă în perioada young &
restless, purtaţi sweatshirt-ul împreună
cu o fustă mini asimetrică, parte
peste parte, şi accesorii cu detalii
athleisure. Iar când vreţi să ieşiţi în
evidenţă cu orice preţ, mixaţi-l cu
jeanşi drepţi cu talie înaltă, mules cu
toc midi şi vârf ascuţit, şi o pălărie
supradimensionată. Imposibil de
inclus în garderobă dacă aveţi 50+?
Nu şi dacă-l asociaţi cu un trenci
purtat lejer, deschis la toţi nasturii,
şi o pereche de pantaloni clasici,
uşor evazaţi.

modernă şi cool, alăturând o jachetă din
piele. Mai târziu, o pereche de ochelari
statement (Marni sau Versace) la 40 de ani
sau o jachetă cu mâneci împodobite cu
pene (Prada) şi o geantă din piele exotică (Bottega Veneta sau Burberry) la
50+ vor înnobila ţinuta.

ERDEM

SWEATSHIRT-UL CU
MESAJ Piesa basic pe care

GUCCI

Edictele cu privire la ce avem şi ce nu
avem „voie” să purtăm la o anumită
vârstă sunt făcute pentru a ﬁ încălcate, după cum dovedesc constant
femei ca Iris Apfel, Susan Sarandon,
Tilda Swinton şi Kate Moss. Dar a
purta ceea ce ne stă bine la vârsta
respectivă – o chestiune care ţine
de temperament, experienţă şi felul
în care corpul s-a transformat de-a
lungul anilor – ar trebui să rămână
o regulă. Iată cum să folosiţi în propriul avantaj unele dintre cele mai
hot piese ale sezonului.
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Traistă
H&M Conscious,
preţ la cerere

Linda
Tol

EDITOR’S TIP

Optaţi pentru o
fustă midi, fluidă,
pentru a accentua
efectul easy
breezy al
ţinutei.

Fustă Astraet,
farfetch.com,
387 Euro
Rochie
Balenciaga,
Mengotti,
4.925 Lei

Piese în nuanţe
bleu ciel şi
dungi fine,
ce invită la
vacanţă.

PROENZA SCHOULER

Rucsac
H&M Studio,
80 Lei

Top KTZ,
farfetch.com,
272 Euro

Sandale MM6
Maison Margiela,

FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES (2), PODIUM: IMAXTREE, OBIECTE PRIN BUNĂVOINŢA DISTRIBUITORILOR

farfetch.com,
468 Euro
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Inel Marco
Bicego,
Kultho,
preţ la
cerere

20ani

Bluză Mango,
49 Lei i

Noul streetwear
luxe: un sweatshirt cu mesaj,
Jachetă Joseph,
Casa Frumoasă
purtat cu o fusRadisson Ladies,
5.869 Lei
tă asimetrică.

EDITOR’S TIP

Alăturaţi o fustă
parte peste parte,
cu un efect deconstruit, pentru un
accent cool.

Fustă Sacai,
net-a-porter.
com,
767 Euro

Pantofi sport
Céline, celine.com,
420 Euro

Bluză Zara,
149 Lei

Pantaloni
Balenciaga,
Mengotti,
2.675 Lei

Zoë
Kravitz

Cercei Mango,
159 Lei

Colier
Louis Vuitton,
preţ la cerere

Apă de parfum
L’Ombre dans l’Eau,
Diptyque, 75 ml,
590 Lei (Beautik
Haute Parfumerie)

CÉLINE

30ani

Cercei
Louis
Vuitton,
2.220 Lei
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FASCINANT~
la orice vârstă
Geantă
Louis Vuitton,
14.000 Lei

EDITOR’S TIP

Accesorizaţi cu
o geantă midi,
cu o formă
structurată.
Bluză Prada,
Mengotti,
6.572 Lei
Fustă Mango,
159 Lei

Rochie Gucci,
12.238 Lei

Pantofi The Row,
matchesfashion.
com, 3.390 Lei

Ochelari Stella
McCartney,
net-a-porter.com,
190 Euro

Colier
Cozette
Boutique,
770 Lei

Cămaşă H&M
Conscious,
359 Lei

Apă de parfum
Pop Collection,
Costume
National, 75 ml,
590 Lei
(Beautik Haute
Parfumerie)

50ani

O combinaţie
de efect între o
rochie fluidă şi o
bluză cu mâneci
bufante în nuanţe
contrastante.
Fustă
DKNY,
Sport
Couture,
1.817 Lei

Cercei
Uterqüe,
229 Lei

Geantă Louis
Vuitton,
13.900 Lei

Cămaşă
Marc Jacobs,
Sport Couture,
1.654 Lei

Inel
Thomas
Sabo, B&B
Collection,
320 Lei

PRADA

EDITOR’S TIP
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Emma
Thompson

Rochie Manning
Cartell, farfetch.
com, 719 Euro

O geantă cu un
print grafic în alb
şi negru va atribui
un plus de impact
ţinutei.

FOTO SPREAD: GULIVER/GETTY IMAGES (2), PODIUM: IMAXTREE, OBIECTE PRIN AMABILITATEA DISTRIBUITORILOR

Un mix eclectic
de piese ultrafeminine cu
imprimeuri
florale
grafice.

Pantofi Aquazzura,
matchesfashion.
com, 2.810 Lei

Top Marni,
marni.com,
719 Euro

40ani
ROKSANDA

Cercei Oliver
Weber, B&B
Collection,
250 Lei

Chloë
Sevigny

www.harpersbazaar.ro
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Fustă Ermanno
Scervino,
1.958 Lei

Rochie Red
Valentino,
Sport Couture,
5.543 Lei

Ceas Longines,
Cellini, 8.820 Lei

EDITOR’S TIP

Pentru o ţinută de
zi şic, alăturaţi un
top cu fire metalice
unei fuste cu
pattern floral.

Top Vanessa
Seward,
net-a-porter.com,
230 Euro

Isabelle
Huppert

MICHAEL KORS

60ani

Geantă
Dolce&Gabbana,
13.370 Lei

Mixaţi cu încredere
Colier
un mantou din
Dolce&Gabbana,
brocart cu ţesătură 2.153 Lei
florală şi o rochie
cu imprimeu
leopard.

Cămaşă H&M
Conscious,
222 Lei

Pantofi Uterqüe,
499 Lei

Pălărie Gucci,
2.062 Lei

Mocasini
Tod′s,
Mengotti,
1.745 Lei

Ochelari
Reserved
39 Lei

Pantaloni
Gerard Darel,
766 Lei

70ani

O suită de
piese clasice
în nuanţe de
bej, camel şi
bleumarin.
Mantou H&M,
449 Lei

Ceas Rolex,
preţ la cerere

EDITOR’S TIP

Trenciul este
vedeta acestui
sezon. Alăturaţi o
eşarfă fină, pentru
un plus de
rafinament.

Trenci
Burberry,
7.995 Lei

Geantă
Longchamp,
pre] la cerere

Lauren
Hutton

www.harpersbazaar.ro
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Jachetă Liu Jo,
preţ la cerere

CHRISTOPHER KANE

Eşarfă
Gerard Darel,
441 Lei
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BAZAAR X TOMMY HILFIGER
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Fotografii de OLTIN DOGARU
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Top, 529 Lei, și șapcă, 229 Lei,
ambele Tommy Hilfiger
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Top, 529 Lei, și fustă,
759 Lei, ambele din
colecția TommyXGigi
Geantă, 789 Lei, și
pantofi sport, 649 Lei,
ambele Tommy Hilfiger

Adv BAZAAR x Tommy Hilfiger.indd 69
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BAZAAR X TOMMY HILFIGER

Rochie TommyXGigi, 1.979 Lei
Espadrile Hilfiger Denim, 439 Lei

Adv BAZAAR x Tommy Hilfiger.indd 70
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Hanorac, 719 Lei, și jeanși,
1.179 Lei, ambele TommyXGigi
Geantă, 1.379 Lei, și pantofi sport,
649 Lei, ambele Tommy Hilfiger

Adv BAZAAR x Tommy Hilfiger.indd 71
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BAZAAR X TOMMY HILFIGER

Rochie, 1.469 Lei, și jachetă,
1.559 Lei, ambele TommyXGigi
Espadrile Hilfiger Denim, 439 Lei

Adv BAZAAR x Tommy Hilfiger.indd 72
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Maiou, 279 Lei, și jeanși, 969 Lei,
ambele TommyXGigi
Jachetă, 2.299 Lei, curea, 349 Lei,
geantă, 1.019 Lei, toate Tommy Hilfiger
Espadrile, Hilfiger Denim, 439 Lei
Makeup: Adina Vlad
Hairstyling: Diana Mogoș/Haze Hairdressers
Mulțumim Gnana Studio pentru sprijinul acordat.
www.gnanastudio.com

Adv BAZAAR x Tommy Hilfiger.indd 73

Colecția TommyXGigi este disponibilă în
magazinele Tommy Hilfiger din România.
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HOROSCOP

Viitorul vi se dezvăluie – previziuni esenţiale pentru APRILIE.

TAUR

R AC

Pentru Raci, luna aprilie e
plină de romantism și spirit
de aventură, oferind condi]ii favorabile pentru a vă
redescoperi sexualitatea și
pentru relansarea rela]iei, dacă era cumva într-un
impas. Astrele sunt de partea
dumneavoastră și când vine
vorba despre oportunită]i
profesionale, dar ﬁ]i totuși
prudentă în ceea ce privește
colaborările și semnarea
contractelor. Fizic, sunte]i în
formă, cu energia la cele mai
bune cote.

FECIOAR ~

PE{TI

Pasiunea vă caracterizează
în prima parte a lunii, nevoia
de iubire e foarte mare, iar
puterea de atrac]ie este
imensă. Un eveniment
semniﬁcativ ar putea avea
loc – dacă vă iese în cale
o nouă iubire, ave]i totuși
grijă să nu vă arde]i. Aprilie
promite să ﬁe productiv
ﬁnanciar și pute]i beneﬁcia
de unele oportunită]i
datorită farmecului personal.
Cu o formă ﬁzică de nivel
mediu, ave]i în schimb
moralul foarte bun, sunte]i
încrezătoare și cu mult sim]
al umorului.

O lună fericită se anun]ă în
cuplu, exact așa cum vă dori]i, cu evenimente care
vă vor da aripi. La birou,
încerca]i să vă stabili]i
obiective clare și fezabile
și, dacă nu vă lasa]i pradă
fanteziilor și idealismului,
ușile succesului se vor
deschide în curând. Peștii au
o mare rezisten]ă în cursul
lunii aprilie și chiar un surplus
substan]ial de energie.
Moralul este de asemenea
ridicat, sunte]i încrezătoare
și optimistă.

BALAN}~

V~RS~TOR

În rela]ia cu partenerul apar
la începutul lunii unele dorin]e, frustrări și probleme ce
nu au fost rezolvate la timpul
lor, care ar putea să reducă
temporar din intensitatea
sentimentelor. În carieră se
petrec lucruri semniﬁcative
– colaborări la distan]ă,
călătorii de afaceri –, care vă
vor ajuta să face]i progrese,
să vă atinge]i obiectivele mai
curând. Ușor scăzut, tonusul
se îmbunătă]ește în mod
miraculos spre sfârșitul lunii.

74
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LEU

În via]a sentimentală, nevoia
de intimitate este dominantă.
A]i vrea să vă retrage]i
undeva cu partenerul, pentru
a vă savura fericirea departe
de grijile cotidiene.
Orice inten]ie ﬁnanciară
trebuie gândită cu aten]ie, iar negocierile trebuie
conduse cu pricepere. Finalul
lunii aduce Leilor tensiune
nervoasă considerabilă,
agita]ie și stres. Dacă e
posibil, evita]i
suprasolicitările și face]i-vă timp pentru odihnă
și relaxare.

CAPRICORN

Via]a de cuplu e stabilă, doar
un singur sfat: exprima]i-vă
clar și asculta]i cu aten]ie!
La job vi se cere rezolvarea
unei sarcini importante, ceea
ce impune un sus]inut efort
intelectual, dar rezultatele
vor merita toată strădania.
Sănătatea este un subiect
căruia ar ﬁ bine să-i acorda]i
mai multă aten]ie în aprilie,
deoarece conﬁgura]ia astrelor vă predispune la
o rezisten]ă slăbită. Stabili]i-vă priorită]ile și concentra]i-vă pe ceea ce este
mai important.

Set inele Pandora

S~GET~TOR

În aprilie, ave]i noroc în
dragoste și vă bucura]i de
armonie în cuplu. Anumite
lucruri legate de carieră și
ﬁnan]e, care au fost abordate
în trecut, dar au fost întrerupte sau abandonate,
revendică acum lumina
reﬂectoarelor. Pute]i să
ac]iona]i fără griji, totul
se leagă și ave]i mari șanse
de succes. Ar ﬁ bine să faceţi
unele investiga]ii medicale
sau să vă examina]i stilul de
via]ă – pericole se pot ivi din
orice în această perioadă.

SCORPION

A]i putea avea o rela]ie
romantică, dar necesită]ile
actuale pot să canalizeze
aten]ia cuplului spre
chestiuni legate de bani,
bunuri și altele asemenea.
Via]a profesională primește
un impuls, ce v-ar putea
determina să vă reconsidera]i proiectele pentru viitor
și să face]i o schimbare.
Oricum ar ﬁ, se pare că până
la ﬁnal de aprilie trebuie să
lua]i o decizie. Așa și-așa la
capitolul energie – ar trebui
să vă doza]i eforturile pentru
a nu vă extenua.

Începutul lunii poate ﬁ foarte
fericit pe plan sentimental, vă
sim]i]i în centrul aten]iei și răsfă]ată de partener.
Dacă sunte]i singură, nu va ﬁ
o surpriză pentru nimeni să
reînnoi]i o rela]ie, ba chiar să
vă face]i planuri de viitor.
Din punct de vedere
ﬁnanciar, e timpul să analiza]i ce a mers bine și ce nu și
să trage]i concluzii, dar și să
face]i ordine în contabilitate,
să vă plăti]i datoriile etc.
Pute]i ﬁ un pic iritabilă și
lipsită de răbdare, iar acest
lucru vă expune riscului unor
conﬂicte.

FOTO: PRIN AMABILITATEA DISTRIBUITORULUI

BERBEC

O lună beneﬁcă pentru
Berbeci în ceea ce privește
via]a amoroasă, aprilie vine
cu o totală sincronizare și
situa]ii deosebit de clare, ce
ar putea să evolueze înspre
ceea ce vă dori]i amândoi
de o vreme. Sunte]i eﬁcientă
la birou, vă organiza]i bine
și vă îndeplini]i sarcinile cu
responsabilitate, astfel că
vă asigura]i locul în cadrul
unor proiecte pe termen
lung. E momentul să face]i
ceva pentru starea de bine a
corpului – un abonament la
sală sau la piscină.

Sunte]i predispusă să
vă face]i griji – inutile, în
majoritate – cu privire la tot
felul de lucruri în ceea ce
privește dragostea, însă ve]i
avea ocazia să lua]i
o decizie semniﬁcativă spre
ﬁnalul intervalului. Ini]iative ﬁnanciare, achizi]ii
sau investi]ii nu lipsesc din
preocupările dumneavoastră
și pot apărea și venituri din
surse suplimentare. Ve]i ﬁ
interesată de adoptarea unui
stil de via]ă mai ordonat și de
rezolvarea oricăror probleme
legate de sănătate.

GEMENI

Via]a intimă este exuberantă,
ave]i o mul]ime de oferit și în
același timp manifesta]i
o sete imensă de afec]iune.
Aten]ie însă, reac]iile ar
putea ﬁ copleșitoare pentru
partener și s-ar putea ivi
situa]ii critice. La job, vă
confrunta]i cu tot felul de
complica]ii, dar reuși]i să vă
organiza]i și să vă concentra]i pentru a ]ine totul sub
control. Orice problemă de
sănătate lăsată netratată se
poate agrava, ave]i grijă în
special în timpul Paștelui să
evita]i excesele.

www.harpersbazaar.ro
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VIA}~

O

la modă

VIA}A
MEA,
STILUL
MEU
Apartamentul şic din Paris
al designerului de bijuterii
Delfina Delettrez este plin de
comori vintage neobişnuite,
la fel ca garderoba ei.
Text: LUCY HALFHEAD
Fotografii de SOPHIE CARRÉ

„Am crescut cu lapte şi cu modă”, spune
designerul de bijuterii Delﬁna Delettrez,
aruncând o privire înspre mama ei, Silvia
Venturini Fendi, care conduce divizia de accesorii a casei de modă Fendi şi care şi-a făcut apariţia pe neaşteptate în timpul şedinţei
foto pentru BAZAAR. În copilărie, explică
Delettrez, o implora pe mama ei să o lase
să-şi facă temele în atelier („a doua şcoală”,
cum îl mai numeşte), unde Karl Lagerfeld
era o prezenţă obişnuită. „Ştiam că atunci
când el se aﬂă în atelier, ceva special se întâmplă pentru că totul era în perfectă ordine”, spune ea. „Toată lumea purta tocuri
şi arăta mai dichisit.”
Petite şi graţioasă, cu un păr brunet strâns
bine la spate şi îmbrăcată în negru din cap
până-n picioare, designerul în vârstă de 29
de ani se aﬁrmă ca noua forţă creativă din
faimoasa dinastie a modei. Stră-străbunicii ei,
www.harpersbazaar.ro
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Delfina Delettrez în
dormitor, purtând top
din muselină, rochie din
crêpe de Chine şi ceas
cu curea din piele de
crocodil, lapis lazuli şi
diamante, toate Fendi,
preţ la cerere. Cercei
din aur şi perle, Delfina
Delettrez, preţ la cerere.

Eduardo Fendi şi Adele Casagrande, au fondat casa în 1925, ca un atelier de blănuri în
care ajustau mantourile pentru a ﬂata siluetele purtătoarelor. Astăzi, Delettrez pătrunde
în universul – masculin prin tradiţie – al
orologeriei, odată cu lansarea
primei sale colecţii de ceasuri
pentru Fendi, Policromia.
Seria este inspirată de geometria clădirii din Roma unde
se aﬂă sediul Fendi, Palazzo
della Civiltà Italiana. „M-am
gândit tot timpul la această
clădire ca la un imens cadran
Traducere: IOANA CHIRA

Deasupra: o antichitate
egipteană, de la mama lui
Delettrez. Stânga: o bufniţă din
colecţia ei de animale din metal.
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Stânga: Un
portret al lui
Delettrez realizat
de Darcel.
Deasupra: lampa
ei norocoasă.

solar datorită tuturor umbrelor sale”, explică
ea. „Fiecare etaj are propriul său tip de marmură, aproape ca un peisaj diferit, iar prin
arcadele de la ferestre poți vedea un cer albastru senin sau un apus uimitor sau nori
amenințători. E foarte Magritte.”
În timp ce clienții Fendi își pot crea geanta
visurilor lor, ceasurile Policromia sunt disponibile în 20 de modele și pot fi personalizate cu pietre prețioase, printre care malachit, ochi de tigru, obsidian și lapis lazuli. Curelele colorate din piele de aligator
sunt realizate de mână în atelierele Fendi,
iar lor li se adaugă încuietori din aur de 18
carate și diamante cu tăietură de briliante.
Suprapunerea sofisticată a unui strat de sfere
și sectoare creează iluzia de mișcare, chiar
dacă totul este static. „Îmi place să existe o
tentă subversivă”, spune designerul. „Îmi
plac bijuteriile care se rotesc și se răsucesc,
care se schimbă și se adaptează.”
Delettrez a crescut în Rio de Janeiro,
unde locuia tatăl ei, designerul de bijuterii
Bernard Delettrez, și în sudul Franței. Acum
trăiește la Roma, cu fiica ei în vârstă de nouă
ani, Emma. Împreună merg la Paris deseori,
pentru prezentări de modă sau escapade
de weekend, așa că și-a cumpărat un bijou
pied-à-terre, cu vedere înspre Place de
Furstenberg, în arondismentul 6 – apartamentul în care ne întâlnim. „Țineam să
76
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În living, purtând
top din muselină,
botine brodate și
ceas cu curea din
piele de crocodil,
lapis lazuli și
diamante, toate
cu preț la cerere,
și rochie,
1.740 £, toate
Fendi.
Dedesubt: pantofi
din piele, de la
535 £, ambele
perechi Fendi.

locuiesc chiar în această piață, pentru că se
aseamănă cu un teatru”, spune ea. „Se întâmplă mereu ceva aici – sunt îndrăgostiți care se
ceartă, oameni care cântă la chitară, pictori
care își instalează șevaletele.” (Un argument
în plus este faptul că sora unui bunic, Carla
Fendi, locuiește pe partea cealaltă a pieței.)
Spațiul este plin de comori din Italia,
printre care bucăți de pardoseală veche din
Napoli, care funcționează ca niște accente în
parchetul original. În living, două suporturi
mari de lumânări cu oglinzi, luate de la intrarea în casa familiei din Roma, sunt puncte
www.harpersbazaar.ro
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În sens orar, din
dreapta: un ornament
găsit în Miami. Un
ceas cu curea din
piele de crocodil, lapis
lazuli și diamante,
din seria Policromia,
Fendi. Vaze în formă
de usturoi. O lampă
italiană din anii ’50.

principale de atracție, alături de sistemul modern de lumini FontanaArte. Delettrez colecționează, de asemenea, curiozități, precum
fosila unei insecte mari, montată pe picioare
ca de păianjen, pe care a găsit-o în Havana,
sau un craniu vechi înglobat
într-un bloc de chihlimbar
Jachetă din
galben, pe care l-a luat din
bumbac și piele,
târgul Portes de Vanves, din
Fendi, preț la
cerere. Cercei
apropiere, și despre care mă
din aur și perle,
asigură că-i autentic.
Delfina Delettrez,
preț la cerere.
În ciuda reputației afacerii familiei, Delettrez a
studiat inițial design de
costume. „Pot să spun
adevărul?”, întreabă ea.
„Nu știam ce vreau să
fac. Știam că vreau să-mi
dovedesc abilitățile într-o

altă direcție.” Și-a lansat propriul brand de
bijuterii în 2007, pe când era însărcinată
cu Emma (tatăl este actorul italian Claudio
Santamaria, fostul iubit al Delfinei). A avut
imediat un succes răsunător, piesele sculpturale, aproape mecanice, fiind purtate de
nume precum Emma Watson și Rihanna.
Caracterul lor teatral formează un contrast
minunat cu garderoba androgină, cu note
gotice, a designerului – ea include veșminte
călugărești, în albastru, negru și alb, cumpărate din magazine de produse bisericești din
Roma și purtate cu o fundă înnodată în talie.
„Am o obsesie cu uniformele”, explică ea.
„Sunt fascinată de comoditatea și funcționalitatea hainelor.” Ce branduri o atrag?
„Comme des Garçons, Simone Rocha – se

Stânga: flori
în aceeași
paletă de culori
ca dalele de
pardoseală.
Dreapta: o parte
din colecția ei
de animale din
metal.
www.harpersbazaar.ro
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Top din mătase,
preţ la cerere,
şorţ din satin,
820 £, pantaloni
din bumbac,
preţ la cerere, şi
botine tricotate
şi brodate, 710 £,
toate Fendi.

Stânga: o
mască făcută
de Delettrez,
inspirată de
Eyes Wide Shut.
Dedesubt:
parfumul ei
Fendi favorit.

gândeşte mereu la corp
când creează –, Haider
Ackermann, Balenciaga.”
„Îmi place când stilul
poate inﬂuenţa felul în
care te mişti”, continuă ea.
„E aproape ca un serum
revigorant. Dacă te simţi
demoralizat, porţi ceva
mai greu, care te face să stai jos şi să-ţi simţi
corpul mai mult.” Când vine vorba despre
pantoﬁ, adoră variantele fără toc de la Céline,
pentru combinaţia de masculin şi feminin,
şi se bazează pe Fendi pentru tocuri înalte:
„Am 1,60 m. Foarte scundă!” În plus, are acces la fabuloasa arhivă Fendi din Roma, de
unde a împrumutat piese precum mantourile din blană purtate de Gwyneth Paltrow
în The Royal Tenenbaums şi de Madonna în
Evita. „Sunt incredibile”, spune ea. „E ca şi
cum ai purta o ﬁlă de istorie.” O istorie la
care Delettrez însăşi va contribui, în cele din
urmă, în felul ei inimitabil. ■

Boutique-ul meu din Londra,
pe Mount Street 109

LUMEA DELFINEI

Ceas Fendi,
preţ la cerere

Jachetă Fendi,
5.200 £
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Pisica mea bengalez`

Pulover
Fendi,
450 £

Fiica mea,
când avea patru luni

Inel Delﬁna Delettrez,
preţ la cerere

Frapieră pentru
şampanie, Marla
Pergay, Demisch
Danant, preţ la cerere
www.harpersbazaar.ro
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Controlul greutății tale
este un obiectiv pentru sănătate

Controlul greutății tale este
un obiectiv pentru sănătate.
Atenția acordată
alimentației tale și mișcarea
sunt pași fundamentali pentru
a găsi un nou echilibru.

Ajută la controlarea
vârfului glicemic postprandial,
încetinind și reducând absorbția
carbohidraților și grăsimilor

Schimbarea este posibilă
COMPRIMATE

ESTE UN DISPOZITIV MEDICAL

0373

Citiți cu atenție avertizările și instrucțiunile de folosire.

DISPONIBIL ÎN FARMACII
Producător: Aboca S.p.A. Società Agricola
Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia
Distribuitor: SC Green Net SA, Str. Malul Roşu nr. 4,
com. Baloteşti, jud. Ilfov, cod poştal 077015, România.
www.aboca.com
Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Urmați un regim alimentar hipocaloric
și faceți activitate fizică în mod regulat. În cazul în care urmați o dietă pe termen
lung, de peste trei săptămâni, se recomandă să consultați medicul.

HB.indd 1
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Lampă
suspendată
Plane, diferite
forme, Tom
Dixon, Intro,
1.560 Lei
bucata

Set Palace Bronzo,
4 tacâmuri, platou
şi clopot, Mepra,
Qrator, qrator.com,
1.046 Euro

DECO
NEWS
Formele minimaliste sunt poten]ate de
culori vii [i detalii ultramoderne, în timp
ce metalul, lemnul [i marmura oferă
spa]iului un stil sofisticat.

Lustră Iris
din lemn,
MacMaster
Design, Qrator,
qrator.com,
453 Euro

Decoraţiune de
perete din marmură, Eichholtz,
Nobilis, preţ la cerere

Print MEA, reproducere după
Benjamin Savignac, SØLVE,
Qrator, qrator.com, 106 Euro

Decoraţiune
de perete
Fingerfilodrendon,
BoConcept, preţ
începând de la
139 Lei
Sticlă
parfum/Vază
din cristal
Lalique
lucrată manual,
reproducere
René Lalique,
My House – The
Art of Living,
4.745 Lei

Fotoliu Coconut,
Vitra, Intro,
12.359 Lei

80

HARPER’S BAZAAR

Deco news 52MAR17BZRO.indd 80

FOTO: PRIN AMABILITATEA DISTRIBUITORILOR

Comodă Layers, design Luigi Gorgoni,
Roche Bobois, 4.356 Euro

Pagină realizată de ALEXANDRA GROZA

18/03/17 11:01

TALKING
points

NUME CARE CONTEAZĂ

FOTO: LYGIA CLARK, SUNDIAL, 1960, THE MUSEUM OF MODERN ART, NEW YORK, DONA}IE A PATRICIEI PHELPS DE CISNEROS ÎN ONOAREA LUI RAFAEL ROMERO, 2004.

Geometriile radicale ale Lygiei Clark,
alături de picturile unor artiste ca
Lee Krasner și Joan Mitchell și de
sculpturile orientate înspre proces ale
lui Louise Bourgeois și Lee Bontecou,
fac parte din Making Space: Women
Artists and Postwar Abstraction
(15 aprilie – 13 august, la MoMA
New York). Expozi]ia pune în lumina
reflectoarelor lucrările – încă
subapreciate – ale unor artiste
active în perioada dintre sfârșitul
celui de-al Doilea Război Mondial și
finalul anilor ’60.

S C H I M B
Lygia Clark,
Sundial, 1960,
The Museum
of Modern Art,
New York

www.harpersbazaar.ro
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Un dialog între Irina Marinescu și Emilia Dobrin despre importanța
de a ști cine vrei să fii și ce vrei să faci, plus întâlniri cu Ioana Nicolaie,
Oana Fărcaș, Jean-Pierre & Luc Dardenne.
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HARPER’S BAZAAR: Cum a apărut roma-

nul Pelinul negru (Editura Humanitas)? De ce
Cernobîl şi de ce acest titlu?
IOANA NICOLAIE: Cuvântul Cernobîl se traduce prin pelinul negru sau iarba neagră, aşadar nu e un titlu căutat,
mi l-au furnizat cinismul istoriei şi expresivitatea stranie a predestinării. Căci explozia centralei nucleare din aprilie 1986 nu se putea petrece decât într-o zonă a
negrului şi amarului. Că
norul radioactiv a sugrumat apoi, pe nevăzute, părţi
mari de lume, s-a aﬂat greu
şi mai târziu, nici azi nu
există statistici oﬁciale despre efectele dezastrului în ţara noastră. Am scris romanul şi ca o formă
de revoltă faţă de această situaţie, dar
şi pur şi simplu ca să precizez anumite lucruri, să pun degetul pe ele,
chiar dacă asta e de parcă l-aş scufunda în acid. M-am născut într-un oraş din
nordul Transilvaniei, Sângeorz-Băi, despre
care am aﬂat de curând că e de fapt zonă de
graniţă: în linie dreaptă, peste munţi, sunt doar
treizeci de kilometri până în Ucraina. Am copilărit aşadar, fără nici cea mai mică bănuială, într-un loc contaminat radioactiv – vreo zece ani
nu s-au mai făcut castraveţii, de pildă. Dar abia
când am început să simt pe propria-mi piele
urmările, am înţeles cât de acută era grozăvia.
Câţiva ani m-am întrebat continuu cine era de
vină, de ce nu răspunde nimeni pentru marile
catastrofe, cum de există atâtea victime subînţelese, care n-au deloc glas. Nu mi-am putut
răspunde altfel decât scriind această carte. Punctul
de vedere e al unei fetiţe născute la câteva luni
după explozie, iar cei câţiva ani pe care îi decupez
din viaţa ei lasă să se vadă, sper, mare parte din
desenul de adâncime. Pentru că încă de la naştere
e grav bolnavă, are şanse mici de supravieţuire.
Cu toate acestea rezistă şi, mai mult, în ciuda
oricărei prognoze, ajunge să vorbească, e drept
că mai târziu, cam pe la patru ani. Şi tot atunci,
iar asta pare un miracol, reuşeşte să meargă singură în picioare. Câţiva ani se dezvoltă ca un
copil complet normal, însă odată înscrisă la
şcoală apar problemele. Dislexia nu era ceva cunoscut şi tratat atunci, aşa că i se recomandă o
şcoală pentru copii cu nevoi speciale. A doua
jumătate a volumului se petrece, prin urmare,
82
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Pornind de la noul ei roman,
Ioana Nicolaie vorbește despre
cum se vede Cernobîlul prin ochii
unei fetițe, dar și despre literatura
noastră feminină de acum.

într-o astfel de instituţie şi e profund emoţional. N-a fost uşor să plonjez în dramă, să o deşir
scriitoriceşte şi s-o fac să devină semniﬁcativă
pentru cititori.
H.B.: Cât din copilăria dumneavoastră este în
cartea de faţă?
I.N.: Am scris în mai multe rânduri despre cât
de importantă mi se pare autenticitatea în literatură, însă asta nu înseamnă că-mi folosesc în mod
brut biograﬁa, ci că mai degrabă o reconstruiesc. Dacă în unele volume de versuri – Nordul,
Autoimun – perspectiva este de foarte aproape,
de la ﬁrul ierbii, aş zice, în altele apare distanţa.
În Pelinul negru mult mai mult decât copilăria
mea este cea a fraţilor mei (m-am născut într-o
familie numeroasă, cu doisprezece copii) pe care
m-am străduit să o imaginez cât mai verosimilă. Prin urmare, fundalul îmi este familiar, însă
restul este ﬁcţiune. Totuşi, dacă n-aş ﬁ ştiut îndeaproape viaţa fetiţei pe care am ales-o ca
naratoare – al cărei model este una dintre surorile mele –, n-aş ﬁ reuşit să construiesc în felul acesta volumul. Din păcate, povestea are trei
mari şi strivitori sâmburi de adevăr: aprinderea
de creieri, dislexia şi Cernobîlul. Şi alţi sâmburi,
mai mici, precum o şcoală specială din anii ’90, în
Interviu realizat de ALINA VÎLCAN

care eu, autoarea, am ajuns la un moment dat şi
toate fetiţele de acolo, orfane sau nu, cu handicap ﬁzic sau psihic, sau poate că absolut normale,
îmi cereau un singur lucru: Mama, te rog, ia-m`
acas`!. Eu totuşi n-am putut s-o iau decât pe una,
care era sora mea de nouă ani.
H.B.: În anul 2017, cum vedeţi locul femeilor
scriitoare în literatura noastră?
I.N.: Mă îngrijorează resurecţia variilor extremisme şi pentru că toate au ca ingredient
discriminarea de rasă, de sex, de religie etc.
Dacă un parlamentar polonez se ridică în
Parlamentul European şi vorbeşte despre inferioritatea femeii (pentru că ar
ﬁ mai mică, mai slabă, deci mai puţin
aptă de munci pentru care să ﬁe
plătită egal cu bărbaţii), cum să mă
iluzionez că lumea alunecă pe şinele
cele mai bune? E limpede că e puţin
descentrată, că echilibrul dat de educaţie şi de bun-simţ e zgâlţâit serios
în ultima vreme. Uneori îmi zic că
probabil specia asta nu-şi merită femeile, mitul androginului din Banchetul
lui Platon în care se vorbea despre acea
sferă perfectă, alcătuită din doi, bărbat
şi femeie, care i-a înspăimântat prin forţă
până şi pe zei, e uitat, desuet, complet acoperit
sub aluviunile de adâncime adunate de oameni de-a lungul istoriei lor deloc luminoase. Cât
despre literatura noastră, mi-am dat seama încă
din adolescenţă că ar trebui să aleg un pseudonim dacă-mi doresc o receptare rezonabilă.
Cum n-am făcut-o şi n-aş face-o nici acum,
rămâne să mă mulţumesc cu statutul de verigă
mai subţirică, mai slăbuţă, mai roasă a priori de
clişeu. De ce nu sunt în stare scriitoarele noastre de cărţi premiate şi iubite de public, precum autoarele acelea cu nume englezesc sau
franţuzesc care iau ba un Goncourt, ba un
Nobel, v-ar putea explica destul de limpede
cea mai mare parte a criticilor noştri bărbaţi.
Ei ştiu exact ce le lipseşte, de ce n-au muşchi
sau au în cantitate prea mare, de ce sunt precare
când vine vorba despre adrenalină sau, dimpotrivă, n-au nici o măsură. Eu, dimpotrivă, socotesc că unele dintre cele mai bune cărţi de după
Revoluţie sunt scrise de femei (de la romanele
Ioanei Pârvulescu, Simonei Sora, Ruxandrei
Cesereanu, Simonei Popescu până la cele ale
Ioanei Bradea). Le citesc cu plăcere şi, mai apoi,
le recomand cu entuziasm.
Citiţi interviul complet cu Ioana Nicolaie pe
www.harpersbazaar.ro.
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ISTORIE LA FEMININ

www.harpersbazaar.ro

18/03/17 09:36

TALKING POINTS
CE MAI CITIM

Imagine din expoziţia
personală Pavel Brăila, de
la Eastwards Prospectus

O VIA}Ă MĂRUNTĂ,
de Hanya Yanagihara
Primit în SUA cu
cronici care analizau
„genialitatea sa subversivă” (The New
Yorker), romanul
este un studiu
despre prietenie,
multele feluri de a
iubi și rănile permanente pe care le lasă
o traumă din copilărie. Protagoniștii
sunt patru bărba]i, absolven]i ai unui
mic colegiu din Massachusetts, care se
mută la New York pentru a-și face o
carieră. Ed. Litera

BILETE LA CINEMA
Trei câștigători de Oscar – Michael
Caine, Morgan Freeman și Alan Arkin
– sunt protagoniștii comediei Going
in Style, un remake al ﬁlmului cu
același nume din 1979. Când aﬂă cu
stupoare că pensiile lor s-au evaporat, cei trei prieteni octogenari (sau
aproape) decid să încerce imposibilul: să jefuiască banca pe care o consideră vinovată! Premiera: 14 aprilie

SIMPATIZANTUL,
de Viet Thanh Nguyen
Apocalypse Now
Now,
ﬁlmul lui Francis
Ford Coppola, este
scânteia care a
aprins acest multipremiat roman.
Naratorul – un dublu agent comunist,
jumătate francez,
jumătate vietnamez
– ajunge în America
după căderea
Saigonului și încearcă să-și construiască
o nouă via]ă. Un regizor de la Hollywood
îl invită să-i citească scenariul pentru
un ﬁlm de război, iar apoi îl angajează
pe durata ﬁlmărilor în Asia de Sud-Est.
Simpatizantul este deopotrivă o satiră
politică, un imn închinat imigrantului, o explorare caustică a identităţii şi a Americii,
o medita]ie asupra vinovă]iei. Ed. Art

FOTO: MILUŢĂ FLUERAŞ/PRIN AMABILITATEA EASTWARDS PROSPECTUS; ALINA UŞURELU/PRIN
AMABILITATEA CNDB; AMAZON.COM; PRIN AMABILITATEA EDITURILOR ŞI DISTRIBUITORILOR

FATA CU FRAGI,
de Lisa Strømme
Povestea de dragoste
ce a inspirat Strigătul,
al lui Edvard Munch,
este reconstituită în
acest roman a cărui
ac]iune se petrece în
1893, în mica așezare
norvegiană de coastă
Asgårdstrand – un
refugiu estival pentru artiști.
Când Munch, tânăr pictor controversat și
în]eles de pu]ini dintre contemporanii săi,
își face apari]ia și se îndrăgostește de
ﬁica unui amiral, pacea micu]ei comunită]i e tulburată mai mult ca oricând.
Ed. Humanitas Fiction

SERIALE DE
URMĂRIT

UN WEEKEND
PENTRU ARTĂ

Apari]ia și dezvoltarea
mai multor galerii de artă
a animat Bucureștiul ultimilor ani. Programa]i-vă
un tur prin câteva dintre
ele cu ocazia Weekendului
Galeriilor (8-9 aprilie).

Eastwards Prospectus,
Galeria Nicodim, H’art și
Anca Poterașu Gallery
sunt câteva destina]ii
posibile.

TO-DO LIST:

APRILIE
Evenimentele de neratat în această lună.

Ioana Marchidan şi
Flavia Giurgiu

MÂ}A VINERII, de Doina Ruști
Bucătăria ocultă a
Bucureștiului în anul
1798. Cărăbușii prăji]i, plăcintele de
trandaﬁri și elixirele
de iubire sunt câteva dintre mixturile
vrăjite ce conduc
ﬁrele acestei nara]iuni aﬂate la limita
dintre magic și fantastic. Spa]iul carnavalesc este populat de negustori, spiritiști, bucătari de la Curtea Domnească,
domnișoare cu ifose, ambasadori
de pe diferite meleaguri, arnău]i și
func]ionari ai Înaltei Por]i. Ed. Polirom
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Rivalitatea dintre Bette Davis și
Joan Crawford devine un subiect
surprinzător de actual în Feud:
Bette and Joan, cu Susan Sarandon
și Jessica Lange în rolurile titulare.
Escaladată în timpul ﬁlmărilor pentru What Ever Happened to Baby
Jane? (1962), legendara animozitate
este acum un prilej pentru a vorbi
despre șansele pe care Hollywoodul
le mai oferă sau nu actri]elor trecute
de prima tinere]e. În aprilie, Fargo
revine cu al treilea sezon, în care
Ewan McGregor, în rol dublu,
interpretează doi fra]i gemeni din Minnesota. Iar
The Handmaid’s Tale, bazat pe romanul omonim
al lui Margaret Atwood,
are șanse mari să ne
prindă cu a sa distopie
despre un regim totalitar
american care privează femeile de
toate drepturile și libertă]ile.

CE ASCULTĂM
NOU SPA}IU DE DANS, NOU PERFORMANCE
„We should all be feminists” e un mesaj pe care primăvara aceasta
îl întâlnim nu doar pe tricourile Dior purtate de style setteri, ci și în
spectacolul 2 femei contemporane, sus]inut de Ioana Marchidan și
Flavia Giurgiu. Cu seriozitate și umor deopotrivă, cele două aduc
pe scenă mai multe aspecte ale condi]iei femeii de azi – prezen]a
în func]ii de conducere, dreptul de a decide asupra propriului corp,
erotizarea imaginii ei. Pute]i vedea spectacolul la Linotip, un spa]iu
de dans proaspăt deschis în Palatul Universul.
Pagină realizată de IOANA CHIRA

Goldfrapp se întoarce în for]ă
în playlisturile
noastre – după
un prim single
(Anymore) care
a fost coloana
sonoră a acestei ierni, duoul
electro-pop lansează pe 31 martie
noul album, intitulat Silver Eye.
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Stânga: Adèle Haenel și
Olivier Bonnaurd, în La
Fille inconnue.
Dedesubt: Regizorii
Jean-Pierre și
Luc Dardenne.

A CUI ESTE

VINA?

L

a Fille inconnue, al zecelea film al lui Jean-Pierre &
Luc Dardenne, e povestea anchetei pe cont propriu
întreprinse de o tânără doctori]ă (Adèle Haenel) pentru a afla identitatea unei fete căreia nu i-a deschis
după program ușa cabinetului său și care e descoperită
moartă a doua zi.
În interviul acordat IULIEI BLAGA în exclusivitate pentru România, fra]ii Dardenne își mărturisesc
interesul pentru tema responsabilită]ii și a vinovă]iei. De fapt, cineaștii
belgieni abordează des această temă în filmele lor cu puternice accente sociale. La Festivalul de la Cannes, unde au prezentat în premieră și
La Fille inconnue, au primit de două ori Palme d’Or: în 1999 pentru
Rosetta, odiseea unei adolescente care luptă pentru supravie]uire alături de
o mamă alcoolică, și în 2005 pentru L’Enfant, povestea unui tânăr cuplu
care își vinde de sărăcie copilul nou-născut.
HARPER’S BAZAAR: A]i spus la un moment dat că sunte]i inspira]i de o
anumită imagine atunci când începe]i un film. La fel a fost și acum?
LUC DARDENNE: E complicat de spus de unde am început de data
asta, pentru că nu a fost vorba propriu-zis despre începutul filmului.
Să spunem că am plecat de la o poveste aflată de la o prietenă doctor.
În cursul vizitei anuale într-un liceu, ea a descoperit un caz de trafic
de heroină și a demarat o anchetă pe cont propriu. Am re]inut această
poveste care nu avea nimic în comun cu La Fille inconnue în afara faptului că doctori]a se transformă în detectiv. Ni s-a părut interesant să
vedem ce se întâmplă dacă un doctor – care prin natura meseriei vindecă suferin]a și îndepărtează moartea – nu răspunde apelului unei
necunoscute care ulterior moare. Deci un doctor care trebuie să înlăture
moartea îi permite, de fapt, să se întâmple. Ni s-a părut interesantă aceast`
temă a responsabilită]ii și a culpabilită]ii și am făcut în așa fel încât ancheta
să aibă ca scop găsirea numelui fetei pentru a-i reda, într-un fel, via]a. Dacă
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nimeni nu va veni la înmormântarea ei e ca și cum n-ar fi
existat. În al doilea rând, sentimentul de vinovă]ie al doctori]ei trebuia să-i ajute și pe ceilal]i să vrea să se schimbe și
să-și uite propriul interes pentru a spune adevărul.
H.B.: Investiga]ia le dă un nume, ca să zic așa, și celorlalte
personaje, dar și doctori]ei Jenny, despre care știm foarte pu]in.
JEAN-PIERRE DARDENNE: E adevărat, dar ce ne-a interesat a fost să
arătăm cum doctori]a devine posedată de această necunoscută până la a
se schimba ea însăși până la sfârșitul filmului. Refuză reușita socială prin
mutarea de la cabinet la clinică, pentru că are senza]ia că, rămânând, va
putea rezolva cazul necunoscutei. Iar asta a fost pentru noi suficient ca
să spunem că, sim]indu-se responsabilă de ce i s-a întâmplat fetei, ea e
gata să-și sacrifice cariera.
H.B: Ce găsi]i atât de atrăgător la sentimentul de vinovă]ie care apare în
multe dintre filmele dumneavoastră?
L.D: Ceea ce spunem în general în filmele noastre, nu neapărat în acesta, e că oamenii devin umani nu atunci când au impresia că ceilal]i le
sunt datori sau că pot face orice din ceilal]i – de pildă, să-i transforme
în obiecte –, ci când simt că au o obliga]ie fa]ă de ceilal]i. Așa se întâmplă în La Promesse, Rosetta, Le silence de Lorna sau Le Fils. Aici am
făcut altfel pentru că, plecând de la o fantomă, de la o imagine a necunoscutei (pentru că fata apare doar într-o înregistrare alb-negru), ea
ajunge să populeze mintea personajelor sau cel pu]in pe cea a doctori]ei, motivând-o să se ducă spre ceilal]i și să afle adevărul. De ce suntem
interesa]i de tema vinovă]iei n-aș putea spune. Pur și simplu, ni se pare
un lucru important. În fond, boala pe care prietena noastră și Jenny
încearcă s-o vindece e tocmai faptul că oamenii nu se simt responsabili
fa]ă de ceilal]i, că sunt indiferen]i și închiși în propriul lor interes.
H.B.: Crede]i că această vină poate fi extrapolată la lipsa de responsabilitate a guvernelor cărora nu le mai pasă de soarta oamenilor?
J.-P. D: Da, dar această extrapolare doar spectatorul o poate face. Mul]i
jurnaliști au făcut o compara]ie cu atitudinea unor ]ări europene care
și-au închis por]ile în fa]a imigran]ilor, la fel cum Jenny a închis ușa în fa]a
fetei necunoscute. Nu pot spune că filmul a fost făcut cu scopul de a vorbi
despre responsabilitatea generală, dar spectatorul poate să-l ia și așa.

FOTO: ©CHRISTINE PLENUS (3)

Cu ocazia celui mai recent film al lor, fra]ii Dardenne
vorbesc cu BAZAAR despre responsabilitatea
fa]ă de ceilal]i și boala indiferen]ei.
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5 MINUTE CU…

ALINA PETRIC~
REPLICA PREFERATĂ DINTR-O
PIESĂ DE TEATRU: Nu cred că am,

dar ultima replică a Aglajei, înainte să se
stingă lumina, încă îmi dă fiori: „Altfel
mi-am imaginat fericirea”.

H.B.: Sunte]i cineaști realiști, dar nu cumva, prin micile miracole care

apar în film, a]i inten]ionat să portretiza]i o sfântă a zilelor noastre, mai
ales că îi face pe ceilal]i să vorbească prin simpla ei prezen]ă?
J.-P. D: Realizarea filmelor e o întreprindere destul de pragmatică.
Niciodată eu și fratele meu nu ne-am spus: „Hai să filmăm o sfântă!”
Planul nostru a fost să alegem un medic pentru că medicii știu să asculte. Faptul că Jenny ascultă îi face pe ceilal]i să vorbească. În plus,
ceea ce oamenii îi spun e pentru Jenny secret profesional, ceea ce le
dă un sentiment de siguran]ă. „Aha”, a]i putea spune, „e ca și cum ai
vorbi cu un preot, ]ine de secretul confesional.” Dar ce am făcut noi
a fost să filmăm un doctor care îngrijește și ascultă corpuri și care, ascultând corpurile, găsește indicii pentru a avansa în anchetă. |n calitate
de cineaști, încercăm să fim ca Jenny, adică să fim deschiși și să ne ascultăm personajele. De asta am filmat multe momente de tăcere. Filmul e
construit din cuvinte și tăceri pentru că tăcerea dă voie cuvintelor să
înflorească.
L.D.: Jenny nu e o sfântă, nu e cineva care vrea să
schimbe lumea, ci o fiin]ă umană care se simte
responsabilă fa]ă de o altă fiin]ă umană. Făcând
asta, îi determină și pe ceilal]i să facă la fel.
H.B.: Prin ce v-a convins Adèle Haenel că e
potrivită pentru rol?
L.D.: Am cunoscut-o pe Adèle la Paris, la o petrecere dată de Société des Auteurs unde to]i
trei eram premia]i, cam pe când aveam un prim
scenariu în care medicul era mult mai în vârstă.
E greu de spus cu precizie ce ne-a atras aten]ia la
ea. Întreaga ei alură, corpul, figura, timiditatea ei
ne-au atras aten]ia și ne-am spus că am putea întineri personajul pentru ea. Dar nu ne-am decis
imediat pentru că a trebuit să contactăm coproducătorul francez și să îl rugăm să-i dea scenariul și să-i comunice inten]iile noastre. Și ea dorea să lucreze cu noi, dar atunci când am cunoscut-o
a fost ceva intuitiv, instantaneu și reciproc. Ceva din corporalitatea și din
felul ei de a se mișca, din generozitatea zâmbetului și a figurii ei î]i scapă
în permanen]ă. Asta am remarcat și când am văzut-o pe scenă. Pe urmă
am descoperit-o lucrând și ne-a făcut mare plăcere. Este o mare actri]ă.
H.B.: O știa]i și din filme?
L.D.: O văzusem în Naissance des pieuvres [2007, de Céline Sciamma]
și Suzanne [2013, de Katell Quillévéré], dar noi vrem să-i vedem pe
actori în carne și oase ca să-i cunoaștem mai bine, nu pe ecran. Asta e
esen]ial pentru noi.
H.B.: S-a schimbat lumea de la începutul carierei dumneavoastră și
până acum?
J.-P. D: O întrebare grea! [Râde.] Nu știu, nu-mi place să spun că azi
lucrurile merg mai rău. Există un mic progres. Lucrurile se mișcă, dar
destul de încet. Mai sunt multe de rezolvat.
L.D.: Sunt mai mul]i copii care merg la școală, iar ăsta e un lucru bun.

FOTO: STELUȚA POPESCU

„Ni s-a p`rut
interesant s`
vedem ce se
întâmpl` dac` un
doctor nu r`spunde apelului unei
necunoscute care
ulterior moare.”

La Fille inconnue, distribuit de Independen]a Film, este acum \n cinematografe. ■
www.harpersbazaar.ro

TP Dardene 52MAR17BZRO.indd 85

CARTEA CARE }I-A SCHIMBAT VIA}A: Insuportabila ușurătate a fiin]ei, a lui

Kundera, a avut un impact puternic asupra mea. Am plâns-o de la cap la coadă,
ca să zic așa. Nu știu dacă mi-a schimbat
via]a, dar sim]eam că era ca o oglindă
pentru mine în perioada în care am citit-o.
FILMUL PREFERAT: Doar pentru că e
primăvară și pentru că mi-a fost atât de dor de soare,
aleg pentru azi In the Mood for Love. Așa mă și simt.

SERIAL PE CARE L-AI RECOMANDAT TUTUROR
PRIETENILOR: Friends. Mi-a ]inut companie zilele
trecute când m-am luptat cu o răceală urâtă.

MERITĂ SĂ LUP}I PENTRU… Pentru mine. Pentru

visurile mele, pentru lucrurile pe care mi le doresc,
pentru fericirea mea.
FRICĂ IRAŢIONALĂ DE... Ira]ională? Nu știu. Dar
mi-e frică de moarte.
TE FACE SĂ RÂZI: Un film bun. O carte. Un bărbat cu sim]ul umorului. Prietena mea cu care mă
prostesc.
CÂNTEC FREDONAT LA DUȘ: Depinde ce e în
repertoriu. Dacă joc Cabaretul sau (D)efectul Placebo
sau alt spectacol în care cânt.
CLIȘEUL FAVORIT: „Binili învinge!”
PLĂCERE VINOVATĂ: Ceafă de porc cu cartofi prăji]i. Și-un Pepsi. Sunt ușor de mul]umit.
SUBESTIMATĂ: Eu pe mine. Mă subestimez, mult și
des. După care mă cert și mă pedepsesc, după care
îmi pare rău și o iau de la capăt. Am de furcă cu mine.
SUPRAEVALUATĂ: Nu știu ce să zic. Eu invidiez
oamenii care reușesc să se supraevalueze. Foarte
bine. Uite așa au un target numa’ bun de atins.
Evident, încerc să fiu optimistă, dar mai înghit în sec
când mă înconjoară incompeten]a și doare.
ZIUA IDEALĂ: Diminea]ă căldu]ă, soare, plimbare,
mic dejun pe o terasă frumoasă, somn de voie la
amiază, după ar merge un film frumos și seara niște
prieteni în vizită cu discu]ii și un vin bun.
}I-AR PLĂCEA SĂ IEI CINA CU... Pot să mă mai
gândesc? Gata. Știu. Nu cu cine, ci când... Aș alege o
cină într-o seară de primăvară a perioadei interbelice.
Poate fi pe tărâm românesc, berlinez sau chiar fran]uz, dar să fie perioada aia. Nu știu de ce, dar cred că
am trăit-o.
OAMENII SUNT SURPRINȘI CĂ... Sunt un om
timid și pot fi foarte sensibilă.
CEL MAI BUN SFAT PRIMIT VREODATĂ: Trăiește
fiecare clipă pentru tine. Să î]i fie ]ie bine, pentru că
nu o să-]i dea nimeni zilele înapoi. (Tata)
Alina Petrică este nominalizată la Premiul UNITER
pentru cea mai bună actri]ă în rol principal cu spectacolul Aglaja (Centrul „Nicolae Bălcescu”). O mai pute]i
vedea în (D)efectul Placebo (Teatrul Na]ional din
București) și Deșteptarea Primăverii (Teatrul Mic).
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ÎNTÂLNIRI
ESEN}IALE
IRINA MARINESCU
ÎN DIALOG CU

EMILIA DOBRIN
Designerul și actrița, a căror primă întâlnire a fost marcată de
o chimie instantanee, discută despre solidaritate feminină și
inspirația pe care o poți găsi în cineva dintr-o generație diferită.
Fotografii de Alex Gâlmeanu
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EMILIA DOBRIN POARTĂ ROCHIE SPORTMAX, MAX MARA.
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HARPER’S BAZAAR: Pentru că această ediție BAZAAR

e despre vârstă, vă propun un exercițiu de rememorare/
imaginație. Ce făceați când aveați vârsta Irinei? Și ce îți
imaginezi, Irina, că vei face la vârsta Emiliei?
EMILIA DOBRIN: Câți ani ai, Irina?
IRINA MARINESCU: 36.
E.D.: În ’84 eram într-un fel de rezistență – individuală
și de grupuri foarte mici. Citeam cărți procurate pe sub
mână. Ne adunam în casele unor prieteni și ne uitam la
filme de autor. În teatru aveam câteva ore în care uitam
de mizerie. Altfel, aveam un copil mic, o fetiță, și singurul
lucru la care mă gândeam era cum s-o pregătesc să plece
din țară.
H.B.: Invidiați generația Irinei pentru că și-a trăit adolescența și tinerețea în alte condiții?
E.D.: N-o invidiez, o admir. Ei au fost șansa noastră.
I.M.: Cred că pentru generația mea e destul de vie acea
perioadă. Avem propriile amintiri și au rămas și niște
umbre de la ai noștri, inclusiv senzația aceea de apăsare,
de presiune.
E.D.: În mod sigur ai
tăi ascultau Europa
Liberă.
I.M.: Sigur. Îmi aduc
aminte foarte clar o
întâmplare. La grădinița engleză unde
eram – o grădiniță
privată la modul total neoficial, underground de-a dreptul
–, am învățat să cânt
Yankee Doodle. Într-o
zi, în drum spre casă,
bunică-mea mi-a ars
una peste ceafă pentru
că mă trezisem să fredonez în tramvai acest
cântec care era de la
Europa Liberă. La fel
de clar îmi aduc aminte
că n-aveam voie să
spun că am brad acasă
sau să vorbesc despre
Dumnezeu. Erau ierni în care bunică-mea încălzea cu
reșoul diverse chestii, că era mâncare, că erau camere.
Veneau controale și trebuia să-l ascundă. Toate astea sunt
amintirile mele, nu povești care mi-au fost spuse.
Cum mă văd când mă voi face mare? Aș vrea să fiu ca
Miki [numele Emiliei printre prieteni]. Noi ne-am
cunoscut primăvara trecută la Premiile Gopo. De fapt,
e impropriu spus „ne-am cunoscut” – eu eram în sală,
ea urca pe scenă. Am amuțit. La after party, mi-am făcut
curaj și m-am dus să-i spun că a fost cea mai frumoasă

„DANSUL A RĂMAS
VISUL MEU.
DE ASTA ÎN TOT
CEEA CE FAC ESTE
VORBA DESPRE
ATITUDINE. ȘI
PERSONAJELE
MELE VREAU SĂ
AIBĂ ATITUDINE.”
– EMILIA

în seara aceea. Apoi mi-am mai făcut o dată curaj și i-am
propus să pozeze pentru campania de vară.
E.D.: Eu m-am „miorlăit”: „Sunt eu pentru așa ceva la
vârsta mea?”
I.M.: I-am explicat că exact asta caut. Nu era vorba despre fizic, ci despre energie. Când spun că îmi doresc să
fiu ca Miki, spun și că energetic mi-aș dori să fiu așa.
Carieristic vorbind, vreau foarte tare să fac costum de
film. Cu timpul, mi-am dat seama că aceasta este zona
unde – deși trebuie să mă supun, pentru că nu este viziunea mea cu totul –, mă simt mai confortabil ca interacțiune. Mi se pare o zonă mai profundă decât designul
vestimentar.
E.D.: La film e valabil amănuntul, ceea ce îți dă o mare
satisfacție.
I.M.: Da, ai carnația unui personaj, ești liantul dintre
personaj-actor-regizor.
H.B.: Pe de altă parte, și în designul vestimentar tu lucrezi cu un personaj, ai spus mereu că inventezi un personaj principal, îți imaginezi cum ar fi, ce ar gândi și ce
ar simți.
I.M.: Probabil că asta a fost căutarea mea. Moda n-a fost
niciodată pentru mine doar o chestiune de industrie sau
de trend, ci a însemnat puterea unui personaj. Or, mi se
pare că asta-i pe cale de dispariție. Am prins, în schimb,
microbul setului. La ultima filmare am stat cinci zile pe
set la minus 20 de grade noaptea. E „cârcă”. Cu toate
astea, mă potențează mai tare, e mai viu, mai real.
Revenind la cum mă imaginez la vârsta Emiliei… Mă
văd moartă de slabă, cu țigara în colțul gurii, cu niște
pălării enorme de paie, tăind plante în curte înconjurată
de toți copiii prietenelor mele care n-au timp și poate
nici chef să stea cu ei, vorbind singură, ceea ce fac oricum tot timpul.
E.D.: Eu nu pot spune că am microbul setului de filmare.
I.M.: E altceva, cred.
E.D.: Da, e altceva. Pentru mine, filmul are o doză mai
mare de relativitate. Actorul depinde foarte mult de partea tehnică – de prim-plan, de gros-plan, de unghiul de
filmare, de lumina pe care ți-o pune operatorul. Irinei îi
aduce mai multe satisfacții pentru că ea poate face mai
multă creație. Mie îmi trebuie o putere extraordinară
ca să-mi folosesc intuiția și sensibilitatea în toate aceste
obligații tehnice. Nu-i aceeași bucurie ca la teatru. Sigur,
și la film s-a ajuns uneori să se repete destul de mult și
poți să ai norocul să filmezi cu o memorie a emoției ca
la teatru.
H.B.: În ultimii ani ați lucrat mult cu regizori tineri și
în film (Tudor Cristian Jurgiu, Iulia Rugină), și în teatru
(Radu Iacoban, de exemplu, la Casa cu pisici, cu care ați
obținut Premiul UNITER 2016 pentru cea mai bună
actriță în rol principal). Cum se explică?
E.D.: A fost șansa mea ca ei să vină înspre mine exact în
perioada în care mă bântuia gândul să mă las de meserie.

Consemnat de IOANA CHIRA. Styling: INA BORCEA. Makeup: ADINA VLAD,
makeup artist Rimmel London. Hairstyling: DIANA MOGOŞ/Haze Hairdressers
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Mi se părea că practic ceva vetust și prăfuit – o senzație
care venea, cred, din ideea de instituție, de închistare.
Acum s-au mai deschis și teatrele de stat, pentru că au
venit destui tineri să pună spectacole. Unii dintre cei cu
care am avut șansa să lucrez – Radu Iacoban, Conrad
Mericoffer, Eugen Jebeleanu – mi-au spus că vor să lucreze cu mine și numai cu mine pentru un rol sau altul.
H.B.: Faptul că actrițele primesc mai puține roluri de la
o vârstă încolo e un mit sau o realitate?
E.D.: E o realitate. Dar nu știu de ce, tocmai regizorii
tineri mi-au oferit roluri pentru vârsta mea.
I.M.: Eu am o explicație. [Zâmbește.] Cred foarte tare că
o femeie începe să devină femeie de la 30 de ani. Chiar
cred asta. În ceea ce mă privește, când mă uit în urmă
și mă gândesc cum eram la 28 de ani, îmi vine să mă
iau cu mâinile de cap și să dau două ture de casă să-mi
revin. Totul devine mai intens pe măsură ce înaintezi în
vârstă, pentru că ajungi să te cunoști, să faci mai multă
introspecție, să ai mai mult curaj și mai multă vână. Și
atunci, evident, începi să-ți cauți un model. Pentru mine,
Miki face parte din categoria „așa mi-aș dori” – așa
mi-aș dori să arăt, așa mi-aș dori să fiu. Fascinația față de
ea vine, cred, din energia ei, care e complet tânără. Când
am văzut-o prima dată, stătea foarte dreaptă. Am simțit
o chestie de forță. A urcat pe scenă și s-a făcut liniște. Și
când eram puștoaică, țin minte că stăteam printre femei
mai în vârstă decât mine, găseam una care îmi plăcea și
rămâneam absorbită – de atitudinea ei, de gesturile ei. E
hoție, până la urmă. Hoție adolescentină.
E.D.: Rămâne până târziu. Și funcționează și invers – pot
să mă uit la tine și să te am de model.
I.M.: Pentru că ești tu foarte specială.
E.D.: Ce cauți la altcineva? Cauți ceva ce are valoros,
ce-ți face bine, ce te poate ajuta în gândul pe care-l ai.
Foarte bine poți să-mi fii model. Și-mi ești.
I.M.: Mă simt onorată. Dar e mai rar, să știi. De obicei
există un soi de afecțiune, o afinitate, dar sunt puține
femei ca tine care admit că le inspiră femei mai tinere.
H.B.: Diane von Furstenberg spunea că înainte să știe ce
vrea să facă, a știut cine vrea să fie. Așa s-a întâmplat și
în cazul vostru?
I.M.: La mine e foarte valabil. Am avut disponibilitatea
de a încerca diverse lucruri. Am știut la un moment dat
să spun clar: „Da, vreau să fac costum. Nu, nu vreau să
fac scenografie.” Întotdeauna am avut senzația că am ceva
de făcut. Nu că trebuie să fiu celebră sau de succes, ci că
trebuie să fac ceva, să schimb ceva… E greu de explicat
această senzație din plex că e acolo ceva ce crește, crește,
crește, și cândva va trebui să-i dau drumul. Acum, dacă
mă uit la mine, am sentimentul că pe mine scrie „film”.
A început să fie o treabă serioasă odată cu Pozi]ia copilului [regia Călin Peter Netzer, 2013]. După el am tot luat
proiecte speciale. Brusc a început să-mi placă. Ultimii
ani de design vestimentar m-au obosit foarte tare, pentru că oamenii care îți vin în atelier îți iau o bucată din
suflet. În momentul acesta îmi doresc modestia pe care
o presupune setul de filmare, unde sunt un departament
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„TOTUL DEVINE MAI
INTENS PE MĂSURĂ CE
ÎNAINTEZI ÎN VÂRSTĂ,
PENTRU CĂ AJUNGI SĂ TE
CUNOȘTI, SĂ AI MAI MULT
CURAJ ȘI MAI MULTĂ
VÂNĂ.” – IRINA
ca orice alt departament, care funcționează fără o implicare emoțională atât de mare. Când faci costum de film,
actorul știe cum să-ți poarte costumul.
E.D.: Pe mine m-au ajutat costumele. De exemplu, la
un spectacol al lui [Radu] Afrim la Nottara [Cheek to
Cheek], mi-au dat să pun pe mine o lizeuză roz cu pufuleț,
ceva ce n-aș fi îmbrăcat în viața vieților mele. „E oribil”, am spus, uitându-mă înspre scenograf. Îmbrăcându-l iar și iar, m-am întrebat: „Cum se poartă costumul ăsta? Cum ești când îl porți?” E foarte important
costumul.
Cât despre întrebarea dacă am știut ce vreau să fac…
Singurul lucru pe care mi-am dorit să-l fac a fost să
dansez.
I.M.: Hmm… oare de asta ne plăcem?
E.D.: Am prins vremurile acelea grele pe care toată lumea
le uită, epoca Gheorghiu-Dej. Fratele meu era la școala
de muzică, eu – la școala de balet. La un moment dat ni
s-a spus că nu mai avem loc la școală. Din cauza originii.
Fratele meu a avut un șoc. Eu, fiind mai mică, am făcut
doar o „ușoară” hepatită. Dansul a rămas visul meu. De
asta în tot ceea ce fac este vorba despre atitudine. Și personajele mele vreau să aibă atitudine. După povestea cu
școala de balet, m-am gândit să fac Drept sau Ziaristică.
Dar părinții mei, care au rămas cu oful că n-am terminat
școala de balet, voiau să dau la Teatru, deși eu niciodată
nu făcusem nici cea mai mică încercare de a performa.
Un fost coleg de liceu, care era cu un an mai mare și era
deja student, s-a oferit să mă ajute să învăț poeziile pentru Teatru. Am intrat. Eram singura din an care intrasem
din prima, fără pregătire cu un profesor. Până-n anul II
am vrut să trec la Filologie, la Universitate, sau să mă
transfer la Critică teatrală. Apoi am intrat în vâltoarea
filmului, am început să joc la clasele de Regie teatru,
unde erau profesori extraordinari – Penciulescu, Esrig –,
și am rămas la Actorie. Cred că am făcut această meserie
cu generozitate. Nu mi-a schimbat felul de a fi și nici
viața personală. ■
www.harpersbazaar.ro
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Uitaţi de faimă şi
stereotipuri, porniţi de
la valori, ne recomandă
ANETA BOGDAN,
cel mai influent nume în
brandingul românesc.
În plus, ne vorbeşte
despre pericolul
confuziei dintre ipocrizie
şi adevăr, despre
diminuarea încântării în
faţa charismei şi despre
marii şi micii eroi care
o inspiră.
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DESPRE IMPORTANŢA DE A AVEA MODELE
Ceva fundamental rău se întâmplă cu noi în ultimii ani când vine
vorba despre raportarea la modele de viaţă, la nevoia profund umană
de a fi inspirat, ghidat, susţinut, motivat de un alt semen (acesta, de
obicei, mai în vârstă decât tine, mai experimentat în viaţă sau mai bun
în meseria pe care o practici). Ne plângem că suntem într-o criză
de role models, dar este doar o imensă confuzie generată chiar de noi
înşine, din obsesia asta planetară pentru cultura faimei, a celebrităţii.
Modele sunt destule şi vor fi întotdeauna prezente în societate. Cred
că ne-am cam pierdut instinctul şi apetitul de a le vedea.
Tehnologia inflaţionării narcisismului a creat nu numai o
superofertă de starlete supra-expuse (prin social media mai ales) care
nu au nimic de spus decât Me! Me! Me! (oricâtă umbră ar face „me”
pământului degeaba!), dar, mai ales, a creat un comportament de ignorare a modelelor adevărate.
Un model de viaţă este, în esenţă, proiecţia unui set de valori în care
crezi şi cu care vrei să te identifici, iar nu cineva faimos! Dacă am
ales să fim bad guys – well, astfel de modele vom avea! Dacă am ales
să fim buni, inteligenţi, integri – după astfel de oameni ne vom uita
pentru inspiraţie. Totul începe cu identificarea pe care, conştient sau
nu, o facem, ca o alegere de viaţă.
Problema este însă masa critică a celor care trăiesc tot mai confuzi

FOTO: ARHIVA PERSONALĂ/IONUŢ MACRI

UNDE
NE SUNT
MODELELE
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TALKING POINTS
cu privire la celebritate versus modele de viaţă. Goana dupa exposure (să fiu văzut, să fiu auzit, să fiu prezent cu orice preţ!) pune pe
locul secundar raportarea la valori, la esenţă – de ce să fiu văzut, de
ce să fiu auzit, ce am de spus, ce am de arătat, cum stau cu ruşinea
sau cu conştiinţa de sine? Mai puţine valori, mai multe stereotipuri
– cam asta e dogma acceptată în zilele astea şi, din păcate, „Cum să
devin faimos în 24 de ore” este lecţia pe care o consumă copiii azi
în loc de „Cine este modelul meu în viaţă?”. Familia şi şcoala ar
fi de mare ajutor aici pentru îndrumare, dar, nu-i aşa, au cam pierdut competiţia cu cei cărora le-au outsourced timpul copiilor – cam
cât timp petrece un copil azi cu părinţii şi cu profesorii şi cât cu
Facebook, Twitter, YouTube şi alţi Big Brothers?
Natura umană a fost întotdeauna sedusă de imaginaţie (în fapt, se
pare că asta ne-a şi salvat ca specie!), dar proiecţiile noastre asupra celorlalţi şi asupra noastră înşine ne-au adus în situaţia în care
confundăm uşor faima cu role model-ul, ipocrizia cu adevărul şi
impostura cu performanţa – şi, uite-aşa, nu mai e o uimire că retrogradul Trump conduce cea mai avansată şi
progresistă naţiune din lume.
Dacă valorile care ne inspiră în ziua de azi
sunt cele de faimă, viaţa pe planeta Pământ s-ar
putea să fie loterie curată în anii care urmează.

Inclusiv fiica mea, Ana, este un astfel de mic erou al vieţii mele –
prin demersul ei ambiţios şi valorile impresionante, frumoase şi
aspiraţionale, pe care le urmează.
Acum peste douăzeci de ani l-am citit prima dată pe Wally Olins
[renumit specialist în branding], apoi l-am cunoscut, apoi am avut
şansa să primesc de la el multe sfaturi şi multă atenţie. Wally este
modelul meu de viaţă: un pionier, vizionar, pasionat, talentat, educat,
charismatic şi profund autentic; iar (puţină lume ştie) Wally a muncit
până în ultimele luni de viaţă cu aceeaşi disciplină, fervoare şi seriozitate ca şi cum ar fi avut 30 de ani, nu 80!
Mă surprind în ultimul timp uitându-mă cu mult interes la asiatici (chinezi singaporezi, chinezi şi indieni), avem multe de învăţat
de la ei, îmi par mai conştienţi de valorile lor, iar raportarea lor
la familie şi la grupurile ideologice cărora le
aparţin îi ajută să performeze şi să reuşească mai
substanţial, mai eficient. Bunicii sunt încă modele pentru nepoţi acolo. Sunt impresionată de
cum muncesc şi cât de important este pentru ei
să muncească, de cum îşi leagă scopul vieţii de
muncă. Chiar şi cei foarte bogaţi.

ASCULŢI MAI
ATENT CÂND
EŞTI MATUR
ŞI ÎŢI CREŞTE
UN ORGAN
SPECIAL DE
SEPARAT GRÂUL
DE NEGHINĂ.”

DESPRE CUM NI SE SCHIMBĂ
RAPORTAREA LA MODELE ODATĂ
CU ÎNAINTAREA ÎN VÂRSTĂ
Se schimbă, într-adevăr! Pe măsură ce trec anii,
observ că nu mai stau cu gura căscată la orice
charismă personală care sare din normal, că nu
mai exclam „Wow!” la orice sclipire vremelnică
a cuiva. Când eşti tânăr, chiar inteligent şi educat, tot faci greşeli de poor judgement, mai ales în
timpurile astea inflaţionate de „How cool is that!”.
Asculţi mai atent când eşti matur şi îţi creşte un
organ special de separat grâul de neghină. Sau
(te) aştepţi să îţi crească... Eşti mai îngăduitor cu ceilalţi în sensul că
începi să pricepi că un model de viaţă are şi el limite şi nu este perfect, şi greşeşte, şi chiar te poate dezamăgi uneori.
Una dintre problemele majore ale naţiunii noastre este şi lipsa de
modele de viaţă pentru cei maturi şi chiar seniori. Am putea crede
că aceştia nu mai au nevoie de aşa ceva. Este greşit: orice om, la
orice vârstă, are nevoie de inspiraţie şi motivaţie ca să meargă mai
departe. Iar dacă seniorul Coposu a dispărut prea devreme şi n-a
fost înlocuit atâta vreme, unii încă se mai agaţă de modelul Iliescu.
Există însă modele excepţionale, cum ar fi Neagu Djuvara, care s-au
aşezat deja în istorie, dar sunt semi-ignoraţi de realitatea de azi – ei
sunt adevăraţii stâlpi ai celor de mâine.
DESPRE MODELE PERSONALE CARE INSPIRĂ
Nu am avut bunici sau părinţi sau învăţători care să îmi devină
modele de viaţă. Şi regret enorm. Sunt mai săracă spiritual prin
acest fapt. Am suplinit această lipsă prin raportarea la diverşi oameni
care nu îmi sunt modele, dar care mă inspiră prin calităţile lor, prin
poveştile lor de viaţă, prin visele lor sau prin demersul lor, şi care
mă motivează. Chiar am mici eroi în viaţa mea, pe care îi cultiv
cu plăcere ca relaţionare, cu care rezonez şi cu care mă identific.

DESPRE A DEVENI MODEL
PENTRU ALŢII
Nu ştiu ce să zic – să fii un model pentru
ceilalţi nu este un scop în sine, nu îţi propui asta,
ci, în cel mai bun caz, aici ajungi, acesta este
rezultatul. Tocmai de aia, „faimos” şi „model de
viaţă” nu fac întotdeauna casă bună împreună!
Dacă eşti preocupat să devii un model pentru ceilalţi, începi să te ocupi de asta şi poţi să
ajungi să te ocupi de asta atât de mult, încât
felul în care te aşezi în poză, ce anume vrei să proiectezi despre
tine şi credinţele tale, comportamentul tău, toate manifestările tale,
ajung doar o formă fără fond. Ajungi să susţii lucruri sau oameni sau
întâmplări care nu neapărat te reprezintă pe tine, care nu sunt parte
din identitatea ta, ci mai degrabă fac parte din ceea ce se vinde bine
zilele astea, din stereotipul şi dogma de comportament ale acestor
zile. Uitaţi-vă împrejur, e plin de ipocriţi şi bullshit despre toleranţă,
cu sufletul în rai, greater good etc. – şi apoi votăm Brexit, Trump sau
nu votăm deloc (vezi „marele succes” în alegeri al PSD-ului în
România).
Regret să spun, dar nu am încredere în cei care spun că vor să
devină un model pentru ceilalţi. Să facă lucruri speciale, astfel vor
deveni modele de la sine!
Deşi este flatant pentru egoul unui om să ajungă un model pentru
alţii, o mai mare responsabilitate nici că se poate. Iar când vine vorba
despre cei tineri, responsabilitatea este şi mai grea, fiindcă aceştia pot
să fie atât de uşor de dezamăgit.
Mi se reproşează constant că nu sunt mai „publică”, mai accesibilă,
mai prezentă, că nu folosesc social media pentru a-mi aduce
contribuţia – dar cred că munca mea este ceea ce mă reprezintă
acum, mai am mult de învăţat şi multe de demonstrat, cine vrea să
mă urmeze nu trebuie să mă transforme într-un model de viaţă, ci
doar să ţină pasul cu mine. Aşa simt acum.
Aneta Bogdan este FCIM Chartered Marketer Managing Partner
Brandient, agenţie pe care a înfiinţat-o în 2002. ■
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Pentru OANA FĂRCAȘ, experiența de a fi devenit mamă a declanșat o
dorință mai mare de a aborda teme ale feminității în lucrările ei.
Subiectul mamă versus artist sau mamă și artist este un subiect extrem de dis„DUPĂ CE AM NĂSCUT [Oana are o feti]ă de 1 an și 8 luni], am sim]it nevoia să fac
cutat în ultimii ani. Din punctul meu de vedere, este extrem de solicitant să fii și
o schimbare în practica mea, să exprim faptul că am un nou statut. Am căutat, prin
mamă și artist, dar nu este imposibil. Este un mit că nu po]i fi și mamă, și artist
urmare, teme care să aibă legătură cu această experien]ă, iar una dintre ele este relaîn același timp, la fel ca mitul că femeile nu pot picta.
]ia dintre mamă și fiică. Despre ea discut în Diamonds and Pearls [în imagine].
Când am dat la facultate, mi s-a spus că femeile n-au
E vorba despre această rela]ie în general, dar și despre
ce căuta la Pictură. Pe de altă parte, aceiași profesori
niște tipare întâlnite de mine la mamele de fete, care își
m-au îndreptat înspre Pictură și iată-mă la 14 ani
doresc, de pildă, să își îmbrace fetele așa cum se îmbracă
NU,
NU-I
IMPOSIBIL
SĂ
FII
ȘI
de la absolvire profesând destul de bine, zic eu,
și ele, să le modeleze după ele. Iată de ce mama și fiica
din lucrare au ]inute similare. Pieptănându-și fiica, mama îi ARTISTĂ, ȘI MAMĂ. DIN CONTRĂ, această meserie.
s-a aflat că sunt însărcinată, mi s-a spus că mă
explică despre via]ă. În spate este o scenă de vânătoare –
MĂ SIMT MULT MAI PUTERNICĂ Când
voi opri din lucru cel pu]in câ]iva ani sau de tot. M-am
asta ar fi și povestea mamei către fată. Ideea de diamante
DE CÂND AM UN COPIL.
oprit câteva luni, cât să îmi revin fizic, și am reluat luși perle pornește tot de la un tipar, al mamelor care își
crul în același ritm de unde l-am lăsat. Recunosc, mi-a
doresc pentru fetele lor un prin] bogat care să le ]ină în
fost frică la început că nu voi face fa]ă sau că voi fi
pene și puf.
uitată, exclusă… Dar odată ce am pus din nou mâna pe pensulă, mi-am revenit.
Mă inspir din via]a de zi cu zi, din ceea ce văd în parc sau într-un film, și încerc să duc
Desigur, am avut și sprijin din partea familiei și a unor colegi mai apropia]i. Cred
aceste observa]ii la un alt nivel, de idee. Diamonds and Pearls pornește de la expecă acesta este un lucru esen]ial, de fapt, pentru toate femeile care se află la un
rien]a personală, dar n-am vrut să fie o simplă redare a ei, ci o analiză mult mai largă
moment dat în acest impas. Ai nevoie de sus]inere, răbdare și gândire pozitivă,
a rela]iei respective. Alteori găsesc o idee generală pe care caut să îmi pun amprenta
altfel femeile sunt puternice și au resurse inepuizabile de energie să poată să le
personală. Pe mai departe vreau să mă concentrez pe teme feminine, dar nu femifacă pe toate.” Consemnat de Ioana Chira ■
niste. Mamă fiind, mi se pare că-i un prilej bun. Le simt mult mai aproape de mine.
94

HARPER’S BAZAAR

TP o pictura care ma reprezinta.indd 94
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1. Gampe Thaya, în Sölden, este o cabană veche de 300 de ani. Am ajuns aici odată cu soarele și cu primii schiori. 2. Roxana Farca la Kröller Ranch, în Zillertal
3. Râul Inn taie în două orașul Innsbruck. 4. Echipa Aventura NGT Tirol te salută de la Gampe Thaya

Academia
de Aventur`
Traveler
în Tirol

HB.indd
NGT Tirol 1post-event FP_HB_230x297.indd 8

Dă-ne, Doamne, o aventură adevărată,

România + cititori aventuroși. Primii noștri

bagă-ne în niscaiva ispite și belele care

„academicieni“ au fost: Călin-Andrei Stan

să ne scoată din zona de confort, adu-

(CalinStan.com), Costas Dumitrescu

ne în cale niște localnici faini care să ne

(fotograf NG Traveler), Narcisa Suruianu

convertească spontan la dragostea de

(TravelGirls.ro), Cătălin Gruia (NG Trav-

zona lor, ca niște apostoli la o nouă religie!

eler), Roxana Farca (LumeaMare.ro) și

Iată mărturisirea de credință a Academiei

Adrian Crapciu (cititorul ales de juriu).

de Aventură, un proiect marca Nat Geo

În bucătărie sau la călărie, pe schiuri sau

Traveler gândit pentru călători curajoși,

snowboard, cu fiori reci pe șira spinării la

curioși, ambițioși pe care să-i ducem în

zborul cu parapanta sau în apă fierbinte

destinații potrivite cu filozofia revistei.

la terme, la săniuș nocturn sau în marș cu

Prima sesiune a Academiei de Aventură

rachetele prin zăpadă, acești șase gladia-

a avut loc în a doua săptămână din ianuarie

tori de on-line, echipați de Hervis și mo-

în Tirol. Echipa s-a dorit a fi un comando

torizați de Avis rent a Car, s-au luptat în

de experți media ce se adună ad-hoc

arenele hibernale din Ötztal-Sölden și

în vederea unei lovituri ca-n filmele din

Fügen-Kaltenbach Zillertal să facă relatări

seria Ocean 11, 12, 13. Am recrutat nume

și filme în timp real. Te invităm să le de-

sonore ale blogosferei românești, jur-

scoperi zestrea de povești foto și video la

naliști și fotografi din echipa NG Traveler

https://aventura.natgeo.ro.

3/17/17 16:38
17/03/17
12:33

ROKSANDA ILINCIC
DESIGNER VESTIMENTAR

Fotografiată la Marian Goodman Gallery,
cu lucrări de Ettore Spalletti

HAIRSTYLING ȘI MAKEUP: LAURA TUCKER

Artiștii mă inspiră adesea în mod direct, dar influența lui Ettore Spalletti
a fost complet în subconștient. Când am văzut o expoziție a sa la Marian
Goodman Gallery [anul trecut], am fost șocată să constat că nuanțele
din cizmele mele coincideau cu cele dintr-o pictură expusă. Pe măsură
ce m-am familiarizat cu lucrările lui, am descoperit și mai multe influențe. Picturile lui Ettore au o poezie a lor. În fața lor simt o stare de
liniște nepământeană. Îmi place foarte mult și inserția de aur din unele
lucrări, pe care nu o vezi imediat; și eu adaug în haine mici lucruri pe
care purtătoarea le descoperă treptat, o surpriză secretă, doar pentru ea.
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ZONE
DE INTERSEC}IE
De la tripticul de Bacon din magazinul londonez al lui Simone Rocha la fotografiile
lui Wolfgang Tillmans care o inspiră pe Gaia Repossi, întretăierea subtilă dintre
modă și artă continuă să-i influențeze pe designeri.
Text: Theresa Fitzherbert
Fotografii de Philip Sinden
www.harpersbazaar.ro
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BELLA FREUD
Fotografiată în magazinul său de pe
Chiltern Street, cu un afiș prin care se
oferă o recompensă pentru un portret
furat, realizat de tatăl ei
Acesta este un afiș pentru un portret dispărut al
lui Francis Bacon, realizat de tatăl meu, Lucian
Freud. Originalul a fost furat dintr-un muzeu
german în urmă cu aproximativ 25 de ani. Era
mult mai mic decât această reproducere. Cineva
l-a luat și l-a pus, pur și simplu, în buzunar. Un
dezastru. Îmi place acest afiș pentru că surprinde
frumusețea stranie a lui Bacon. Mi se pare că se
simte prietenia dintre cei doi bărbați – sau poate
doar știu eu de existența ei. Am avut norocul să
iau cina cu amândoi de câteva ori în adolescență.
N-am prea îndrăznit să vorbesc. Bacon era atât de
sever și de spiritual, încât era preferabil să ai grijă
ce spui. Dar am avut sentimentul că pot vedea
ceva dintr-o lume fascinantă. Sper că oricine are
acum acea pictură, oriunde s-ar afla, o iubește.
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SIMONE ROCHA
DESIGNER VESTIMENTAR

Fotografiată în magazinul ei,
cu Tryptich – August 1972,
de Francis Bacon
Părinții mei au cumpărat această litografie
cu tripticul lui Francis Bacon în 2003, de pe
King’s Road. Au ținut-o pe un perete din
dining, în casa din Dublin, și a avut o influență
constantă asupra mea. Îmi plac la nebunie
profunzimea și emoția din lucrare. Are o frumusețe grotescă. Atunci când mi-am deschis
magazinul în Londra, am vrut să fie un spațiu
plin de lucrurile care m-au inspirat, așa că, evident, le-am cerut-o părinților. Aceste culori ca
de chit – rozuri, negru și bejuri – sunt mereu
prezente în colecțiile mele. Am creat chiar
o geantă rotundă, roz, pornind de la balta de
sânge roz din imagine. Multe dintre lucrurile
care mă inspiră vin dintr-o zonă destul de întunecată și de aspră. Prin urmare, întrebarea e
cum să le fac feminine. Deși hainele mele sunt
pretty, vreau ca ele să aibă forță.
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ANGELA MISSONI
DESIGNER VESTIMENTAR

Do Ho Suh mă fascinează. Recreeză obiecte sau
chiar case din memorie, folosind bucăți de organza.
Aceste clanțe, încuietori și cuiere sunt toate bazate
pe elementele unei case în care a locuit în Berlin.
Înainte să le văd, eram mai familiarizată cu instalațiile lui mari, care pot include scări, dormitoare și
holuri. Când intru într-una dintre aceste instalații,
am senzația că intru într-un vis. Este acolo, dar în
același timp nu este acolo. Un lucru extrem de fragil:
o amintire întipărită în minte. Sunt atrasă de măiestria execuției într-o lucrare de artă, iar acest artist
folosește broderii și cusături extrem de bine realizate.
Este un artizan. Mi-ar plăcea să-l întâlnesc; dar pe de
altă parte, se spune că nu vei iubi niciodată artistul
așa cum îi iubești arta, nu? Sunt curioasă cine a făcut
aceste lucruri extraordinare, dar am așteptări atât de
înalte, încât nu vreau să fiu dezamăgită.
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Fotografiată acasă, în împrejurimile
orașului Milano, cu lucrări
de Do Ho Suh
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GAIA REPOSSI
DESIGNER DE BIJUTERII

Fotografiată în showroomul ei din Paris,
cu The State We Are In, de Wolfgang Tillmans
Unul dintre marile mele obiective este să creez un nou clasicism.
Vreau ca bijuteriile noastre să fie atemporale, iar pentru asta e nevoie să
regândești trecutul cu noi instrumente. Wolfgang Tillmans face exact
asta. Compozițiile lui sunt foarte moderne, dar în același timp foarte
clasice. Am văzut recent o expoziție de-a lui la New York și am rămas
impresionată. Duce fotografia la un alt nivel. Nu face, pur și simplu, fotografii, ci creează opere de artă. Universul meu e unul vizual, iar arta
a fost dintotdeauna un fel de hrană viscerală pentru mine. Tillmans își
folosește simțul compoziției și culorile pentru a face fotografii care arată
ca niște picturi moderne.
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SANDRA CHOI
DIRECTOR DE CREAȚIE, JIMMY CHOO

Fotografiată la Michael Hoppen Gallery,
cu Homage à Rackham, de Sarah Moon
Sarah Moon a descris, la un moment dat, culoarea ca fiind „un limbaj
viu”. Sunt de acord cu ea. Fotografia, ca mediu, poate fi destul de mecanică, dar această fotografă pune foarte multă emoție și profunzime în
imaginile ei. Homage à Rackham (2001) este ca o pictură în mișcare. Plină
de viață și vibrantă. Îmi place faptul că Moon are o legătură cu industria
modei – a fost model înainte să se apuce de fotografie în anii ’70 – și
cred că imaginile ei au o anumită grație și eleganță. Reușește să facă și
obiectele simple, precum un pantof sau un copac, să pară mai mult decât
ceea ce sunt. Cred că artă poate fi orice îți dorești să fie artă. Eu sunt
designer pentru că obiectele pe care le fac au un caracter funcțional, dar
dacă cineva vrea să pună unul dintre ele într-o ramă, atunci poate deveni
o lucrare de artă.
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THEA BREGAZZI
COFONDATOARE PREEN BY
THORNTON BREGAZZI

HAIRSTYLING ȘI MAKEUP: RACHEL SINGER-CLARK

Fotografiată la Victoria Miro Gallery,
cu All the Eternal Love I Have For the
Pumpkins, de Yayoi Kusama
Acum câțiva ani am primit cadou o carte despre
opera lui Yayoi Kusama, dar abia când am văzut
o expoziție la Mori Art Museum din Tokyo, am
devenit captivată de ea. Folosește foarte multe medii diferite – pictură, colaj, sculptură, performance,
textile brodate – și totul este organic. Nu lucrează
cu o singură foaie de hârtie, ci adaugă straturi peste
straturi peste straturi. Lucrările ei sunt pline de contraste. Libere, dar în același timp controlate; complexe, dar simple. Justin [Thornton] și cu mine folosim, de asemenea, contraste în design, iar Kusama
este o sursă de inspirație. Se apropie de nouăzeci de
ani, dar lucrează enorm în continuare. Mi-ar plăcea
să continuu să lucrez când voi avea vârsta ei.
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„Aceste picturi te provoac` s` dai frâu liber imagina]iei
[i s` surprinzi frumuse]ea, lumina [i culoarea.”
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EMILIA WICKSTEAD
DESIGNER VESTIMENTAR

HAIRSTYLING ȘI MAKEUP: LAURA TUCKER

Fotografiată în expoziția Dutch Flowers,
de la National Gallery
Când creez, trebuie să mă transport într-un alt loc, un alt
timp, o altă lume. Trebuie să intru într-o zonă nostalgică,
iar când am pășit în încăperea care găzduia expoziția Dutch
Flowers, exact asta s-a întâmplat. Cu pereții săi bordeaux și
picturile luminate discret, era intimă, tenebroasă și emoțională – ca o călătorie înapoi în timp. A trezit multe sentimente în mine. Lucrările în sine sunt de o frumusețe răpitoare. Florile au devenit o parte importantă în designul meu,
iar aceste picturi te provoacă să dai frâu liber imaginației și
să surprinzi frumusețea, lumina și culoarea. Sunt excentrice,
debordante și neașteptate pentru acea epocă. Îmi place să
cred că așa sunt și materialele și imprimeurile mele.
www.harpersbazaar.ro
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BUZZ

The

HARPER’S
BAZAAR
PROMO

În c`utarea unui costum
impecabil croit? Solu]ia vine din
partea brandului Filip Cezar, care
realizeaz` la comand` costume
de ceremonie din materiale de
cea mai înalt` calitate. Atelierul
de croitorie ofer` servicii de
consultan]` [i sf`tuie[te viitorul
mire în alegerea materialului ideal
[i în stabilirea celorlalte detalii
esen]iale – nuan]`, variant` de
dou` sau un rând de nasturi, rever
tip [al sau tip spit. Descoperi]i
toate op]iunile în croitoria situat`
pe str. Jean Monnet 65.

FOTO: CORINA OLARU

MADE TO MEASURE

ALUR~ REGAL~
Inspirat` de nevoile miresei moderne, noua colec]ie Athena Philip se remarc`
prin piese sofisticate [i ultrafeminine, cu o doz` discret` de extravagan]` [i
seduc]ie. Materialele rafinate, precum taftaua, voalul din m`tase [i dantela
delicat`, precum [i detaliile remarcabile ale broderiilor [i aplica]iilor cusute
manual compun o suit` de rochii cu un aer boem [i senzual în egal` m`sur`.
Colec]ia Royal Essence este disponibil` în showroomul Athena Philip,
din Calea Doroban]ilor 56.

TRADI}IE
REVALORIFICAT~

Noul brand românesc de savonerie de lux Skin Novels cuprinde produse ce se
adreseaz` tuturor tipurilor de piele, chiar [i celei mai sensibile, incluzând [i s`punuri
perfecte pentru pielea delicat` a bebelu[ilor, a celor care sufer` de diverse alergii
sau afec]iuni ale pielii. Gama are în componen]a de baz` ap` termal` din B`ile 1 Mai
[i ingrediente precum uleiuri vegetale (m`sline, cocos, palmier, cacao, ricin), uleiuri
vegetale pre]ioase (unt de shea, ulei de avocado, argan, migdale, c`tin`), uleiuri
esen]iale din flori, r`[ini, scoar]` sau condimente, dar [i alte ingrediente benefice
(argint [i aur coloidal, lapte de capr`, aloe vera, t`râ]e de grâu, cafea, argil`,
ganoderma, spirulin`, turmeric, propolis). S`punurile Skin Novels sunt disponibile
online, pe www.skinnovels.com.
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R~SF~} PENTRU PIELE

Oul Trellis cu diamante,
creat în 1892, st` la baza
uneia dintre cele mai
recente colec]ii de bijuterii
Fabergé – Treillage.
Modelul de tip pichet
este [tan]at pe piese
somptuoase din aur
roz sau alb, împodobite
cu pietre pre]ioase
colorate, precum rubinele,
ametistele, safirele oranj,
galbene, roz sau albastre,
tsavoritele, smaraldele,
al`turi de diamante albe
sau coniac. P`trunde]i în
universul acestor bijuterii
cu design evocator în
magazinele Cellini.

Inele din colec]ia
Treillage,
Fabergé, Cellini
www.harpersbazaar.ro
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BRIDES
O N E

F I N E

D A Y

FOTO: IULIAN NAN

Pregătirile pentru o nuntă stylish încep
aici! De la ținute fabuloase la sfaturi ale
experților din beauty, design floral
și wedding planning, BAZAAR v-a
pregătit ghidul complet.

Rochie Divine Atelier,
preţ la cerere
Pălărie Kristina Dragomir,
preţ la cerere
Inel Gucci, 2.400 Lei
www.harpersbazaar.ro
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DREAM
DREAM
A

L I T T L E

O celebrare a esteticii delicate și a notelor
boeme, în rochii cu detalii ultrafeminine
și transparențe senzuale.
Fotografii de Iulian Nan
Realizat de Ina Borcea
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PAGINA ACEASTA

Rochie Parlor, 7.400 Lei
Pantofi Max Mara, 2.020 Lei
Cercei Tria Alfa, 315 Lei

PAGINA ALĂTURATĂ

Rochie Divine Atelier,
preț la cerere
Cercei, 785 Euro,
și inel, 1.320 Euro,
ambele Teilor
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PAGINA ACEASTA

Rochie Cristina Săvulescu, 3.200 Lei
Pantaloni Max Mara, 1.170 Lei
Voal Magnolia Atelier, 450 Lei
Sandale H&M Conscious, 450 Lei
Curea Prada, Mengotti, 1.950 Lei
Cercei Teilor, 23.195 Euro

PAGINA ALĂTURATĂ

Ada poartă:
Rochie Otilia Brăiloiu, 5.500 Lei
Papuci Parlor, 1.100 Lei
Cercei Teilor, 68.245 Euro
Elizaveta poartă:
Rochie Otilia Brăiloiu, 5.500 Lei
Cercei Teilor, 23.195 Euro
www.harpersbazaar.ro
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PAGINA ACEASTA

Rochie, 8.870 Lei, și pantofi,
1.000 Lei, ambele Pronovias
Pălărie Kristina Dragomir,
preț la cerere
Cercei Teilor, 4.300 Euro

PAGINA ALĂTURATĂ

Rochie Aire Barcelona, 9.182 Lei
Cercel Tria Alfa, 315 Lei
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PAGINA ACEASTA

Rochie Otilia Brăiloiu, 4.500 Lei
Cercei Tria Alfa, 440 Lei

PAGINA ALĂTURATĂ

Rochie Divine Atelier,
preț la cerere
Accesoriu de păr Magnolia
Atelier, 460 Lei
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Modele: Ada Tache și Elizaveta
Precup/Avenue Models
Makeup: Tania Cozma
Hairstyling: Diana Mogoș/Haze
Hairdressers
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DIOR

LANVIN

CHLOÉ

RODARTE

ALEXANDER McQUEEN

BAZAAR BRIDES

8 LUCRURI
C A R E

INSPIRAŢIE DE PE CATWALK

Pentru oricine s-a plictisit de rochiile de prinţesă, podiumurile
acestui sezon vin cu alternative extrem de dezirabile. La Chloé
întâlnim rochii cu aplicaţii ﬂorale couture şi broderie spartă, ce
vor cuceri orice romantică incurabilă, în timp ce Dior schiţează
o siluetă graţioasă din tul, desprinsă parcă din picturile lui Degas.
Dacă nu sunteţi sigură că o rochie este opţiunea ideală, dar
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I U B I M

nici n-aţi purta un costum, veţi găsi în colecţia Lanvin o versiune hibrid, şic şi soﬁsticată. Departe de alegerile tradiţionale se
situează şi rochia de inspiraţie victoriană de la Rodarte, cu volane şi aplicaţii ﬂorale minuscule, şi varianta asimetrică Alexander
McQueen, din cel mai ﬁn macramé, pe care o puteţi accesoriza
curajos cu bijuterii din zona punk.

Pagini realizate de INA BORCEA, DIANA MĂRĂŞOIU și ANDA BRÎNDUŞĂ

➤

FOTO: IMAXTREE
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BAZAAR BRIDES
Colier Daniel K.,
Helvetia,
3.420 Lei

Ceas Longines,
Cellini, 15.430 Lei

Cercei Teilor,
4.300 Euro
Inel Pandora, 359 Lei

Colier Giloro,
Cellini, pre] la
cerere

Colier Chopard,
preţ la cerere

TOT CE STRĂLUCEŞTE

Cercei
Teilor,
3.720 Euro

Nu treceţi cu vederea acest aspect important din deﬁnirea unei ţinute bridal. Noi
ne-am oprit asupra pieselor din aur alb împodobite impetuos cu diamante. Un colier
cu detalii Art Nouveau sau o pereche de
cercei-candelabru vor însoţi ideal o rochie
din mătase ce urmăreşte linia corpului, în
timp ce o agrafă cu aplicaţii de pietre pe
forme ﬂorale îşi va găsi locul pe reverul
unui sacou alb din shantung.

Agrafă Pasquale
Bruni,
Orologeria Galt,
preţ la cerere

FOTO: PRIN AMABILITATEA DISTRIBUITORILOR

Cercei
Salvini,
Kultho, preţ
la cerere

Inel Messika,
Kultho,
10.580 Lei

Cercei Giorgio Visconti,
Kultho, 33.810 Lei
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2018 Preview Collection
NOUA COLECTIE PRONOVIAS 2018 IN CURAND IN MAGAZIN !
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BAZAAR BRIDES
1

1
2

3

3

5
4

4

6

6

TAKE A BOW

Mizaţi pe o accesorizare de impact cu ajutorul pieselor
în nuanţe metalice sau de un alb imaculat, cu funde şi
aplicaţii de perle şi cristale.

7

7

9
8

12

11

13

1. Pantofi Hannami, 890 Lei; 2. Diademă Gigi Burris Millinery, farfetch.com, 523 Euro; 3. Cercei Dolce&Gabbana, 4.525 Lei;
4. Pantofi Miu Miu, net-a-porter.com, 595 Euro; 5. Geantă No.21, Casa Frumoasă Radisson Ladies, 1.636 Lei; 6. Accesoriu de păr Magnolia Atelier, 450 Lei;
7. Turban Gucci, 3.591 Lei; 8. Clutch Dolce&Gabbana, 6.775 Lei; 9. Geantă Gucci, 6.772 Lei; 10. Clutch Eddie Parker, farfetch.com, 1.871 Euro;
11. Sandale Nicholas Kirkwood, matchesfashion.com, 3.000 Lei; 12. Brăţară Giuseppe Zanotti, Distinto, preţ la cerere; 13. Pantofi Prada, Mengotti, 2.689 Lei
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BAZAAR BRIDES
acestor zone”, sugerează Ionela Stanciu,
esteticiană la Salon Tribute.
Fie că e vorba despre tunsoare, vopsirea
rădăcinilor sau despre adăugarea unor şuviţe cu highlights subtile, e bine să o faceţi
acum pentru a-şi păstra noutatea, având şi
timp să se stabilizeze. Truc: când e vorba
despre fotograﬁi, cel mai bine arată şuviţele
aurii, care adaugă textură şi strălucire.

GHIDUL DE
FRUMUSEŢE
Rochia e deja aleasă,
rămâne doar să planiﬁcaţi
inteligent şi să marcaţi în
calendar ce paşi trebuie urmaţi
cu luni sau săptămâni în avans.

6 LUNI

„Programul solicitant şi schimbările emoţionale prin care trece viitoarea mireasă
dereglează microﬂora tenului şi stimulează
aspectul congestionat, dar şi imperfecţiunile,
la care pielea este mai predispusă decât în
mod normal”, explică Elena Badea, manager Ida Spa. Dacă vă confruntaţi cu probleme mai serioase de piele (acnee, iritaţii),
acum este momentul pentru a vă programa
o vizită la dermatolog, care să vă recomande o rutină susţinută de îngrijire şi refacere
până la ziua cea mare.
Schimbările în dietă sunt cheia pentru un ten
mai strălucitor, mai puţine kilograme şi dispariţia senzaţiei de balonare, sfătuieşte Larisa Petrini,
health coach. Iată regulile de aur propuse: eliminarea sării din alimentaţie (atenţie la produsele
procesate!), consumul de ﬁbre în mod moderat
(prea multe sau prea puţine dau senzaţia de balonare), suplimentarea cu probiotice (keﬁr, iaurt sau
murături), regula lui 5 (maximum 5 ingrediente
la ﬁecare masă, ﬁe că sunt salate sau mâncăruri
mai concentrate, astfel evitaţi balonările), grăsimi
sănătoase (avocado, somon, nuci, seminţe sau unt).

3 LUNI

E momentul pentru o terapie laser minim invazivă,
fără efecte secundare, precum Forever Young BBL
de la Clinica Fazzada (200 Euro/şedinţa). Dr.
Andreea Iftimie o recomandă pentru efectul instant de luminozitate şi întinerire: „Elimină petele
cauzate de expunerea la soare şi rozaceea şi poate
ﬁ realizată pe faţă şi pe orice regiune a corpului.”
Dacă veţi purta o rochie cu umerii, braţele sau
spatele dezgolite, pregătiţi-vă să stăpâniţi perfect arta

Pentru a şterge oboseala, alegeţi pachetul Beautiful Bride (500 Lei), disponibil la
Ida Spa, care include un tratament facial
Elemis Biotec la alegere, un masaj, un tratament pentru mâini şi unul pentru picioare. „Recomand Elemis Biotec Radiance
Renew, un tratament energizant care redă
strălucirea şi vitalitatea tenului tern şi obosit
– a fost votat best pre-wedding facial treatment
Nicole
în UK”, spune Elena Badea.
Dacă nu aţi apucat deja, acum e moautobronzării. E nevoie de timp şi practică pentru mentul pentru o vizită la stomatolog şi o şedinţă de
a testa produse şi a descoperi trucuri de aplicare albire care nu lasă dinţii sensibilizaţi – nu încercaţi
perfectă. Apoi, cu 2-3 zile înainte de a păşi spre tratamente agresive, ci optaţi pentru curăţarea profesională a danturii, este suﬁcientă pentru a dezaltar, este momentul ideal pentru aplicarea ﬁnală.
vălui nuanţa naturală a dinţilor.

1 LUNĂ

Îndreptaţi-vă atenţia asupra părului: folosiţi săptămânal tratamente sau măşti pentru hidratare şi
renunţaţi o vreme la ustensile precum placa de
îndreptat şi ondulatorul, care agresează ﬁbra capilară. „Le încurajăm pe viitoarele mirese să opteze
pentru o întâlnire relaxată cu hairstiliştii noştri,
programată cu minimum trei săptămâni înaintea
nunţii, în care să îşi discute conceptul şi viziunea.
Aduceţi voalul, fotograﬁi cu rochia şi coafurile
care vă inspiră, dar şi orice alte detalii care pot ﬁ
relevante pentru deﬁnirea unei estetici unitare”,
sugerează Alexandra Vişan, manager Salon Tribute.

2 SĂPTĂMÂNI

Decolteul, braţele şi spatele au nevoie de aceeaşi
atenţie ca şi chipul pentru un aspect impecabil.
„Includeţi obligatoriu în agendă o programare la
cosmetică dedicată curăţării, exfolierii şi hidratării

L’Absolu
Rouge,
Lancôme,
158 Lei

Lac de
unghii
Jessica,
45 Lei

Kit Can’t Sleep?, This Works, 45 Lei (Sephora)
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Inspiraţi-vă din coafurile relaxate, atât de la modă
chiar şi pentru ziua nunţii: „Tendinţele pentru
coafuri de mireasă urmează trendurile generale în
materie de hairstyle – linie cât mai naturală, lejeră,
accesorizată cu agrafe sau coroniţe mici, chiar şi din
ﬂori naturale”, explică hairstilistul Kinga Kore de la
Salon Tribute.
Cât despre machiaj, Alexandru Abagiu, national
makeup artist Lancôme, are reguli clare: „Trucul
esenţial este rezistenţa machiajului, iar cea care face
diferenţa este baza atent aplicată. În materie de rujuri, pentru că nu sunt fanul texturilor care să arate
bine doar câteva ore, cum se întâmplă cu multe
rujuri supermate, aplic câteva tuşe de L’Absolu
Rouge şi mă asigur că mireasa pleacă de la mine cu
un sample din acelaşi ruj. La ﬁnal, aplicăm gene ﬁr
cu ﬁr pentru un efect wow.” ■

PRODUSE ESEN}IALE

Balsam iluminator pentru ochi,
Elemis, elemisromania.ro, 187 Lei
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ZIUA 0

Lapte parfumat
de corp Chance
Eau Vive,
Chanel, 252 Lei

Primer
Optical
Illusion,
Urban
Decay,
148 Lei
(Sephora)
Serum capilar
tonifiant,
Klorane,
175 Lei

FOTO: IMAXTRE;, PRIN AMABILITATEA DISTRIBUITORILOR

Daily Booster
Vitamin C,
Clinique,
369 Lei

1 SĂPTĂMÂNĂ
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BAZAAR BRIDES
ALL THE PRETTY
FLOWERS

Specialiștii dezvăluie
tendin]ele în materie de
buchete și aranjamente florale.

DHANIEL NORA, Purple Flowers

„Anul acesta vom avea, pe de o parte, expansiunea conceptului verde-organic-natural, un stil
relaxat, dar și elegant, cu influen]e din grădinile
victoriene, cu multe frunze verzi, mult lemn, fier,
mușchi natural și flori. Iar pe de altă parte, vom
remarca foarte multe gold weddings, cu scaune,
fe]e de masă, tacâmuri, sfeșnice și alte accente
în această nuan]ă metalizată, alături de flori
roșii, fucsia sau alte culori îndrăzne]e. Ambele
variante mi se par fascinante și de-abia aștept să
înceapă sezonul nun]ilor!”

ÎN CULISELE UNEI NUNȚI PERFECTE

ALEXANDRU DADOO,
Maison Dadoo

„Buchetele sauvage sunt unele dintre cele mai
populare modele în 2017. Forma lor este una
lejeră, texturată, cu o diversitate florală bogată și
soiuri de flori rar întâlnite în buchetele normale.
Cele mai solicitate flori în astfel de buchete sunt
trandafirii de grădin` tip David Austin, O’Hara
și Piano. La fel de populare sunt și anemonele,
ranunculusul, heleborusul, clematisul, doar
că acestea sunt sezoniere și dispar în luna
mai, reapărând undeva la sfârșitul lui septembrie-octombrie. În cazul buchetelor sauvage se
folosește, pentru un plus de verdea]ă, eucalipt,
populus sau parvifolia.”

NICU BOCANCEA, Florăria Iris

„Buchetele cu un aspect natural, ce par direct
desprinse din natură, buchetele compacte, în
culori tari, și buchetele rotunjite, realizate din ramuri naturale împletite – acestea sunt trei dintre
tendin]ele majore ale anului. La nivel de texturi,
se poartă florile cu cupă mare, amplă, frunzele în
nuan]e de verde deschis și chiar crengu]ele fine,
acestea din urmă fiind recomandate în special
mireselor nonconformiste.”
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HARPER’S BAZAAR: Care au fost tendințele
în materie de decorațiuni și tematici pe 2016
și cu ce vor fi înlocuite în 2017?
KARIN BADEA-SUSANU: Anul trecut a
fost anul culorilor pastelate. Tonul a fost dat,
bineînțeles, și de cele două culori ale anului, Rose Quartz și Serenity, dar preferința
pentru această gamă cromatică este tot mai
pregnantă de câțiva ani atunci când vine vorba despre nunți. Un alt trend foarte îndrăgit
derivat tot din culorile pastel este cromatica watercolor. Însă încă din 2016 am remarcat
tendința de întoarcere la natură. Sunt din ce
în ce mai multe nunți rustice care au adoptat
acest trend anul trecut, iar Institutul Pantone
a remarcat această direcție vizibilă în mai
multe domenii și a desemnat culoarea lui
2017: Greenery. De aceea cred că vom vedea
mai multe decoruri proaspete, naturale, și nu
doar în cazul nunților cu tematică shabby chic.
Iar natural nu înseamnă doar alb și verde, ci
se traduce și în aranjamente și buchete sauvage, care au acel aspect de proaspăt culese și
aparent nearanjate.
Ce mi se pare foarte interesant este că miresele din România sunt din ce în ce mai interesate ca nunta lor să fie în tendințe. Eu scriu
în fiecare an câteva articole despre direcțiile
din anul respectiv și am observat un interes
din ce în ce mai crescut al mireselor care își
doresc să își alinieze viziunea despre nunta

lor cu ceea ce este la modă.
H.B.: Care este cea mai îndrăgită temă din
portofoliul tău?
K.B.-S.: Cea mai populară temă este nunta pe plajă. Cui nu i-ar plăcea să ia parte la
o nuntă pe malul mării, să facă poze incredibile la apus și să danseze până în zori pe
plajă? Anul trecut am avut o astfel de nuntă
în Bulgaria, într-un resort care se afla pe
marginea unei stânci, la malul mării. Am organizat ceremonia într-un mic amfiteatru, iar
în spatele mirilor se vedea doar marea.
H.B.: Cum a schimbat apariția rețelelor de
socializare desfășurarea nunții?
K.B.-S.: Rețelele de socializare au adus în
primul rând o latură publică evenimentelor,
indiferent cât de mică este nunta sau dacă ești
sau nu persoană publică. Un motiv în plus ca
mirii să-și dorească o nuntă perfectă. În plus,
toată lumea postează în real time de la eveniment, activitate cu un impact incredibil, pe
care mirii nu îl realizează într-o primă fază.
Ei au astfel imediat după nuntă câteva fotografii la care să se uite, iar asta nu se întâmpla înainte de era social media. Pozele de la
fotograf se primeau în medie în 2-3 luni de
la nuntă și exact în momentele de după eveniment, când mirii sunt cei mai entuziasmați,
nu aveau nici o fotografie la care să se uite.
În plus mai există și avantajul live posting-ului.
Astfel ei își văd nunta prin ochii invitaților și

FOTO: MAISON DADOO, PURPLE FLOWERS, FLORĂRIA IRIS, ON WEDDING

Despre Pinterest ca sursă de inspirație, tendin]e cromatice și
albumul foto al nunții creat în timp real pe Facebook,
cu KARIN BADEA-SUSANU, fondatoarea Karin Events.
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Nuntă la
Castelul Bran

se bucură de mai multe perspective, pe lângă
cea a fotografului.
H.B.: Ce ţi-ar ﬁ plăcut să ştii atunci când ai
organizat prima ta nuntă?
K.B.-S.: Deşi am crescut în acest domeniu
(părinţii mei organizau evenimente şi mereu
m-am implicat şi i-am ajutat), nu mi-am
imaginat niciodată de câte lucruri trebuie să
ţii cont şi cât durează să organizezi o nuntă
cap-coadă. Ştiam că în medie organizarea
unei nunţi durează 250 de ore, dar nu aveam
o imagine concretă asupra întregului proces
şi a stresului pe care-l implică. Chiar am citit
acum câteva luni un articol în care scria că
meseria de wedding planner este a cincea cea
mai stresantă meserie din America, după personalul militar, pompieri, piloţi de avion şi
poliţişti. [Zâmbeşte.]
H.B.: Ce magazine online recomanzi celor

care îşi doresc o nuntă cu decoraţiuni inedite?
K.B.-S.: Un fenomen foarte important legat
de nunţi în ultimii ani este Pinterest, care
a devenit cea mai bună sursă de inspiraţie
pentru miresele care îşi doresc nunţi deosebite. Problema de care ne-am lovit a fost
că nu găseam acele lucruri în România. Aşa
că am lansat ForeverAfter.ro, prin intermediul căruia, pe lângă obiectele de pe site, ofer
serviciul tailor made pentru produse 100%
personalizate. De exemplu, am venit cu ideea
de props-uri personalizate pentru fotograﬁi
pe vremea când cu greu găseai aşa ceva în
România. Între timp mă bucur să observ că
au apărut diverse business-uri nişate, care
oferă accesorii inedite pentru decor. Unul
dintre preferatele mele este Fabricadelitere.
com, care realizează orice cuvinte sau obiecte
de decor luminoase îţi doreşti.
H.B.: Descrie-mi o nuntă pe care ţi-o vei
aminti mereu.
K.B.-S.: Prima nuntă pe care am organizat-o
la Castelul Bran şi pentru care toată curtea
interioară a fost decorată cu lumânări şi
ﬂori, iar în tot castelul am avut peste 1.000
de trandaﬁri albi.
H.B.: Există vreo nuntă a unor celebrităţi
care te-a cucerit în mod special?
K.B.-S.: Cel mai mult mi-a plăcut nunta lui
George şi Amal Clooney – simplă şi soﬁsticată în acelaşi timp. Mi-a plăcut şi nunta regală dintre Kate Middleton şi Prinţul
William, pentru că a fost o nuntă tradiţională
cu elemente moderne îmbinate armonios.

FOTO: LOVE MADNESS, TIVOLI HOTELS & RESORTS, HAMILTON PRINCESS & BEACH CLUB, WILDERNESS SAFARIS

LUNA DE MIERE Trei destina]ii ce oferă un cadru idilic pentru a vă relaxa după agita]ia nun]ii.

TIVOLI PALÁCIO DE SETEAIS, Portugalia

Portugalia a devenit o destina]ie tot mai atractivă
pentru turiștii din întreaga lume și poate constitui
o variantă inspirată chiar și pentru luna de miere.
Situat la 25 km vest de Lisabona și înscris pe lista
Patrimoniului Mondial UNESCO, Sintra este un oraș
de un romantism aparte. Una dintre bijuteriile sale
arhitecturale este chiar hotelul Tivoli Palácio de
Seteais, care reușește să men]ină intacte elegan]a
și atmosfera secolului al XVIII-lea. Camerele sunt
decorate cu mobilier din lemn masiv, în timp ce
sălile de bal au fresce de o frumuse]e rară, o parte
dintre ele ﬁind create de pictorul francez Jean
Pillement.
www.harpersbazaar.ro
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HAMILTON PRINCESS & BEACH CLUB,
Bermuda

Ce mod mai bun de a celebra iubirea decât prin
intermediul unei destina]ii exotice, cunoscute
pentru plajele cu nisip ﬁn, de un roz pal, și apele
imposibil de albastre? Fie că ve]i bifa diverse
obiective turistice spectaculoase sau ve]i prefera
să vă aventura]i pe trasee mai pu]in bătătorite,
Hamilton Princess & Beach Club constituie un
bun punct de plecare și un loc ideal de relaxare.
Botezat de localnici „The Pink Palace”, hotelul
și-a deschis por]ile grandioase pe 1 ianuarie 1885
și a găzduit-o pe Prin]esa Louise, a patra ﬁică a
Reginei Victoria.

NORTH ISLAND, Seychelles

Seychelles este o destina]ie
consacrată pentru luna de miere, însă
asta nu-i știrbește deloc din farmec. Dacă visa]i la
o escapadă pe o insulă privată, North Island, care a
dat de altfel și numele acestui resort intim, este o
op]iune demnă de luat în calcul. Resortul oferă un
concept unic de dining: bucătarul discută preferin]ele culinare ale clien]ilor la sosire și creează re]ete
personalizate, pornind de la informa]iile oferite de
aceștia. Ingredientele sunt ﬁe cultivate în grădini
organice, ﬁe proaspăt pescuite. În mai 2011, North
Island a fost destina]ia aleasă pentru luna de miere
de Prin]ul William și Kate Middleton.
H A R P E R ’ S B A Z A A R 125
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BAZAAR BRIDES
Inel Teilor, 3.980 Euro

Cercei
Pasquale Bruni,
Orologeria Galt,
preţ la cerere

Rochie Parlor,
7.900 Lei

Brigitte Bardot, în
timpul filmărilor pentru
Boulevard du rhum,
1970, Malaga, Spania
Papuci Alberta Feretti, Distinto, 3.150 Lei

ROMANTISM ABSOLUT
Salopetă
Athena
Philip, preţ
la cerere

FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES; IMAXTREE (2); PRIN AMABILITATEA DISTRIBUITORILOR

MONIQUE LHUILLIER

Rochii vaporoase din voal de
mătase sau tul alb ca spuma
Rochie Otilia
laptelui, siluete ﬂuide, inserţii
Brăiloiu, 5.500 Lei
de dantelă, decupaje senzuale
sau elemente decorative în zona
bustului şi a gâtului – e imposibil
să nu visaţi cu ochii deschişi! Dacă
optaţi pentru o asemenea variantă
diafană, accesorizaţi-o cu sandale
cu franjuri din cristale, prinse la
gleznă, sau, pentru un plus de
confort, cu pantoﬁ fără toc, cu vârf
ascuţit şi aplicaţii din dantelă.

Colier
Dolce&Gabbana,
7.227 Lei
Sandale
Giuseppe
Zanotti,
Distinto,
4.500 Lei
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VALENTINO

Rochie Divine
Atelier, preţ la
cerere

Rochie
Pronovias,
20.440 Lei
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FILIP CEZAR
www.f ilipcezar.com
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ar
MIREASA
a
PURTAT…

BAZAAR vă invită în universul creativ al unora dintre cei mai
interesanți designeri români de rochii și accesorii pentru mirese.

Fotografii de Alex Gâlmeanu
Interviuri realizate de Diana Mărășoiu
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LUMINI}A
COȘLEACĂRĂ,
DIVINE
ATELIER

„Semnătura mea estetică…
este caracterizată de un stil
neconven]ional, simplitate
studiată, detalii delicate și
subtile de inspira]ie
retro-romantică, ﬂuiditate
și prospe]ime.
Cea mai recentă colec]ie este inspirată de…
estetica cinematograﬁei lui
Jean-Luc Godard, de
muzica lui Serge Gainsbourg,
dar și de atitudinea proaspătă
și relaxată a fashion icon-urilor
din anii ’70: Bianca Jagger,
Jane Birkin, Jerry Hall
și Farrah Fawcett.
}esăturile cel mai des
întâlnite în rochiile mele de
mireasă sunt… mătasea și
dantela. Iubesc dantela, datorită versatilită]ii ei și pentru
că reușește să dea noi valen]e
pieselor, cu ﬁecare colec]ie.
Un moment important în
evolu]ia brandului… a fost
preluarea colec]iei din 2014 de
site-uri și bloguri interna]ionale de proﬁl. Această
ac]iune a adus cu sine vizibilitate, clien]i interna]ionali,
dar și invita]ii la tot felul de
show-uri din domeniu. Un alt
moment important a fost participarea la cel mai mare eveniment de proﬁl din Europa,
Barcelona Bridal Week, ceea
ce a mărit numărul
colaborărilor interna]ionale.
Participarea la New York
Bridal Week a fost un alt
moment decisiv pentru
Divine Atelier.”
Vanesa poartă rochie Divine
Atelier şi cercei Oliver
Weber, B&B Collection.
Ada poartă rochie Divine Atelier.
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OTILIA BRĂILOIU,

OTILIA BRĂILOIU ATELIER

„Am început lucrul în atelier… în februarie 2006, cu o
rochie de mireasă care a fost și prima comandă.
O bună prietenă, care în prezent face parte din echipa
noastră, a avut încredere în mine, deși eu nici nu știam
«cum să încep». În cele din urmă a ieșit bine, iar când am
participat la nuntă, am fost extrem de emo]ionată.
Au urmat opt ani de lucru intens în atelier, într-o discre]ie
care mă caracterizează de fel, fară expunere sau ambi]ii de consacrare, ci doar cu exerci]iu concret pe cliente,
tipologii, conforma]ii și caractere diferite.
Inspira]ia poate să vină… din orice mă surprinde. Îmi
plac filmele vechi de epocă, în care costumele au tipare
grandioase și o amplitudine deloc ușor de ob]inut. Mă
atrag filmele clasice debordând de elegan]ă minimalistă și
atemporală, dar și filmele anilor ’80-’90, pentru atmosfera efervescentă și nonșalantă pe care o surprind. Și
mă mai inspiră Stephanie Seymour, în rolul de mireasă în
November Rain. A fost fascinantă, uluitoare, spectaculoasă, și totul fără nici un efort. Asta îmi doresc să transmită
toate miresele mele, cu mine alături.
Unul dintre reperele mele importante… este actualitatea.
Asta îmi asigură exerci]iul de imagina]ie sau febra căutării.
Miresele așteaptă mereu ceva nou, dar acest nou trebuie
să pară tradi]ional sau măcar familiar.”
Ada poartă o rochie Otilia Brăiloiu.
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VIOLETTE
& DANA
BASOC,
RAQUETTE

„Am început să facem rochii
de mireasă… din al doilea an de
activitate, 2013, atunci când am
observat că apăruseră cereri pe
alb la piesele din colec]ia readyto-wear. Clientele au fost cele
care ne-au motivat să facem
asta, pentru că noi plănuiserăm
să fim un brand axat doar pe
ready-to-wear. Pentru zona
bridal, realizăm două colec]ii pe an – spring-summer și
fall-winter – care se încadrează
în aceeași estetică promovată și
de prima linie lansată. Pirates of
the Carribean a fost filmul care
m-a inspirat în crearea celei mai
recente colec]ii Raquette readyto-wear, iar influen]ele sale se
regăsesc și în colec]ia bridal prin
volane și bretele împletite, ce
amintesc de funii.” – Violette
„Unul dintre momentelecheie… în istoria brandului a
fost cursul de perfec]ionare
făcut de Violette la Istituto
Marangoni din Milano. După
acea perioadă s-au clarificat
estetica brandului și partea
organizatorică. Momentul
în care ea a fost la cursul de
perfec]ionare a coincis cu
momentul în care am deschis
fabrica din Republica Moldova. În
prezent, pe lângă fabrică, avem
un showroom la Chișinău și în
curând vom deschide un showroom și la București.” – Dana
Vanesa poartă costum
Raquette și cercei Oliver
Weber, B&B Collection.
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VERONICA ZAHARIA,
PARLOR

„Am creat prima rochie de mireasă… în 2010, în cadrul
primei colec]ii Parlor. Ulterior, am început să primesc tot mai
multe comenzi pentru nun]i și mi-am dezvoltat business-ul și
în această direc]ie. Ini]ial, m-a motivat partea strict creativă,
modul în care po]i crea diverse piese fastuoase, de purtat la
evenimente importante. Mi se pare că nici măcar rochiile de
gală nu-]i oferă această libertate creativă.
În 2012, Dana Rogoz a purtat… una dintre rochiile mele
la Premiile Gopo, iar acea rochie a devenit un hit. Din acel
moment mi se pare că a început să se contureze povestea
Parlor pe pia]ă. Apoi, în același an, au avut loc și primele ieșiri
din ]ară cu rochiile, la târgurile din New York, Londra și Paris.
Îmi place că… nu se mai ]ine cont de regula de a purta alb
ivoire. Miresele au început să poarte culori pudrate – roz, bleu,
lila –, dar și nuan]e metalizate – argintiu, auriu.
În cea mai recentă colec]ie bridal… am definit stilul pieselor
mele printr-un hashtag, #FreeTheBride. Cred că o rochie de
mireasă, pe lângă pre]iozitate, trebuie să fie și comodă, o
rochie care nu te încorsetează.”
Vanesa poartă rochie Parlor și cercei Oliver Weber,
B&B Collection.
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MĂDĂLINA TATOMIR STAN,
MAGNOLIA ATELIER

„Am început să fac accesorii pentru mirese… în urmă
cu trei ani. Aveam deja brandul de eșarfe, M Scarves &
Accessories, și am căutat o formulă și pentru sezonul cald,
când lumea nu mai poartă eșarfe. Îmi plăceau foarte mult
accesoriile capilare și am sim]it nevoia de a crea ceva special
pe această direc]ie. Și pentru că zona de bridal în România
mi se părea deficitară la acest capitol, m-am orientat către
ea. Între timp, M Scarves & Accessories s-a transformat în
Magnolia Atelier.
Miresele din România… au devenit interesate de variante
noi de accesorii, mai ales atunci când le văd în lookbookuri
pozate sub alte forme, mai pu]in previzibile. Majoritatea
mireselor sunt speriate în prezent de ideea de voal, însă mie
mi se pare că nunta este un moment unic în care po]i să
por]i un astfel de accesoriu. Caut să propun variante inedite,
care să nu ascundă o coafură, cu prinderi laterale, sau voaluri
care spun o poveste, iar în acest an am lansat voalul tip
maramă cu broderie. Interesul și dorin]a de a purta voal se
trezesc arătând că există și altfel de variante.”
Vanesa și Ada poartă accesorii de păr
Magnolia Atelier și rochii Parlor.
Modele: Ada Matei și Vanesa Tiron/
One Models
Styling: Andrei Iovu și Ina Borcea
Makeup: Tania Cozma
Hairstyling: George Soare și Kinga Kore/
Tribute Salon

Pictorial mirese 53APR17BZRO.indd 133

18/03/17 10:10

HOT topic

M

la închisoare, rămas în Codul Penal
ai mult ca oritoată perioada comunistă şi păstrat
când, în ulticu oarecare modiﬁcări până în 2001,
mele luni, se
a introdus teroare în comunităţile
discută mult
LGBT şi a lăsat majorităţii impresia
despre familie.
că toţi oamenii sunt heterosexuali.
În ﬁecare zi
Cu aceste istorii de mână am ieşit
deschid Facebook-ul şi găsesc cele
din secolul dictaturilor, ale cărui urmai diverse discuţii în jurul ideii
me şi lipsuri ne limitează astăzi conde a lăsa familiile să se uniﬁce liber
siderabil felul în care privim familia.
într-un cadru legal potrivit. Observ
Uneori îmi vine să scriu pe ziduri
cum susţinătorii unui „normal”
că avem nevoie să privim critic şi
îngust, mitologizat, fac apel la o
detaşat istoria ca să alternăm elotradiţie pe care nu o cunosc şi la o
giul tradiţiei cu deschiderea pentru
natură imposibil de deﬁnit în afara
schimbare. Căsătoria permanent poculturii.
sibilă doar între bărbat şi femeie, dar
Istoria familiei este o istorie a
cu diverse restricţii socio-economitransformărilor sociale. Ca cercetăco-culturale, a creat românilor iluzia
toare a artei moderne, descopăr
unui model familial unic.
nenumărate poveşti de familie şi viaţă
Dacă normele Vestului au fost zguprivată care demonstrează schimduite de revoluţiile culturale ale anibarea continuă în care se aﬂă umanilor ’60-’80 – în special feminismul,
tatea, mult mai accelerată în ultimele
emanciparea afro-americanilor şi mişsecole. Şi căsătoria, cea mai veche
carea pentru drepturile LGBT –, în
instituţie de organizare socială,
România, naţional-comunismul a
a trecut de-a lungul anilor prin
cenzurat brutal asimilarea acestor disnenumărate transformări şi redeﬁcursuri emancipatoare. Pe aproape
niri conforme cu transformarea
întreg teritoriul Europei, în această
mentalităţilor. După ce s-a renunţat
perioadă, statele au dezincriminat
la poligamie, din Evul Mediu până
homosexualitatea. România a rămas
spre anii romantici ai modernităţii
printre ultimele cu o legislaţie ce concăsătoria era normată de puterea ﬁdamnă la închisoare această practică.
nanciară (pentru cei bogaţi o alianţă
VALENTINA IANCU se uită în urmă la
La mai puţin de 15 ani după
prosperă, pentru săraci compromischimbările radicale prin care a trecut căsătoria dezincriminarea homosexualităţii,
sul cel mai mic) şi stabilită cu mult
înainte ca o mişcare gay să ﬁ reuşit
înainte ca mirii să poată avea un
de-a lungul istoriei, pentru a demonta mitul că
să se contureze în spaţiul românesc,
cuvânt de spus. Epoca modernă
există un singur tip de familie „normală”.
o iniţiativă cetăţenească depune
aduce iubirea în cuplu şi o aşază la
în Monitorul Oﬁcial intenţia de
baza familiei. O impune prin luptă.
a redeﬁni căsătoria, contestând articolul 48 al Constituţiei, care de altfel
Normele sociale care permiteau căsătorii aranjate de familii între fete de
reuşeşte accidental să reﬂecte nevoile societăţii actuale: „Familia se întepeste 12 ani şi băieţi trecuţi de 15 erau rupte prin răpiri, adesea asumate de
meiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe
cupluri ca formă de protest împotriva căsătoriilor aranjate. (Astăzi privim cu
dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea
suspiciune rarele comunităţi rrome unde apar căsătorii premature!)
copiilor.” Această iniţiativă a reuşit să mobilizeze trei milioane de cetăNu doar vârsta mirilor s-a schimbat odată cu trecerea anilor. După introţeni să semneze pentru schimbarea Constituţiei şi astfel pentru închiderea
ducerea în Tainele Bisericeşti, căsătoria a devenit exclusiv monogamă, conposibilităţii extinderii dreptului la alianţe legale şi comunităţii LGBT.
simţită şi legalizată de Biserică. Bineînţeles, legalizarea relaţiilor de familie
Pentru mine, fundamentul familiei este dragostea, iar principiile conera astfel un privilegiu creştin, ﬁind interzise căsătoriile mixte. Al. I. Cuza a
vieţuirii între soţi sau soţii se gestionează personal, independent de genul
reglementat căsătoria în relaţie cu statul, printr-un cod civil emis în 1864. De
sau sexul partenerilor. Familiile sunt mai diverse decât permite religia sau
atunci, căsătoria civilă este opţional, dar des, dublată de una religioasă.
reglementează statul, iar ritmul în care sistemele legislative se adaptează
Modernitatea transformă radical căsătoria prin impunerea dragostei ca
la realităţile sociale diferă în funcţie de siguranţa de sine şi conştiinţa înfundament al familiei. Sigur că înlăturarea factorului economic din cupluri
tr-un viitor echitabil a ﬁecărui politician sau chiar cetăţean în parte. E o
nu a reuşit total, dar treptat, în prima jumătate a secolului al XX-lea, uniunea
chestiune de timp până când un guvern curajos va dori să intre în istorie
din dragoste devine normă. Libertatea interbelică şi curajul avangardiştilor
legiferând această schimbare care transformă parteneriatul civil dintr-un
deschid drumul spre un început de revoluţie sexuală şi conştientizare a
privilegiu heterosexual (motiv pentru care mulţi heterosexuali nu-l mai
corpului şi a sexualităţii în relaţiile de cuplu. Abia acum începe să devină
doresc) într-o opţiune pentru legalizarea oricărui tip de relaţie între adulţi.
o realitate în dezbatere posibilitatea ca unii oameni să ﬁe atraşi de acelaşi
sex. Rapid însă, dictatura instaurată de Carol al II-lea scoate homosexuValentina Iancu este istoric de artă, curatoare şi queer thinker. ■
alitatea în afara legii. Faimosul articol 200, care condamnă homosexualii
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BEAUTY

The

Bazaar

COLLATERAL
BEAUTY

Foarte ușor de ob]inut și cu efecte sigure,
coafura cu cărare
trasată în lateral oferă
elegan]ă și atrage
aten]ia asupra privirii.
Alice Peneacă o
poartă alături de un
machiaj ce îi scoate în
eviden]ă sprâncenele
marcate și împreună
cu o bijuterie
supradimensionată.

FOTO: MARIUS BĂRĂGAN

Cercel Tria Alfa,
Victoria Gallery, 360 Lei

FRUMUSE}E ATEMPORAL~
Tratamente inovatoare, sfaturi pentru dietă și sport ce dau rezultate, produse noi de înfrumusețare,
trucuri pentru a vă păstra prospețimea la orice vârstă.
www.harpersbazaar.ro
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LA DOLCE VITA
Oferi]i un plus de senzualitate lookului mizând pe coafuri strălucitoare, care vă conferă
un aer distins și încrezător. Vă propunem câteva stiluri de o elegan]ă atemporală,
create împreună cu hairstilistul Sorin Stratulat, artist Kérastase în România.
Fotografii de Marius Bărăgan
Realizat de Andrei Iovu și Ioana Vasile

SĂ FIE LUMINĂ!
Reflexiile calde ale
coafurii captează
întreaga aten]ie.
Buclele, o combina]ie de romantism și
senzualitate, reprezintă
o op]iune perfectă
pentru un look pre]ios.
Top Seen, 980 Lei
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LET’S TWIST
Coafura netedă și cu textură
umedă, care se transformă la
spate într-un coc răsucit, este
completată perfect de un
cercel statement.
Cercel Tria Alfa, Victoria Gallery, 650 Lei
Top Seen, 1.200 Lei
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ONDULEURI FINE
Buclele ce amintesc de
coafura actriţei Veronica
Lake sunt contrapunctul
perfect pentru o ]inută de
inspira]ie masculină.
Sacou Seen, 2,100 Lei
Choker Manokhi, 400 Lei
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Pictorial beauty - Alice Peneaca 53APR17BZRO.indd 139

H A R P E R ’ S B A Z A A R 139

18/03/17 10:14

VOLUM EXTREM
Miza]i pe o coafură cu mult
volum și textură ondulată
pentru un aspect puternic și
cu personalitate.
Rochie, 2.930 Lei, și centură,
1.340 Lei, ambele Max Mara
Choker Manokhi, 350 Lei

Makeup: Ioana Stratulat,
makeup artist Maybelline
New York
Styling: Cosmin Florea
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P~R BOGAT [i STR~LUCITOR
Descoperiți cum să obțineți și să păstrați acest look aflat mereu în tendințe,
ținând cont de sfaturile hairstilistului Sorin Stratulat, artist Kérastase în România.

BEST HAIRCARE

HAIR DIARY

Îngrijirea părului începe acasă, cu ﬁecare spălat pe care îl efectuaţi. Acest pas,
deşi aparent banal, este esenţial pentru tot ceea ce urmează să faceţi ca styling.
Înainte de a vă spăla, pieptănaţi părul, pentru a evita riscul de a-l încurca pe
parcursul spălatului. Apoi umeziţi-l foarte bine cu apă la temperatura potrivită,
masaţi-l şi, după aceea, aplicaţi şamponul pe scalp. Nu insistaţi să aplicaţi pe zona lungimilor (spuma ajunge
oricum la ele) şi nu frecaţi. Două şamponări sunt importante pentru a curăţa părul de tot build-up-ul de
produse de styling şi de sebum. Clătiţi foarte bine părul, iar la ﬁnal tapotaţi-l cu un prosop.
Cel mai neîndreptăţit produs de îngrijire a părului este balsamul de păr. Toată lumea vrea măşti de orice
fel, dar uită că formula balsamului este mai lejeră, mai puţin densă şi extrem de potrivită părului normal
sau ﬁn.
Sănătatea scalpului se menţine cu produse bune, masaj de minimum cinci minute la spălat, clătire abundentă şi efectuarea unui gomaj special pentru pielea capului, o dată la două luni. Recomand un produs
de exfoliere a scalpului din gama Chronologiste de la Kérastase.

SECRETELE
P~RULUI LUNG
Descurcarea corectă şi eﬁcientă a părului începe de la vârfuri şi urcă progresiv către rădăcină. Dacă întâlniţi un
nod, nu trageţi de el până se rupe, ci descurcaţi-l cu răbdare.
Pentru ca părul să arate mai lung, purtaţi-l drept, fără volum, sau optaţi pentru extensii.
Este un mit faptul că tunderea vârfurilor frecventă face ca părul să crească mai repede. Vârfurile trebuie tunse,
pentru întreţinere, o dată la două luni (în cazul părului mediu ca lungime). Părul creşte dacă aveţi o alimentaţie
corectă, dormiţi suﬁcient şi aveţi o stare generală bună.
Nu vă bazaţi pe suplimentele alimentare pentru un păr frumos şi strălucitor, ci mai degrabă pe respectarea unui stil de viaţă echilibrat. Este adevărat că sunt anumite substanţe active fără de care părul nu creşte
frumos (biotină, zinc, ﬁer ş.a.), dar corpul nostru este un mecanism minunat care îşi ia ce are nevoie din
orice primeşte.

ÎN
TENDIN}E
Culorile anului 2017 sunt sandy blonde, copper kiss şi sandstone, inspirate din natură, cu reﬂexe foarte frumoase
şi care păstrează un aspect natural. Nu au concentraţie mare de pigment şi sunt mai degrabă uşor desaturate
(ca după o lună de stat în soare).
Tendinţele pentru păr lung pe care le recomand pentru acest sezon sunt sleek and shiny (drept şi foarte strălucitor),
unde părul lung este purtat ca atare. Nu îl buclaţi, ci aveţi mai degrabă grijă ca tunsoarea să ﬁe curată şi dreaptă.

FOTO: PRIN AMABILITATEA DISTRIBUITORULUI

ESEN}IALE

Spray pudrat
pentru volum
V.I.P Volume
In Powder,
112 Lei
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Loţiune
remodelatoare
L’Incroyable
Blowdry,
112 Lei

Şampon
revitalizant
Bain
Chronologiste,
114 Lei

Spray anti-frizz
Discipline
Fluidissime,
141 Lei

Spray
fixativ
Laque
Couture,
105 Lei

Modelul Alice Peneacă ne-a
dezvăluit câteva dintre secretele frumuse]ii părului ei.
HARPER’S BAZAAR: Cum
arată textura naturală a părului
tău și cum îl aranjezi atunci
când nu beneﬁciezi de ajutorul
unui hairstylist pentru o ședin]ă foto?
ALICE PENEACĂ: Părul meu
natural este ondulat-cre] și,
slavă Domnului, foarte bogat.
Sunt norocoasă să am un păr
„ascultător”, care se aranjează
imediat, așa cum îmi doresc.
H.B.: Care este cea mai veche
amintire a ta legată de felul în
care ]i-l aranjai în copilărie?
A.P.: Îmi amintesc foarte
bine cum mama mi-l prindea
mereu în coadă, „ca să mi se
vadă fa]a”, cum spunea ea,
și să nu îmi intre în ochi, lucru
pe care eu îl detestam!
Îmi doream să mă lase cu
părul desprins. Acum pă]esc
exact același lucru, însă cu
so]ul meu!
H.B.: În acest moment, ce coafură te face să te sim]i cel mai
confortabil?
A.P.: Îmi place cel mai mult
cum îmi stă părul natural,
atunci când este proaspăt
spălat, sau stilul beach hair.
H.B.: Ce tipuri de produse foloseşti de obicei?
A.P.: Produsul de îngrijire
indispensabil pentru mine este
balsamul de păr. Din când în
când, aplic și ulei hidratant
pentru vârfuri. Pentru styling,
apelez uneori, când am maremare nevoie şi fără să abuzez,
la o pudră de păr pentru
volum.
H.B.: Există reguli de lifestyle
de care ]ii cont pentru frumuse]ea părului tău?
A.P.: Încerc să folosesc cât mai
pu]ine produse și evit placa
de păr sau ondulatorul, dacă
nu am nevoie, deoarece părul
meu este deja destul de expus
la ședin]ele foto. Îl las să
„respire” în timpul liber.
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NOUA GENERAŢIE
DE PEELING PROGRESIV
PIELEA VIITORULUI
PEELING-UL REINVENTAT

Dacă ai putea să privești spre viitorul pielii
tale, ce ai vedea într-o lună, în 6 sau
într-un an de acum înainte? Ai avea suficient
curaj să te uiţi? Multe dintre noi ar întoarce
privirea. Credem că știm ce rezervă viitorul
tenului nostru, că atunci când vorbim despre
îmbătrânire lăsăm în urmă trecutul și ne
îngrijorăm doar petru viitor. Dar acelea dintre
noi care sunt suficient de curajoase să privească
mai departe, ar putea vedea ceva diferit. Ceva
neașteptat. Ceva mai vibrant, mai întinerit,
mai frumos decât ieri, chiar mai frumos decât
în ziua de dinainte. Nu e magie. Nu e nici o

HB.indd 1

iluzie optică. Ește știinţă. Acea știinţă gata să
vă elibereze de frustrările îmbătrânirii cu cele
mai noi tehnologii dezvoltate pentru îngrijirea
pielii. Dar cum am ajuns aici?
Arta peeling-ului a fost practicată încă din
1950, însă nu s-a schimbat foarte mult de-a
lungul timpului. Cel puţin nu până acum. A
venit momentul în care arta peeling-ului să
fie reinventată– momentul în care știinţa să
dezvolte formule care să se ridice la nivelul
așteptărilor femeii moderne, aducând toate
beneficiile peeling-ului într-un produs
accesibil, delicat și eficient, ideal pentru a
fi folosit acasă. În sfârșit, peeling-ul devine

o piatră de temelie pentru îngrijirea pielii,
iar această nouă generaţie de formule are
promisiuni mari pentru viitorul tenului Dvs.

TEHNOLOGIA

Cu vârsta, producţia celulară încetinește și, o
dată cu ea, capacitatea naturală a pielii de a se
regenera, cauzând astfel acumularea celulelor
moarte pe suprafaţa pielii și, prin urmare,
primele semne de îmbătrânire a tenului, Cele
mai multe dintre noi sesizează schimbarea la
mijlocul anilor 30. Dar noua tehnologie unică
Lancôme, denumită SIIT™ — Skin Intensity

3/16/17 11:58

Interval Training — combate aceste semne
antrenând pielea progresiv și eficient. Inspiraţi
de eficienţa antrenamentelor tip interval din
fitness, dermatologii au dovedit că peeling-ul
progresiv aplicat zi de zi ajută pielea să revină
la capacitatea maximă de regenerare.
Nu ai alerga la maraton înainte de a te
antrena, așa că de ce ai proceda diferit cu
pielea? Nu este un sprint către linia de sosire.
În schimb, noua tehnologie Crescendo™ este
un angajament pentru energizarea pielii Dvs.
Formula pune in actiune, o multitudine de
agenti de peeling, fiecare cu propriile beneficii.
Porii se micșorează, aspectul tern al pielii se
diminuează, liniile fine sunt atenuate, iar tenul
își recapătă luminozitatea. Aceste efecte sunt
vizibile încă din prima zi și se evidenţiază pe
măsură ce tratamentul continuă. Rezultatele se
obţin gradual, într-un mod mai delicat decât
peeling-ul tradiţional. Peeling-ul progresiv
Crescendo™ corectează tenul și accelerează
capacitatea naturală de regenerare a pielii. Pașii
sunt simpli, dar rezultatele sunt radicale.

NOUA RUTINĂ DE ÎNGRIJIRE

28 de Nopţi pentru rezultate radicale vizibile
cu Crescendo™
FAZA 1 – 14 NOPȚI
Pregătirea care are loc în FAZA 1 este esenţială
pentru succesul Crescendo™. Formula cu
5% acizi naturali (AHA) și Extract de Coajă
de Quinoa exfoliază delicat și stimulează
regenerarea pielii. Formula hibrid formată
din agenţi naturali și chimici de peeling
îndepărtează straturile superficiale de celule
moarte, dezvăluind un ten mai neted, mai

luminos, cu rezultate vizibile după prima
noapte. Este momentul în care tenul se
obișnuiește cu tratamentul progresiv. Suprafaţa
pielii este netezită și pregătită, într-o condiţie
optimă pentru începerea FAZEI 2 și pentru
obţinerea celor mai bune rezultate.
FAZA 2 – 14 NOPȚI
În FAZA 2, se introduce o formulă mai
puternică, cu 10% acizi Salicilic și Glicolic.
Aceasta este faza de energizare a tenului. Până
când pielea se obișnuiește, este normal să
experimentaţi o ușoară senzaţie de furnicături.
Această exfoliere mai puternică dezvăluie
o nouă piele, mai proaspătă și mai netedă.
Procesul din FAZA 2 optimizează capacitatea
naturală a pielii de regenerare, diminuând
toate semnele de îmbătrânire a pielii și oferind
luminozitate remarcabilă.

SFATURI PENTRU FOLOSIREA
CRESCENDO™

Recipientul inovator 2-în-1 Crescendo™
conţine o cantitate suficientă de formulă
pentru fiecare dintre cele 14 nopţi. Poate fi
folosit ca parte din rutina clasică de îngrijire a
pielii pe timpul nopţii. După curăţare,
aplicaţi 3 sau 4 pompiţe de Crescendo™ și
distribuiţi uniform pe ten, evitând buzele
și ochii. În plus, Crescendo™ trebuie folosit
împreună cu o formulă cu factor de
protecţie minim SPF 15 în fiecare
dimineaţă în timpul utilizării și
7 zile după finalizarea tratamentului.

REZULTATE CRESCENDO
DUPĂ 28 DE NOPŢI
Ridurile și liniile fine sunt
reduse vizibil* și 92% dintre
femei au declarat:
“Pielea mea pare curată” ***
DUPĂ 14 NOPŢI
Porii par semnificativ
micșoraţi* și 90% dintre
femei au declarat
“Textura pielii mele este
îmbunătăţită” **
DUPĂ 1 NOAPTE
Pielea este mai
netedă* și 88% dintre
utilizatori au constatat
“Pielea mea este
revitalizată” ***

REZULTATELE

Puterea combinată a acestor doi pași simpli este tot ceea ce are
nevoie tenul Dvs. pentru un nou început. Liniile fine, aspectul tern,
petele pigmentare și textura neuniformă dispar. Pielea este netedă,
regenerată, energizată. După testarea noului Crescendo™, 83%
dintre femei au declarat că se simt mai frumoase. 88% au declarat
că pielea este mai revitalizată după doar 1 folosire***, iar după 14
nopţi 90% au spus că textura pielii a fost vizibil îmbunătăţită**.
Acesta este viitorul pielii Dvs. văzut de Lancôme și realizabil datorită
noii generaţii de peeling. Întâmpinaţi ziua de mâine cu Visionnaire
Crescendo™ și veţi descoperi un viitor mai frumos în fiecare zi.
Studiu clinic – 40 de subiecţi – 28 de nopţi
Studiu asupra percepţiei consumatorului – ifop – 8 iulie – 9 august
***
Auto – evaluare – 50 de subiecţi – 28 de nopţi
*

**
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Lily-Rose
Depp

MADE IN GREECE

Caring Lavender, noua gamă hipoalergenică creată de
Apivita, este tratamentul ideal pentru pielea sensibilă și
uscată, având la bază un con]inut de extracte grecești de
lavandă și ulei de măsline. Cu până la 99% ingrediente naturale și studii clinice de eﬁcien]ă, produsele ajută la hidratarea pielii, calmând irita]iile și senza]ia de disconfort.

J O I E

Rouge
Coco Gloss,
Chanel,
155 Lei

Gama este disponibilă în magazinul Apivita Băneasa
şi în Farmaciile Sensiblu.

Inspirată de genera]ia Millennials,
care este în căutarea autenticită]ii și
are valori ecologice puternice, noua
gamă Dior Hydra
Life nu doar propune formule ultraperformante pentru îngrijirea tenului,
ci se și prezintă în
ambalaje ecoresponsabile. Gama
cuprinde serum
și cremă de fa]ă hidratante, măști
pentru o revigorare a pielii în
doar trei minute și produse
pentru o cură]are eﬁcientă
a fe]ei.
Mască Extra
Plump Hydra Life,
Dior, 248 Lei
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Dior

V I V R E

OR~
DE ULTIM~

Tot ce trebuie s` [ti]i, tot ce v` dori]i [i tot ce vi se potrive[te.

NUMELE TRANDAFIRULUI

Știm că hidratarea este esen]ială pentru frumuse]ea tenului, dar ce o poate ajuta să se
men]ină în piele? Oamenii de știin]ă de la
laboratoarele Galénic au descoperit importan]a unui extract vegetal, din trandaﬁrul de Ierihon, o plantă ce crește
în deșert și care sintetizează ﬁecare
picătură de apă pentru a supravie]ui.
Utilizat în gama Aqua Inﬁni, ce cuprinde
patru produse de îngrijire, acesta împiedică
evaporarea apei la nivelul pielii.
Aqua Infini Water Booster
Serum, Galénic, 177 Lei

Pagini realizate de IOANA VASILE
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FRUMUSE}E
RESPONSABIL~

D E

Culoare captivantă, textură lejeră, un complex de hidratare, numit
Hydraboost, care lasă buzele catifelate. Noul Rouge Coco Gloss, în formulă de gel care se topește pe buze, transparent sau intens, dăruieşte
un plus de prospe]ime machiajului. Se aplică ușor și oferă o senza]ie
de confort datorită cocktailului de ingrediente naturale care îngrijesc
buzele. Cele 24 de nuan]e disponibile reprezintă o gamă largă din care
cu siguran]ă ve]i găsi cel pu]in una pe care să o iubi]i. Imaginea noului
Rouge Coco Gloss este Lily-Rose Depp, acest nou enfant terrible al modei și al ﬁlmului, ﬁica celebrilor Vanessa Paradis și Johnny Depp.
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ESEN}E INESTIMABILE
O paletă opulentă și
caldă de tonuri de
tabac, cafea, vanilie,
balsam de tolu și paciuli, creată de
casa Lalique,
transformă
Or Itemporel
într-o bijuterie olfactivă
veritabilă.
Disponibil`
exclusiv în
parfumeriile
Elysée.

BAZAAR ADOR~…
…noul fond de ten Lancôme
Teint Idole Ultra 24H Long Wear
Foundation, care oferă o acoperire
generoasă, dar extrem de
confortabilă, și o paletă de 35 de
nuan]e disponibile, care ușurează
considerabil alegerea fondului
de ten potrivit.
Teint Idole Ultra 24H Long Wear Foundation,
Lancôme, 217 Lei

Angelina
Jolie

FOTO: GULIVER/REX FEATURES; PRIN AMABILITATEA DISTRIBUITORILOR

O NOU~

MUZ~

Angelina Jolie este imaginea celei mai recente crea]ii olfactive
Guerlain. Parfumul somptuos,
dar contemporan, numit Mon
Guerlain, con]ine ingrediente
Apă de parfum Mon Guerlain,
iconice pentru această casă,
Guerlain, 100 ml, 625 Lei
precum vanilia, Carla Lavanda,
iasomia Sambac și lemnul de santal australian, într-o sticlă inspirată de o crea]ie realizată în 1908 de către Baccarat pentru
Guerlain. Actri]ă, regizor și reprezentant special ONU pentru
Refugiaţi, Angelina Jolie a donat întregul onorariu ob]inut în
urma colaborării cu Guerlain unor scopuri caritabile.
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OPRI}I
TIMPUL

Apă de parfum
Or Itemporel,
Lalique,
100 ml, 1.260
Lei (Elysée)

Trecerea anilor
este inevitabilă,
dar nu o condi]ie ca pielea să
arate îmbătrânită.
Caudalie a creat
noul brevet Anti
cell burn-out
complexTM, bogat
în polifenoli
din semin]e de
struguri, vitamina
C și vitamina E,
care activează
produc]ia naturală
de antioxidan]i
la nivelul pielii.
Vine[Activ]
cremă hidratantă
3 în 1 ac]ionează
ca un scut și
are ca rezultat
diminuarea
efectelor poluării.
Tenul devine
vizibil mai neted
și luminos.
Gama Vine[Activ]
este disponibilă
în Farmaciile
Help Net

COUTURE
OLFACTIV
Couturierul Azzedine Alaïa
fascinează iar, de această
dată nu doar la nivel
vizual, ci și olfactiv. Cea
mai recentă lansare a casei
reprezintă reinventarea
clasicului Alaïa Eau de
Parfum sub forma unei
arome luminoase, cu
note ﬂorale, de mosc și
de migdală. Noul Alaïa
Eau de Parfum Blanche
este disponibil într-o sticlă
transparentă, decorată cu
pattern-ul laser cut Alaïa.
Alaïa Eau de Parfum Blanche,
Azzedine Alaïa, 50 ml, 399 Lei

FLORA MAGICA

Florile stau la baza celei mai noi și
performante game lansate de Estée
Lauder. Dar nu orice fel de ﬂori, ci două
care cresc în zone cu condi]ii extreme
(în mun]ii Himalaya și în Brazilia), cu
diferen]e foarte mari de temperatură și
expuse la razele puternice ale soarelui.
Extractul din aceste plante remarcabile a fost introdus într-o formulă
inovatoare, alături de minerale și apă
ionică, rezultând un elixir pentru frumuse]e. Gama Re-Nutriv Ultimate Lift
Regenerating Youth ajută la sintetizarea colagenului și elastinei, precum și
la alte procese regenerative, având o
ac]iune de întinerire a pielii.

Re-Nutriv Ultimate Lift
Regenerating Youth Creme,
Estée Lauder, 1.330 Lei

H A R P E R ’ S B A Z A A R 145

18/03/17 10:17

Beauty

BAZAAR
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100%
STRĂLUCIRE

TEN
REGENERAT

Noua lansare a brandului românesc NN Natural
Nutrition este o cremă antirid intens regenerantă, cu cocktail de celule stem vegetale și extract de semin]e de chia. Mixul de ingrediente
naturale oferă o îmbunătă]ire vizibilă a tenului
și o ac]iune directă de netezire a ridurilor.

PAS~REA
PARADISULUI
Verde, galben, albastru și derivate ale
acestora sunt cele mai hot op]iuni de culori
pentru a crea un machiaj al ochilor spectaculos. Preferatele multor creatori de tendin]e
în acest sezon, ele pot ﬁ purtate în machiaj
monocrom sau combinate. Pentru un efect
modern, păstra]i restul fe]ei în tonuri potolite.

Infallible Eye
Paint, L’Oréal
Paris, 50 Lei

DUBLU EFECT
Îmbătrânirea naturală a pielii şi efectele nocive ale poluării
sau ale expunerii prelungite la soare sunt factori cu care
tenul se confruntă zilnic. Un produs de îngrijire ce asigură
protec]ie pe parcursul zilei şi un efect antirid puternic
este esen]ial. Crema Celulară pentru zi cu SPF 15 de la
Skincode Exclusive con]ine în formulă sfere albastre care,
în momentul aplicării pe piele, eliberează vitaminele A şi
E, antioxidan]i puternici, care contracarează efectul radicalilor liberi şi întârzie îmbătrânirea, dar şi Complexul
ACR G2 (Complexul de
Regenerare Activă Celulară
2), care îmbunătă]eşte structura pielii şi îi conferă fermitate. Protec]ie şi îngrijire
într-o singură aplicare.
Crem` Celulară pentru zi cu
SPF 15, Skincode Exclusive,
231 Lei (Farmaciile Help Net)
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Dori]i să acoperi]i ﬁrele
albe sau să vă transforma]i în întregime lookul?
Alege]i cu aten]ie vopseaua de păr. PhytoColor
este disponibilă într-o
gamă bogată de nuan]e
intense, cu o rezisten]ă
bună, și oferă o acoperire
completă. Formula pe
bază de plante respectă
sănătatea părului și nu
îi afectează calitatea în
timpul vopsirii, asigurând
ﬁbrei capilare, în același
timp, luminozitate și
o culoare ce rezistă în
timp. În luna aprilie, exclusiv în Farmaciile Help
Net, la achizi]ionarea
oricărui produs din gama
PhytoColor, primi]i cadou
PhytoVolume Actif Spray
(50 ml) pentru volum.

Emanuel
Ungaro
Cremă
antirid intens
regenerantă,
NN Natural
Nutrition,
160 Lei

PRIM~VAR~ PROVENSAL~
Descoperi]i noua crea]ie L’Occitane, Terre de
Lumière, realizată în parteneriat cu Givaudan,
de către trei parfumieri de prestigiu: Calice
Becker, Shyamala Maisondieu și Nadège Le
Garlantezec. Parfumul evocă un moment speciﬁc al zilei – apusul luminos din Provence – și
frumuse]ea câmpurilor de lavandă ce pare suspendată în timp. Cu note gurmande și aromate,
are în compozi]ia sa ingrediente naturale în
propor]ie de 50% și materii prime rare Orpurs:
bergamotă, seminţe de ambrette, lavandă ﬁnă,
ceară de albine și boabe de tonka. Mierea de lavandă, un alt ingredient reper pentru Provence,
este cea care conferă nota de mijloc gurmandă
și dulceagă a acestei crea]ii. Parfumul este
disponibil în exclusivitate în magazinele proprii
L’Occitane și în Farmaciile Sensiblu selec]ionate.

FOTO: IMAXTREE; PRIN AMABILITATEA DISTRIBUITORILOR

Easy
Smoky
Eye,
Sephora,
60 Lei
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PERFECTIUNE
SI REZISTENTA ÎNDELUNGATA

DOUBLE WEAR
Rezista 2 4h

,

Uimitor în fiecare ora a zilei.
Stay-in-Place arata perfect, natural, frumos.
Rezista întreaga zi. Nu necesita retusuri.
esteelauder.com

ESTEE LAUDER
HB.indd 1
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JOY
DE VIVRE

D

incolo de poarta elegantă din centrul
orăşelului Grasse, domeniul Fontaines
Parfumées se decupează cu o splendoare poetică, exact aşa cum mi l-am
imaginat atunci când am aflat despre
această nouă locaţie exclusivă dedicată
creaţiei parfumurilor Dior. Deşi vizita noastră se întâmplă
în ianuarie, iarna blândă de aici permite grădinii generoase, plantate cu copaci străvechi, arbuşti şi sute de flori,
să îşi dezvăluie farmecul provensal. Ghid ne este chiar
François Demachy, parfumierul casei Dior, care ne spune
să strivim între degete câteva frunze de mirt pentru a le
inhala aroma delicată, în timp ce ne dă detalii despre fiecare dintre plantele locului. Ne aflăm aici pentru lansarea
celui mai nou parfum al casei Dior, J’adore In Joy, iar
Monsieur Demachy, originar chiar din Grasse, este cel mai
potrivit ghid în această incursiune olfactivă dedicată noii
compoziţii florale, dar şi istoricei regiuni din Provence în
care ne aflăm. Considerat capitala mondială a parfumeriei, Grasse continuă să se bucure de un statut unic, datorită aşezării sale speciale, între
munte şi mare, şi manufacturierilor specializaţi în transformarea materiilor prime. Discuţia noastră se mută din grădină în clădirea de secol
XVII, atent restaurată, ce include acum birourile parfumierilor, atelierul
şi laboratoarele de creaţie. Urcăm pe o scară somptuoasă, unde se află
un portret alb-negru al lui Christian Dior, la etajul unu, în biroul lui
François Demachy, un spaţiu luminos, în care fiecare obiect este perfect
ordonat, chiar şi fâşiile de hârtie impregnate cu arome de materii prime,
în diverse concentraţii.
Despre noul J’adore In Joy, Demachy spune că a pornit cu dorinţa
de a accentua latura luminoasă a bestsellerului casei, J’adore. Apoi, a
orchestrat această creaţie pe baza unei surprinzătoare note de floare de

sare şi a unei flori de ylang-ylang customizată. Mai delicată şi mai luminoasă, această inimă de ylang-ylang subtil
nuanţată este o potrivire perfectă pentru noul parfum
şi joacă un rol esenţial: acela de a îmbrăţişa îndrăzneaţa
floare de sare din compoziţie. Un parfum solar şi strălucitor, J’adore In Joy cucereşte simţurile cu acest acord
floral-fructat-sărat.
Pentru Dior, François Demachy are nevoie de cele mai
speciale flori, adesea şi cele mai rare, şi perfect potrivite compoziţiilor lui. Această abordare riguroasă implică
şi călătorii prin întreaga lume în căutarea unor varietăţi
anume, precum şi colaborarea strânsă cu specialiştii din
Grasse care înţeleg arta precisă a transformării materiei
prime. Astfel, pentru noul J’adore In Joy, parfumierul şi-a
dorit o varietate de ylang-ylang din insula Nosy Be, care
a fost apoi plasată în grija expertă a celor de la renumita
fabrică Robertet, cu o tradiţie de cinci generaţii în prelucrarea esenţelor florale. Aici, în strâns parteneriat cu ei,
a fost creată o aromă de ylang-ylang customizată printr-un proces de
fracţionare extrem de precis. „În Grasse, dialogul dintre parfumier şi chimist este de o importanţă vitală”, spune Demachy. „Aici, compoziţia estetică este confruntată cu provocările tehnice. Expertiza lor este incomparabilă, căci vorbim despre moştenirea unei lungi istorii care îmbină
abilităţile şi creativitatea, ştiinţa şi aptitudinile. Acest know-how este la fel
de rar şi important precum cultivarea florilor de o calitate excepţională.
Trebuie să înţelegeţi că cei din Grasse au o abordare aproape mistică faţă
de produsele naturale, pe care doresc să le dezvolte cât de mult posibil,
cu rezultate sublime în cel mai literal mod. Această atitudine şi aceste
cunoştinţe nu se găsesc nicăieri altundeva. Iar asta ne permite proiecte
olfactive precum inima de ylang din J’adore In Joy. Tot de aici vine şi
elementul de lux al parfumurilor Dior.”

François Demachy, în laboratorul de creație din Grasse (stânga sus). Noua apă de toaletă J’adore In Joy, 50 ml, 397 Lei (centru). Când François Demachy a
ales domeniul din Nosy Be, o mică insulă de lângă Madagascar, nu a fost doar pentru caracterul subtil al exoticei ylang-ylang, ci şi pentru etica profesională
a acestui domeniu, care se mândreşte cu dezvoltarea sustenabilă şi condițiile corecte de muncă pentru familiile de angajați (pagina alăturată).
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Text: ANDA BR|NDU{~

➤

FOTO: PRIN AMABILITATEA DIOR

Florile s-au aflat dintotdeauna în centrul parfumurilor Dior și
sunt cele care formează semnătura olfactivă senzuală a creațiilor
casei. Despre floarea specială de ylang-ylang folosită pentru noul
parfum J’adore In Joy, dar și despre esențele la modă, am stat de
vorbă cu François Demachy, parfumierul casei.
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HARPER’S BAZAAR: Aţi crescut în Grasse, s-ar putea spune

că a fost natural să vă îndreptaţi spre industria parfumurilor.
Cum v-a influenţat asta în alegerea meseriei?
FRANÇOIS DEMACHY: Da, inevitabil, este o influenţă foarte
puternică. Într-o asemenea măsură încât, dacă aş fi crescut
în altă parte, cu siguranţă aş fi făcut altceva. Pentru că nu am
fost destinat să lucrez în parfumerie, părinţii mei se gândiseră
pentru mine mai degrabă la o carieră medicală. Şi, cum nu
am fost un elev foarte bun, iată – am ajuns parfumier! Tatăl
meu era farmacist în Grasse şi spera că măcar voi ajunge să îi
preiau farmacia.
H.B.: Şi cum v-a ieşit prima creaţie olfactivă?
F.D.: Am debutat ca ucenic la un parfumier. Ei bine, primul
meu parfum – de fapt, nu parfum, ci compoziţie – pe care
l-am vândut nu e ceva prea glorios, era o aromă destinată
creşterii apetitului animalelor, care se amesteca în furaje. Iar
primul parfum adevărat pe care l-am creat la Paris a fost Diva
pentru Emanuel Ungaro.
H.B.: Cum s-a schimbat Grasse de-a lungul deceniilor în ceea
ce priveşte importanţa locală a industriei parfumurilor?
F.D.: În primul rând, s-a înregistrat o scădere teribilă a terenurilor cultivate cu flori. Localnicii nu câştigau destul din această
ocupaţie, aşa că au preferat să îşi vândă pământul pentru construcţia de case. Apoi, diferitele fabrici de parfumuri au luptat
una cu alta, în loc să se alieze. Iar asta a fost o idee proastă, pentru că multe dintre ele nu se descurcă prea bine în prezent. Din
fericire, mai există câţiva producători, tot mai puţini, şi din păcate producţia de flori devine tot mai scumpă. E tot mai greu
să procuri iasomie de Grasse sau trandafiri de Grasse. Ca să vă

„CU J’ADORE IN JOY,
AM CREAT UN ACORD
FLORAL-S~RAT
ORIGINAL PENTRU
A PUNE ÎN VALOARE
NOTELE DE FLORI
ALBE.”
faceţi o idee, cine vrea să cumpere absolut din iasomie pură de
Grasse trebuie să plătească 100.000 de euro pe kilogram. Iar
absolutul din exact aceeaşi specie de iasomie, cultivată în India,
costă 5.000 de euro.
H.B.: Aveţi ingrediente preferate cu care să lucraţi?
F.D.: Da, evident, fiecare parfumier are febleţea lui, a mea este
în primul rând paciuli.
H.B.: Cum ştiţi când o creaţie olfactivă este finalizată?
F.D.: Asta e o chestiune foarte dificilă. Din fericire, nu sunt
singur, mai există şi marketingul şi toată echipa, care au un
cuvânt de spus şi împreună facem o alegere. Dar pentru mine
este de-a dreptul complicat să decid că un produs este finit
şi că rămâne astfel. Ba chiar uneori, după ce parfumul a fost
lansat şi îl miros pe cineva, mă gândesc că aici mai mergea
schimbat ceva.
H.B.: De ce credeţi că un parfum este un vehicul bun pentru
a spune poveşti?
F.D.: În interpretarea mea, motivaţia vine din faptul că un
parfum este ceva foarte abstract. Nu e precis ca o lungime de
undă sau ca o culoare sau ca un sunet. Astfel poate fi interpretat în mai multe feluri, interpretări personale, care pot fi puse
în cuvinte şi pot crea poveşti. Şi aproape orice poveste poate
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„Această floare de
sare este cât se
poate de modernă
şi miroase literal
a bucurie“, spune
Demachy (stânga).
Florile de ylang-ylang
se culeg numai dimineața, pentru a-şi
păstra aroma intactă
(stânga jos).
Conservatorul cu
ferestre Belle Époque
de la Fontaines
Parfumées (sus).
Gama Dior J’adore
(pagina alăturată,
sus). Interiorul
fabricii Robertet
din Grasse, locul
unde se extrage
materia primă pentru
parfumuri (pagina
alăturată, jos).
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fi imaginată, iar asta e totodată o binecuvântare şi un blestem. Pentru că nu există o
definiţie, există loc de răstălmăciri.
H.B.: Să creezi un parfum e...
F.D.: ...ca şi cum ai îmbrăca pe cineva. Sau
poate ca şi cum ai picta. În sensul de a împodobi persoana şi totodată de a-i sublinia
trăsăturile distinctive. Şi e totodată o experienţă foarte plăcută.
H.B.: În afară de simţul mirosului, ce
alte simţuri vă mai folosiţi în munca de
parfumier?
F.D.: Bineînţeles, gustul. Dar cum noi, parfumierii, suntem nişte interpreţi, avem nevoie să ne hrănim cu senzaţii, amintiri,
întâlniri, tot felul de elemente care ne permit apoi să reconstruim ceva.
H.B.: Cum arată o zi tipică de muncă în Grasse?
F.D.: Dimineaţa, dar nu foarte devreme, încep prin a mirosi
toate mostrele de parfum pe care le-am făcut cu o zi înainte.
Pentru că dimineaţa simţul mirosului e mai ascuţit. Mirosim
mostrele, modificăm formulele, apoi le mai lăsăm să stea.
www.harpersbazaar.ro
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După-amiaza miros materia primă pe care
o folosim sau mostre de materie primă pe
care vrem să o cumpărăm. După care urmează întâlniri cu marketingul. La finalul
zilei, mirosim din nou mostrele modificate pentru a avea formule pe care să le
verificăm dimineaţa următoare. E un proces continuu.
H.B.: Care sunt tendinţele în industria
parfumeriei? În ce direcţie credeţi că se
îndreaptă?
F.D.: Cred că principala provocare a industriei parfumurilor în viitorul apropiat
este să capteze interesul tinerilor. Pentru
că în zilele noastre tinerii nu sunt prea interesaţi de parfumuri, aşa că trebuie să găsim o cale să ajungem la ei. De asemenea,
tendinţa în ceea ce priveşte parfumurile în sine – deşi e foarte
greu să dau un verdict despre viitor – este spre arome uşor de
înţeles, evidente, a căror esenţă o percepi imediat.
H.B.: Noul parfum Dior J’adore In Joy în trei cuvinte?
F.D.: Luminos, direct, pur. ■
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FRUMUSE}E
la ORICE VÂRST~
Profitați de prospețimea acestei decade, experimentând
orice look vă doriți. Îngrijirea pielii și a corpului este esențială
acum pentru frumusețea de mai târziu.
Rata metabolismului e la cote maxime şi arderile au loc rapid. Iată
DIET~
motivul pentru care derapajele alimentare vor ﬁ destul de rapid amortizate. Dieta din această perioadă este însă esenţială, pentru a stabili cum va funcţiona
corpul în decadele următoare, după cum indică un studiu publicat în The American Journal
of Clinical Nutrition. Conform acestuia, un consum crescut de carne roşie între 18 şi 30 de
ani cre[te riscul de tensiune arterială la bătrâneţe. Dieta ideală trebuie să conţină proteine,
carbohidraţi complecşi (cartoﬁ dulci, quinoa, orez brun), ce oferă corpului energie timp
îndelungat, nuci şi seminţe, alimente cu rol în stabilizarea hormonilor (aﬁne, iaurt şi fulgi
de ovăz), ﬁer (somon, fasole, ton, migdale, tofu) şi alimente ce curăţă ﬁcatul (un remediu
excelent pentru nopţile în care aţi consumat alcool: suc de lămâie proaspăt stors).
Orice este permis, spune Adina Vlad, makeup artist Rimmel
MACHIAJ
London. Puteţi purta versiunile de pe catwalk direct pentru lookurile de zi cu zi. De la machiajul stil glossy smokey la buze în culori vibrante, la graﬁsme sau glitter,
oricând! Dacă sunteţi adepta unui machiaj mai degrabă safe, puneţi accent pe sprâncenele bine
conturate şi volumizate, o mascara cu efect de gene false şi un ruj mat, potrivite în orice situaţie,
recomandă Ioana Stratulat, makeup artist Maybelline New York.

Moondust
Eyeshadow
Liquid,
Urban
Decay,
112 Lei

Este perioada potrivită experimentărilor, dar şi a construirii
COAFUR~
unui stil personal, spune hairstilistul George Soare, coafor ambasador L’Oréal Professionnel. Adoptaţi lookuri proaspete, naturale, effortless şi cool, cu tun-

Mascara
Top Coat,
Givenchy,
133 Lei
(Sephora)

20ani
Cremă Hydra Life Sorbet
Creme, Dior, 260 Lei

Corpul este puternic şi puteţi întreprinde orice activitate ﬁzică, dar nu
SPORT
abuzaţi de rezistenţa lui – nopţile nedormite, alături de antrenamentele
cardio epuizante sau dietele hipocalorice reprezintă o combinaţie periculoasă pentru sănătate.
Uitaţi de termenul „greutate”, alegeţi să ﬁţi în formă. „Vă recomand combinarea unor activităţi cu efort ﬁzic de intensitate mică până la foarte mare. Creşteţi încontinuu capacitatea de
efort prin antrenamente de rezistenţă, viteză, forţă, coordonare, ﬂexibilitate, HIIT (high intensity
interval training)”, spune Andreea Pavel, antrenor personal şi instructor de group ﬁtness la World
Class România.
Decada de aur a pielii, când nivelul de coÎNGRIJIREA
PIELII
lagen şi elastină e la cote ridicate.Totuşi e
posibil să vă confruntaţi cu lipsa de hidratare (ce dă un aspect tern şi grăbeşte apariţia liniilor ﬁne

Paletă 24K Nudes, Maybelline
New York, 67 Lei
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Rouge
Coco Gloss,
Chanel,
155 Lei

şi a ridurilor), cu sensibilitatea accentuată a pielii sau tendinţa de îngrăşare, cauzată de secreţia mare
de sebum, vinovată de apariţia acneei, porilor dilataţi şi aspectului lucios din zona T. Tratamentele
ideale sunt cele de curăţare a pielii, cele hidratante şi oxigenante, recomandă Diana Baicu, specialist
estetician şi directorul general Top Line. După 25 de ani, când ţesutul cutanat începe să-şi piardă
luminozitatea, fermitatea şi elasticitatea, apelaţi la microdermabraziune (un tratament de exfoliere
ce îmbunătăţeşte structura pielii), terapia cu masca LED (ce reduce inﬂamaţiile şi e folosită în tratamentul antiacneic) şi terapia Oxy Jet Peeling, cu efect antioxidant, recomandate de Ana Nedelcu,
estetician paramedical la Institutul Dermato-Estetic Dr. Irinel Nedelcu.
Pagini realizate de IOANA VASILE

FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES, CHRISTOPHER COPPOLA ŞI JEFFREY WESTBROOK/STUDIO D,
PRIN AMABILITATEA DISTRIBUITORILOR

Gigi Hadid

sori adecvate ﬁzionomiei şi texturii părului şi păstrarea culorii naturale, eventual cu câteva
accente de highlights sau lowlights. Bucuraţi-vă de orice tunsoare, atâta vreme cât nu vă
complicaţi. Keep it simple! Ca produse de îngrijire şi styling sunt indicate şamponul şi balsamul (adecvate părului natural) şi un produs de styling, maximum două.
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E momentul perfect pentru versatilitate și lookuri care
vă flatează feminitatea. Păstrarea energiei prin dietă
și mișcare fizică susținută este importantă pentru a face față
ritmului alert.
Este perioada maternităţii pentru multe femei [i e important
DIET~
ca nivelul de ﬁer şi acid folic din organism să ﬁe la niveluri
optime. Regla]i-le prin consumul de fasole, spanac, carne roşie (bogate în ﬁer) [i
linte, avocado, mazăre şi legume de culoare verde închis (bogate \n acid folic). V`
roade foamea? Ciuguliţi inteligent, recomandă nutriţionistul Luiza Pîrvu.
Gustările la două-trei ore după mic dejun şi după prânz vă vor ajuta să vă menţineţi greutatea, dar şi nivelul energetic pentru a putea funcţiona. O gustare bogată în nutrienţi (şi calorii, totodată), formată din 100 de grame de fructe oleaginoase (nuci, alune ş.a.) poate ﬁ potrivită să susţină o femeie activă, în timp ce
una de fructe proaspete sau lactate slabe poate ﬁ potrivită pentru oricine, precizează specialistul.
Purtaţi lookuri asumate, recomandă makeup artistul
MACHIAJ
Adina Vlad. Ajustaţi trendurile de pe catwalk pe
propria ﬁzionomie, cu un focus point pe ochi, pe buze, pe pomeţi şi/sau pe
sprâncene. |n plus, pentru această decadă aglomerată, mizaţi pe machiajul long
lasting. Un fond de ten rezistent 24 de ore este esenţial, precizează makeup artistul Ioana Stratulat.

Mascara
The Falsies
PushUp
Angel,
Maybelline
New York,
38 Lei

„Adoptaţi un look versatil, atât office, cât şi glam”, proCOAFUR~
pune hairstilistul George Soare. Firele albe îşi vor face
sim]ită prezenţa, iar vopsitul devine necesar în mod regulat. Nu vă feriţi de culori
puternice, spune specialistul. Fie că alegeţi blondul platinat, roşcatul sau pur şi simplu blondul clasic, asiguraţi-vă că vă reprezintă şi că vă completează întru totul
personalitatea, recomandă el. Luaţi în calcul tunsoarea bob, clasic sau lob (bob lung),
cu care nu veţi da greş nici la job, nici în timpul liber, cu varianta wavy. În această
decadă aveţi deja un stil deﬁnit, aşa că faceţi puţin loc şi pe etajere pentru mai multe
produse de îngrijire şi styling. În ceea ce priveşte tratamentele, „\ncerca]i-le pe cele
de fortiﬁcare, pentru a preveni căderea părului”, adaugă hairstilistul.

FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES, JON PATTERSON/STUDIO D, PRIN AMABILITATEA DISTRIBUITORILOR

Din cauza schimbărilor din viaţa profesională şi personală,
SPORT
pot apărea primele modiﬁcări vizibile ale poziţiei corporale, ba chiar şi primele boli induse de un nivel de stres ridicat, avertizează in-

Jessica Biel

30ani

structorul de ﬁtness Andreea Pavel. Preveniţi afecţiunile spatelui prin creşterea
frecvenţei antrenamentului de tip cardio, în paralel cu cel de dezvoltare a masei
musculare. Combinaţi-le cu cele cu rol de refacere a sistemelor muscular şi
nervos, precum yoga.

Ruj Pure Color
Envy Hi-lustre,
Estée Lauder,
146 Lei

30s are not the new 20s din
ÎNGRIJIREA
PIELII
acest punct de vedere, pentru că apar primele semne ale degenerării celulare, când capacitatea pielii de a
produce celule noi, colagen şi elastină încetineşte. Produsele şi terapiile regeneratoare şi antioxidante ajută metabolismul celular. Noella Gabriel, medic dermatolog şi fondatoarea brandului Elemis, recomandă Biotec Skin Resurfacer, un
tratament ce stimulează procesul de exfoliere naturală a pielii şi îl îmbunătăţeşte
pe cel de regenerare celulară, atenuând astfel aspectul ridurilor ﬁne şi redând
strălucire pielii. După 35 de ani, puteţi lua în calcul ﬁllerele cu acid hialuronic,
pentru recăpătarea volumului facial pierdut şi umplerea ridurilor, după cum recomandă medicul Andreea Iftimie de la Clinica Laser de Reîntinerire Fazzada. O
măsură nu doar imediat transformatoare, ci şi cost-effective. „Veţi observa că este
mai eﬁcient să cumpăraţi un produs care oferă rezultate imediate şi cu efecte de
durată decât să risipiţi bugetul pe creme ce nu pot aduce aceleaşi beneﬁcii”, explică doctorul Iftimie.
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Fond de ten
Teint Idole
Ultra Wear,
Lancôme,
217 Lei

Paletă Makeup Art
Cosmetics Diane
Kendal, M.A.C,
171 Lei
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Less is more este cheia lookurilor care vă întineresc.
Trucurile și produsele potrivite vor readuce luminozitate
pielii și vă vor face să vă simțiți ca la 30 de ani.
O perioadă în care greşelile tinereţii în ceea ce priveşte alimentaţia
DIET~
şi stilul de viaţă îşi pot arăta efectele – celulita se accentuează –, iar
pierderea câtorva kilograme va ﬁ un ţel mai diﬁcil de atins decât până acum. „După
vârsta de 40 de ani, creşte riscul de obezitate, boli cardiovasculare, diabet, anumite forme
de cancer ş.a., iar după menopauză, multe femei constată că se îngraşă uşor, slăbesc mai
greu, reţin apă şi nu au un tranzit regulat”, precizează nutriţionistul Luiza Pîrvu, care
recomandă o alimentaţie bazată pe legume, fructe proaspete, supe, peşte, lactate slabe.
„O astfel de dietă variată îşi va demonstra efectele pozitive începând chiar cu prima
săptămână”, promite specialistul.

Eyeliner
ScandalEyes
Bold,
Rimmel
London,
27 Lei

Îngrijirea pielii înainte de a vă machia este tot mai imMACHIAJ
portantă, mai ales că, în această perioadă, tenul este tot
mai uscat şi ridurile mai vizibile. „Protejaţi pielea prin folosirea unor fonduri de ten
de tip ser, în texturi lejere, dar cu factor de protecţie solară de minimum 30”, recomandă makeup artistul Adina Vlad. Produsele în texturi cremoase, cu finish luminos,
vor conferi un efect de prospeţime. Acoperiţi discret imperfecţiunile şi abordaţi un
machiaj de tip less is more, punând accent pe un smokey eyes discret, obţinut cu farduri
cremoase metalice, un ruj roşu sau o linie de tuş, recomandă specialistul.
„O cale simplă de a v` \mprosp`ta aspectul este să optaţi
COAFUR~
pentru tunsorile medii spre scurte, recomandă Antoaneta
Stoican, hairstilist trainer Wella Professionals. Tineţi cont de forma feţei – forma ovală

40ani
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înaintate sunteţi în vârsta biologică, iar activitatea sportivă are un rol esenţial în a vă păstra
tinere. Mizaţi pe antrenamentele de tip alergare, mers alert, mers pe bicicletă, înot sau
chiar activităţi cu efort de intensitate mare, cu o atentă monitorizare a ritmului cardiac,
recomandă ea. Renunţaţi la epuizarea organismului. Clasele de Pilates, dacă nu le-aţi
acordat atenţie până acum, vor ajuta la îmbunătăţirea elasticităţii musculaturii şi a mobilităţii articulaţiilor.
Ridurile, pierderea elasticităţii şi
ÎNGRIJIREA
PIELII
devitalizarea sunt semnele ce se
manifestă la nivelul tenului. „Mai mult ca oricând, ritualul de îngrijire trebuie să ﬁe

Paletă 4 Colours Eyeshadow,
Dior, 175 Lei

Mască Moisture Renewing,
Bellefontaine, 1.190 Lei
(Elysée)

„Vârsta cronologică (dată de momentul naşterii) nu este aceeaşi
SPORT
mereu cu cea biologică (dată de felul în care funcţionează organismul)”, punctează instructorul de ﬁtness Andreea Pavel. Stilul de viaţă dictează cât de

Serum
Visionnaire
Crescendo,
Lancôme,
361 Lei

complet, adăugând serumurile, măştile şi cremele antirid pentru conturul ochilor”, spune
Diana Baicu. Nu uitaţi de pielea gâtului şi a decolteului. Reconturaţi linia maxilarului
prin terapii de radiofrecvenţă fracţionată, precum Viva Lifting, de la clinica Noblezza, ce
stimulează sinteza de colagen nou şi apelaţi la tratamente spa cu rol de antiîmbătrânire,
precum Future Solutions LX de la Shiseido SPA, ce îmbină curăţarea în profunzime a
pielii cu masaj şi tehnici menite să stimuleze imunitatea prin activarea circulaţiei sangvine
şi limfatice. Injectarea cu acid hialuronic şi toxină botulinică pentru îndepărtarea ridurilor mai accentuate poate ﬁ o soluţie rapidă, dar şi mezoterapia, prin injectarea la nivelul
pielii a unor amestecuri de vitamine şi nutrienţi pentru recăpătarea elasticităţii şi fermităţii, recomandă Silvia Stănculescu, medic specialist în chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă la Clinica Metamorphosis Center din Bucureşti.

FOTO: GULIVER/REX FEATURES, PRIN AMABILITATEA DISTRIBUITORILOR

Amy
Adams

necesită tunsori cu breton şi laterale mai voluminoase, forma pătrată, tunsori medii sau
scurte, franjurate, care să încadreze faţa. În privinţa culorilor de păr, un joc de nuanţe şi
accente va masca ﬁrele albe. „Îngrijirea ar trebui să ﬁe un obiectiv principal”, spune
hairstilistul George Soare. Renunţaţi la experimente coloristice şi focusaţi-vă pe păstrarea strălucirii părului. Gamele de protecţie a culorilor şi tratamentele revitalizante sunt
importante în această decadă, continuă Soare.
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Această decadă poate fi cea a transformărilor de look.
Este important să o abordați cu optimism și să țineți cont
de câteva trucuri inteligente de înfrumusețare.

Robin
Wright

Menopauza, prin lipsa efectului protector al estrogenilor, creşte
DIET~
riscul problemelor cardiovasculare: tăiaţi de pe listă sarea, pe care
o puteţi înlocui uşor cu multiple alte condimente. Christie Brinkley – celebrul
top-model al anilor ’70-’80, care arată în prezent la fel de spectaculos precum ﬁicele
sale, alături de care a pozat în costum de baie recent pe coperta Sports Illustrated – a
recunoscut că aspectul tânăr pe care şi l-a păstrat de-a lungul anilor se datorează unei
diete vegetariene. Un sfat susţinut şi de nutriţionistul Luiza Pîrvu, ce recomandă
creşterea cantităţii de antioxidanţi precum resveratrolul din strugurii roşii, vitamina C
din fructe precum kiwi, căpşuni, portocale ş.a. Preveniţi osteoporoza prin suplimentarea vitaminei D şi a calciului prin consum de lactate sau de soia.
Este timpul stilului no makeup makeup. Cremele pigMACHIAJ
mentate sau BB Creams cu factor de protecţie solară şi
serumurile ca bază de machiaj sunt cheia unui ten împrospătat. Marcaţi privirea
prin versiuni de makeup minimaliste, unde utilizarea unui mascara brun cu intensiﬁcarea rădăcinilor genelor poate aduce mai multe beneﬁcii decât utilizarea clasicului mascara negru. „Poate înăspri”, este de părere makeup artistul Adina Vlad. Pe
pomeţi, aplicaţi un blush cremos în nuanţa piersicii, pe care îl puteţi aduce şi în
zona pleopelor. „Adio texturilor prăfoase odată cu această decadă”, declară specialistul. Nu uitaţi de sprâncene. Îngrijiţi-le periodic, vopsiţi-le şi lăsaţi-le cu o formă
şi culoare cât mai naturale, evidenţiate discret peste zi cu un gel de sprâncene.
50s are the new 20s, susţine hairstilistul George
COAFUR~
Soare. Aşadar, ﬁţi fresh şi modernă! „Antiage este
deviza vârstei, cu o paletă de tratamente menite să vă păstreze părul bogat”, spune
Soare. Nu e greşit să vă întoarceţi la lookurile de la 20 de ani, pentru că este din
nou vremea experimentelor, cu tunsori de toate lungimile, atât timp cât părul este
îngrijit pe măsură. „În privinţa culorilor de păr, recomand tonurile deschise, pentru că vor camuﬂa ﬁrele albe.” „Părul nu mai are aceeaşi vitalitate, aşa că puneţi preţ
pe tratamentele de regenerare”, punctează şi hairstilistul Antoaneta Stoican.

FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES, JEFFREY WESTBROOK/ STUDIO D,
PRIN AMABILITATEA DISTRIBUITORILOR

SPORT

Cindy Crawford, Sandra Bullock sau delicata Isabelle
Hupert, care a intrat deja în decada vârstei de 60 de ani, sunt
doar câteva exemple ale frumuseţii fără vârstă, cu siluetele neafectate de trecerea
timpului. În această perioadă, masa musculară se pierde mai uşor, cu riscul de a ﬁ
înlocuită cu masă adipoasă, dar un antrenament corect vă poate menţine în
formă. Continuaţi să efectuaţi exerciţii cu greutăţi la o intensitate moderată (care
vă ajută să preveniţi şi instalarea osteoporozei), antrenamente cardio (dansaţi!) şi
menţineţi ﬂexibilitatea prin exerciţii funcţionale, clase de yoga şi Pilates. Un alt
avantaj al practicării sportului constant este echilibrul psihic, necesar în această
perioadă a modiﬁcărilor, recomandă instructorul Andreea Pavel.

50ani

Instalarea menopauzei preÎNGRIJIREA
PIELII
supune schimbări hormonale cu efecte diverse asupra pielii, aşa că acum este momentul introducerii celor
mai concentrate formule în ritualul de îngrijire. Tratamentele pe bază de celule
stem din plante, ce redau tonus conturului facial (precum Elemis Biotec Micro
Firm-a-Lift, efectuat la Ida Spa), cele pe bază de ultrasunete, ﬁllerele cu acid hialuronic, dar şi exfolierea, prin metode ﬁzice (microdermabraziune) sau peeling
chimic cu acizi de diferite concentraţii şi provenienţe („efectuat numai la medic!“, avertizează dr. Andreea Iftimie), vor stimula reînnoirea celulară, având ca
rezultat un aspect întinerit, prin uniformizarea texturii şi îmbunătăţirea capacităţii de reﬂectare a luminii. ■
www.harpersbazaar.ro
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Fond de
ten Water
Blend,
Make Up
For Ever,

186 Lei
(Sephora)

Cremă de
noapte
Queen
Bee,
Apivita,
396 Lei

Gel de
sprâncene
Brow
This Way,
Rimmel
London,
19 Lei

Stick
Belle Mine
Naturelle,
Chanel,
212 Lei

Paletă Duo
Shadow
Blender
They’re Real,
Benefit,
99 Lei
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Despre beneficiile și riscurile celui mai
restrictiv regim alimentar, dincolo
de prejudecă]i.

Text: Anda Brîndu[ă
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ând am citit prima dată despre studiul realizat
de echipa de oameni de ştiinţă de la University of Southern California (USC), am stat
câteva minute bune să procesez potenţialul
inovator şi chiar disruptiv faţă de ceea ce
ştiam până acum despre diete. Conform rezultatelor, postul negru – doar cu apă, ţinut
timp de 2-4 zile în mod repetat pe parcursul dramatic. În anii 1970, adulţii petreceau 4,5 ore fără să mânânce pe para şase luni – are puterea de a regenera în- cursul zilei. Astăzi, ciugulim de câte ori avem la îndemână mâncare, fie
tregul sistem imunitar, chiar şi în cazul per- că ne este foame sau nu”, spune Larisa Petrini. Tocmai de aceea, există
soanelor cu o vârstă înaintată. M-am întrebat, legitim, dacă poate ceva câteva etape pregătitoare absolut necesare. Primul pas: consultarea cu un
atât de... străvechi şi cu o conotaţie religioasă să genereze o asemenea medic. „Nu aş recomanda nimănui să ţină o dietă de tipul postului negru
schimbare de paradigmă în ceea ce priveşte nutriţia şi sănătatea? Dacă fără supervizarea atentă a unui medic nutriţionist. Chiar dacă organismul
da, cum de a fost acest regim alimentar cu potenţial incredibil trecut atât nostru este o maşină remarcabil de eficientă şi funcţională, în urma conde mult timp cu vederea, ba chiar blamat? „E adevărat, postul (abţine- sumului foarte redus de calorii pot apărea probleme serioase legate de
rea voluntară de la consumul de alimente) – fie că e unul intermitent scăderea glicemiei şi a tensiunii arteriale sau ameţeli, în special în cazul
sau mimează postul negru – este privit în lumea medicală mai curând persoanelor care erau obişnuite să consume un număr mare de calorii pe
ca o excentricitate, mulţi experţi fiind de părere că este nesănătos. Cu zi (peste 3.000)”, avertizează Larisa. Dr. Alina Cernea, nutriţionist spetoate astea, chiar dacă ştiinţa postului se află într-o perioadă de pionierat, cializat în nutriţie funcţională la Centrul NutriHealing (nutrihealing.ro),
beneficiile demonstrate prin studii nu pot fi trecute cu vederea”, este de explică etapele necesare: „În primul rând, trebuie să aveţi certitudinea că
părere Larisa Petrini, health coach (relife.com).
nu suferiţi de fenomene de malnutriţie (foarte mare atenţie la persoanele
Dar cum funcţionează? Abţinerea de la consumul oricărei hrane de- cu malnutriţie protein-calorică), ideal ar fi să vă consultaţi cu medicul de
clanşează un proces regenerator în interiorul corpului, care face ca celu- familie. Ar trebui să postiţi mai întâi pe perioade mai scurte, 17-20 ore
lele stem să creeze globule albe (leucocite)
la primele posturi, şi să monitorizaţi reacţiile.
complet noi, astfel înnoind întregul sistem
Ulterior, puteţi încerca un post mai lung, de
imunitar. „Nu ne-am aşteptat ca postul
20-30 de ore.” Tot dr. Cernea atrage atenţia:
prelungit să aibă un asemenea efect remar„Înainte de intrarea în post cu câteva zile,
cabil în a promova regenerarea pe bază de
persoanele cu tendinţă de constipaţie trebuie
celule stem a sistemului hematopoietic”,
să acorde o importanţă deosebită evacuării
spune dr. Valter Longo, unul dintre cercereziduurilor intestinale, este foarte important
tătorii implicaţi, profesor de gerontologie
să nu intre în perioada de post cu un colon
şi biologie şi director al USC Longevity
plin de reziduuri, care vor elibera în orgaInstitute. „Când ne înfometăm, corpul
nism toxine.”
încearcă să economisească energie şi unul
Apoi, este nevoie de câteva zile de pregătire
dintre lucrurile pe care le face este să recicu hrană uşoară. Monica Neagu, consilier în
cleze multe dintre celulele sistemului imunutriţie şi detoxifiere (jurnaldedetox.wordnitar care nu sunt necesare – deteriorate,
press.com), care a încercat mai multe perioade
îmbătrânite sau ineficiente. Am început să
de post negru, îşi detaliază experienţa: „E cruobservăm că numărul limfocitelor scade în
cial să te informezi asupra fenomenului: ce se
timpul postului prelungit. Apoi, când orîntâmplă cu corpul tău pe perioada postului,
ganismul primeşte din nou hrană, celulele
ce efecte şi stări apar în organism. Astfel, ai o
spune Larisa Petrini.
reapar, înnoite”, explică dr. Longo într-un
idee mai clară despre ce te aşteaptă. În al doilea
articol de pe site-ul universităţii.
rând, eu m-am asigurat că respect regula tranAcest gen de post prelungit reduce şi enzima PKA, un efect despre ziţiei de la mâncat la nemâncat, nefăcând schimbări bruşte. Aşa că am redus
care echipa de savanţi a demonstrat că extinde longevitatea organisme- mesele cu 2-3 zile înainte, consumând, în acelaşi timp, alimente cât mai
lor simple. De asemenea, absenţa hranei diminuează nivelul de IGF-1, lejere şi simple: supe vegetariene, salate crude, fructe şi legume.” Monica
un hormon de creştere care a fost asociat cu îmbătrânirea, dezvoltarea recunoaşte că primul post este cel mai dificil. „Corpul nu e deprins cu
tumorilor şi riscul de cancer. „Dacă e vorba despre un sistem imunitar lipsa hranei, de aceea începi să te confrunţi cu senzaţia de foame, mai acută
profund afectat de chimioterapie sau îmbătrânire, ciclurile de post pot sau mai domoală. Tot ce e nevoie să faci este să-ţi controlezi impulsul de a
genera, literal, un nou sistem imunitar”, susţine dr. Longo. Studiul are mânca şi să suprimi foamea cu apă, băută cu înghiţituri mici. După ce treci
implicaţii majore şi pentru healthy aging, căci acest post poate fi de un de prima zi, a doua devine un pic mai uşoară, iar din a treia, deja foamea
real ajutor celor mai în vârstă, a căror imunitate scade considerabil odată încetează complet, pentru că organismul e foarte inteligent şi înţelege că nu
cu trecerea anilor şi le creează dificultăţi chiar şi cu cele mai banale boli. mai primeşte, deocamdată, hrană”, explică ea.
E adevărat că lipsirea de hrană timp de câteva zile nu este chiar cea
De asemenea, revenirea din post este foarte importantă, spune dr.
mai simplă dietă. „Timpul pe care îl petrecem fără să mâncăm s-a redus Cernea, care explică: „Realimentarea după o perioadă de repaus de trei
zile nu se face oricum, este obligatorie hrănirea cu alimente semi-solide
pentru a preveni eventualele complicaţii digestive.” Însă beneficiile pot face
tot procesul mult mai uşor de suportat: postul prelungit forţează corpul să
utilizeze rezervele de glucoză şi grăsimi, aşadar vă veţi bucura şi de efectele
scăderii în greutate. ■
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Incursiuni în lumea a două
deschizătoare de drumuri în modă
– Christy Turlington Burns
şi Maria Grazia Chiuri –
şi o invitaţie de a vă bucura de
alura şic şi lejeră a clasicelor
reinterpretate în acest sezon.

Christy Turlington
Burns poartă rochie
Christian Dior,
pantofi Manolo
Blahnik şi colier
➤Co.
Tiﬀany &
www.harpersbazaar.ro
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CHRISTY
TURLINGTON
BURNS
C U C E R E { T E

T O T U L

Figura legendară a modei vorbește cu sinceritate despre
experiența dureroasă prin care a trecut în timpul nașterii
primului ei copil, despre reluarea studiilor în paralel
cu cariera de model și despre activitatea
sa filantropică în beneficiul femeilor.
Fotografii de Norman Jean Roy
Realizat de Kristen Ingersoll
și Juan Cebrián
Text: Eléonore Marchand
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Top (și în paginile următoare)
și pantaloni, ambele Prada.
Brățară și inel,
ambele Tiffany & Co.
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independența financiară înseamnă cu adevărat putere, și văd asta în cazul
tuturor femeilor cu care lucrăm. Dacă își pot câștiga existența și dispun
de resurse financiare, felul în care folosesc aceste resurse este mult mai
generos decât cel ales, de obicei, de bărbați. Știam că nu voi abuza de
putere, că voi împărți din ea cu alții și voi fi generoasă.”
cum în vârstă de 48 de ani,Christy Turlington În această privință a rămas neschimbată, cu siguranță. Astăzi, fundația
Burns pare să fi parcurs o călătorie de trans- Every Mother Counts are un portofoliu de 11 granturi ce facilitează
formare și să fi trăit mai multe vieți. A apărut îngrijire maternală esențială mamelor în nevoie din nouă țări, printre
pe mai bine de 500 de coperte de revistă care Bangladesh, Guatemala, Haiti, India, Nepal, Syria,Tanzania, Uganda
de-a lungul carierei de model și a contribuit și Statele Unite. Se estimează că aceste granturi au avut impact asupra a
la prevenirea unui număr mare de decese 500.000 de vieți.
prin intermediul organizației ei non-pro- Începuturile fundației, care a fost lansată în 2010, sunt legate de nașterea
fit, Every Mother Counts, axată pe sănătate fiicei lui Turlington Burns, Grace, acum în vârstă de 13 ani, cel mai
maternală.
mare dintre cei doi copii pe care îi are cu soțul ei, actorul și regizorul
Mulți își aduc aminte de apariția ei în videoul-cult al lui George Edward Burns. „Au trecut ca o iluzie”, spune Turlington Burns. „[Fiica
Michael pentru Freedom! ’90, în care pășește grațios, în picioarele goale, mea] are 13 ani. Sunt 13 ani în care am încercat să-mi dau seama ce să
învăluită într-un cearșaf alb de in, alături de Linda Evangelista, cu al ei fac cu experiența de a o fi adus pe lume.” Imediat după ce a născut-o pe
păr scurt vopsit, în seara de dinaintea filmării, într-o nuanță de blond fiica ei, Turlington Burns a suferit o hemoragie din cauza neeliminării
platină; Cindy Crawford, aparent goală într-o cadă de baie din care se placentei. „Am pierdut mult sânge”, rememorează ea, „dar am primit
înalță aburi; Naomi Campbell și Tatjana Patitz, dansând și fredonând îngrijire, [doctorii și asistentele] știau exact ce se întâmplă. Eram în
piesa; toate sub îndrumarea regizorală a lui David Fincher. Erau incre- locul potrivit, cu oamenii potriviți, și mă simțeam în siguranță. A fost
dibil de frumoase și cool într-un mod demn de invidiat.
înfricoșător și dureros, dar nu mă simțeam în pericol”.
Câteva luni mai târziu, la finalul prezentării colecției sale de toamnă În săptămânile care au urmat, Turlington Burns a aflat că aceeași com1991 în Milano, Gianni Versace le-a trimis pe podium pe Turlington, plicație la naștere este una dintre principalele cauze de deces pentru
Evangelista, Campbell și Crawford chiar pe ritmurile acelei piese a lui femei și fete; la nivel mondial, o femeie moare la aproximativ două minGeorge Michael – un moment care a făcut istorie în modă.
ute din cauza unor complicații asociate cu sarcina și nașterea, iar până la
Turlington, a doua dintre cele trei fete ale
98 la sută dintre aceste cazuri pot fi preîntâmpinate.
unui pilot american al companiei Pan Am
„Când am aflat acest lucru, mi-a fost imposibil să nu
și ale unei însoțitoare de zbor originară din
mă gândesc la el”, spune ea. „N-am știut imediat ce
„Mă simt mai bine cu
El Salvador, a fost descoperită pe când avea
voi face cu informația. Știam că nașterea, chiar și cu
13 ani, în timpul unei ședințe de echitație
o complicație ca a mea, a fost unul dintre cele mai
fiecare an ce trece, în
în Miami. S-a mutat la New York la 18 ani,
empowering, dacă nu chiar cel mai empowering lucru
ceea ce privește scopul
pentru a urma cariera de model, ajungând la
pe care l-am făcut. Știam că mă interesează tot ce are
meu, prioritățile mele,
o faimă și la o putere fără precedent în acest
legătură cu nașterea; o vreme m-am gândit să susțin
domeniu. La finalul anilor ’80 și în anii ’90,
cauza nașterilor naturale.”
experiențele de viață pe
împreună cu Campbell și Evangelista, cele trei
Turlington Burns era deja familiarizată cu ideea de a
care le-am avut.”
supermodele – numite adesea „Treimea” – au
susține o cauză. De la mijlocul anilor ’90 a sprijinit
devenit rapid favoritele lumii modei, defilând
diverse eforturi de a reclădi El Salvador, țara natală a
pe nenumărate podiumuri și apărând adesea
mamei ei, după război. Iar după ce tatăl ei a murit de
în campanii și în paginile revistelor.
cancer la plămâni, în 1997, a luat parte la campanii antifumat.
Deși Versace a jucat un rol-cheie în ascensiunea supermodelelor, iar În 2005, pe când era însărcinată cu al doilea copil, Finn, Turlington
Turlington a fost aleasă pentru unele dintre cele mai iconice imagini Burns a mers în El Salvador împreună cu CARE, organizația de comale campaniilor sale de la începutul anilor ’90, fotografiate de Richard batere a sărăciei. „În ultima zi a călătoriei, am vizitat un program pentru
Avedon și Irving Penn, ea a colaborat îndeaproape cu numeroase alte apă curată”, rememorează ea, „și am dat peste o mulțime de mame care
branduri: Chanel, Yves Saint Laurent, Marc Jacobs, Donna Karan, Prada, veniseră să ia apă prin intermediul acestui program, și toate erau fie
Valentino, Louis Vuitton, Michael Kors, Maybelline și Calvin Klein – însărcinate, fie aveau copii mici pe care îi țineau în spate. Erau numai
Klein fiind primul ei contract important. Turlington a devenit rapid mame, de fapt. Mi-am petrecut după-amiaza cu ele, iar după ce am pleunul dintre cele mai bine plătite modele din lume, iar puterea și succesul cat, nu încetam să mă gândesc la acel grup de femei. Nu existau drumuri
ei au revoluționat industria.
pavate în zonă, locul era la aproximativ două ore de capitală și știam că,
S-a bucurat de această putere. „Am început să lucrez când eram atât de dacă vreuna dintre femei ar fi trecut prin aceeași experiență ca mine și ar
tânără, încât locul meu în familie s-a schimbat datorită sumelor câștigate. fi trebuit dusă la spital, probabil n-ar fi supraviețuit din cauza distanței.”
Am devenit în scurt timp un egal al tatălui meu, ceea ce mi-a plăcut, După nașterea fiului ei și după o altă deplasare cu CARE, de data aceasta
pentru că fusese dintotdeauna țelul meu. Bineînțeles, bărbații și femeile în Peru, Turlington Burns a început să se gândească să producă un dosunt egali; în copilărie, credeam că tata are mai multă autonomie și cumentar pe această temă, ceea ce a dus la lansarea filmului No Woman,
putere. Voiam să am aceleași caracteristici și calități”, își amintește No Cry, în 2010, despre consecințele devastatoare asupra sănătății pe
Turlington Burns.
„Chiar și înainte de a-mi începe cariera – rezultatul unei întâmplări, nu
al unei strategii bine puse la punct –, țelul meu era să devin independentă din punct de vedere economic sau financiar, să nu fiu nevoită să
depind de nimeni, să pot lua singură decizii și să fac ce vreau. Cred că
➤
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Rochie, Versace (și în
paginile următoare).
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care le pot avea sarcina și nașterea pentru femei din toate colțurile lumii.
În timp ce lucra la documentar, Turlington Burns s-a înscris la Columbia
University, unde a urmat un program de master în domeniul sănătății
publice. Nu era prima dată când se întorcea la școală. La apogeul carierei
de model a decis să se înscrie la New York University, pe care a absolvit-o cu rezultate excelente. „Cred că nu mi-am pus niciodată problema
că nu mă voi întoarce la școală”, spune ea. „Nu mă gândeam că jobul și așa a fost o experiență formidabilă. Imediat după ce mi-am depășit
de care mă apucasem va fi de lungă durată. Prin urmare, mi-am zis să pragul de distanță, am realizat că nu alerg doar pentru a atrage atenția
călătoresc cât mai mult, pentru că asta mă pasiona, și apoi să mai văd. asupra unei chestiuni, ci are legătură cu problema distanței cu care se
Cu cât voi avea mai multă experiență, m-am gândit, cu atât îmi va fi confruntă multe femei în privința accesului la îngrijire medicală. Dacă
mai clar ce vreau să fac. Ritmul nu a încetinit, am devenit din ce în ce alergam 3 mile sau 4 mile sau 5 mile, nu mă puteam plânge. Iar când am
mai ocupată. Și când s-a întâmplat treaba cu supermodelul, am ajuns și ajuns la 10, 12 sau 15, nici atunci nu mă puteam plânge. Multe femei
mai mult în atenția presei, iar reacția mea a fost: «Ewww, nu-i deloc fun». din lume, în special în țările în curs de dezvoltare, dar nu numai în ele,
Surorile mele mergeau la școală, prietenii mei de la școală continuau să locuiesc departe de doctori și alți specialiști, așa că lucrul acesta a devenit
meargă la școală, iar pe mine asta mă atrăgea dintotdeauna. Mama și-a un mod unic de a explica de ce facem ceea ce facem.”
reluat și ea studiile după ce a împlinit 50 de ani. Toate aceste lucruri s-au
întâmplat cam în aceeași perioadă, ceea ce m-a inspirat. Voiam să știu
ce citesc ei, voiam să știu în ce constă programa lor. Împrumutam cărți
ând nu aleargă la maraton și nu călătorește dintr-un
și le luam cu mine. Aveam sentimentul că am văzut multe și am trăit
capăt în altul al lumii, Turlington Burns revine ocaziomulte, dar acum voiam să studiez, în ciuda a ceea ce îmi spuneau unii.
nal în ipostaza de model. Face parte din cea mai recentă
Mergând la NYU și plătindu-mi singură taxele, dorind să fac asta, n-am
campanie Tiffany & Co. și rămâne imaginea Maybelline
ratat nici o zi și nici un moment. Era exact ce-mi doream. O experiență
și a parfumului Eternity de la Calvin Klein; noua verincredibil de satisfăcătoare.”
siune a celei din urmă campanii îl include și pe soțul
Turlington Burns a scris de curând o scrisoare de recomandare pentru ei, Edward Burns. „Am avut cinci soți”, glumește ea, referindu-se la
Karlie Kloss, care a decis și ea la apogeul carierei de model să se înscrie la colegii din campaniile Eternity, începute în 1988. „El e numărul 5 sau
New York University. „Este o persoană încântătoare”, spune Turlington numărul 6. Nu mai țin minte… Atâtea schimbări!”
Burns despre Kloss. „A fost foarte deschisă și mi-a povestit multe despre Acum câteva luni, Turlington Burns s-a reîntâlnit cu Evangelista și
influența pe care am avut-o în viața ei… Văd multe asemănări între Campbell la o ședință foto în sprijinul Elephant Crisis Fund. „Ambele
noi două într-un mod natural și am dezvoltat o relație foarte bună în locuiesc la New York acum, dar n-a fost mereu așa”, spune Turlington
decursul ultimilor ani. Când mi-a spus că vrea să-și reia studiile, am Burns. „Schimbăm emailuri și mesaje, dar nu ne vedem foarte des.
fost încântată și bucuroasă să-i scriu o scrisoare
Linda m-a contactat și i-am spus că mi-ar plăcea
de recomandare. Dar am făcut același lucru și în
să ajut, dar că am la dispoziție doar un anumit
interval de timp. Până la urmă, planetele s-au
cazul altora. Tuturor celor care mi-au cerut… E
„Când te afli într-o
aliniat și am reușit să ducem planul la îndeplinimare lucru să înveți cum să ceri; când cineva cere
încăpere în care vezi sute
re, iar când ne-am întâlnit, ne-am simțit minuceva și o face cu convingere, fie că-i vorba despre
de femei dintr-un domeniu
nat împreună pentru că ne știm de multă vreme,
o întrebare sau un sfat, cred că trebuie să răspunzi,
ne leagă multe povești amuzante. Am râs mult
să te oprești și să-l asculți… E ceea ce sper că fac
care până de curând era
și întreaga echipă a proiectului era formată din
femeile unele pentru celelalte sau ceea ce fac, în
dominat de bărbați, n-ai
oameni alături de care am crescut, așa că au fost
general, oamenii unii pentru ceilalți.”
cum să nu fii încântată!”
două ore foarte plăcute. Dar sunt concentrată pe
În urma studiilor și a cercetării în domeniul
prezent, iar ele sunt interesate de ceea ce fac și au
sănătății publice și maternale, Turlington Burns
încercat să mă ajute.”
era hotărâtă să identifice locurile și modalitatea
prin care putea determina o schimbare importantă. Cu Every Mother Deși Turlington Burns păstrează legătura cu celelalte supermodele, cuCounts, ea atinge exact chestiunea principalelor bariere înspre sănătate vântul „supermodel” nu mai are nici o rezonanță pentru ea. „Știu asomaternală în lume – lipsa mijloacelor de transport, a celor de tratament cierea”, spune ea. „Dar nu-i un cuvânt pe care să-l simt sau pe care să-l
și a educației – și o face prin campanii de conștientizare a problemei și cunosc. Când îl văd, mă gândesc la ce și-ar imagina cineva care nu știe
de strângere de fonduri, prin încheierea de parteneriate și prin dezvol- nimic despre mine. Este atât de glamorous și fără rădăcini în realitate,
tarea de programe de educație publică și de implicare a comunității. La încât nu mă reprezintă; nu mă pot conecta cu el. Nu-mi irosesc timpul
cinci ani de la debutul acestor proiecte și cu o echipă formată din zece gândindu-mă la asta sau încercând să le dovedesc ceva celorlalți: «Nu,
persoane, EMC a strâns peste 13 milioane de dolari, o parte din ei prin sunt așa, nu altfel». Pentru mine este o barieră, chiar dacă desemnează
intermediul maratoanelor. La cel mai recent New York City Marathon, o perioadă din cariera mea care a fost foarte bună. Experiențele și
de pildă, EMC a strâns peste 260.000 de dolari, iar întregul program de realitatea sunt lucruri pe care nu vreau să le neg, dar eticheta pe care
el o implică și percepția care îi este proprie nu sunt lucruri cu care să
maratoane a adus peste 2 milioane de dolari până acum.
„Am obținut 10 locuri la primul maraton în care am alergat, în 2011”, mă asociez.”
explică Turlington Burns. „N-am avut mult timp să mă antrenez. Chiar La ședința foto pentru Harper’s BAZAAR, Turlington Burns se prezintă
cu un profesionalism și o grație fără pereche. Frumusețea ei naturală
este încă desăvârșită, cu doar câteva riduri care nu-i trădează însă vârsta.
„Mi s-au pus întrebări despre vârstă de când aveam 14 ani, ca model, și
cu siguranță nu mă gândeam atunci la asta, așa cum nu mă gândeam nici
20 de ani mai târziu”, spune ea. „Mă simt mai bine cu fiecare an ce trece,
în ceea ce privește scopul meu, prioritățile mele, experiențele de viață ➤
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Top și fustă, ambele Céline.
Hairstyling: Serge Normant
Makeup: Virginia Young/
MAM-NYC
Manichiură: Gina Edwards

Christy Turlington 53APR17BZRO.indd 169

18/03/17 10:34

Jachetă-cămaşă, 3.160 Lei,
şi fustă, 1.640 Lei, ambele
Sportmax, Max Mara
Tricou polo Gucci, 1.770 Lei
Pantofi Musette, preţ la cerere
Pălării (şi în următoarele
pagini) din recuzita stilistului
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În acest sezon, piesele clasice
explorează noi teritorii – de la reinterpretări
remarcabile în variante XXL la mixuri
surprinzătoare de masculin și feminin.
Fotografii de Oltin Dogaru
Realizat de Andrei Iovu și Lil Bulgac
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Cămaşă, 2.150 Lei, geantă,
9.460 Lei, şi loafers,
2.820 Lei, toate Gucci
Trenci, 7.595 Lei, şi rucsac,
4.895 Lei, ambele Burberry
Jeanşi Balenciaga,
Mengotti, 2.470 Lei
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Jachetă, 5.450 Lei, și
sandale, 2.970 Lei, ambele
Balenciaga, Mengotti
Tricou Burberry, 550 Lei
Fustă, 1.450 Lei, și geantă,
9.800 Lei, ambele Prada,
Mengotti
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Rochie Sportmax,
Max Mara, 2.340 Lei
Tricou polo Balenciaga,
Mengotti, 1.460 Lei
Centură Roberto Cavalli,
2.165 Lei
Geantă Moschino,
3.500 Lei
Sandale, 89 Lei, și șosete,
22 Lei, ambele H&M

Pictorial Oltin 53APR17BZRO.indd 173

18/03/17 10:40

Cămașă Balenciaga,
Mengotti, 3.200 Lei
Jeanși Sportmax Code,
Max Mara, 1.020 Lei
Curea Brunello
Cucinelli, 290 Lei
Geantă Saint Laurent,
Mengotti, 8.230 Lei
Sandale H&M, 89 Lei
Cercel (din set) Roberto
Cavalli, 2.610 Lei
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Mantou Sportmax, Max
Mara, 4.670 Lei
Rochie, 7.700 Lei, pantaloni,
2.900 Lei, și papuci,
1.000 Lei, toate
Brunello Cucinelli
Geantă Max Mara, 3.920 Lei
Cercei H&M, 19 Lei
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Cămașă, 1.295 Lei, jeanși,
1.295 Lei, și curea, 469 Lei,
toate Burberry
Balerini Musette,
preț la cerere
Ochelari Gucci, 1.210 Lei
Colier Sportmax,
Max Mara, 1.260 Lei
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Jachetă H&M, 159 Lei
Pantaloni Sportmax, Max
Mara, 1.470 Lei
Curea Gucci, 1.520 Lei
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Pantaloni, 1.340 Lei, și
colier, 1.260 Lei, ambele
Sportmax, Max Mara
Tricou Ermanno
Scervino, 1.761 Lei
Geantă Prada, Mengotti,
9.800 Lei
Papuci din recuzita
stilistului
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Jachetă Moncler, Mengotti,
4.120 Lei
Fustă, 3.840 Lei, și pantofi,
5.010 Lei, ambele Gucci
Tricou polo Burberry, 775 Lei
Șosete H&M, 22 Lei

Model: Sandra Neagu/Models
Under Management
Makeup: Adina Vlad
Hairstyling: Diana Mogoș/
Haze Hairdressers
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Formă perfectă. Toate hainele și accesoriile, Dior. FASHION EDITOR: ALEX AIKIU
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use sunt zilele când un editor putea, după o lună de prezentări de modă, să afirme cu autoritate
absolută că un anumit look va defini ceea ce vor purta femeile în sezonul următor; pentru că acum
trăim într-o epocă în care stilul este la fel de fragmentat și de eclectic ca orice altă parte a culturii
contemporane. Totuși, în sezonul primăvară 2017 a existat un mesaj care a părut mai clar decât toate
celelalte: WE SHOULD ALL BE FEMINISTS (Toți ar trebui să fim feminiști), inscripționat pe
tricouri la Dior, unde Maria Grazia Chiuri și-a făcut debutul ca prima femeie în rolul de director
artistic al casei, de la lansarea acesteia în urmă cu 70 de ani.
Sloganul este un citat din scriitoarea nigeriană Chimamanda Ngozi Adichie, care a susținut în
2013 o influentă prelegere TEDx cu acest titlu. Mai târziu în decursul aceluiași an, Beyoncé a preluat mesajul și l-a făcut și mai celebru cu Flawless. Această piesă a făcut, de altfel, parte din coloana
sonoră a prezentării lui Chiuri, la care Adichie însăși a fost prezentă ca invitat de onoare în front row.
Rezultatul a fost la fel de dramatic (deși într-un alt mod) ca show-ul lui Christian Dior din februarie 1947, în care couturierul a prezentat o viziune profund diferită de austeritatea postbelică – fuste ample extravagante și o feminitate
romantică. „New Look”-ul Dior (după cum a fost botezat de Carmel Snow, redactorul-șef BAZAAR de la acea vreme) a devenit
faimos în întreaga lume, deși abia acum, retrospectiv, se poate intui nostalgia după perioada antebelică, ce a creat această siluetă aparent
radicală, cu a sa reintroducere a corsetului – o evocare a siluetei ladylike din Belle Époque.
O capacitate similară de a reinventa trecutul și de a-l face din nou relevant, pentru viitor, a fost vizibilă dintotdeauna în munca
Mariei Grazia Chiuri – întâi la Fendi, apoi la Valentino, unde a fost co-director de creație cu Pierpaolo Piccioli, un vechi partener
profesional. Dar mutarea lui Chiuri la Dior vara trecută a fost și o cale de a-și afirma independența; născută la Roma, unde a studiat,
a lucrat toată viața și a întemeiat o familie, designerul a luat decizia curajoasă de a pleca la Paris pentru a prelua unul dintre cele mai
râvnite și puternice joburi din moda internațională.
Cu toate astea, când am văzut-o cu o zi înaintea primului ei show, Chiuri părea la fel de calmă ca de obicei. Și-a făcut chiar timp
să luăm prânzul împreună, între multele serii de fitting-uri. Câteva luni mai târziu, când ne întâlnim din nou, la sediul Dior, are
aceeași stare. Și deși mărturisește că se simte puțin
obosită (întâlnirea noastră are loc la finalul unei zile
lungi de lucru), pare relaxată în ținuta ei discretă pantaloni negri și un pulover, plus o mulțime de
inele din argint care par să adauge și mai multă expresivitate gesturilor ei. „Când am venit aici, mi-am
zis: «Trebuie să lucrez în această companie în două
feluri diferite.» În primul rând, trebuie să fii un curator, să lucrezi cu patrimoniul Dior. Dar în același
timp, trebuie să-ți transmiți propria perspectivă, așa
că am încercat să introduc în ecuație stilul meu personal și punctul meu de vedere cu privire la brand
și cu privire la femei. Cred că trebuie să reflectăm
femeile de astăzi.”
În consecință, colecția de debut a lui Chiuri a onorat istoria Dior, înglobând iconica jachetă Bar a lui Christian Dior, fluiditatea
delicată a erei Marc Bohan, sloganurile inscripționate pe piese, cu un vibe street-cool, din perioada John Galliano, și chiar și emblematicul logo în formă de albină din perioada în care Hedi Slimane era la Dior Homme. Dar printre aceste referiri la trecut sunt
întrețesute mărcile distinctive ale sensibilității lui Chiuri: jachete și pantaloni albi din bumbac matlasat, inspirați de costumele de
scrimă; fuste delicate din tul, de balerină, purtate cu tricouri sau cu pulovere de lână împodobite cu steluțe; rochii lungi, romantice,
din șifon brodat cu simboluri de zodiac și tarot. Cele din urmă amintesc de creațiile fermecătoare ale lui Chiuri la Valentino, deși,
susține ea, au fost inspirate de interesele mistice ale lui Christian Dior: „Era obsedat de cărțile de tarot, horoscop și astrologie – absolut obsedat.” Cât despre propria ei raportare la gândirea magică: „Moda vorbește despre vise și magie, dar poate fi și ludică, chiar
veselă. Iar eu mă simt foarte fericită cu aceste noi experiențe la Dior.”
Vorbește cu căldură și candoare, iar impresia pe care o lasă este de femeie matură care se simte bine în pielea ei. În vârstă de 53 de ani,
Chiuri a lucrat mulți ani în cadrul unor echipe, perfecționându-se în domeniul accesoriilor, apoi în ready-to-wear și couture. (Între 1989 și
1999 a lucrat la Fendi, unde, împreună cu Piccioli, a fost responsabilă de lansarea genții Baguette, un succes incontestabil, în colaborare
cu Silvia Venturini Fendi. Cei doi designeri au fost angajați de Valentino în 1999, întâi ca designeri de accesorii, și au fost promovați
în 2008 în funcțiile de directori de creație.) Dar dincolo de cunoștințele despre industria modei de lux, ca prima femeie, de la Coco
Chanel încoace, la conducerea unei case pariziene legendare, Chiuri înțelege foarte bine ce înseamnă feminitatea și feminismul. „Fiind
femeie designer, vreau să am un dialog cu femeile”, spune ea. „Nu vreau să impun nimic, ci vreau să ofer un serviciu și un punct de
vedere, dar în același timp vreau să înțeleg ce ar fi potrivit pentru tine – deci e o conversație.”
Fiica unei croitorese și soția unui producător de cămăși bespoke (Paolo Regini, care are un atelier în Roma), Chiuri înțelege

„NICIODAT~ NU
MI-A SPUS FAMILIA:
«TREBUIE S~-}I
G~SE{TI UN SO}.»”
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importanța meșteșugului tradițional; dar în ciuda pragmatismului și a abilităților ei practice, ea aduce și o notă lejeră în modă. (Vă
aduceți aminte când Owen Wilson și Ben Stiller, actorii din Zoolander, au adus personajele pe care le interpretează în acest film pe podiumul Valentino?) Iar ca mama unei fete fashionable de 20 de ani – Rachele, care-i studentă la Londra –, Chiuri știe bine ce ar putea
fi atrăgător pentru clienții din generația Millennials, exemple fiind gențile cu baretă pe care scrie J’ADIOR și nonșalantele jachete
biker din piele purtate cu fuste din tul transparent ce lasă să se întrezărească lenjeria cu logo.Totuși sunt destule haine în colecția Dior
pe placul femeilor din generația lui Chiuri, inclusiv botine cu șireturi, fără toc, pantofi șic kitten heels, costume cu pantaloni, impecabil
croite, și mantouri clasice. „Nu poți să le dictezi azi femeilor ce să poarte”, spune ea, când o întreb cum reușește să se adreseze gamei
largi de clienți Dior. „Trebuie să oferi o garderobă ideală care poate fi purtată în diferite feluri, pentru că acum toate femeile – tinere
sau în vârstă – vor să fie unice. Dar în același timp vor să fie parte dintr-o comunitate. Așa că încerc să le dau ocazia să aleagă o piesă
pe care o pot integra în stilul lor personal.”
Lookul lui Chiuri este un melanj interesant de piese monocrome pe care e imposibil să le identifici ca fiind dintr-un anumit
sezon sau de la un anumit brand – „Sunt neutri”, spune ea râzând, când o întreb de unde sunt pantalonii, înainte să precizeze că
nu poartă Dior azi – și de bijuterii gotice, totul împreună cu un păr blond platinat tuns bob. Una peste alta, totul este foarte diferit
de idealul lui Christian Dior – în cuvintele lui, el crea „femei-flori, cu umeri moi, busturi pline și talii subțiri ca de viespe” –, dar
în același timp, cred că el ar fi apreciat optimismul lui Chiuri și respectul ei față de marea tradiție din couture. (A studiat la Istituto
Europeo di Design, din Roma, iar cât a lucrat la Valentino, a contribuit la formarea unei noi generații de croitorese.)
Mă întreb, totodată, dacă spiritul independent al lui Chiuri ar fi rezonat cu îndrăgita soră a lui Christian Dior, Catherine, care
a fost mai mult decât o muză pentru el. Numele primului său parfum, Miss Dior, era un omagiu pentru ea. Împărtășeau pasiunea
pentru flori și grădinărit, dar ea nu era cu siguranță
o fire supusă; din contră, a luptat în Rezistență în
timpul celui de-al Doilea Război Mondial și a rămas
fidelă convingerilor ei.
Similar, Chiuri nu se teme să-și exprime convingerile – în timpul conversației noastre denunță cu
înflăcărare violența împotriva femeilor și critică ceea
ce ea numește „cultura macho” din Italia și din alte
locuri. Interesul ei față de feminism este real – nu
se reduce la un slogan pe un tricou – și a fost un
element constant în viața sa: „Mama mea era foarte
modernă și a lucrat mereu”, spune ea. „Niciodată
nu mi-a spus familia: «Trebuie să-ți găsești un soț.»
Niciodată. Mi s-a spus: «Trebuie să înveți, trebuie să
ai un job, trebuie să fii independentă, trebuie să-ți câștigi singură banii.»”
Decizia lui Chiuri de a accepta poziția de la Dior – care a presupus să se mute singură la Paris și să meargă doar în weekend la Roma,
unde au rămas soțul ei și fiul lor, Nicolo, în vârstă de 24 de ani – poate fi privită ca un act curajos de independență. „Trebuie să ai curaj
ca să pleci din orașul tău, să renunți la obiceiurile tale”, spune ea. „Dar mă simt mai empowered acum decât când aveam 20 de ani.”
În ciuda perseverenței și a hotărârii ei, ambiția ce o caracterizează nu pare să-și aibă rădăcinile în egocentrism sau narcisism. Când
o întreb dacă are role models, răspunde: „Sincer, admir toate femeile care încearcă să aibă o familie și să lucreze și care nu sunt la fel
de norocoase ca mine. Mă gândesc la bunica mea, care era incredibilă – mama mamei mele. A crescut singură patru copii după ce
soțul i-a murit în război. Apoi mama mea și-a pierdut și ea soțul – tatăl meu a murit când aveam 27 de ani – și trăiește singură de
atunci, dar este puternică și m-a învățat și pe mine să fiu puternică.” Chiuri face o pauză, apoi continuă: „Cred că toate femeile
trebuie să fie puternice, pentru că în momentul în care ai grijă de cineva, în momentul în care ai copii, trebuie să fii puternică.”
În timp ce vorbește, mă gândesc dacă legătura pe care Chiuri o face între feminitate și forță explică faptul că a fost inspirată de
costumele de scrimă în prima ei colecție pentru Dior. Ne amintește astfel că femeile sunt la fel de bune la scrimă ca bărbații, pentru
că acest sport nu este doar despre forță fizică și nici nu implică să-ți rănești adversarul? „Da, așa e”, răspunde ea. „La scrimă atingi
inima ca să câștigi, dar nu ucizi. Și cred că-i un mesaj bun pentru femei și un reminder să te încrezi în instinctele tale.”
Toate acestea sugerează un alt posibil indiciu pentru originea inimilor roșii din colecția Dior – pentru Chiuri, devotamentul față
de modă și feminism (și față de familie) vine din inimă. E adevărat, uneori combinația a părut problematică sau chiar generatoare
de conflicte, dar dacă cineva poate să le lege împreună, Maria Grazia Chiuri este acea persoană, cu atingerea ei aparent ușoară –
amprenta unei femei cu adevărat împlinite.

„FIIND FEMEIE
DESIGNER, VREAU
SĂ AM UN DIALOG
CU FEMEILE.”

Justine Picardie este redactor-șef al Harper’s BAZAAR UK. ■
Chiuri la vârf. Modele: Elfie Arnaud, Sara Balzer, Jeanne Bolze și Lauren Rembi. Hairstyling: Seb Bascle.
Makeup: Lloyd Simmonds. Producție: Virginie Laguens pentru Belleville Hills.
Asistent de producție: Grace Salemme. Set design: Michèle Abbe. Digital capture: Christian Horvath pentru
D Factory. Digital composition: Hélène Chauvet. Asistenți foto: Philippe Baumann și Franck Joyeaux.
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Ce destina]ie rămâne mai bine întipărită în
minte decât cea din luna de miere? MIHAELA
TĂUT spune povestea călătoriei sale în India
și a lec]iei despre iubire și toleran]ă pe care a
descoperit-o acolo.

Rezervor pentru apa de ploaie în Jaipur,
capitala statului Rajasthan.
www.harpersbazaar.ro
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aduce și tu ofranda, locul unde oamenii merg
descul]i, nu pentru că nu au încăl]ări, ci pentru
că așa este obiceiul, și unde am văzut cele mai
feminine și mai elegante femei, care poartă flori
în păr și machiajul tradi]ional, fie că merg la
o nuntă, vând în pia]ă sau cară cărămizi. Altfel
spus, Incredible India.
Autobiografia lui Ghandi o voi face cadou
familiei în a cărei pensiune ne cazăm în Agra,
orașul în care se găsește Taj Mahal, cea mai frumoasă declara]ie de iubire a unui so] îndurerat. Impresionantul monument, chiar dacă este
un magnet pentru sute de turiști în fiecare zi
și poate părea o destina]ie mainstream, este o
experien]ă „imperdible”, pentru a cita familia
de argentinieni cu care împăr]isem cina cu o
Taj Mahal rămâne un
exemplu inconfundabil
de arhitectură Mughal,
ce combină elemente
indiene, persane
și islamice.

FOTO: THINKSTOCK

M

ă apropii de zidul roșiatic
al por]ii fortului Mehrangarh din Jodhpur și-mi
suprapun mâna peste urmele palmelor so]iilor maharajahului. Aceasta este
ultima lor urmă pe pământ, în drumul
spre rugul unde au fost arse de vii alături
de corpul so]ului defunct. Dimensiunile palmelor săpate în piatră diferă mult. Sunt și
palme mari, de femeie, dar și palmele unor
copile, probabil unele dintre cele câteva zeci
de concubine ale regelui, care și-au dedicat
nu doar via]a zeului suprem – bărbatul –, ci
și moartea. Ritualul Sati prin care văduva își
onora so]ul mort aruncându-se pe rugul lui
este interzis în India încă de la începutul secolului al XIX-lea, dar chiar și astăzi, în unele
zone rurale, mai este respectat.
India are o viziune diferită asupra a ceea ce înseamnă dragostea romantică. Chiar dacă filmele
de la Bollywood abundă în povești emo]ionante în care sunt prezente ideile Occidentului
despre dragoste, realitatea este cea a căsătoriilor
aranjate, doar între membrii aceleiași caste, a
uniunilor în care so]ul și so]ia înva]ă de-a lungul
vie]ii să se iubească și să devină prieteni. Iar până
de curând aveau cam toată via]a pentru asta, fiind căsători]i încă de foarte mici.
Descopăr mai multe detalii despre căsătoriile între copii chiar dintr-o autobiografie a
lui Ghandi, pe care o cumpăr dintr-un anticariat din Varanasi și o citesc în trenul cu
care eu și proaspătul meu so] părăsim orașul
sfânt și ne îndreptăm spre Agra. Ghandi își
începe autobiografia cu această căsătorie a
lui foarte timpurie, când avea 13 ani, iar so]ia sa, 11. Certurile dintre ei sunt cele ale unor
copii, unul devenit brusc cap de familie, care
abuzează de prerogativele lui, iar celălalt revoltat că trebuie să dea socoteală pentru toate ac]iunile lui altui copil. Rela]ia dintre ei se va
transforma în timp într-o frumoasă camaraderie, so]ia urmându-și so]ul pe drumul pe care
acesta l-a ales, oricât de greu se va fi dovedit.
Cronologia întâmplărilor a făcut ca excursia
în India, planificată cu aproape un an înainte, să
joace în via]a mea și a so]ului meu și rolul de
lună de miere. Nu îmi pot da seama încă dacă
India este cel mai nepotrivit loc pentru acest
tip de călătorie sau cel mai potrivit. Chiar dacă
alegi un resort spectaculos din Goa sau Fort
Cochin, nu ai cum să nu sim]i gustul puternic
al Indiei în drumul până acolo. Nu ai cum să te

teleportezi instant în locurile destinate turiștilor
și să nu te lași atins deloc de realitatea înconjurătoare. Prezen]a ei este puternică și copleșitoare, cel mai bine cuprinsă în sloganul de promovare a acestui subcontinent, ]ară pentru 1,2
miliarde de locuitori care vorbesc 23 de limbi și
aproximativ 700 de dialecte, babilonie pe care
doar engleza o poate descurca, unde orașeghetou au apărut în preajma celor mai vechi
așezări locuite din lume, cu mii de temple, hinduse și budiste, alături de biserici catolice, dar și
alte mii de locuri de rugăciune improvizate în
plină stradă, în cele mai neobișnuite locuri, cum
ar fi între o tarabă de legume și o pubelă de
gunoi, pentru care trebuie să ocolești o vacă cu
o ghirlandă de flori atârnată la gât pentru a-]i
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Un renumit templu jain
din Ranakpur, oraş situat
între Jodhpur şi Udaipur.

Jodhpur este supranumit
„oraşul albastru”.
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„Am descoperit India în bucătăriile localnicilor care ne invitau
la masă pentru a celebra proaspăta noastră căsătorie, în sta]ii de
autobuz de unde puteai să-]i cumperi cel mai bun desert, în pie]ele
stradale viu colorate, pe plaje luxuriante și în vârf de munte.”
seară înainte, la masa comună a pensiunii, alături
de o familie de chinezi şi un cuplu din Wales.
Cina gătită de mama familiei într-o bucătărie
deschisă, modern utilată, a fost cea mai bună
pe care am mâncat-o în India, poate şi datorită
mixului cultural de la masă.
Taj Mahal este un monument din marmură
albă, ai cărui pere]i orna]i cu dantelării din piatră şi delicate ﬂori formate din pietre semipre]ioase adăpostesc mormântul so]iei preferate
a maharajahului Shah Jahan, Mumtaz Mahal.
www.harpersbazaar.ro
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Moartea ei la naşterea celui de-al paisprezecelea copil îl va lăsa pe rege profund îndurerat.
Dragostea lor va ﬁ transpusă în multe poveşti,
dar nici una nu va avea impactul mausoleului
de a cărui desăvârşire Shah Jahan se va preocupa
timp de 22 de ani. Mausoleul este înconjurat de
o frumoasă grădină, aşa cum sunt majoritatea
forturilor şi palatelor în India. Iarba este verde şi
perfect tăiată, în pomii încărca]i de ﬂori se joacă
veveri]e, iar aerul este survolat de şoimi. Doar
maimu]ele ce patrulează pe ziduri fac legătura

cu haosul străzii. Agitate, curioase, aruncă ambalajele biscui]ilor sau chipsurilor pe care le-au
prăduit, cu un aer la fel de dezinvolt precum cel
al indienilor, pe care nici un argument civic sau
religios nu i-a convins încă să nu mai arunce
gunoaie pe stradă.
Noi am ajuns la Taj Mahal în ultima parte a
călătoriei, după multe ore petrecute în trenuri
în condi]ii diferite, ce par a ﬁ ]inut de karma
personală mai mult decât de logică, după două
zboruri interne absolut impecabile, după o
întâlnire providen]ială cu un tânăr farmacist din
Palo Alto, cu care am împăr]it taxiul din aeroport spre Varanasi, iar a doua zi o barcă din care
el a aruncat cenuşa tatălui său în Gange, râul
sfânt al Indiei, după ce mi-am dezamăgit so]ul
pentru că nu am mai avut puterea să asist la o incinerare live (dar tocmai vizionasem demonstra]ia exhibi]ionistă a unui călugăr), după ce ne-am
plimbat pe canalele din Fort Cochin şi am urcat în mun]i, pe planta]iile de ceai din Munnar,
după ce ne-am certat şi împăcat pe peroanele
pe care aşteptam trenuri devenite deja improbabile, în camere de hotel ce nu arătau deloc ca în
fotograﬁile de prezentare, făcute probabil chiar
la inaugurarea hotelului, după ce am descoperit
India în bucătăriile localnicilor care ne invitau la masă pentru a celebra proaspăta noastră
căsătorie, deşi ne ştiau de cel mult o oră, în sta]ii de autobuz de unde puteai să-]i cumperi cel
mai bun desert, învelit într-o frunză de banană
(ce costa atât de pu]in, încât nici nu-i puteai calcula pre]ul), în pie]ele stradale viu colorate, pe
plaje luxuriante şi în vârf de munte, unde am
văzut cel mai frumos răsărit de soare, în restaurante turistice cu mâncare scumpă şi mediocră
şi lângă tarabe de stradă, cu mâncare senza]ională, într-o lună de miere în care nici o zi nu a
semănat cu alta, aşa cum probabil nici în via]a
noastră nici un an nu va semăna cu altul, în care
vor ﬁ zile mai bune şi zile cu greută]i, în care lucrurile nu se vor întâmpla cum le-am planiﬁcat,
dar uneori neaşteptat de bine.
Ultima parte a călătoriei am dedicat-o
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The

Plantațiile de ceai
din Munnar, în munții
regiunii Kerala, au fost
înființate de britanici.

„Dacă î]i relaxezi preconcep]iile, India te îmbră]ișează cu căldură, te hrănește minunat și î]i arată locuri
pe care nu le po]i descoperi plătind un pre] în bani, ci în bunăvoin]ă și deschidere spre celălalt.”
Rajasthanului, o regiune din nord-vestul Indiei
cu o bogată istorie, transpusă în arhitectura
orașelor. Capitala statului este Jaipur, supranumit
și „orașul roz” datorită culorii cu care maharajahul Sawai Ram Singh a ordonat să fie vopsite
toate clădirile din oraș, pentru a-l impresiona pe
Prin]ul Albert, în vizita pe care acesta a făcut-o
în India în 1876.
Nu am stat decât o zi aici, din cauza freneziei
ce ne cuprinsese în ultimele zile ale călătoriei
și a dorin]ei de a vizita cât mai multe orașe. În
Jaipur, Jantar Mantar este un uriaș observator
construit de Jai Singh II în 1728, ce reunește o
colec]ie de sculpturi uriașe, aparate de măsurat
timpul și spa]iul, de a căror utilitate și exactitate
mă îndoiesc, dar cărora nu le pot contesta frumuse]ea gaudiană.Tot aici ne-am oprit la Hawa
Mahal, un loc construit sub forma unui fagure
de miere, de unde so]iile și concubinele maharajahului puteau urmări spectacolele organizate în curtea interioară sau pe cele ale străzii,
la adăpostul unor ziduri din piatră ce reproduc
structura vălului islamic, o plasă foarte fină, prin
care po]i vedea, dar nu po]i fi văzut. Asemenea
ferestre din piatră vom mai întâlni și în celelalte
palate pe care le vom vizita, dar Hawa Mahal
este locul în care po]i în]elege cel mai bine utilitatea acestui tip de arhitectură, fiind construit
anume în acest scop. Clădirea are cinci etaje,
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fiecare destinat unui anumit rang în ierarhia so]iilor și concubinelor suveranului.
Modelul Hawa Mahal l-am găsit reprodus și
pe terasele caselor, unde zidurile dantelate de
observa]ie formează o re]ea labirintică de unde
po]i vizita orașul la un alt nivel. Noi am ajuns
acolo chema]i de un grup de copii care înăl]au
zmeie și apoi ghida]i de ei. Trebuie să recunosc
însă că nu aș fi avut acces la această experien]ă, dacă nu ar fi existat curiozitatea so]ului meu
de a descoperi mereu acel altceva pe care nu-l
găsești în nici un ghid turistic.

U

rmătoarea oprire în Rajasthan
a fost în Jodhpur, „orașul albastru”. Supranumele se datorează culorii cu care localnicii
își vopsesc casele cu dublu
scop – acela de a păstra răcoarea și de a alunga ]ân]arii. Un al treilea efect este
că îl face absolut fermecător. Pe noi ne-a oprit
din goana noastră și ne-a determinat să renun]ăm să mai bifăm încă un oraș și să ne bucurăm
de un pic de tihnă. Nu am mai vizitat obiective turistice, în afară de Mehrangarh Fort, unde
ne-am întors chiar de două ori, și de mausoleul
Jaswant Thada, o reproducere la scară mai mică
a Taj Mahalului, dar la fel de seren și fermecător.
În Jodhpur ne-am plimbat pe strădu]ele pi-

În „orașul
roz” Jaipur,
o intrare în
complexul
City Palace.
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Palatul Jag Mandir a fost construit pe
o insulă din Lacul Pichola, Udaipur.

BAZAAR

RECOMAND~
Îngădui]i-vă clipe de răsfă]
în aceste trei hoteluri din
diferite păr]i ale Indiei.

UMAID BHAWAN PALACE, Jodhpur

Dacă dori]i să ave]i drept
vecini familia regală a
Indiei, tot ce trebuie să
face]i este să vă caza]i la
Umaid Bhawan Palace,
în Jodhpur. Jumătate
din palat este reședin]a
familiei maharajahului, iar
cealaltă jumătate a primit
destina]ia de hotel. În stil
art déco, palatul a fost
construit în anii ’20, din
cauza unei foamete ce
făcea ravagii în regiunea
Rajasthan. Maharajahul
de atunci, Umaid Singhji, a vrut prin această construc]ie să dea de muncă unui număr de circa 3.000 de
oameni, inclusiv urmași ai tâmplarilor care lucraseră
la Taj Mahal. Pentru că hotelul este situat pe dealul
Chittar, cel mai înalt punct al orașului, ve]i avea o priveliște perfectă asupra impozantului fort Mehrangarh,
descris la un moment dat de Rudyard Kipling ca
„opera unor îngeri și a unor uriași”.

O frântură din
Udaipur, văzută
din City Palace.
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TAJ LAKE PALACE, Udaipur

torești, fără o direc]ie anume. Așa am descoperit
un lac artificial la multe trepte sub nivelul străzii,
construit de o regină spre desfătarea locuitorilor
orașului. Treptele din piatră din amfiteatru te
conduc până la nivelul apei, unde po]i coborî
și hrăni peștii. Deodată ești transportat în alt
timp, zumzetul străzii se estompează și intri în
povestea orientală pentru care ai venit în India,
dar pe care ai fi putut să o ratezi urmând doar
circuitul turistic.
Ultima noastră destina]ie a fost Udaipur,
considerat cel mai romantic oraș al Indiei datorită lacurilor în jurul cărora este construit.
Ce loc mai potrivit pentru a încheia o lună
de miere, chiar dacă a fost vorba despre una
deloc tipică? Aici ne-am dat timp să bem
cea mai bună cafea din India – un adevărat
lux – și încă o dată minunatul chai masala, să
vizităm cel mai frumos templu pe care l-am
descoperit aici, să intrăm în galeriile de artă
și atelierele artiștilor pentru care orașul este
www.harpersbazaar.ro
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renumit, să ne luăm la revedere cum se cuvine
de la ]ara prin care am călătorit pentru prima
dată ca so] și so]ie.
Se spune că în India plângi de două ori: o
dată când ai ajuns și a doua oară când pleci.
India este, într-adevăr, o provocare – a răbdării, a în]elegerii unor mentali]ă]i uneori mult
diferite de cele cu care am fost obișnui]i, a toleran]ei la vacarm, dezordine, dezorganizare și
ceva ce părea indolen]ă, dar în timp ne-am dat
seama că este doar lipsa unei aceleiași perspective asupra lucrurilor. Dar dacă faci fa]ă tuturor
acestor provocări, î]i relaxezi preconcep]iile și
ești cu adevărat deschis diversită]ii, India te îmbră]ișează cu căldură, te hrănește minunat și î]i
arată locuri pe care nu le po]i descoperi plătind
un pre] în bani, ci în bunăvoin]ă și deschidere
spre celălalt și spre ce are el de oferit. India nu
este o destina]ie turistică, este o lec]ie despre
iubire și toleran]ă. Și ce altă lec]ie decât aceasta
poate fi mai utilă la începutul unei căsnicii?

Cel mai romantic oraș,
Udaipur, găzduiește cel
mai romantic hotel din
India, Taj Lake Palace.
Amplasat pe o insulă în
mijlocul Lacului Pichola
și semănând din depărtare cu o navă albă care
plutește pe apele lacului,
a fost construit în 1746 de
Maharana Jagat Singh II
ca refugiu estival și loc de
desfătare. În hotel a fost
transformat în anii ’60, o
parte dintre zonele originale cu fântâni fiind convertite
în camere de lux. Taj Lake Palace a devenit cunoscut și
datorită apari]iei în filmele Octopussy (1983), parte din
seria James Bond, și The Jewel in the Crown (1984).
Oricât ar suna de clișeu, chiar ve]i fi tratată ca o regină
aici – fiecare cameră are propriul valet, mici ambarca]iuni operează ca taxiuri pe apă pentru a vă duce în
Udaipur, iar spa-ul oferă multe terapii bazate pe tradi]iile indiene.

THE LEELA, Goa

Unul dintre cele mai
întinse resorturi din Goa,
Leela ocupă peste 30 de
hectare într-o zonă cu
lagune naturale și grădini
perfect îngrijite. Acest
paradis retras se află în
apropierea plajei Mobor,
iar arhitectura sa mixează
influen]ele coloniale
portugheze cu designul
indian modern. Când nu
vre]i să vă relaxa]i pe nisipul alb al plajei, pute]i
să vă răsfă]a]i cu tratamentele ayurvedice de la spa sau
să practica]i yoga – pu]ine locuri în India sunt atât de
liniștite ca Leela și, prin urmare, atât de potrivite
pentru o oră de yoga. Cina]i la restaurantul Jamavar,
dacă vă place bucătăria indiană și vre]i să descoperi]i
preparate specifice regiunii Goa, sau lua]i masa în aer
liber, pe malul râului Sal, cu delicii italiene din bucătăria
restaurantului Riverside. ■
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ADRESE
(urmare din pagina 168)

pe care le-am avut. Am sentimentul că totul
este mai bine, așa că de ce aș nega sau împiedica aceste lucruri? Și chiar îmi place să văd fețe
care arată ca fețele unor oameni care au trăit.
Le prefer din punct de vedere estetic; pentru
mine sunt atrăgătoare. Nu-i înțeleg deloc pe
oamenii care își doresc să nu fie ei înșiși.”
Fotografiată aici doar în ținute create de designeri femei – la cererea ei, fotografiile sunt
lansate simultan cu Ziua Internațională a
Femeii –, Turlington Burns pare întotdeauna
dornică să celebreze femeile: „Nu mai sunt
așa implicată în modă, dar le cunosc pe toate
femeile [designer] ale căror haine le-am
purtat astăzi. O cunosc pe Phoebe [Philo], o
știu pe Miuccia [Prada] de la începuturi. E
minunat să vezi că au crescut și au devenit
mai puternice.”
Turlington Burns, care în 2014 s-a aflat pe
lista 100 Cei mai influenți oameni, a revistei
Time, deschide calea și pentru alte femei. „Mă
consider feministă, dar mai ales mă consider
egalitaristă”, spune ea. „Să vrei să ai o voce,
să-ți folosești vocea, ca vocea ta să conteze la
fel de mult ca a altora – toate aceste lucruri
mi se par implicite.”
Și deși spune că mai sunt lucruri de făcut până
când vom ajunge la egalitate de gen în industrii precum cinematografia, unde regizoarele
sunt departe de a fi în poziții de putere, crede
că astăzi există mai multe oportunități pentru
femeile care visează să aibă succes.
„Știu multe femei, în acest oraș cel puțin, care
lucrează în finanțe”, spune ea, „femei în fonduri de investiții, femei bancher. Țin multe
discursuri în fața unui asemenea public în cele
mai mari bănci. Când te afli într-o încăpere în
care vezi sute de femei dintr-un domeniu care
până de curând era dominat de bărbați, n-ai
cum să nu fii încântată!”
Aceeași situație și în domeniul tehnologiei:
„Sunt din ce în ce mai multe oportunități, mai
ales în tehnologie, ca domeniul să fie mai egalitarist, și oricine care are idei are și o șansă”,
spune Turlington Burns. „Nu mai poți spune
că sexul [tău] este o piedică. E posibil să ai alte
lupte de dus pe parcurs, dar nu poți pune totul
pe seama asta. Chiar am întâlnit mulți oameni
care finanțează doar afaceri fondate de femei,
așa că există mai multe sisteme de sprijin care
îți permit să avansezi mai rapid și să ajungi mai
sus. Și asta se întâmplă într-un mod care nu
e perfect, dar măcar încearcă să găsească un
echilibru cu viața de familie și să le arate și
altor femei că este posibil.”
Din acest punct de vedere, Christy Turlington
Burns, cu tot ceea ce a realizat, dă un exemplu foarte bun. Și cu siguranță vor urma și alte
lucruri din partea ei care vor constitui o sursă
de inspirație. ■
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FASHION

Adelina Ivan: str. Polonă 73-75
Adidas: Unirea Shopping Center,
B`neasa Shopping City, AFI Palace
Cotroceni; Bucure[ti Mall
AFMF: str. Brezoianu 53
Aire Barcelona: bd. Unirii 14
Ana Alexe: str. Transilvaniei 7
A.A. Petcan: în magazinul
Victoria 46, www.aapetcan.com
Armani Jeans: Băneasa
Shopping City
Athena Philip:
Calea Doroban]ilor 56
Atu Body Couture: bd. Aviatorilor 39
B&B Collection: Carrefour Orhideea;
Plaza Romania; B`neasa Shopping
City; Unirea Shopping Center
Brooks Brothers: Băneasa
Shopping City
Brunello Cucinelli: Calea Doroban]ilor 198, tel.: 0746.286.230. e-mail:
bucharest@brunellocucinelli.ro
Burberry: str. Luteran` 4
Calzedonia: bd. Gh. Magheru 32-34,
B`neasa Shopping City, AFI Palace
Cotroceni
Casa Frumoas`:
bd. Lasc`r Catargiu 40
Casa Frumoas` Radisson Ladies:
Radison Blu Hotel, Calea Victoriei
63-81
Cellini: Calea Victoriei 102-108;
bd. Nicolae Bălcescu 16; Băneasa
Shopping City
Chopard: B`neasa Shopping City
Collective: B`neasa Shopping City,
AFI Palace Cotroceni, Bucure[ti Mall,
str. Ion Câmpineanu 2
COS: Calea Victoriei 116,
cosstores.com
Cozette Boutique: Calea Victoriei
83-85, AFI Palace Cotroceni
Crina Bulprich: cajun.ro
Cristina S`vulescu/Seen: str. Madrid 4
Diesel: B`neasa Shopping City
Distinto: Calea Doroban]ilor 133
Divine Atelier: str. Paris 45
Dolce&Gabbana: Grand Avenue
JW Marriott Hotel, Calea 13
Septembrie 90
Ecco: B`neasa Shopping City, AFI
Palace Cotroceni, Bucure[ti Mall,
Plaza Mall, Sun Promenada Mall
Emporio Armani:
Calea Victoriei 60-64
Entrance: str. Brezoianu 23-25, parter
Ermanno Scervino: Grand Avenue
JW Marriott Hotel, Calea 13
Septembrie 90
Escada: Grand Avenue JW Marriott
Hotel, Calea 13 Septembrie 90
Falke: str. Barbu Delavrancea 55
Folli Follie: AFI Palace Cotroceni,
Bucure[ti Mall, B`neasa Shopping
City, Mega Mall
Fossil: AFI Palace Cotroceni
FREYWILLE: Calea Victoriei 118,
Băneasa Shopping City
Furla: Băneasa Shopping City
Gabriela Dumitran: str. Alexandru
Constantinescu 41
Gerard Darel: Calea Victoriei 118;
Băneasa Shopping City
Gucci: Hotel Hilton, str. Episcopiei 1-3
Guess: București: Guess Jeans –
Băneasa Shopping City, tel.:
0725.607.110, guess.baneasa@
unicbrands.ro; Guess by Marciano
– Plaza Romania, guess.plaza@
unicbrands.ro; Constanța: Guess
Jeans – City Park Mall, tel.:
0725.607.119, guess.constanta@
unicbrands.ro; Cluj-Napoca: Guess
by Marciano – Iulius Mall, tel.:
0725.607.111, guess.cluj@unicbrands.
ro; Timișoara: Guess Jeans – Iulius
Mall, guess.timisoara@unicbrands.ro.
H&M: Băneasa Shopping City;
AFI Palace Cotroceni; Unirea

Shopping Center, Promenada Mall
Hannami: bd. Corneliu Coposu 2
Helvetia: Calea Victoriei 88
I.D. Sarrieri: Băneasa Shopping City,
AFI Palace Cotroceni, The Place X
Ioana Ciolacu: str. Luteran` 5
Irina Marinescu: Intr. Pristolului 3
Irina Schrotter: Calea Victoriei
83-85; B`neasa Shopping City
Karen Millen: Băneasa Shopping City,
AFI Palace Cotroceni
Kristina Dragomir: bd. Kogălniceanu 51
Kultho: AFI Palace Cotroceni;
Calea Victoriei 60-64; Băneasa
Shopping City
Lancel: Băneasa Shopping City
Le Midi Boutique:
Calea Dorobanților 172
Le Silla: Calea Doroban]ilor 133
Liu Jo: B`neasa Shopping City
Longchamp: Băneasa Shopping City
Louis Vuitton:
Grand Avenue JW Marriott Hotel,
Calea 13 Septembrie 90
Lucian Rusu: cajun.ro
Luminori: str. Grigore Alexandrescu 35
Madeleine: Intrarea Pristolului 3,
www.madeleine.com.ro
Mango: Bucure[ti Mall, Plaza
Romania, Băneasa Shopping City,
Unirea Shopping Center
Manokhi: Molecule F Concept Store
Marc Cain: Radison Blu Hotel, Calea
Victoriei 63-81
Magnolia Atelier: str. Dobrota 12
Maria Lucia Hohan: str. Carol
Davila 21
Max&Co: B`neasa Shopping City
Max Mara: Calea Victoriei 81-83;
tel.: 021.316.89.77
Mengotti: Calea Victoriei 48-50
Michael Kors: Grand Avenue
JW Marriott Hotel, Calea 13
Septembrie 90
Molecule F Concept Store:
Promenada Mall,
Calea Floreasca 246 B
Moschino: Calea Dorobanților 181
Murmur: str. Icoanei 75,
www.murmur.ro
Musette: Calea Victoriei 141,
Promenada Mall, B`neasa Shopping
City, AFI Palace Cotroceni, Unirea
Shopping Center
Optiblu: str. Aviator Radu Beller 6
Orologeria Galt: Calea Doroban]ilor
153, tel.: 021/231.45.66; str. George
Enescu 5, tel.: 021/318.91.70;
Grand Avenue JW Marriott Hotel,
Calea 13 Septembrie 90, tel.:
021/403.35.29.
Otilia Br`iloiu: str. Brazilia 16
Pandora: AFI Palace Cotroceni,
Promenada Mall
Parlor: str. Silvestru 6
Pas du Tout (showroom):
str. Virgil Madgearu 15-17
Pronovias: Calea Victoriei 44-46
Pure Lingerie: Calea Doroban]ilor 155
Raionul 4: str. Nicolae Golescu 14
Reserved: Băneasa Shopping City;
AFI Palace Cotroceni; Mega Mall; Park
Lake Mall
Roberto Cavalli: Grand Avenue
JW Marriott Hotel, Calea 13
Septembrie 90
Rolex: Grand Avenue JW Marriott
Hotel, Calea 13 Septembrie 90
Smaranda Alm`[an: Fabrica de
Pensule, str. Henri Barbusse 59-61,
Cluj-Napoca, info@smaranda_
almasan.com
Smiling Shoes: smilingshoes.com
Sport Couture:
B`neasa Shopping City
Stefanel: Pia]a Roman` 3,
Promenada Mall
Sunglass Curator: str. Constantin
Aricescu 18
Teilor: B`neasa Shopping City;
AFI Palace Cotroceni; Promenada,

Mega Mall
Tommy Hilfiger: Mega Mall, Băneasa
Shopping City, București Mall, AFI
Palace Cotroceni, Promenada Mall
Tria Alfa: bd. Basarabia 3
Tous: Băneasa Shopping City
Uterqüe: B`neasa Shopping City
Valentina Vidra[cu: str. G-ral
Berthelot 5
Valentino: Grand Avenue JW Marriott
Hotel, Calea 13 Septembrie 90
Venera Arapu: bd. Dacia 56
Zara: Plaza Romania; Băneasa
Shopping City; AFI Palace Cotroceni;
Bucure[ti Mall; Unirea Shopping
Center, Promenada Mall
Wolford: Băneasa Shopping City

BEAUTY
Beautik Haute Parfumerie:
B`neasa Shopping City;
Promenada Mall; str. Aviator Radu
Beller 9
Beauty District: șos. Nordului 82-92,
Calea Victoriei 153
Bobbi Brown: Băneasa Shopping City
Chanel Beauty Space: B`neasa
Shopping City
Douglas: B`neasa Shopping City, AFI
Palace Cotroceni, Unirea Shopping
Center, Promenada Mall
Egea Cosmetics (Gucci, Escada,
Montblanc, Dunhill, Rochas, Issey
Miyake, Jean Paul Gaultier, Narciso
Rodriguez, Salvador Dalí, Morgan,
Max Mara, Korloff): bd. Iuliu Maniu 7
Elysée: The Grand Offices Marriott,
Calea 13 Septembrie 90
EPCD RO (Parfums Christian Dior):
Calea Floreasca 175, et. 4, București. Produsele sunt disponibile în
lanțurile de magazine B&B Collection,
Douglas, Ina International, Kendra,
Marionnaud, Mon Parfums, Privilege,
Sephora
Madison Perfumery: Calea
Dorobanților 152
Mio Bio: str. Jules Michelet 9
M.A.C: Băneasa Shopping City;
Bucure[ti Mall
Niran (Collistar, Givenchy, Moschino,
Bourjois, Hermès, John Richmond,
Lolita Lempicka, Nina Ricci, Prada):
[os. Viilor 19 bis; magazinele
Sephora, B&B Collection
Noblezza: str. Puțul lui Zamfir 63
Sephora: Bucure[ti Mall;
bd. Nicolae B`lcescu 27-33;
B`neasa Shopping City;
Plaza Romania, Promenada,
AFI Palace Cotroceni, Mega Mall
Top Line (Babor Guinot, O.P.I,
Senscience, Tigi): bd. Regina
Maria 14,
Tribute Salon by George Soare:
str. Londra 36

DECO &
LIFESTYLE
Atelier Anda Roman:
str. Grigore Alexandrescu 42
Artelier Design: str. Vintilă Vodă 2
ClassIN: str. Aviatorilor 47, sector 1
Intro: str. Roma 43 bis
La Maison: Bd. Dacia 73
Kare: Complex Băneasa,
șos. București-Ploiești 44C
My House: Calea Doroban]ilor 168
Natuzzi Italia: B`neasa Business &
Technology Park 42-44, Șos. Bucure[ti – Ploie[ti, cl`direa A, aripa A2,
parter
Nobilis: Promenada Mall, Calea
Floreasca 246 B
Wagner Arte: str. Gheorghe
Marinescu 4
Roche Bobois:
str. G-ral Budișteanu 28C ■
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