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Avera Make-up Artist

facebook.com/Avera.Galati.makeup

Comunic prin culori, visez in culori si, mai ales, creez o lume din culori.
Alatura-te lumii mele, pentru a fi UNICA!

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

NuaNtele perfecte pentru buze ar 
fi atat cele clasice de rosu aprins, cat si  
cele care trimit spre culoarea orhideei. 
Un gloss transparent sau la nuanta 
rujului, in textura light sau sidefata, nu 
face decat sa dea un efect de volum si sa 
atraga atentia asupra zambetului tau!

cat despre oja, aceasta poate fi 
asortata cu rujul, intr-un rosu senzual, 
de pilda, insa da bine si in contrast: 
verde inchis spre negru, alb perlat sau 
auriu. Nu e niciun dubiu pentru nimeni 
ca aceasta este una dintre ocaziile in 
care poti sa indraznesti mai mult!

Atentia noastra, insa, se va 
concentra pe machiajul ochilor, vedeta 
sezonului. In acest sens, ideale sunt 
variatiile cromatice de auriu, argintiu, 
bronz, roz piersiciu sau sampanie, in 
textura cremoasa. Daca se opteaza 
pentru fardurile pudrate, compacte sau 
pulbere, este necesar ca in prealabil sa 
se fi folosit un primer de ochi care sa 
impiedice migrarea culorilor si care, 
totodata, sa accentueze pigmentul 
fardului. Se poate adauga o linie 
trasata cu eyelinerul, pentru a da un 
plus de intensitate privirii. 

Dar dincolo de toate, sa nu uitam 
de glitter! El face diferenta si, cu 
siguranta, va atrage toate privirile 
admirative asupra ta! Daca optezi 
pentru fardurile sidefate (auriu 
sau argintiu), nu uita sa adaptezi si 
highlighterul pe care il aplici pe pometi 
la aceleasi tonalitati. In ceea ce priveste 
glitterul sau chiar paietele, ei bine, 
poti sa te joci, sa iti folosesti fantezia 
pentru a crea combinatii seducatoare! 
Se stie ca anul care tocmai se incheie 
a fost destinat acestor detalii pe care 
le-am vazut pe pasarele in articolele 
vestimentare ale creatorilor celebri, 
in accesorii si in machiaj. Paietele pot 
rezista toata noaptea pe pleoape daca se 
creeaza o baza subtire de lipici de gene 
false pe care acestea se aplica. 

Nu uita, insa: focalizeaza-te 
pe o siNgura zoNa cu glitterul sau 
cu paietele, pentru a evita sa devii o 
explozie de sclipici! 

Mai jos, ai cateva produse 
indispensabile unui astfel de machiaj:

- paillettes aux Yeux, glitter pulbere 
de la Lancome;   
- strass diamaNt, glitter de la Make 
Up For Ever; 
- Brightflash illumiNatiNg liquid 
coNcealer, corector de la Nee Make Up; 
- eYelashes, gene false de 
la Nee Make up;
- 24/7 glide-oN eYe, creion de ochi 
(ce poate fi aplicat si ca eyeliner) de la 
Urban Decay. 

De asemenea, poti opta si pentru un 
make-up grafic. Linii precise, efect de 
cinema si creativitate- iata tendintele 
momentului pentru o aparitie de 
impact! In acest caz, se renunta la 
amestecarea culorilor (blending) si se 
prefera trasarile exacte cu creionul 
foarte pigmentat sau eyelinerul, tocmai 
pentru a-ti personaliza stilul. Iata 
cateva alternative care te pot inspira:

- le craYoN Yeux, creion de ochi 
pentru contur precis de la Chanel; 
- glamour daze fluiliNe, eyeliner gel 
de la MAC;
- acceNtuatiNg cream 
eYeliNer, eyeliner gel de la  Shiseido; 
- aqua liNer, eyeliner lichid de la Make 
Up For Ever; 
- eYeliNer effet faux cils 
shockiNg, eyeliner tip pensula de la 
Yves Saint Laurent; 
- sephora - eyeliner de lunga durata. 

asadar, esti gata? ai tot ce iti 
treBuie peNtru a fi radioasa si 

seducatoare de sarBatori? 

Timpul care ne separa de sarbatorile de iarna se comprima tot mai mult, asa incat e nevoie sa te 
gandesti nu numai la tinuta, ci si la machiajul pe care ai de gand sa-l porti de craciuN si la petrecerea 
de aNul Nou. Cele mai recente tendinte in moda impun ca acesta sa fie surprinzator si luminos, in 
tonuri seducatoare, care sa iti dea incredere in tine si sa iti dezvaluie personalitatea. Sa descoperim 
impreuna cum poti fi stralucitoare in ultimele zile ale anului!

machiajul
de   sarbatori
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InaltIme: 178
PIePt: 79
talIe: 58
SoldurI: 84
Culoare oChI: albastri
Culoare Par: saten inchis

MODELde top CODIE
g

CodIe Young a semnat 
cu agentia Busy Models 
in Martie 2010, mai 
tarziu - in octombrie - 
fiind prezenta pe coperta 
Vogue - editia Australia, 
imbracata intr-o rochie Miu 
Miu. Si-a facut debutul 
pe catwalk in cadrul 
roSemount auStralIan 
FaShIon Week in 2010, 
iar debutul in circuitul 
international l-a avut in 
sezonul toamna/iarna 2011, 
cand a defilat pentru nume 
mari ca Chanel, Marc 
Jacobs, Calvin Klein, Chloe, 
Marni, Lanvin.

A aparut in editoriale 
pentru Vogue, Elle, 
Numero, i-D, V Vagazine, 
W si pe copertile i-D, 
GREY Magazine, Black, 
sa. A mai defilat pentru 
Moschino, Nina Ricci, 
Oscar de la Renta, Paul 
Smith, Kenzo, Rochas, Just 

Cavalli, Jill Stuart, Antonio 
Marras, Rodarte.

Primeste critici ca 
ar fi anorexica in urma 
campaniei din martie 2011 
pentru Topshop, retailerul 
britanic fiind nevoit sa 
scoata imaginile cu ea de 
pe site-ul de prezentare.

In replica, Codie a 
declarat pe blogul sau: 
“Eu sunt slaba in mod 
natural...daca cineva spune 
ca nu e bine pentru mine 
sa fiu slaba (asta fiindu-
mi constructia genetica), 
spune practic ca nu este 
bine pentru mine sa fiu 
eu insumi”. Ea recunoaste 
ca in imaginile pentru 
Topshop pare prea slaba: 
“Cred ca a fost o combinatie 
intre o prelucrare stangace 
a fotografiei si un unghi 
nefavorabil. Adica, eu nu 
arat asa”.

Ii place sa picteze, 

afirmand ca e ca o terapie 
si ca ar putea face acest 
lucru toata ziua fara sa 
se plictiseasca, ii place sa 
deschida spectacolele pe 
catwalk deoarece considera 
acest lucru foarte special, 
ii place sa isi petreaca 
timpul cu familia, ii plac 
sarbatorile traditionale 
australiene - in mod special 
Craciunul, ii place geaca sa 
vintage YSL si considera ca 
melodia “Ironic” interpretata 
de Alanis Morissette o 
caracterizeaza cel mai bine.

Are contracte cu 
DNA MoDels - New 
York, ViVA MoDel 
MANAgeMeNt - Paris, Why 
Not MoDel MANAgeMeNt 
- Milan, ViVieN’s MoDel 
MANAgAMeNt - Sydney, 
FrANciNA MoDels - 
Barcelona, BrAVo MoDels 
- Tokyo.
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coDie youNg este 
un model de origine 
australiana, nascuta 
la data de 1 noiembrie 
1992 in Toowoomba 
- Queensland. A fost 
descoperita in timp ce 
mergea sa vizioneze un 
film in Sunshine Plaza, 
doua luni mai tarziu 
incepandu-si cariera in 
modelling. Acest lucru
s-a intamplat in 
ultimul an din liceu, 
ea preferand sa amane 
inceperea unei cariere 
in modelling, pentru 
a-si finaliza studiile in 
domeniul artelor vizuale.



Fashion
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Simona Balan are 20 de ani si este studenta 
la Cibernetica, in Bucuresti. Se afla intr-o 
permanenta stare febrila, caci pasiunea pentru 

moda nu supravietuieste la temperaturi reduse! O 
vizita pe http://simofever.com te face sa descoperi 
o tanara aflata inca intr-o faza a tatonarilor, dar 
care surprinde uneori prin combinatii vestimentare 
inspirate si originale. Chiar daca nu si-a cristalizat 
un stil personal, ea este de parere ca, in esenta, 
”conceptul de fashion  nu are limite. Pana la urma, 
fiecare are un stil propriu si, daca il pune in evidenţa 
cu incredere, se poate lauda ca a reusit. Asta e si 
motivul pentru care scriu pe blog. Ma reprezinta intru 
totul si imi place cand vad ca impartasesc aceleasi 
ganduri cu cititoarele sau celelalte bloggeriţe. Daca 
e un lucru la care m-as gandi cand vine vorba de 
fashion-blogging, atunci e acela ca pentru noi nu e 
niciodata concurenţa, ne inspiram una pe cealalta, 
ne ajutam reciproc si e frumos sentimentul ca nu esti 
niciodata singura”.

Ii uram succes, mai ales ca este la inceput de drum si 
suntem convinsi ca are toate premisele pentru a ajunge sus!

Ioana Chisiu Simona Balan

Adorata, invidiata, aproape supranatural 
de frumoasa. Un punct pe harta modei, 
ca poate de aceea isi si numeste blogul 

FASHION SPOT (www.fashionspot.ro); insa 
punctul acesta, localizat undeva in Cluj, isi propaga 
undele cam peste toata tara asta, asa incat, daca te 
declari fashion addict, nu prea ai cum sa nu fi auzit 
de ea.

Intrebata de noi de unde isi iti achizitioneaza cele 
mai multe articole vestimentare, aceasta ne-a spus ca 
este fan al cumparaturilor online. ”As incepe cu Asos, 
care aduna o gama diversificata de produse (haine 
& accesorii), River Island, Net-a-Porter, dar nu spun 
”nu” nici magazinelor low-cost ca Romwe, Sheinside, 
Choies si lista poate continua. Daca o luam la pas 
prin oras, magazinele in care imi place sa intru sunt 
Zara, H&M, IlPasso, Massimo Dutti, Mango. Nu sunt 
fidela unui brand anume. Ar fi pacat sa ma rezum 
la un singur brand, cand acest segment de piata 
(vestimentar, textile sau cum vrei sa le spui) este atat 
de dezvoltat”, afirma Ioana.

Aventura printre cele mai accesate bloguri de moda continua! Am 
fost mai mult decat incantati de reactiile primite de la voi, 
dragi cititori ai revistei Famost, atunci cand ati putut lua 

contact, prin intermediul paginilor noastre, cu cele mai indragite bloggerite, precum: Sandra Bendre, 
Daniela Macsim, Andreea Balaban, Andreea Tudor, Caterina Ratoi sau Andreea Scarlat.

Dar lista acestora nu se opreste aici! In acest numar va vom prezenta alte iubitoare de stil care, prin 
intermediul fotografiilor pe care le posteaza pe blogurile si pe paginile lor de socializare, influenteaza 
gustul estetic al tinerelor pentru care moda e o mare, mare pasiune.

Printre Blogurile de Moda din roMania

Ioana Chisiu

http://www.sandrab.ro
http://www.tendinteinmoda.com
http://thrilloftheheel.blogspot.ro
http://miu-miu.ro
http://www.iasifashionstreet.com
http://www.iasifashionstreet.com
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Dragi cititori, incurajati si de felul in care ne-ati receptat materialele, dar si de cuvintele calde pe care ni le-ati 
adresat, periplul nostru printre blogurile de moda va continua, asa incat nu speram decat ca v-ati facut bagajele

pentru o lunga si placuta calatorie!

Dora Virginia

Dora Virginia. Atat! Tradus: 
FASHION PAINTED DREAMS 
(www.fashionpainteddreams.com). 

Ultrafeminina, sociabila, extrem de calda, genul 
de fata pe care ti-ai dori-o cea mai buna prietena 
pentru toata viata! Fiindca am fost literalmente 
cuceriti de fotografiile ei impecabile, pornind de 
la calitatea imaginii si pana la mesajul pe care il 
transmit prin ea, am dorit sa stim cum reuseste sa fie 
mereu surprinzatoare si cine ii asigura machiajul si 
coafura.

Dora ne-a raspuns: “Multumesc in primul rand 
pentru compliment, il primesc cu drag ca pe o validare 
a muncii, timpului si pasiunii  pe care le investesc 
saptamana de saptamana in fotografiile si postarile 
mele. Surpriza vine mai ales din faptul ca nu lucrez cu 
fotografi profesionisti pentru a-mi imortaliza tinutele 
cotidiene, ci doar cu apropiatii care imi sunt alaturi 
si imi inteleg entuziamul legat de moda, trenduri, 
influenta acesteia asupra vietii mele si identitatea

oferita in functie de stilul adoptat. Doresc sa imi 
surprind mereu cititorii in ceea ce priveste fotografiile 
mele si calitatea acestora, dar si prin prisma tinutelor 
prezentate, incercand insa sa raman fidela mie si 
stilului meu personal. Nu voi forta niciodata nota, 
asa cum adesea vad ca se intampla, doar pentru  a 
prezenta, de fapt, un personaj care nu exista. Cat 
despre make-up si coafuri (de care sunt adesea 
intrebata si complimentata), ei bine, mi le asigur 
singura. Imi face placere sa ma joc cu parul meu, dar 
si cu paleta de make-up, asadar aloc o ora buna in 
fiecare dimineata rutinii mele de ingrijire. Ce sa mai, 
sunt femeie si profit din plin de privilegiul acesta!”

Printre Blogurile de Moda din roMania(III)

Simona Balan

Dora Virginia

Avera Make-up ArtistArticol oferit de
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IDEI
CADOURI pentruCraCiun

rochie

trabuc

sacou

manusi

parfum

bratarablush

geanta

margele
A

  oferi cadouri de Craciun inseamna a marca sfarsitul de an  
                                         cu un gest frumos care confera bucurie nu numai celui 
                                           care da, dar si celui care primeste. Dintr-un motiv sau 
                                             altul, de fiecare data cand trebuie sa achizitionam un 
                                                cadou pentru cineva drag, se pare ca suntem adeptii 
                                                  formulei ”last minute”. De aceea, cei mai multi dintre 
                                                     noi vor merge la cumparaturi chiar cu o zi inaintea  
                 evenimentului. Cu siguranta, acest lucru nu este cel 
                    mai nimerit, fiindca riscam sa obosim inainte de 
    a ne fi dus la bun sfarsit planul, fiindca ajunul  
      sarbatorilor presupune aglomeratie, agitatie, ce 
         sa mai vorbim - o adevarata nebunie! O 
           alternativa convenabila acestei situatii ar fi 
             cumparaturile pe Internet, care ne-ar  
                economisi considerabil timpul si, 
                  probabil, si banii. Magazinele online 
                    nu au program fix si, de regula, nu isi 
                  epuizeaza foarte repede 
stocurile, asa incat oferta de produse poate fi diversificata. 

Una peste alta, sa oferi ceva util si, mai ales, ravnit de cel caruia ii dai cadoul, 
este o operatie de-a dreptul complicata. Vrem sa venim in sprijinul tau si sa te 
ajutam sa eviti obiectele care nu sunt neaparat dorite sub bradul de Craciun: 
cravate, esarfe, lumanari parfumate, produse electrocasnice, dulciuri (lucrurile se 
schimba, insa, daca ele sunt oferite copiilor) sau produse gastronomice. Chiar si 
asa, insa, sunt destul de multi cei care agreeaza obiectele enumerate mai sus, prin 
urmare, e nevoie sa cunoastem foarte bine personalitatea oamenilor dragi noua si 
sa actionam in consecinta.

Dar care sunt, totusi, cele mai cautate si dorite cadouri? Sondajele nu dau gres: 
pe primul loc s-ar afla biletele pentru o vacanta de vis, dar nu sunt de ignorat nici 
articolele vestimentare, accesoriile, produsele cosmetice, parfumurile, bijuteriile 
ori gadgeturi precum tablete, smartphone-uri etc. Totul tine de inspiratie, de suma 
pe care vrem sa o alocam respectivului cadou, de preferintele persoanei la care ne 
gandim, precum si de semnificatia pe care vrem sa o dam gestului nostru.

Cu toate aceste toate idei, ni se pare aproape imposibil sa nu gasim solutia cea 
mai potrivita care sa faca din goana pentru cadouri un moment placut si nu o 
corvoada! Asa ca... Atentieee... Dam startul la cumparaturi !

Shopping



Stella Savin

FULL COLLECTION
at

w w w. s t e l l a s av i n . c om

http://stellasavin.com
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Eveniment

Frumusetile Medicinei

I     n  data de 21.11.2014, Revista FAMOST a 
fost prezenta in calitate de sponsor, alaturi de 
Avera Make-up Artist, VIPCupidon, Design 

Vestimentar by Carmen Bratu, Pedro Photography, 
Sun Station si multi altii, in Club Divino la 
Balul Bobocilor Medicinisti organizat de SSMG. 
Am petrecut o seara frumoasa, tinereasca si plina de 
energie, animata de MC-ul care nu oboseste niciodata 
- Mihai Bejan si incantatoarea Corina Romanescu, 
impreuna cu studenti, parinti, invitati, membri SSMG.

Spectacolul oferit de aspirantii si aspirantele 
la titlul de mister, respectiv miss, a fost unul 
vibrant, cu momente frumoase si originale, 
in care fiecare concurent si-a etalat calitatile 
si aptitudinile, demonstrand ca merita sa fie 
numarul 1. Incurajarile primite din partea publicului, 
clipele frumoase de pe scena, emotiile, i-au apropiat 
pe concurenti si i-au facut sa se simta ca o familie, 
indiferent de locurile pe care le-au ocupat in final.

Felicitam toti concurentii si va lasam in 
compania unor imagini frumoase si vesele, 
alaturi de ocupantele primelor trei locuri!

https://ro-ro.facebook.com/Avera.Galati.makeup
http://vipcupidon.com/
https://www.facebook.com/pages/Design-Vestimentar-by-Carmen-Bratu/402078476612198
https://www.facebook.com/pages/Design-Vestimentar-by-Carmen-Bratu/402078476612198
https://ro-ro.facebook.com/Pedro.Photography.RO
https://ro-ro.facebook.com/sunstationspa


Atelier e.V. executA rochii unicAt si in serie, cu liVrAre in toAtA tArA.
ne gAsiti pe fAcebook lA AdresA : fAcebook.com/AtelierdecreAtiieV

telefon : 0746 459 420

https://www.facebook.com/atelierdecreatiiev




Locatie : Sala de Joaca HAZARD JUNIOR
Vestimentatie : Design Vestimentar by Carmen Bratu
Make-up : Avera Make-up Artist
Foto : Famost

Multumim Hazard Junior - Restaurant Hazard pentru amabilitate si 
promptitudine, si in mod deosebit, doamnei Nico si doamnelor asistente.







Oana

Ana Maria



Cristina
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Modelling

in
ASPECTE JURIDICE

MODELLING-UL

ste bine cunoscut faptul ca de obicei 
un model - in mod deosebit unul de 
success, ajunge sa aiba si o cariera 
in afara granitelor tarii. El se va 
bucura de recunoastere deosebita, 
avand ocazia sa calatoareasca, sa 
cunoasca oameni noi din lumea 
modei si nu numai, si in acest mod 
sa-si desavarseasca statutul de model 
international.

Un aspect extrem de important 
din cariera unui model de talie 
internationala, indiferent daca acesta 
este la inceput de drum sau deja 
consacrat, este dat de contractul 
dintre respectivul model si agentul/
reprezentantul sau agentia care il 
reprezinta pe plan international. 

Reprezentantul/agentul sau 
agentia sunt factorii determinanti 
in cariera unui model pentru ca ei 
decid prin activitatea lor, succesul sau 
dimpotriva, esecul modelului. Ei sunt 
de asemenea cei care ii “construiesc” 
cariera, gasesc cele mai bune contracte 
pentru modelul care il reprezinta si ii 
asigura acestuia cele mai bune servicii 
aditionale de care are nevoie (fotografi, 
operatori de imagine, make-up artisti 
etc).

Un alt aspect la fel de important, 
este acela ca a merge in strainatate in 
calitate de model, implica din punct 
de vedere juridic doua situatii: prima 
este data de dreptul de a calatori peste 
granitele propriei tari si a doua, de a 
exercita o activitate - adica de a munci 
in strainatate.

Dreptul de a calatori pentru a 
presta o activitate in strainatate este 
garantat de catre toate Documentele si 
Acordurile europene si internationale 
referitoare la acest aspect aflate in 
vigoare. Pentru ca aceste activitati 
lucrative sa se desfasoare intr-un mod 
transparent, sunt necesare respectarea 
anumitor conditii, si anume:

1 In cazul persoanelor care nu 
sunt inca majore, sunt necesare 
efectuarea unor demersuri ce 

tin de obtinerea unor procuri cu 
caracter special, atat in ceea ce o 
priveste pe persoana care o va insoti 
(parinte, tutore), cat si pe agentul 
sau reprezentantul agentiei, cu care 
modelul a contractat.

2 Indiferent de varsta modelului 
(minor sau major), agentia sau 
agentul/reprezentantul acestuia 

trebuie sa se preocupe, impreuna 
cu modelul respectiv, de obtinerea 
permisului sau vizei de lucru solicitate 
de catre statul unde modelul isi va 
desfasura activitatea (Franta, Italia, 
Spania, S.U.A, China, etc), facand toate 
demersurile necesare in acest sens.

3 De obicei, viza sau pemisul de 
lucru se dau in functie de tipul 
de contract pe care modelul il 

are incheiat cu agentia, care poate fi: 
exclusivist, non-exclusivist, contract 
determinat (gen one-time) sau contract 
exclusivist cu o agentie-mama si de 
tipul de contract pe care agentia sau 
repezentantul/agentul il au incheiat 
cu clientul, sau genul de eveniment la 
care va participa modelul (saptamana 
modei, prezentarea unui produs, filmari 
sau sesiuni de fotografie etc).

E
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MODELLING-UL
INTERNATIONAL

4 Trebuie subliniat faptul ca tot in 
vederea obtinerea respectivului 
permis sau vize de munca, 

trebuiesc indeplinite simultan 
si cerintele de nivel european si 
international, atat in ceea ce il priveste 
pe agent/reprezentant sau agentie cu 
privire la detinerea autorizatiei cu 
caracter special - care ii permite sa isi 
desfasoare activitatea in acest sens, 
cat si din partea modelului, in ceea ce 
priveste detinerea tipului de asigurare 
cu caracter special (asta pe langa cea de 
baza), care sa ii permita desfasurarea 
activitatii lucrative in strainatate.

Toate criteriile enumerate mai 
sus, au un caracter generalist, 
cunoscut fiind faptul ca inca nu exista 
in acest moment o armonizare a 
legislatiei in domeniu, nici macar la 
nivel european si drept consecinta, 
cerintele pentru obtinerea unui permis 
de munca in domeniul modelling-ului 
pot varia de la stat la stat. Anumite 
cerinte sunt destul de permisive si 
usor de indeplinit in tari ca Italia sau 
Franta, iar unele tari acestea sunt destul 
de restrictive: Anglia, S.U.A., China, 
Africa de Sud sau tarile arabe.

Pe langa toate aceste informatii 
ce tin de dreptul muncii la nivel 

international, cat si de dreptul de 
migrare in scop lucrativ al unei 
persoane, mai exista un alt aspect 
cu caracter juridic si anume: dreptul 
la imagine al persoanei precum si 
de exploatare a acesteia, domeniul 
subsecvent capacitatii juridice de 
folosinta a persoanei, cu alte cuvinte, 
dreptul fiecaruia de a face ceea ce 
doreste cu imaginea sa. 

In legatura cu situatia prezentata 
mai sus, este important de mentionat si 
faptul ca indiferent de ceea ce doreste 
sa faca o persoana cu propria imagine, 
este important ca aceasta sa fie in 
cunostinta de cauza,  in ideea in care 
i se incalca dreptul la viata privata sau 
se ajunge la situatii in care demnitatea, 
onoarea si viata privata nu ii sunt 
respectate, sa se foloseasca de normele 
juridice pentru a se putea apara.

Un ultim aspect ce tine tot de 
drepturile personale ale modelului, 
numite atat in legislatia nationala 
cat si in cea internationala, drepturi 
de autor, face referire la protectia 
imaginii modelului, dat fiind faptul 
ca acesta, indiferent de activitatea 
lucrativa prestata in afara tarii, are 
dreptul prin contractul semnat cu 
agentia sau agentul/reprezentantul 
sau, atat la sumele de bani ce i se 

cuvin confom clauzelor contractuale, 
precum si de intregul portofoliu creat 
cu ocazia desfasurarii activitatii (cel 
de uz personal), din care isi va exercita 
drepturile financiare de exploatare in 
conditiile date de contractele semnate 
anterior producerii lui.

Concluzia ce se impune dupa ce 
s-au discutat toate aspectele relevate 
anterior, este importanta deosebita ce 
o are informarea cat mai detailata cu 
putinta, pe care orice persoana care isi 
doreste sa aiba o cariera in modelling-
ul de nivel international, trebuie sa si-o 
insuseasca, pentru a fi cat mai bine 
pregatita in orice situatie s-ar gasi si 
a-si putea construi ascensiunea in acest 
fascinant domeniu. 

 

Multumim 
Doamnei Jurist 
Botez Mariana, 
pentru eforturile 
deosebite de 
a ne pune la  
dispozitie aceste 
informatii.
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JURNAL,
P E N T R U  E A .

pentru

IRINA
BINDER
V

rei o marturisire? Ai incercat 
vreodata sentimentul ca peste 
oamenii care se iubesc adevarat, 
profund se pot abate toate furtunile 
pamantului, interioare sau 

exterioare, fara sa-i doboare, fiindca ei devin tot 
mai puternici, tot mai de nezdruncinat? Nu are 
cum sa nu ramai impresionat de povestile care 
coboara din marginile unei carti in realitate sau, 
invers, care isi prelungesc realitatea in pagini 
care, odata scrise, nu mai apartin autorului, ci 
fiecaruia dintre cei care le citesc. Recunosc: oamenii 
acestia sunt de invidiat, dar in sensul frumos al 
cuvantului; nu ai decat sa gasesti pretexte pentru 
care sa nu-ti placa... dincolo de asta, ramane o 
frumoasa lectie pe care, daca esti sincer, o accepti: 
iubirea naste razboaie, dar si creeaza lumi.

Te invit in lumea celei mai cunoscute 
autoare a momentului, IRINA BINDER 
(http://www.irinab.com), a carei usa ne-a fost 
deschisa de catre nimeni altcineva, decat de catre 
iubitul ei.

Acesta i-a dedicat un amplu Jurnal, 
pentru ea, pe care il poti rasfoi pe 
https://www.facebook.com/Jurnal.pentru.Ea.  
Bataile ei de inima, ale Irinei, sunt alimentate 
de gandurile si randurile pe care i le dedica 
permanent iubitul si isi gasesc ecoul fie in Insomnii 
(https://www.facebook.com/Irina.Insomnii),  fie printre 
Fluturi (https://www.facebook.com/FluturiIrinaBinder). 
Risipire? Nicidecum! Piesele acestui puzzle de 
emotii si sentimente sunt cele care, in momentul 
in care s-ar reuni, ar compune harta unui 
suflet fragil si sensibil care nu poate trai decat 
multiplicat.

IrIneI si lui alex le-am adresat cateva intrebari. 
E posibil sa intelegi mult, e posibil sa intelegi tot! 
Te lasam in lumea de care tocmai va vorbeam, 
cu speranta ca intuiesti tot ce se afla dincolo de 
cuvinte!
FAMOST: Ce anume v-a unit sufletele, in afara 
de pasiunea pentru cuvantul frumos scris? 
IMPREUNA: Sufletele noastre au fost unite de 
valorile si pasiunile comune, de dragostea fata de 
tot ce inseamna viata, oameni si frumos in lume.
FAMOST: Preferi ”fluturii” sau ”insomniile”? 
IRINA: Nu pot alege intre ele, fiindca ambele sunt 
parte din viata si din sufletul meu.
ALEX: Este foarte greu sa aleg... Mai bine va spun 
realitatea mea de zi cu zi: prefer fluturii iubirii pe 
care mi-i ofera Irina si insomniile placute pe care 
mi le dau acestia. 
FAMOST: Cu ce arme te aperi de cei care vad in 
tine o imagine fabricata cu scop comercial?
IMPREUNA: Nu consideram necesar sa ne 
aparam de prejudecatile celor care nu ne inteleg 
scopurile, intentiile noastre si ce reprezentam noi. 
Inainte de orice aspect, si noi suntem oameni, 
oameni care traim intr-o tara libera si care avem 
dreptul la alegeri, opinii si gusturi proprii. Daca 
unii aleg sa vada doar anumite lucruri, inseamna 
ca atat pot ei sa perceapa - iar asta tine de fiecare 
om in parte, de bagajul emotional pe care il 
poarta, de educatia primita, de oamenii cu care se 
inconjoara, de ceea ce ofera ei vietii si de ceea ce 
aleg ei de la viata. Avem deja destula experienta 
ca sa stim ca nu vom putea niciodata convinge 
oameni care isi impun anumite limite si ca trebuie 
sa ne concentram asupra celor cu care putem 
construi impreuna. 
FAMOST: Care sunt criteriile dupa care selectezi 
cartile pe care le recomanzi, pe blogul tau, 
spre lectura? Tematica abordata, notorietatea 
autorului, sugestiile editorului, felul in care sufletul 
tau rezoneaza la ele?
IRINA: Cartile pe care le recomand sunt cele 
cu care sufletul meu rezoneaza, carti pe care 
le-am citit si pe care le consider utile prin 
prisma invatamintelor care reies din ele, carti 
motivationale si carti care sa inspire lumea la 
bunatate si la evolutie spirituala. 
ALEX: Marea majoritate a cartilor pe care le 
recomand e constituita de carti pe care deja 
le-am citit sau cel putin rasfoit, iar selectia o fac 
dupa felul in care cartile respective corespund cu 
filosofia mea de viata, cu principiile si valorile 
mele morale sau daca le consider utile in procesul 
de dezvoltare emotionala si mentala.

Prin urmare, sa incercam sa primim de la viata, 
asa cum spun si prietenii revistei noastre, irinA 
si Alex, tot ceea ce ne ajuta sa nu ne pierdem 
umanitatea si sensibilitatea; fara un suflet si o 
minte deschise, riscam sa coloram in gri si acele 
parti ale existentei noastre care erau candva 
luminoase!
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FluturiFluturiFluturi
de

IRINA BINDER

- pentru ca sunt un om receptiv la multe, iar 
asta ma ajuta sa aleg;
- pentru ca stiu sa gasesc fictiunea si in 
existenta cea mai concreta, cu atat mai mult 
intr-un text al carei autoare, culmea, a fost 
acuzata ca minte (chiar rad!);
- pentru ca sunt indragostita mereu de 
oameni, de lucruri, de trairi, de momente... 
de viata; 
- pentru ca titlul sugereaza frumusete, 
culoare, zbatere si fericire in acelasi timp. Si 
fiindca e previzibil, el anticipand continutul. 
Momentele de destindere nu trebuie sa 
presupuna neaparat un exercitiu intelectual 
intens. Pentru asta exista intotdeauna 
Cioran!
- pentru ca, desi stiam ca nu e biografie 
pura, imprumuta emotii si felii de viata de 
la cea care a scris-o;
- pentru ca e adaptata la societatea de azi. 
Nu, nu eram dornica sa o cunosc mai mult, 
realitatea imi este de ajuns. Dar nu poti 
acuza un autor ca e ipocrit doar pentru ca 
prezinta situatii si chiar un anumit tip de 
limbaj din lumea in care traieste. Ne-am 
intoarce la problema moralitatii in arta 
de care vorbea acum ceva vreme Titu 
Maiorescu... N-ar avantaja pe nimeni!
- pentru ca femeia aceea, Irina, nu poate 
fi fericita pentru ca e iubita, cata vreme 
in ea e o permanenta oscilare intre iluzii si 
dezamagiri. Intre aceste doua limite, e greu 
sa pastrezi o stabilitate emotionala;

- pentru ca aceeasi femeie e duplicitara si, 
paradoxal, sincera. Nu cred in oameni fara 
slabiciuni, fara lacune emotionale care cauta 
sa fie umplute uneori impotriva ratiunii. 
Sunt inautentici!
- pentru ca iubirea traita in reprize, in doze 
imprecise, cu intermitente e mai credibila 
sau, mai bine zis, suportabila (ca nu trebuie 
sa cred neaparat ceva) decat basmul cu ”au 
trait fericiti pana la adanci batraneti”;
- pentru ca e controversata si, dupa cum 
bine stim, si reclama negativa e o forma de 
publicitate (desi cand am citit-o, era cu mult 
mai putin contestata decat azi). Dar cum 
spuneam, regula e aceeasi, functioneaza, ca 
dovada, cartea se cumpara si se citeste ”in 
disperare”!
- pentru ca ... (indescifrabil). Sunt strict 
optiuni personale!

Tu aI curaj sa-TI facI proprIa lIsTa?

O  c i t i t o a r e

N-am sa spun niciodata ca e cazul sa citesti ”FluturI”, romanul 
Ir Ine I  B Inder  aparut in 2 volume la editura For You. Poate ai facut-o 
deja! Am sa spun doar ca valoarea unei carti nu e acordata exclusiv 
prin comparatie. Sunt epoci diferite, teme diferite, viziuni diferite si, prin 
urmare, moduri de a scrie si de a impresiona publicul dintre cele mai 
diverse. Dar in calitate de cititor al acestui roman care da impresia ca e 
autobiografic, doar fiindca e folosita strategia la persoana I si, implicit, 
stilul confesiv, am dreptul la o opinie. Si gandurile mele, aliniate cuminte, 
s-au disciplinat in asa fel, incat au devenit refractare la toate reactiile 
altor cititori care, aderand la un curent sau altul, ridica in slavi sau 
denigreaza textul. E si asta o forma de promovare, pana la urma! 

Am sA 
spun cAre 
sunt 
motiVele 
pentru 
cAre eu, 
un om 
oArecAre, 
fArA 
identitAte 
chiAr, 
Am citit 
”fluturi”: 
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Nativii acestei zodii sunt o 
fire libera, ei nefiind pretentiosi in 
ceea ce priveste imbracamintea si 
accesoriile. Le place stilul casual, 
sport, vor confort in haine; le 
place in mod deosebit culoarea 
violet si in anumite situatii, 
starnesc amuzamentul prin modul 
de a se imbraca.

Femeia sagetator este 
dinamica, directa, aveturoasa, 
astfel ca o pereche de jeansi 
colorati, o geaca si o pereche de 
pantofi confortabili este alegerea 
ideala. Fustele lungi denim, 
bluzele cu volanase sunt specifice 
acestei femei; hainele indraznete 
in culori vii, sunt preferatele 
femeilor acestei zodii pentru viata 
de noapte.

Barbatul sagetator imbraca 
ce-i place, nu il intereseaza 
tendintele in moda si nu le 
urmeaza. Opteaza pentru ceva 
contemporan cu elemente 
traditionale, iar prin stilul sau 
vestimentar vrea sa-si exprime 
dorinta de libertate si vrea sa-si 
arate spiritul sportiv. Poarta geci, 
tricouri lejere, pantaloni scurti.

Capricornii acorda o mare 
importanta brandului, cauta 
haine de calitate si sunt foarte 
pretentiosi in ceea ce priveste 
garderoba personala. Capricornul 
nu iese pe strada in pantaloni 
sport sau scurti daca nu apartin 
unui brand. Sunt orientati pe 
cariera si se orienteaza in mod 
deosebit pe portofele de lux si 
de marca, genti si lucruri care 
sa-i ajute la locul de munca, iar 
hainele trebuie sa fie discrete si cat 
mai practice.

Femeia capricorn este 
ambitioasa, orientata spre cariera, 
iar stilul vestimentar este unul 
sofisticat, elegant si profesional. 
Ceea ce imbraca completeaza 
personalitatea lor si le exprima 
statutul; indicate sunt si 
accesoriile care vor fi un plus.

Barbatul capricorn arata 
foarte bine in costum negru, dar 
poate arata bine si in jeansi cu 
un tricou de bumbac de marca. 
Merg mereu pe haine bine croite 
si le plac gentile, portofelele, 
iar nuantele de albastru sunt 
preferatele lor.

Varsatorii au un simt unic 
al modei, dorinta lor principala 
fiind aceea de a fi tot timpul in 
tendinte. Vor sa rupa regulile in 
moda imbracand tot ce e nou, 
imbraca ce arata bine pe ei si 
nu ii intereseaza parerea altora. 
Le place sa fie diferiti si sa fie 
considerati trend setteri.

Femeia varsator intra in 
magazinul de haine care detine 
ultimele tendinte in moda. Vor 
sa-si arate stilul rafinat chiar daca 
incalca regulile din moda, culorile 
inchise si rochiile geometrice 
fiind adecvate personalitatii lor. 
Femia din aceasta zodie trebuie 
sa mearga pe haine si culori 
dramatice, accesorii funky si pline 
de culoare, pentru a le completa 
personalitatea.

Barbatii din aceasta zodie 
poarta tot ce e mai nou, isi creeza 
propriul stil si nu il intereseza ce 
cred altii despre el. Se imbraca 
neconventional amestecand 
piesele vestimentare, chiar daca in 
final, nu arata foarte bine.

Pestii sunt romantici, visatori, 
creativi, emotionali, iar hainele 
pe care le poarta trebuie sa le 
exprime mereu personalitatea. 
Nativii acestei zodii - atat barbati 
cat si femei, vor sa-si scoata in 
evidenta picioarele, adora pantofii 
si vor sa aiba mereu dulapul 
plin cu cat mai multe perechi de 
incaltaminte.

Femeia pesti este romatica 
si cauta intotdeauna tesaturi moi 
si delicate, in nuante ca turcoaz, 
verde sau albastru. Stilul femeii 
acestei zodii este feminin si plin 
de farmec, adora bijuteriile din 
aur si argint, pietrele pretioase, 
iubeste esarfele.

Barbatul din zodia pesti 
merge pe un stil confortabil, 
prefera materialele denim in 
detrimentul costumelor. Nativul 
barbat din aceasta zodie ar trebui 
sa mearga mai mult pe un aspect 
contemporan, decat pe unul 
traditional; nu prea tine cont de 
tendinte.
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SAGETATOR CAPRICORN VARSATOR PESTI

STILUL
IN FUNCTIE

deZODIE

VESTIMENTAR

http://vipcupidon.com


Decembrie 2014   31www.famost.ro

Sanatate

Sarbatorile de Craciun risca sa se transforme intr-un cosmar pentru cei care se tem sa nu puna cateva kilograme in 
plus, pentru cei care, pe buna dreptate, sunt preocupati de sanatatea si de aspectul lor fizic. Mancarurile traditionale atat 

de apetisante pot aduce satisfactii de moment, insa pot crea dezechilibre metabolice care se remediaza cu greu in timp.

De regula, revistele si site-urile 
dedicate mentinerii supletii 
corpului vin cu tot felul de diete de 

detoxifiere sau adevarate cure de infometare 
dupa ce se exagereaza de sarbatori. Dar daca 
am avea grija de silueta noastra anticipat? Cel 
putin asa nu vom avea emotii ca fermoarul 
rochiei pe care o vom purta de Revelion va 
avea de suferit!
Expertii de la Observatorul Nutritional 
Grana Padano din Italia au elaborat un 
decalog  pentru o alimentatie responsabila 
in timpul sarbatorilor de iarna. Am 
selectat si adaptat pentru voi cateva 
sfaturi utile:
- Bea multa apa (sunt recomandate doua 
pahare cu apa inainte cu jumatate de ora 
de masa) si evita bauturile carbogazoase si 
alcoolul!
- Opteaza pentru preparate light - in loc sa 
prajesti carnea in ulei sau unt, incearca sa 
o gatesti intr-o tigaie in care pui un catel 
de usturoi, putin vin alb sau un polonic de 
supa!
- Gateste la aparatul cu vapori, fara sa te 
ingrijorezi ca felurile de mancare ar fi mai 
putin gustoase! E doar un mit!
- Foloseste ulei de masline extravirgin in 
locul celui de floarea soarelui! Chiar si asa, 
limiteaza-i cantitatea, punand otet balsamic 
sau lamaie peste friptura!
- Invata sa alegi mai des pestele in locul carnii!

- Nu exagera cu aperitivele pe baza 
de branzeturi si preparate specifice 
Craciunului: toba, lebarvust, sangerete, 
carnati!
- Limiteaza consumul de sare, incearca 
sa dai savoare preparatelor cu ierburi 
aromatice!
- Inlocuieste dulciurile pe baza de aluat si 
creme cu o salata de fructe proaspete!
- Fa activitate fizica! Uita ca ai ascensor, 
foloseste scarile! Intre o masa si alta poti 
face doua ture cu bicicleta (numai sa nu fie 
zapada ”cat casa”!)

E adevarat, toate aceste indicatii sunt 
utile, insa, tocmai in aceasta perioada, sunt 
total indezirabile, fiindca ne pot da o stare 
psihica ce n-ar avea nimic in comun cu 
spiritul Craciunului.

De aceea, tot specialistii sunt cei care 
afirma ca nu e cazul sa ne infranam chiar 
in zilele pe care le petrecem alaturi de cei 
dragi! Ar fi prea triste sarbatorile daca ar 
trebui sa renuntam la deliciile gastronomice 
ale sfarsitului de an! 

Asadar, consuma cate putin din toate 
preparatele gustoase, insa ai grija sa nu 
exagerezi pe o perioada mai lunga de timp. 
In fond, tare greu ne-ar fi sa mergem la 
colindat si sa nu putem sa spunem:

”PRIMENESTE-TI GAZDA CASA/ UMPLE 
VADRA, PUNE MASA!”

cum o mentinem ?
Silueta de Sarbatori
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Eveniment

ElEganta si nEtworking
la

a

de

NOAPTEA ALBA
CREATORILOR SI DESIGNERILOR

PRODUS

S aptamanile trecute am avut parte de un eveniment organizat 
de ASOCIATIA ATELIERUL DE CREATIE si sprijinit de 
AFCN, numit „NOAPTEA ALBA A CREATORILOR SI 
DESIGNERILOR DE PRODUS” - Editia Cluj.

Evenimentul a fost un adevarat succes, o expozitie 
eleganta, in mijlocul Clujului, alaturi de peste 2000 de 
vizitatori, 25 de participanti, DJ- Never Over, si formatia 
Cats in the rain.

Clujul avea nevoie de o altfel de expozitie. Avem oameni 
minunati aici, artisti desavarsiti si era pacat ca acestia sa nu 
fie scosi din atelierele lor de creatie.

Ne-am bucurat sa vedem ca toate creatiile aduse la 
Casino au fost special gandite pentru aceasta noapte, 
lucrate toate manual si modele unicat.

Au expus designerii si creatorii de produs: 
atelier.c o n c e p t, SEZI brand, arcasha, Andrei Ureche, 
Pipa Leather, Petriioni, Transformator, Christine on 
the Clouds, Owlipop, Whoabi Sabi, Teodora Baciu, 
Letitia Pintilie, “Jamais” by Rada Ureche, ARMURA, 
B.Art, Liana Salagean, Morgod, Emma Durnea, Iutta, 
lafrapierre, Anamaria Pop, CONSTANTINE/RENAKOSSY, 
Personalitoys si Nasturelul Fermecat.
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Eveniment

Acest eveniment a fost ultimul din seria 
„NOPTILOR ALBE”, primul eveniment a fost la 
Bucuresti in data de 20 septembrie, cel de-al doilea 
la Iasi in 11 octombrie si pe data de 26 octombrie 
am sfarsit proiectul intr-un mod memorabil la Cluj.

Am fost o mana de oameni entuziasmati sa 
lucram la acest proict, un proiect drag, facut de 
tineri pentru oamenii pasionati de arta si frumos. 
Am stat zile si nopti sa cautam cei mai buni 
expozanti, sa facem evenimentele sa fie la un alt 
nivel decat expozitiile obisnuite, sa ii facem pe 
vizitatori sa iasa din casa si la 1-2 noaptea pentru 
arta.

Deja ne gandim ca anul 2015 sa aduca mult mai 
multe evenimente frumoase, planurile de viitor si 
evenimentele la care puteti participa vor fi anuntate 
pe : www.revista-atelierul.ro

Revista Atelierul | Prima Revista de Handmade 
din Romania

www.revista-atelierul.ro

Articol furnizat de 

Foto credit: Francisc Sandor

Gabriela  Popescu Gorgan

Gabriela Popescu Gorgan
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Shopping

ovestea Elizabeth a inceput cu mult timp in 
urma, pe vremea cand abia imi implinisem un 
vis, acela de a avea propriul salon de coafura... 
Pasiunea pentru genti “s-a instalat” in 
adolescenta, cand imi dadeam toate economiile 
pe ele. Atunci mi-am zis: “Intr-o zi voi avea 
propria linie de posete!”

Astfel, in luna august a acestui an, la 
indemnul unui om tare drag sufletului meu, 
am hotarat sa-mi implinesc si cel de-al doilea 
vis, pe nume Elizabeth” ne marturiseste Liza 
Pintileasa. 

“Ceea ce este facut, sa fie cel mai 
bine facut, din ceea ce s-ar putea face!” 

- sloganul Elizabeth spune totul despre 

gentile noastre. Calitatea sta la baza acestor 

produse, iar pielea si accesoriile sunt atent 

alese si gandite pentru fiecare model in parte.
In mai putin de doua luni de la infiintare, 

ne putem mandri cu 6 modele de posete pe 
care eu le iubesc in acceasi masura si pe care 
le port cu drag, pe rand, in fiecare zi!

ELIZABETH BAGS sunt apreciate datorita 
calitatii exceptionale a pielii, dar si pentru 
ca se produc intr-un numar limitat, deci 
posibilitatea de a vedea la o alta persoana 
acelasi model este infima. Pornind de la ideea 
ca fiecare model este o investitie de care 
posesoarea se va bucura o lunga perioada 
de timp, am creat produse moderne, dar in 
acelasi timp clasice, si am avut grija sa evitam 
posibilitatea deteriorarii lor in timp. Fiind 
produse intr-un numar mic, finisajele lor sunt 
atent realizate, de aceea nu vei vedea niciodata 
vreo inchizatoare pusa stramb, vreo ata care 
atarna sau alte mici imperfectiuni. Desi initial 
instinctul clientelor este sa ia in considerare 
in primul rand aspectul, ulterior acestea sunt 
atente si la astfel de detalii si realizeaza cat 
de importanta este calitatea pentru noi. Am 
creat modele diferite, potrivite pentru orice 
outfit sau eveniment, de la plicuri, genti de 
marime medie la cele supradimensionate. 
Pentru a fi cat mai versatile, am ales ca pielea 
sa fie uni, niciun model avand imprimeu. 
Trebuie sa recunoastem faptul ca, adesea, o 
geanta este cea care scoate din anonimat un 
outfit, conferindu-i originalitate si un aer 
sofisticat. Da-i unei fete geanta potrivita 
si va cuceri lumea, nu? Asta ne place 
sa credem, ca nu cream simple genti, ci ca 
oferim odata cu acestea incredere si atitudine!

In incheiere, va lasam sa va delectati 
in prezenta fetelor de la Signature by 
M&M. Madalina si Corina s-au indragostit 
iremediabil de postele noastre, le-au 
accesorizat perfect si... cel mai important... au 
pozat cu tot dragul. Va multumim, dragelor, si 
pe aceasta cale!

Adelina Constantinescu
PR Executive Elisabeth

ELIZABETH

la Brat
cu

P
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B   OARDWALK 
EMPIRE este 
un serial drama 
american creat de 
Terence Winter 

- scriitor si producator de 
televiziune, a carui actiune are 
loc in Atlantic City - New Jersey 
in perioada Prohibitiei. In spatele 
serialului se afla celebrul Martin 
Scorsese, cel care si-a castigat 
faima tocmai prin intermediul 
unor astfel de productii, foarte 
bine facute de altfel.

Terence Winter a scris 
si scenariul pentru serialul 
Sopranos, la fel ca si The Wolf of 
Wall Street - regizat de Martin 
Scorsese. Winter s-a inspirat 

din cartea “Boardwalk Empire: 
The Birth, High Times, and 
Corruption of Atlantic City” 
cu referire la personajul istoric 
Enoch Lewis “Nucky” Johnson.

Boardwalk Empire il are in 
prim plan pe “Nucky” Thompson, 
un om politic foarte influent 
in Atlantic City in perioada 
anilor 1920 - 1930. Acesta este 
in stransa legatura cu grupari 
mafiote, cu politicieni, gangsteri, 
agenti guvarnementali, oameni 
obisnuiti, toti servind intereselor 
ilicite benefice tuturor partilor. 
In multe cazuri, aceste afaceri 
ilegale sunt “deranjate” de agentii 
federali trimisi sa il investigheze 
pe “Nucky” Thompson. 

Primele 4 sezoane au cate 
12 episoade, sezonul 5 avand 8 
episoade. Serialul a avut premiera 
pe 19 septembrie 2010, episodul 
pilot al serialului fiind cel mai 
scump episod pilot din istoria 
serialelor de televiziune cu 
un cost final de 18 milioane dolari!

Enoch “Nucky” Thompson 
este interpretat de Steve Buscemi 
(Globul de Aur in 2011 pentru 
“Best Performance” intr-un serial 
de televiziune), Al Capone 
este interpretat de Stephen 
Graham, agentul federal Nelson 
Van Alden este interpretat 
de Michael Shannon, Lucky 
Luciano este interpretat de 
Vincent Piazza.

Martin Scorsese Steve Buscemi Terence Winter

Boardwalk 
Empire a 
castigat doua 
Globuri de Aur, 
peste 50 de alte 
premii si are 
peste 130 de 
nominalizari.

Recomandari

Cine sunt cu adevarat 
personajele din 

Boardwalk Empire?
Perioada Prohibitiei ne-a oferit 

multe personaje interesante, cele 
mai importante regasindu-se si in 
acest serial, unele prezentate intr-o 
maniera mai realista, altele putin 
denaturate. Haideti sa vedem cele 
mai importante trei figuri prezente 
in Boardwalk Empire!

Charles 
“Nucky” 
Thompson a 
fost un afacerist 
si om politic 
(republican) 

din Atlantic City, care in 
perioada 1910 - 1941 a controlat 
si dominat masinaria politica, fara  
a face victime umane. A strans 
o avere din prostitutie, jocuri de 
noroc, contrabanda si a avut o 
mare slabiciune pentru bauturi 
alcoolice si femei.

Alphonse 
Gabriel 
“Al” Capone a 
fost un gangster 
care a dominat 
timp de 7 ani 

crima organizata din perioada 
Prohibitiei, insusindu-si o avere 
din contrabanda si afaceri ilegale. 
Ca si in Boardwalk Empire, 
a avut un fiu - Albert, care a 
mostenit sifilis congenital. Cu 
toate ca a fost suspus unei operatii 
destul de scumpe si a supravietiuit 
interventiei medicale, baiatul a 
ramas partial surd.

Charles 
“Lucky”
Luciano a 
fost considerat 
parintele crimei 
organizate 

moderne din Statele Unite, fiind 
in acelasi timp, primul “Boss“ 
oficial al familiei Genovese - 
organizatie de crima organizata. 
A facut bani din trafic cu alcool, 
droguri, jocuri de noroc; mai 
mult decat atat, a avut mai tarziu 
colaborari cu guvernul SUA.
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• Calatoriile efectuate in acest scop si aranjamentele 
aferente  difera de la o agentie la alta, nu exista un standard 
anume in aceasta privinta!

• Fiti siguri ca toata cheltuielile calatoriei (bilete avion, 
cazare) nu vor fi deduse din ceea ce veti incasa!

• Daca sunteti modele freelancer, trebuie sa aveti anumite 
pre aranjari in tara in care veti ajunge - din partea unui 
sponsor sau a unei persoane abilitate!

• Nu plecati pe promisiuni! Verificati si reverificati 
anagajatorul! Nu trimiteti niciodata bani pentru job-ul care 
vi se ofera, cu promisiuni de returnare, chiar daca acele 
“cheltuieli” par total justificate!

• Daca veti lucra in Europa, sarcina voastra in ceea ce 
priveste actele si legalitatea va fi usurata, in schimb, daca veti 
lucra in afara granitelor europene, veti avea nevoie de o viza de 
lucru!

• Luati cu voi cat mai multe acte si informatii care sa ateste 
unde veti fi cazate, pentru cine lucrati, astfel incat sa nu aveti 
probleme cand vi se vor cere informatii la intrarea in tara 
respectiva. De retinut este faptul ca SUA acorda vize speciale 
pentru modelele fashion care vor lucra pe teritoriul lor. 

Asigura-te ca pasaportul este la 
zi! Multe tari nu permit intrarea 

in tara daca pasaportul iti expira in 
maxim 6 luni!

Pastreaza toate detaliile agentiei 
din tara respectiva, harti sau sa 

ai un smartphone - foarte util in 
astfel de situatii!

Fii odihnita si pastreaza-te 
hidratata pentru a arata si a 

te simti in forma cand ajuni la 
destinatie!

Trebuie sa ai in 
permanenta o forma 

de identitate, iar cele mai 
importante acte este bine 
sa le lasi acolo unde esti 
cazata!

Acorda-ti timp 
familiarizarii cu 

transportul urban 
din orasul respectiv, 
pentru a evita 
probleme gen 
intarzieri, rataciri!

calatorii

modelliNg

sfaturi

in

T I P S U R I

uN model
pentru

Modelling

Unul dintre avantajele de a fi model, este acela 
de a calatori atat in tara cat si in strainatate. 
Un lucru minunat de altfel, deoarece intri 
in contact cu alte culturi, oameni noi si daca 
ai reale calitati de model - vei avea parte de 

recunoastere internationala. Iata mai jos, ce ai nevoie si ce 
trebuie sa stii pentru a evita lucrurile neplacute si situatiile 
delicate:



epilare definitiva IPL, solar, bronzare organica, endermologie, eletrostimulare, impachetari 
corporale, cosmetica, coafor, dermopigmentare, tratamente faciale, cavitatie, make-up

Migoto Spa
locul unde se intalnesc frumusetea, relaxarea si sanatatea!

https://ro-ro.facebook.com/migotospa.ro
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Splendida

I
ncepem  machiajul cu o fata 
curata si hidratata!

A
plicam apoi, un maro mai 
inchis pentru a accentua 
si contura mult mai bine; 

il lucram cu pensula pana cele 
doua nuante se uniformizeaza 
placut.

A
plicam mascara in strat 
generos, si, optional, se pot 
aplica gene false pentru un 

look glam.

P
e pleoapele mobile aplicam 
un fard gold.

D
upa ce am aplicat pe fata 
o baza pentru machiaj, 
aplicam fondul de ten, 

corectorul si iluminatorul.

S
e aplica un fard alb-roze 
pe toata pleoapa, dupa ce, 
ulterior, am aplicat o baza 

pentru machiajul ochilor. C
u ajutorul unei pensule, 
aplicam o nuanta de 
maro cald pentru a 

contura pliul pleoapei.

cu MIGOTO SPA

A
plicam eye-liner.

Machiaj pentru Seara de craciun in iMagini
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Splendida

C
onturam sprancenele cu 
un fard sau creion de 
sprancene, fixam pudra 

translucida, fondul de ten si cu 
pudra iluminatoare zona de sub 
ochi.

C
onturam pometii si fata cu 
bronzer mat.

A
plicam rujul cu ajutorul unei 
pensule pentru o precizie 
perfecta.

A
plicam fardul de obraz 
si iluminatorul in zona 
pometilor.

C
onturam buzele cu un 
creion de buze rosu, 
rezistent la transfer, si 

umplem buzele cu el pentru a 
crea o baza mai buna pentru ruj.

Produse folosite: MAC si MAKE UP FOR EVER

b e f o r e

a f t e r

Machiaj pentru Seara de craciun in iMagini

Model : andreea   i.
Make-up : Claudia PaiSe

Foto : FamoSt
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