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Avem fotografii! Multe fotografii! Fotografii
 cu 

oameni frumosi, optimisti si valorosi. Oameni 

care au ceva de spus, oam
eni care isi pun 

amprenta in evolutia unei so
cietati care inca 

isi cauta identitatea.

Mai mult decat atat, ne indrep
tam catre 

anotimpul calduros, cel care ne u
mple sufletul cu mai 

mult optimism decat il face orice cuvant
. Si pentru 

ca avem soare, ne gandim la vacante, o cunoastere
 

a tendintelor resort 2015
, fiind binevenita. Dar 

cum am putea imbraca ceva astazi, fara sa
 nu avem 

cunostinta de ceea ce se 
purta cu sute de ani in 

urma, astfel ca, o incursiune 
in istoria modei, ne-ar 

putea face sa apreciem ceea ce avem astazi.

Afirmam de multe ori : "eu sunt femeie", dar 

cati reusim sa transpunem in cuvinte ceea ce simtim, 

cati au sinceritatea si des
chiderea in a-si exprima 

sentimentele? Si totusi, cineva 
reuseste acest lucru! 

Si nu neaparat ca vede to
tul intr-o nota optimista, 

pentru ca, intotdeauna ap
are intrebarea: "aveti si p

e 

roz?".

Poate ca da, poate ca nu, dar un parfum poate fi un bun prieten intotdeauna: indiferent ca ai probleme cu genele sau iti faci griji in ceea ce priveste celulita sau calatoresti la Geneva. Ai grija in schimb, sa nu iti patezi din camasile "must have", pentru ca atunci, exista posibilitatea sa nu poti combina dungile asa cum trebuie! Acesta, este un moment critic, pentru ca apare invidia: stii care sunt cele mai mari motive de invidie pentru femei? Le gasesti undeva la mijloc, dupa ce inveti cum sa iti asortezi bijuteriile! Cu toate acestea, trebuie sa stii cum sa ai grija de parul tau, sa eviti miturile despre produsele cosmetice si sa faci miscare pentru a fi in forma, toate acestea - necesare, in momentul in care se lanseaza o carte!
Nu stim daca am invatat despre cum sa nu ratam o literatura grozava, dar va dorim lectura placuta si toate cele bune pana luna viitoare!

Coperta: Loredana P. / Foto: Famost
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Mai nou, exista 
reprezentanti 

ai unor agentii/
scoli de modelling, 
care contacteaza pe 
retelele de socializare 
- in mod deosebit 
fete, incurajandu-le 
ca arata bine si ar fi 
necesar sa urmeze 
cursuri de modelling. 
UNDE? Evident in 
cadrul agentiei lor, 
contra unei sume de 
bani platite lunar si cu 
promisiunea ca le pot 
gasi de lucru ulterior. 
Nu exista niciun 
fundament real in 
aceasta privinta care 
sa tina de modelling 
si care sa iti ofere un 
parcurs ascendent!

SOLUTIE?

Participa la castinguri 
ale agentiilor de 
modelling despre 
care se stie ca sunt 
profesioniste in 
adevaratul sens al 
cuvantului si daca 
ai calitati de model, 
cu siguranta vei fi 
remarcata!

MODELLING

INSELACIUNI

si
(II)

Agentiile de modelling atestate, castiga procentual din banii incasati, 
atat din partea modelului, cat si a clientului care le solicita 
serviciile. In mod normal - standard - o agentie ar trebui sa castige 
20% de la model, 20% de la client, dar, de cele mai multe ori, nu se 

intampla asa. La noi in tara, sunt foarte putine agentii de modelling atestate, restul au 
(majoritatea) ca obiect de activitate “activitati suport pentru interpretare artistica“.

In afara de mirajul si frumusetea industriei modelling-ului, trebuie sa constientizati 
faptul ca agentiile de modelling fac si vad totul ca pe o afacere, cu program saptamanal 
intr-un interval orar.

→ Sa presupunem ca esti chemata de catre o agentie pentru un potential job sau pentru 
a-ti fi evaluate calitatile! Indiferent de scopul pentru care te afli in acel loc, ora trebuie 
sa fie potrivita unui program de lucru normal; daca vei fi chemata la ore tarzii sau in 
weekend-uri, ar trebui sa iti pui mari semne de intrebare: astfel de activitati nu se fac 
la aceste ore!

→ In momentul in care te afli in locatia respectiva, uita-te la cei care mai sunt in 
camera! O agentie serioasa cu oameni pe masura, nu si-ar dori sa fie deranjati de noii 

veniti, doar pentru un simplu casting sau cateva fotografii. Fiti de asemenea atente 
daca cei din staff sunt ocupati, care le sunt preocuparile in momentul respectiv, 

daca sunt implicati in activitati! Cautati cu privirea daca au licenta undeva pe 
perete; adevaratele agentii nu ar trebuie sa ascunda acest lucru, ci dimpotriva!

→ Nu va lasati impresionate de eventualele fotografii de pe perete, pentru ca 
acestea nu pot insemna nimic! Foarte multe agentii obisnuiau sa foloseasca 
imagini din reviste, tocmai pentru a le completa “povestile” false.

CE ATI PUTEA FACE INAINTE DE A AJUNGE IN SEDIUL UNEI 
AGENTII, EVITAND ANUMITE SURPRIZE NEPLACUTE?

→ In primul rand, puteti sa identificati si luati legatura cu alte modele care 
au cochetat cu agentia respectiva, pentru a le cere un feed-back. 

→ Cum suntem in era internetului si a informatiilor, puteti verifica multe 
lucruri online. O agentie de modelling activa, legala si care nu are nimic 
de ascuns, isi expune realizarile, fie ca e vorba de o sedinta foto, o aparitie 

a unui model intr-o revista, o prezentare de bun venit a modelelor noi si 
lista poate continua. Mai mult, daca o agentie este “de traditie”, acest lucru 

poate fi cunoscut cel putin la nivel local, iar colaborarile dintre ea si alti 
agenti economici ar trebui sa fie cunoscute si “la vedere”.

http://famost.ro
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“
m  del de top

rose
co r d e r o

C U M  A  F O S T  D E S C O P E R I T A ?

In timp ce juca volei, un barbat a coborat 

dintr-o masina si s-a apropiat de ea; Rose s-a 

speriat si a fugit, crezand ca este vreun ciudat. 

Ei bine, “ciudatul” era SANDRO GUZMAN 

- un renumit scouter, care a decoperit foarte 

multe modele din Republica Dominicana si 

care acum, insista pe calitatile de model ale 

fetei de 13 ani.

Pana la urma, a reusit sa-i ofere cartei lui 

de vizita, dar aceasta nu a vrut sa stie nimic, 

pana peste un an, cand matusa ei l-a vazut pe 

Guzman intr-o emisiune televizata.

Am fost tachinata pentru fizicul meu slab. Eram 
numita schelet sau flamingo. Respectul de sine 
ajunsese la cel mai scazut nivel, iar acum lumea ma 
lauda pentru cum arat!

R o s e  C o r d e r o 
este un model de 
origine dominicana, 
nascuta pe 7 noiembrie 
1992 si cunoscuta in 
mod special, pentru 
parul sau. Este un 
model care promite 
foarte mult, marturie 
fiind numeroasele 
publicatii de moda, 
care au inclus-o de 
multe ori in topurile 
“rising star”.

Caracteristici fizice :
Inaltime : 178
Piept : 81
Talie : 58
Solduri : 84
Marime picior : 41
Culoare par : negru
Culoare ochi : caprui

mai 2015

In perioada 
debutului, 
si-a capatat 
apelativul 
de 
“Black Rose”.

Debutul pe catwalk si l-a 
facut la Milano in februarie 

2009 pentru sezonul toamna 
- iarna Burberry, continuand 
de asemenea, pentru Max 
Mara, Louis Vuitton. In acelasi 
an, apare in editoriale pentru 
Vogue,  Teen Vogue si W, in 
toamna participa la spectacolele 
de prezentare in New York si 
Paris, pentru sezonul primavara 
- vara Marc Jacobs, Rodarte, 
3.1 Phillip Lim, Diane von 
Furstenberg, Louis Vuitton.

Ulterior, cariera Rosei 
C ordero  este una ascendenta, 
cu aparitii pe copertile marilor 
reviste de moda, editoriale 

(Vogue, i-D, Numero, Harper’s 
Bazaar), deschideri de spectacole 
si aparitii pe scena pentru 
nume ca Jil Sander, Prada, 
Dolce & Gabbana, Christian 
Dior, Givenchy, Jean Paul 
Gaultier,Alexander Wang, 
DKNY, Christian Dior, Oscar de 
la Renta, etc.

Are contracte incheiate cu  
New York Model Management, 
Elite Paris, d’management 
group (Milan), Supa Model 
Management (London), View 
Management (Barcelona),
(m4 models) Hamburg.

Inca mai joaca volei, dar doar 
din placere.

http://famost.ro
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Imprimeurile 
marmura alb 
negru sic, dau 
o nota extrem 
de eleganta in 
aproape orice 
combinatie 
vestimentara. 
A fost prezenta 
in spectacolele 
de prezentare 
Proenza Schouler, 
Ellery, Tanya 
Taylor.

Dungile marinaresti
sunt un “must be” al 
fiecarui sezon resort, in 
acest an, regasindu-le mai 
indraznete si mai prospete! 
Avem motive clasice in 
culori pale, zig-zag-uri in 
culorile curcubeului, dungi 
specifice umbrelelor de 
soare, combinatii de culori 
candy (Stella McCartney, 
Valentino, Chloe, Diane 
von Furstenebrg, Kenzo, 
Proenza Schouler).

Pantalonii de la 
costum se fac 
remarcati prin 
proportionalitate, 
lungime si un aer al 
anilor ’70 reinventati 
intr-un stil modernist, 
centurile sunt un 
“must have” la 
jachete, tendinte 
remarcate in 
spectacolele Louis 
Vuitton, Marni, Prada, 
Derek Lam, Altuzarra.

fashion

resort primavara-vara

Pentru serile
calduroase, pentru 
cocktail-uri party se 
poarta neonul! Rochii 
mini cu imprimeuri in 
care domina neonul, 
rochii lungi flourescente 
cu bretele, au fost 
aduse pe scena de 
Giambattista Valli, 
Erdem, Christiano 
Siriano.

O tendinta foarte 
indrazneata a 
acestui sezon, 
este combinarea 
costumelor de 
baie cu diverse 
topuri sau 
vestimentatii 
street casual: 
Michael Kors, 
Cynthia Rowley, 
Antonio Marras.

mai 2015

AAu trecut vremurile cAnd colectiile resort erAu destinAte doAr celor ce cochetAu cu iAhturile si AstA o spun cei peste 250 de 
designeri cAre si-Au prezentAt liniile vestimentAre pentru sezonul primAvArA-vArA 2015. AceAstA cifrA impresionAntA contureAzA 
"resortul" cA o AdevArAtA industrie, indiferent cA Avem de-A fAce cu nume mAri sAu cu designeri AflAti lA inceput de drum.
cA tendinte, remArcAm o reintoArcere A Anilor ’70, o prospetime AdusA de fustele midi, imprimeurile florAle si dungulitele revin 
in ActuAlitAte, lA fel cA si stilul nou boem, cAre se AdApteAzA tendintelor ActuAle.

http://famost.ro
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Util si practic, stilul 
militar si nuantele kaki 
in combinatii reusite 
sunt un mare castig al 
tendintelor resort 2015! 
Sacouri practice feminine 
care sa accentueze 
silueta, curele din 
piele, rochii army taiate 
la spate, topuri cu 
printuri army, trenciuri. 
Reprezentativi: Michael 
Kors, Valentino,
Suno, Balenicaga, 
Moschino. 

Fustele midi avand 
croieli drepte, 
taieturi asimetrice, 
pliuri, broderii fine, 
s-au facut remarcate 
in spectacolele 
de prezentare ale 
unor label-uri ca 
Valentino, Gucci, 
Fendi, Jonathan 
Saunders, Altuzarra 
sau Dsquared2, cel 
din urma aducand 
in prim plan pielea 
rosie.

resort primavara-vara
fashion

Stilul boho isi face 
simtita prezenta in acest 
sezon, prin intermediul 
rochiilor de seara 
boeme cu motive florale 
psihedelice, topuri 
taranesti albe de matase 
- in combinatii cu fuste 
lungi, pentru a crea un 
aspect de basm, confectii 
botanice. Reprezentativi: 
Giambattista Valli, 
Rochas, Michael Kors, 
Saint Laurent.

Se poate spune ca 
imprimeurile florale nu pot 
aduce nimic nou, dar cand 
vezi combinatii reusite si 
puternice de flori, muguri 
care infloresc intr-un mod 
delirant, flori din dantela 
in culori de neon, sau flori 
pictate pe esarfe de matase, 
s-ar putea sa iti schimbi 
parerea. Reprezentativi: 
Raf Simons, Christopher 
Kane, Chanel, Marc Jacobs, 
Alexander McQueen, Dior.

mai 2015

Combinatiile alb - negru, 
mai precis topul alb - 
pantalonii negri, arata 
faptul ca designerii si-au 
concentrat atentia pe 
aspectele elementare, 
facand jocuri intre 
formele exagerate si 
detalii noi, o tendinta 
resrt 2015 care poate 
fi purtata in fiecare zi. 
Reprezentativi: Alice 
and Olivia, Elizabet and 
James, Erdem.

Destul de controversat 
in ultimele sezoane, 
peplum-urile au 
revenit in sezonul 
primavara vara resort 
2015 avand un aer 
proaspat, atat prin 
intermediul proportiilor 
- exagerate in anumite 
cazuri, dar mai ales 
cu ajutorul franjurilor. 
Reprezentativi: Ellery, 
Tracy Reese, Derek 
Lam, M Missoni.

T E N D I N T E
2015

http://famost.ro
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Culori, culori, culori! 
Combinatii cat mai 
indraznete si cat mai 
excentrice - asta ne 
propun designerii 
daca vrem sa ne 
inscriem in tendintele 
resort primavara vara 
2015: magenta, verde 
si portocaliu! Alice 
and Olivia, Valentino, 
Christiano Siriano, 
Derek Lam.

Din ce in ce mai 
folosita in mod vizibil 
sau discret, broderia 
este prezenta in 
sezonul resort 2015 
in diverse combinatii 
artizanale, cu denim 
si direct pe rochii. 
Reprezentativi: 
Valentino, Christopher 
Kane, Thom Browne, 
Alice and Olivia.

Pantalonii pana la 
genunchi, eleganti 
sau casual, slim 
sau relaxati, pot 
fi considerati 
reprezentativi pentru 
colectiile resort in 
general si ii gasim in 
combinatii perfecte la 
3.1 Phillip Lim, Suno, 
Alexander Wang, 
Jason Wu, Rag & 
Bone.

9

Pentru a aduce un echilibru atunci cand imbraci o rochie 
feminina, accesorizeaz-o cu pantofi masculini! 
Indiferent de culoarea rochiei, pantoful trebuie sa aiba o 
nuanta neutra, astfel incat acestia, sa nu atraga atentia.

2

1 Sneakersii raman in 
continuare o optiune 
de top, stilul sportiv, 
practic, fiind o excelenta 
alternativa a tinutelor mai 
rigide. Combina-i cu rochie, 
pantaloni sau fusta, iar pentru 
un aspect distins, imbunatatit, 
linia vestimentara trebuie 
sa fie una curata, cu detalii 
feminine.

sfaturi utile pentru a fi in tendinte resort primavara - vara

e multe ori nu avem posibilitatea 
achizitionarii diverselor outfituri pentru 
a fi in tendinte, sau pur si simplu, 
consideram ca nu merita investitia. O 
solutie pentru a fi up to date, este 
reinventarea pieselor vestimentare din 
garderoba proprie, accesorizarea  intregii 
tinute, un machiaj si/sau un aranjat al 

parului care sa dea “final touch“, toate combinate cu o 
buna informare asupra tendintelor sezonului respectiv.

Plecand de la aceasta, va propunem cateva solutii 
adecvate pentru sezonul resort primavara - vara 2015 si 
care speram sa va fie utile, indiferent ca le veti folosi in 
vacante sau in viata de zi cu zi.

 D

http://famost.ro
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Combina pastelurile cu metalicul, ele completandu-
se foarte bine de altfel! Atentie insa, doar la combinatiile de 
culori, care trebuiesc alese cu grija: pentru roz foloseste aur, 
pentru baby blue si violet pal foloseste argintul, iar pentru un 
portocaliu sau galben, o nuanta de aur mai slaba.

3

Pentru ca tot e 
aurul in tendinte 
anul acesta, de ce 
sa nu-l purtam 
chiar pe fiecare 
brat? Se potrivesc 
foarte bine si in 
combinatie cu 
costumele de 
baie in forme 
arhitecturale.5

Da-ti lungime picioarelor imbracand un pantalon lung, 
conic! Pentru o si mai mare lungime, piesa vestimentara 
complemetara trebuie sa aiba aceeasi culoare.

7

Daca aveti o bluza cu maneci lungi, 
strangeti-o in mijlocul taliei pentru 
un aspect stratificat! Trebuie sa fie de 
aceeasi culoare cu vestimentatia, iar pentru o 
nota de relaxare, nu o innodati, lasati-o lejer.

8
Pentru a aduce in vestimentatia proprie 
vremea calda si un stil relaxat, foloseste 
o esarfa in jurul gatului, infasoar-o 
usor si lasa-i capetele libere.

9

Aspectul cutat nu este o 
problema! Pentru un look 
resort 2015, cauta un denim usor 
combinat cu lenjerie, iar daca le 
porti separat, foloseste aceeasi 
culoare. Adauga de asemenea 
-pentru un aspect complet- elemente 
de lux feminine.

4

6
Daca ai aceeasi 
culoare in 
vestimentatie 
si pentru a da o 
nota originala 
si de efect, poti 
purta o esarfa 
la incheietura 
mainii si una 
in jurul taliei. 
Experimenteaza 
acasa in fata oglinzii 
combinatia perfecta!

sfaturi utile pentru a fi in tendinte resort primavara - vara

http://famost.ro
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rezista pana in perioada pranzului, 
formand multe umbre. CE POTI 
FACE? Amesteca putin fond de ten cu 
fard de obraz! - crema trebuie aplicata 
pe pometi, pentru a avea o tenta care 
nu se poate decolora!

5/ Folosind un liner cu gel, 
traseaza o linie la baza 

genelor superioare din colt in colt, 
pentru a face OCHII sa para MAI 
MARI si GENELE mai LUNGI! Partea 
cea mai frumoasa este ca aceasta 
linie nu poate fi detectata!

6/ LUMINA CARE NE 
CADE PE CHIP, NE 

DEZAVANTAJEAZA DE CELE MULTE 
ORI! Uita-te in oglinda si vei vedea ca 
sunt luminate zonele de sub podul 
nasului, sub sprancene, in partea de 
jos a obrajilor si deasupra buzei.

Foloseste un creion evidentiator 
in acele zone, pentru a diminua 
luminozitatea!

mai 2015FAMOST.RO12
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1/ Este destul de dificil sa 
gasesti o baza de machiaj 

care sa fie potrivita 100% culorii 
tenului. Pentru a preveni aspectul 
fals de ”masca”, cel mai bun lucru 
este sa aplici fondul de ten, plecand 
din partea de jos a gatului si apoi 
sa urci pana la linia parului si chiar 
putin pe urechi.

Foloseste ulterior o perie pufoasa 
pentru partile superioare!

2/ Chiar daca esti odihnita, 
nu se vede mereu acest 

lucru! De multe ori, luminile, umbrele, 
sunt in dezavantajul tau! IATA CE 
POTI FACE: aplica anticearcan in 
colturile interioare ale ochilor, dar si pe 
pleoapele mobile!

3/ AI TENUL GRAS?
In majoritatea cazurilor, 

porii vor fi de departe vizibili! Un 
bun truc pentru a-i inchide, este sa 
folosesti un cub de gheata cu care sa 
treci in zona T a fetei, aproximativ 30 
de secunde. Ulterior acestei actiuni, 
poti incepe machiajul.

4/ In cazul in care iti incepi 
activitatea de dimineata, 

foarte multe farduri de obraz nu mai 

CUM POT APLICA UN 
FARD DE OBRAZ 

PENTRU A AVEA UN 
ASPECT MAI  TANAR 

?

O nuanta potrivita a 
fardului de obraz, nu 

numai ca imbunatateste 
aspectul pielii, dar face ca 
ochii sa para mai luminosi, 
ofera stralucire si vitalitate 

intregii fete.
In primul rand, trebuiesc 
folosite nuante apropiate 
culorii naturale obrazului. 

Daca nu sunteti sigure 
ce nuanta ar trebui 

folosita, incercati variatii 
pe culoarea trandafirului, 

caisei sau a piersicii; acestea 
vor atrage mereu atentia, 

indepartand privirile 
celor din jur de liniile din 
jurul ochilor. Incepeti prin 

aplicarea unei nuante 
de fard de obraz neutre 
pe pometi, pana la linia 

intersectiei cu parul, iar la 
sfarsit, aplicati un fard de 

obraz luminos!

 i/r

Probleme cu genele?

http://famost.ro
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Probleme cu genele?

PROBLEMA!
G E N E  S U B T I R I

Ai genele pale, care devin aproape invizibile spre capete? Iti trebuie 
o perie mica pentru a atinge orice geana! Este indicata o culoare 

ciocolatie si mai putin negru pur! Secretul consta in faptul ca 
stratul trebuie aplicat in mod corect.

G E N E  D R E P T E

Genele tale stau drept, iar aspectul nu e tocmai cel pe care ti-l 
doresti! Iti trebuie o perie spiralata care poate apuca si cele 

mai subtirele gene si rimel lichid pentru a le curba. Trebuie 
tinuta peria timp de cateva secunde pentru a curba genele 

si a avea timp sa se usuce.

G E N E  I N T U N E C A T E

Daca avem genele intunecate, suntem avantajate, dar 
nu si atunci cand avem pielea inchisa la culoare! 

Un rimel jet-black cu o perie in forma de V, 
permite fiecarei gene sa fie ridicate.

G E N E  D E T E R I O R A T E

Daca genele sunt deteriorate, mai precis, sunt subtiri si se rup usor, 
exista tentatia de a adauga exensii. Uleiurile nutritive pe baza de 
polimeri, pot face minuni genelor tale. Foloseste seara inainte de 
culcare ulei de cocos pe gene si piaptana putin cu o perie fina.

G E N E  R A R E

Daca intre gene ai un spatiu de 1 mm, atunci oficial esti posesoare de 
gene rare! Avem noroc, pentru ca exista rimel care da volum si mareste 
diametrul genelor! Secretul - pentru a intra in normalitate - este sa-l 
folosim cat mai aproape de linia genelor.

G E N E  S C U R T E

Genele care au o lungime mai mica de 7 mm, sunt considerate scurte. 
Este necesara o perie tripla care poate prinde, curba si intinde genele! 
Trebuie tinuta la un unghi de 45 de grade, pentru a-ti maximiza genele 
si a-ti face ochii mari.

Stiai
→  Lungimea totala a genelor din 
viata unui om, care cad, este de 
aproximativ 30 de metri
→  Genele sunt formate din 97% 
keratina si 3% apa
→  In medie, zilnic, pierdem de la 
1 pana la 5 gene
→  Durata de viata a unei gene 
este intre 90 si 150 de zile

→  In majoritatea lor, genele sunt 
mai lungi la mijloc, comparativ cu 
genele extreme
→  Unei gene ii ia pana la doua 
luni sa ajunga la lungimea 
maxima
→  Lungimea medie a unei gene 
este de 10 mm, recordul pentru 
cea mai lunga geana, fiind de 64 mm

→  Genele superioare sunt in 
numar de 200, cele inferioare, in 
numar de 100
→  Genele au doi foliculi care 
impiedica patrunderea microbilor 
si bacteriilor; tot ei, sunt 
responsabili si pentru aparitia 
urciorului...

http://famost.ro
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LOTIUNEA TONICA SE 
ADRESEAZA ORICARUI TIP DE 
TEN

FALS ! Prin compozitia 
sa astringenta, aceasta 
este agresiva cu pielea, 
indepartand uleiurile naturale 
care ii asigura supletea. 
Ea este recomandata doar 
persoanelor cu ten gras sau 
acneic.

GRADUL DE PROTECTIE 
SOLARA ESTE CUMULATIV

FALS ! Nu este adevarat ca, 
daca folosesti mai multe 
produse cu SPF cu valori 
diferite, aceste valori se 
aduna conform unui calcul 
matematic. Protectia este 
asigurata de produsul cu 
factorul cel mai ridicat.

TREBUIE FOLOSITA TOATE 
COSMETICELE DINTR-O GAMA

FALS ! Nimeni nu spune sa 
folosesti si demachiantul, 
si tonicul, si crema de zi, si 
crema de noapte din aceeasi 
gama. Dimpotriva, s-a dovedit 
ca diversificarea produselor 
poate fi mai eficienta.

CREMA ANTICELULITICA FACE 
SA DISPARA ASPECTUL DE 
”COAJA DE PORTOCALA”

FALS ! Pentru a disparea 
efectul inestetic, trebuie 
ajuns la cauze: dezechilibrul 
hormonal, alimentatia 
nesanatoasa sau proasta 
circulatie sanguina. Crema 
doar hidrateaza pielea, dar nu 
distruge grasimea!

BALSAMUL DE BUZE REPARA 
PIELEA CRAPATA

FALS ! Acest produs nu face 
altceva decat sa catifeleze 
buzele, dar regenerarea va 
trebui grabita cu un ulei 
natural hidratant sau cu o 
crema reparatoare speciala.

DIMINEATA NU ESTE 
NECESARA DEMACHIEREA

FALS ! Este nevoie ca tenul 
sa fie curatat si dimineata cu 
produse demachiante, fiindca 
acumuleaza sebum pe timpul 
noptii.

CREMA DE OCHI ESTE 
INDISPENSABILA

FALS ! In realitate, aceasta se 
vinde in cantitati mici, dar la 
preturi mari, fara a-si justifica 
insa eficacitatea. E de ajuns 
sa folosim o crema hidratanta 
in jurul ochilor, nu neaparat 
una special destinata acestei 
zone sensibile.

PRODUSELE DE MAKE-UP POT 
PROVOCA ACNEEA

FALS ! In legislatia industriei 
de cosmetice este stipulat 
faptul ca pe eticheta trebuie 
facute precizari legate 
de gradul de toleranta al 
produsului care, fiind de 
ultima generatie, este supus 
unui set complet de teste, 
tocmai in scopul evitarii unor 
iritatii sau eruptii cutanate.

PRODUSELE SCUMPE SUNT 
MAI BUNE DECAT CELE 
IEFTINE

FALS ! Exista produse bune 
sau proaste in orice categorie 
de pret, fiindca definitorie este 
lista de ingrediente, nu suma 
pe care o lasi in magazin.
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In zilele de azi ni se pare normal sa ne schimbam 
tinutele vestimentare de cateva ori pe zi, sa le adaptam 
evenimentelor la care participam si in general vorbind, 

gasim relativ usor, haine in toate culorile, ca sa nu mai 
amintim de modele si tesaturi.

Insa, trebuie sa stim ca nu intotdeauna lucrurile 
au stat asa, oamenii in vechime isi acopereau trupul 
cu materialele care erau disponibile la acea vreme, 
diversitatea in ceea ce priveste - modelul de croiala, 
culoarea sau materialul din care erau confectionate, 
fiind aproape inexistenta. Numai oamenii care aveau 
o pozitie sociala privilegiata isi pemiteau sa poarte mai 
multe tinute, adaptate evenimentelor la care luau parte, 
si acestea erau mult mai elaborate din punct de vedere 
al modului de confectionare si mai ales ales in culori 
diferite .

Acum mai bine de 2000 de ani, majoritatea 
oamenilor purtau imbracaminte fabricata din lana si in, cu 

o croiala foarte simpla, in sensul ca era vorba mai degraba 
de o bucata de material cu care se infasura mai tot corpul, 
si care avea mai multe despicaturi care lasau libere capul, 
mainile si picioarele. 

Denumirea comuna pentru acesta vestimentatie era 
aceea de “tunica” sau “toga”, fiind vorba mai exact de un 
fel de camasa care, avea despicaturi pentru maini si cap si 
datorita acestei croieli foarte simple, se imbraca in general 
pe verticala si ajungea cu lungimea in jurul genunchilor, 
sau mai sus de acestia - in cazul barbatilor si pana in 
pamant, in cazul femeilor. Este de mentionat ca si barbatii 
puteau sa poarte aceasta imbracaminte cu lungimea pana 
in pamant. 

De obicei, aceasta “camasa” lunga sau trei 
sferturi, era confectionata din in, de o calitate inferioara 
pentru persoanele de conditie modesta si de cea mai 
buna calitate si finete, pentru persoanele de conditie 
superioara, care isi permiteau un asemenea lux.

IstorIa ModeI

vestimentatie femei Grecia

(I)
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fashion
Un alt material din care erau confectionate 

hainele, de data acestea numai pentru persoanele 
care isi puteau pemite - de obicei clasele superioare, 
era matasea. Aceasta era adusa de  caravanele 
negustoresti pe asa-numitul “DRUM AL MATASII”, 
din Extremul Orient, traversand cea mai mare parte 
din Asia Centrala si Orientul Apropiat, pana in Europa. 

Este cunoscuta legenda care povesteste ca 
una dintre printesele dintr-o veche dinastie chineza, 
plimbandu-se intr-o livada de arbusti, in timp ce isi 
savura ceasca de ceai, a avut “surpriza” sa-i cada in 
ceasca, cateva “gogosele” cum le-am numi noi astazi. 
Acele “gogosele” nu erau altceva decat “coconi” ai 
viermilor de matase. Si deoarece in momentul in care 
a incercat sa le scoata din lichidul fierbinte al ceaiului, 
a observat ca din ele se desfasoara cateva fire deosebit 
de subtiri si de o extrema finete, a avut ideea sa faca 
din ele o tesatura. Asa s-a inventat matasea si mai 
ales, modul ei de confectionare, foarte dificil  si care 
necesita multa atentie si migala, precum si conditii de 
lucru deosebite, situatie care a dus la valoarea extrem 
de ridicata a achizitionarii ei. 

Trebuie avut in vedere ca matasea era folosita 
doar pentru anumite “obiecte de imbracaminte”, cum 
erau de exemplu in acele vremuri mantiile, un fel de 
“pelerine” cum le-am numi noi astazi, si care erau 
folosite atat de femei cat si de barbati. Prin purtarea 
lor, isi aratau celorlati oameni, statutul lor social foarte 
ridicat. Aceste persoane erau de obicei, membri ai 
familiilor regale sau imperiale, membri ai aristocratiei, 
mari comandanti de osti - care se distingeau in 
lupte sau persoane care aveau un rol religios foarte 
important (mari preoti sau preotese din templele unde 
se desfasurau ceremoniile sacre).

Aceste mantii, de obicei erau colorate in 
anumite nuante, fiecare dintre ele simbolizand un 
anumit statut social: CULOAREA GALBEN AURIU 
sau PURPURIUL erau rezervate numai familiei 
regale sau imperiale; ROSUL APRINS era rezervat de 
obicei comandantilor de armate, victoriosi in lupte, 
iar CULOAREA VIOLET era rezervata marilor preoti 
si persoanelor cu atributii religioase in general. Din 
cauza faptului ca numeroase culori si in mod deosebit 
cele mentionate mai sus, se obtineau extrem de  greu 
(din diferite amestecuri de plante si minerale), tot 
acest proces de productie fiind foarte anevoios, doar 
personele privilegiate isi puteau permite sa se imbrace 
in tesaturi colorate in acest mod. 

De altfel, era si interzis ca o persoana care nu 
apartinea acestor clase sociale privilegiate sa poarte 
imbracaminte colorata in aceste culori sau din 

material scumpe, orice incalcare ducand la pedepsirea 
acesteia, de cele mai multe ori cu pedeapsa capitala. 

Daca pentru imbracaminte, existau totusi 
moduri ca oamenii sa-si acopere trupul, atat din 
considerente religioase, cat mai ales pentru a se 
proteja in fata naturii (de vreme mai rece indeosebi 
in zona europeana, sau de caldura excesiva intalnita 
mai mult in zona centrala si sudica a Asiei), in ceea ce 
priveste incaltamintea, o mare parte de oameni erau 
nevoiti sa mearga desculti. 

Ca si in cazul imbracamintei, numai oamenii cu 
pozitie sociala ridicata isi permiteau incaltaminte de 
cea mai buna calitate, majoritatea fiind confectionata 
din piele ale diverselor animale, care avea o baza 
pentru talpa piciorului si niste curele care se 
impleteau pe picior asigurand astfel sustinerea si 
aratand cumva ca niste “sandale“ cum le-am numi 
noi astazi. Principalul scop de atunci al acestui tip de 
incaltaminte era acela de protectie a piciorului si de 
comoditate in miscare si mai putin de ordin estetic. 

In zonele mai reci, unde era nevoie de o protectie 
sporita a picioarelor, era confectionata tot din piele 
din cea mai buna calitate un fel de incaltaminte, 
tip “cizma” cum  s-ar putea denumi in prezent, atat 
pentru barbati cat si pentru femei, si care se dovedea 
foarte utila in deplasari pe distante lungi, modul ei de 
croire si ansamblare fiind tot tributar comoditatii si 
confortului in miscare si mai mult decat atat, adaptate 
mersului pe cal - unul dintre principalele moduri de 
deplasare din acele vremuri. 

De asemenea, atat incaltamintea cat si 
imbracamintea pentru persoanele privilegiate, 
era ornata de cele mai multe ori, cu modele foarte 
complicate, unele dintre ele cu o anumita simbolistica, 
pe baza de fir de aur si de argint si garnisite cu pietre 
pretioase. Tot din aur si argint in combinatie cu pietre 
pretioase, erau confectionate si diferite podoabe 
pentru imbracaminte, de exemplu: “fibulele”- un fel 
de “catarame” sau “agrafe”, care erau utilizate pentru a 

fibule

prinde intre ele parti din materialul propriu-zis 
sau materialele intre ele, precum si alte obiecte 
din categoria celor folosite pentru stangerea 
parului (mai ales de catre femei), cum ar fi fost 
diademele sau tiarele, precum si coroanele pentru 
barbati in cazul regilor sau imparatilor. 

Pe langa bijuterii, tot pentru ornarea 
imbracamintei sau a incaltamintei, mai erau 
folosite anumite feluri de blana ale animalelor, 
de obicei foarte rare si pretioase: hermina sau 
zibelina, jderul, nurca sau leopardul. In cazul 
lor, pe langa functia simbolica sau estetica, 
rolul principal al acestora, era acela de a asigura 
caldura si protectia atunci cand situatia o 
impunea, date fiind conditiile naturale.

Pe final, trebuie mentionat faptul ca 
unele dintre aceste “traditii” vestimentare din 
acele vremuri indepartate, au fost mentinute in 
anumite zone, perioade lungi de timp, si chiar 
si astazi, intr-o forma “artistica”, in numeroase 
colectii de moda ale unor creatori celebri. Pot fi 
“descoperite” astfel, anumite “detalii”, care sunt 
inspirate din imbracamintea si/sau incaltamintea 
purtate de oamenii care au trait in acele vremuri, 
dar si de-a lungul timpului.

GALBEN AURIU SAU PURPURIUL -  FAMILIA REGALA

ROSUL APRINS - COMANDANTI DE ARMATE

VIOLET - PREOTI SI PERSOANE CU ATRIBUTII RELIGIOASE

Nusha Davilla

Sursa foto : Wikipedia
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... o spune cu multa convingere o prietena a revistei noastre, care 
ne-a impresionat prin jovialitate, placerea de a vorbi deschis, dar, 
mai ales, prin sinceritate. N-ai crede ca la 23 de ani cineva poate avea 
deplina maturitate de a alege sa inlature orice masca a ipocriziei, 
in favoarea unui dialog onest cu sine... si cu alte mii de cititori care 
se identifica in povesti de viata scrise in toata gama de sentimente 
posibile. Si, totusi, Ma r i a  Cr i s t i a n a tu d o s e , cea care si-a strans 
puternic visele in brate de fiecare data cand a intalnit o piedica, 
recunoaste in ea tot ceea ce da, cu adevarat, tarie unei femei: viziune, 
optimism, sensibilitate, determinare. Toate la un loc o fac sa isi asume 
o existenta care  inspira prin cuvinte, desi, cu modestie, afirma ca ”nu 
ma consider pregatita pentru titlul de scriitoare, pentru ca tot ce postez 
naste din suflet si realizez ca as mai avea multe de invatat”. 

Cu toate acestea, nu ascunde faptul ca invata de oriunde: din 
carti, filme, dar si din experientele altora. Si cum e si firesc, gandurile 
frumoase patrund usor in sufletele noastre, poate si pentru ca regasim 
in ele ceea ce multi dintre noi au simtit, dar n-au stiut cum s-o spuna. 
O zice ea simplu si profund totodata, in cuvinte care se cer reinventate 
cu fiecare noua traire: ”Sunt femeie, sunt magie, sunt un amalgam de 
sentimente! Nu uit ca educatia este biletul meu de vizita, ca parfumul 
este un dulce la revedere si ca timpul fura frumusetea, dar nu poate lua 
eleganta si bunatatea.”

Nici noi nu uitam ca tu esti femeia care, prin forta pe care le-o 
dai gandurilor tale, ai reunit intr-o singura voce, delicata si sonora 
deopotriva, bucuriile, nelinistile, lacrimile si zbaterile tuturor celor care 
ar fi vrut sa se exprime si n-au stiut cum. ACUM STIU!

eu sunt 
f e m e i e

f e m e i e

‘‘

‘‘

sunt femeie, sunt magie,
sunt un amalgam de sentimente
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S e zice ca acelor oameni pentru care o viata e prea 
ingusta, prea mica pentru cat de mult simt, le 
este dat sa li se uneasca destinele de fiecare data 
cand se intalnesc, in existentele lor succesive. 
Fiindca… de fiecare data se intalnesc! Ce-i aduce 

mereu impreuna? Ce poveste neterminata, ce momente unice 
care nu si-au risipit magia, ce ganduri nespuse pana la capat? 
Cu siguranta, ceva din toate acestea, dar, mai mult decat atat, 
nevoia de re-gasire. Doar impreuna pot forma intregul. 

Romanul lui Marc Levy isi construieste tesatura 
narativa pe tulburatoarea poveste de dragoste ce transgreseaza 
timpul si spatiul dintre Jonathan, un expert in domeniul 
artei, si Clara, posesoarea unei galerii in Londra. De la 
prima intalnire, acestia au o acuta senzatie de deja vu, iar 
pe masura ce petrec timp impreuna, in incercarea de a 
atesta autenticitatea unui tablou, care se dovedeste a fi al lui 
Vladimir radskin (artist de care ambii erau, in mod misterios, 
pasionati si intrigati), descopera noi lucruri care ii apropie si 
care dau sens existentei, dar mai ales, existentelor lor. 

”Crezi ca timpul ii poate reuni la nesfarsit pe aceia 
care s-au iubit indeajuns de tare ca sa nu-l piarda?” Iata 
intrebarea care il macina pe Jonathan, iar raspunsul Clarei 
nu vine decat sa confirme ca povestea lor a fost reluata, cu 
energia din viata anterioara, peste care s-a suprapus forta 
noua, proaspata, a noii existente. Asa a luat nastere aceasta 
iubire, mai puternica, dar totodata surprinzatoare, care i-a 
facut, pe cei care au trait-o, sa cunoasca nemurirea.

FINALUL CARTII ESTE DRAMATIC si dovedeste, o data 
in plus, ca unica forma prin care doua suflete pereche pot 
ramane unite este ca ele sa paseasca, impreuna, in neant, 
pentru a nu desface legamantul care a traversat, pana atunci, 
toate timpurile.

http://famost.ro


20 mai 2015FAMOST.RO

interviu

IntervIu cu Poeta sI PublIcIsta

http://famost.ro


21FAMOST.ROmai 2015

interviu

Sa vorbim despre suflet cu scriitoarea

AngelA BAciu

ANGELA BACIU

O zi frumoasa, de primavara (stiti 
ca au inflorit magnoliile de pe 
Domneasca?), suntem  in fata Casei 
serfiotti (pentru cine nu stie, Ethos 
Café). Scriitoarea angela BaCiu 

a primit bucuroasa “provocarea” noastra de a vorbi 
despre cultura, viata, arte, iubire, prietenie literara si 
noua sa carte de interviuri “Despre cum nu am ratat 
o literatura grozava” publicata la Editura “Junimea” 
din Iasi. Nu ne asteptam sa fie atat de deschisa, 
prietenoasa, la telefon parea mai rece, mai distanta. 
Cum se mai inseala omul! Te frapeaza veselia ei, si 
mai ales, optimismul. Tineretea, vivacitatea, privind-o 
parca iti vine mereu sa razi cu gura pana la urechi, sa 
iubesti viata in toate anotimpurile.

Chiar ieri am citit cartea “Blogstory” in care 
scriitoarea nora iuga a scris despre poeta noastra: 
“Angela Baciu e o femeie de o frumusete “agresiva”. 
Cand am vazut-o prima oara am inteles pe loc sensul 
cuvantului “izbitor” de frumoasa…si unde mai pui 
ca e si poeta, unde mai pui ca e si vesela, unde mai 
pui ca iubeste si oamenii si viata. Veti spune iar 
“sigur, naivitatea ta incurabila”, dar Angela e chiar 
asa, bucuria ei de a trai si de a face placere altora e 
contagioasa.”

Chiar asa…Intalnirea cu echipa noastra a fost 
una fireasca. Dupa sedinta de machiaj (fireste, am 
ras tot timpul, mai ales cand i s-au aplicat genele 
false!) a urmat sedinta foto, cu pauza de cafea si iar 
rasete. Spune ca in spatele fiecarei fotografii (dar si a 
unei cafele) trebuie sa fie o poveste. Despre viata ei, 
copilarie, tinerete, iubiri, muze, inspiratie, despre cum 
sa fii femeie-poet intr-o lume a barbatilor, despre cate 
si mai cate…
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Rep. - Cine este pasionat de spectrul cultural 
actual este placut surprins sa constate ca 
exista artisti care transmit ideea de frumos 
prin fiecare lucru care ii defineste cu 
adevarat: creatia, preocuparile si, dincolo de 
toate, chiar viata lor. Sufletul poetei Angela 
Baciu poate fi tradus in limba versurilor 
ei, metaforica si muzicala, in acelasi timp. 
E de ajuns sa citim din volume precum 
”Ce departe e iubirea aceea”, ”Maci in 
noiembrie”, ”Tinerete cu o singura iesire”, 
sau “De maine pana mai ieri, alaltaieri”. A 
publicat zece carti de poezie, o carte pentru 
copii si patru carti cu interviuri. Si urmeaza…
Dar cine este omul AngelA BAciu? Ce il 
bucura? Ce il tulbura? 
A.B. - Sa vorbim despre suflet, ei, ce 
poveste mai e si asta! Frumoasa poveste. Ca 
fotografiile noastre de acum. Stiti ca in fiecare 
fotografie poate fi surprins sufletul omului 
asa cum e el? Mai vesel, trist, ingandurat, 
bucuros, copilaros…Sunt femeia-copil careia 
ii place sa spuna povesti, sunt fetita care se 
bucura in fiecare zi cand isi vede mama, sunt 
doamnadepovestefemeiaanului care se bucura, 
nu de titluri si premii, ci de imbratisarile 
oamenilor pe care i-a facut fericiti, sunt poeta-
femeie ce traieste intr-o lume de poeti-barbati, 
sunt un artist stangaci (la propriu) ce traieste 
intr-o lume de dreptaci, sunt tot ce vreti 
voi, dar, mai presus de toate, sunt omul ce 
iubeste…Omul. 

Ce ma bucura? O sa radeti! (bate 
din palme) totul ma bucura: intalnirea cu 
voi, bucuria de a va cunoaste mai bine, teii 
infloriti, diminetile in fata cafelei pe terasa 
alaturi de cei dragi, sa ii fac bucurii mamei 
si sa joc sah sau table cu tata, sa vorbesc cu 
oamenii in piata, cu vecinii din cartier, sa 
revad chipurile copilariei din satul bunicilor. 
O, imi place la nebunie sa merg cu trenul si 
sa imi lipesc nasul de fereastra calatorind prin 
munti, dealuri, vai, sa uit zilele saptamanii 
stand la soare, facand cruce cu pamantul pe 
micuta plaja din golful de la 2 Mai, sa fie 
casa plina de flori…Ce ma tulbura? Un dor, o 
amintire, un lucru neterminat. Nu am pareri de 
rau. O fi bine?! O fi rau?
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- Sa nu renuntam nicio clipa 
sa oferim! - 

Rep. - Este cunoscuta 
implicarea dumneavoastra 
in ample proiecte de impact 
cultural, dar si social. In acest 
sens, Revista ”Avantaje” v-a 
desemnat, in 2011, ”Femeia 
Anului”. Ce se ascunde, insa, 
in spatele acestui pretios si 
meritat titlu? 
A.B. - Ce sa se ascunda? 
Multa iubire, daruire, nopti 
nedormite, bucuria enorma de 
a face oameni fericiti, de a fi 
chiar acolo cand au ei nevoie 
de tine. Si au nevoie, sa stiti. 
Fie ca vorbim de un copil cu 
autism, un adolescent timid 
sau intr-o stare de depresie, 
persoane cu dizabilitati, 
oameni ce au nevoie de o 
minune pentru a mai crede in 
viata…fiecare are dreptul la 
speranta, la o noua sansa si 
trebuie sa …creada. Indiferent 
in ce, trebuie sa creada: in 
rasaritul soarelui, in zambet, o 
carte, un dar, in…tine, dar, sa 
creada. Si atunci cand incerci 
macar sa faci un bine, sa ajuti 
un om, sa ii spui cuiva ca ii 
esti alaturi, ca nu e singur, 
clipa aceea este de neinlocuit, 
stii ca acel cineva te crede 
si are incredere in tine. Sa 
nu renuntam nici o clipa 
sa oferim! Sa nu renuntam 
niciodata sa spunem “mi-a fost 
dor, sunt langa tine!”

http://famost.ro
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- Fascinata de omul-scriitor - 

Rep. - Ca viata se intinde si dincolo de marginile 
unei carti, nu e niciun secret. Dar cum e cand 
autorul coboara de pe coperta si lasa o fereastra 
deschisa spre lume? Cum e, altfel spus, sa ai un 
dialog cu personalitatile epocii tale, pe care sa 
il consemnezi in cateva volume consistente de 
interviuri? 
A.B. - E unic sentimentul. Sa te afli in fata unui 
mare scriitor pe care l-ai studiat, in manuale sa 
zicem, si sa ai sansa sa fii in fata lui, sa il cunosti, 
sa fii aproape. Am descoperit interviul devreme, 
cred ca aveam vreo 22 de ani cand am facut primul 
interviu, nu stiu cate am facut astazi. Publicate in 
vreo 4 carti, dar, mai urmeaza. Intotdeauna, am mai 
spus acest lucru, am fost fascinata de omul-scriitor, 
de poetul-calator-fara-varsta, de mana poetului, 
de toate “secretele” dintr-un laborator de creatie. 
Cand si unde se naste scriitorul? de ce si pentru 
cine scrie? isi cunoaste publicul? ce asteptari are de 
la critici? sunt citite cartile? ce inseamna poezia? 
de ce e singur poetul? ce il inspira pe scriitor? 
poetii sunt timizi? pot deveni scriitorii personajele-
din-carte? e sarac artistul? cand mor unde ajung 
poetii?...intrebari unele cu raspuns, altele fara.

- Interlocutorii mei sunt personaje de poveste -

Rep. - Fiindca pareti genul de om care sa 
impartaseasca din experientele sale, ce ar fi sa 
ne povestiti si noua ”Despre cum nu Ati rAtAt o 
literAturA grozAvA”? 
A.B. - Am inceput aceasta noua carte de interviuri 
promitandu-mi mie si cititorului ca nu voi renunta 
la dialog, la dorinta de a-l cunoaste pe artist asa 
cum e el. Si atunci mi-a venit ideea sa-i transform 
pe interlocutorii mei in “personaje de poveste” - o 
poveste despre vieti de domni si doamne, despre 
scriitori din diferite generatii, pe care ii leaga ceva 
pretios: prietenia literara si cuvantul scris. Va 
veti intalni cu scriitorii Norman Manea, Nora 
Iuga, Constantin Abaluta, Ana Blandiana, 
Leo Butnaru, Adrian Alui Gheorghe, Angela 
Furtuna, Lucian Vasiliu, Liviu Antonesei, 
Mihail Galatanu, Horia Garbea s.a. (si nu va 
spun mai multi sa fiti curiosi sa cititi cartea!). 
Dialogurile sunt directe, cinstite, sunt marturisiri in 
fata unei cesti de cafea. Despre ce vorbim? Tema 
principala a cartii este prietenia literara, dar vorbim 
despre scriitori si destinele lor, despre cartile si 
marile lor iubiri, despre literatura romana de ieri si 
de azi, despre cum sunt vazuti scriitorii romani in 
strainatate. Dar, despre cate nu vorbim.

mai 2015
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- Fara cultura suntem saraci - 

Rep. - Revista ”Famost” a tinut sa transpuna si prin 
intermediul imaginilor povestea unei artiste care, 
dincolo de domeniile in care exceleaza (literatura, presa 
culturala, ziaristica), este, mai mult decat orice, femeie. 
In ce culori vede femeia Angela Baciu viitorul? 
A.B. - Viitorul cui? Daca vorbim de literatura, arta, 
poezie, teatru…am incredere in artistii nostri. Fara 
cultura suntem saraci, intotdeauna am trecut prin perioade 
mai grele, cand arta era o adevarata “Cenusareasa”, cand 
nu erau bani, cand era cenzura, cand se scria literatura de 

sertar, si totusi, am rezistat. Menirea unui artist este de a 
lasa ceva bun, frumos, valoros in urma sa.

Rep. - Revista ”Famost”va multumeste pentru acest 
dialog si ne revedem la lansarea cartii dumneavoastra.
A.B. - Si eu va multumesc pentru aceasta dupa-amiaza 
plina de tandrete si rasfat. M-am bucurat sa imi beau 
cafeaua alaturi de voi, si de Domnul Capris si va invit 
cu drag la lansarea cartii mele din 29 aprilie, ora 18.30 la 
CASA SERFIOTI. Nu stiu de ce, tocmai mi-am amintit 
versurile poetului Gelu Naum: “aici la tine e bine si tu/ 
esti un pahar cu ceai cald”.

Angela Baciu
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CUMne alegem
PARFUMUL PERFECT

PARFUMUL. Ne contureaza personalitatea, ne ofera incredere, ne face sa ne simtim bine in pielea noastra, ii fac pe 
oameni sa isi intoarca privirea dupa noi. De cele mai multe ori, asociem persoanele cunoscute dupa parfumul lor, este sarea 
si piperul de care avem nevoie si cel mai important : nu avem nevoie de prea multe cuvinte pentru a descrie parfumul 
perfect, totul este in simt!

Pe de alta parte, alegerea parfumului perfect s-a dovedit a fi o misiune destul de dificila. Care sunt criteriile pe care 
ar trebui sa le luam in considerare? Ne va placea si peste doua luni? Iata mai jos, cele mai importante criterii (4) de care ar 
trebui sa tinem cont!

Pentru inceput, fa-ti o lista cu mirosurile favorite: de la mirosul de rufe proaspete si curate, pana 
la mirosul proaspat de iarba verde, liliac sau nuante lemnoase. Cel mai important este sa gasesti 
un parfum care inseamna ceva pentru tine, care sa aiba note asemanatoare.

Incearca sa iti intelegi personalitatea si stilul propriu! De exemplu, daca nu esti adepta prea mult 
a machiajului sau te machiezi natural sau discret, ar trebui sa iti indrepti atentia catre un parfum 
cu note curate si proaspete, nicidecum mosc sau spicy. Daca iubesti hainele si investesti in ele, ar 
fi indicat un parfum puternic si care persista. Alege-ti parfumul, in functie de ceea ce esti tu!

Testeaza parfumul inainte de a-l cumpara! Daca un articol vestimentar se mai poate potrivi, in 
cazul de fata, lucrurile stau diferit!  Este cunoscut ca notele miros diferit de la o persoana la alta, 
asa ca, inainte a umbla la portofel, incearca parfumul!

Apeleza la un prieten, familie si cere-le parerea! Este prea tare, prea dulce, le place? Decizia de a-l 
achizitiona este 100% a ta, dar o parere in plus, nu strica niciodata!

1

2

3
4
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Top 10
 cele mai cautate parfumuri

p r ima v a r a- v a r a  2015
Juicy Couture 
Hollywood Royal 
Eau de Toilette 
Spray

Chanel Les 
Exclusifs de 
Chanel in 
Misia

Dolce & Gabbana 
Dolce Floral Drops 
Eau de Toilette

Jimmy Choo 
Blossom Eau de 
Parfum

Cartier La 
Panthère 
Extrait Eau de 
Parfum

Maison 
Francis 
Kurkdjian À 
la Rose Eau de 
Parfum

Aerin Rose de 
Grasse Parfum

Burberry Brit 
Rhythm For 
Women Floral 
Eau de Toilette

Fendi 
Furiosa 
Fendi Eau 
de Parfum

splendida
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Suntem intr-o continua schimbare, fie ca ne reinventam, inovam sau ne imbunatatim. Toate acestea duc la 
tendinte si indiferent de domeniul unde le gasim: moda, machiaj, parfumuri, trebuie sa ne aliniem si noi acestora - mai 
mult sau doar tangential.

Plecand de la aceasta, va propunem o lista cu cele mai cautate parfumuri ale acestui an! Sunt deja parfumurile 
voastre preferate? Pot fi o buna sugestie? Sunt ambele variante? Aceste lucruri, voi le stiti cel mai bine!

Acqua di 
Parma 
Acqua 
Nobile Rosa

http://famost.ro
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I n moda,  accesori i le  au un rol  deosebit  de important , 
acestea putand transforma o t inuta banala intr-una 
sofist icata,  eleganta.  Alegerea bi juter i i lor in funct ie  de 
morfologie,  ajuta la  imbunatat irea aspectului  general .

CUM
sa-ti asortezi
bijuteriile Armonios

articol oferit de MAGAZINMARGELE.RO

D I M E N S I U N E A 

BI JUTERI ILOR

Este foarte important 

ca dimensiunea bijuteriilor 

sa se potrivesca marimii 

persoanei care le poarta. 

O persoana inalta cu o 

silueta impozanta, trebuie 

sa poarte bijuterii mari, 

care sa iasa in evidenta, 

iar o persoana scunda, ar 

trebui sa poarte bijuterii 

discrete.

ALEGEREA UNUI COLIER

• Alegerea unui colier care se 
potriveste morfologiei, poate 
scoate in evidenta gatul si 
decolteul. Colierele ce contin 
un pandativ discret care se 
incadreaza in forma de ,,V” 
in decolteu, aplatizeaza fata 
rotunda prin crearea unor 
trasaturi drepte. Fetei in 
forma de inima, patrat sau 
triunghi, i se potriveste un 
colier rotund.

• Persoanele inalte pot 
purta cu usurinta coliere 
lungi, in timp ce persoanelor 
mai mici de inaltime, li se 
potrivesc bijuteriile delicate, 
trebuind sa evite bijuteriile 
grele care creeaza iluzia de 
tasare a siluetei.

• Daca ai un abdomen nu 
tocmai plat si nu doresti sa 
atragi atentia asupra acestuia, 
trebuie sa eviti purtarea 
colierelor lungi.

ALEGEREA CERCEILOR

• Pentru a alege cerceii 
perfecti, trebuie avuta 
in vedere forma fetei. 
Forma cerceilor trebuie sa 
echilibreze forma fetei nu sa 
o imite.

• Fetei ovale sau in forma 
de inima, i se potriveste 
orice tip de cercei, de aceea, 
persoanele cu o astfel de fata 
sunt cele mai norocoase.

• Persoanele cu fata 
rotunda, trebuie sa evite 
cerceii masivi, circulari, 
putand opta, spre exemplu, 
pentru cerceii cu perla.

• Pentru o fata patrata, 
cu o linie a maxilarului 
puternica, cea mai buna 
alegere, o reprezinta cerceii 
rotunzi. In acest caz, trebuie 
evitati cerceii unghiulari 
precum si cei patrati.

http://famost.ro
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INGREDIENTE
   ▶ o lingura de iedera
   ▶ o lingura de fucus
   ▶ o lingura de coada-calului

MOD PREPARARE SI FOLOSIRE

Se pune la incalzit un litru 
de apa si cand incepe sa fiarba, 
se pun plantele. Dupa cateva 
minute, se stinge focul si se lasa 
la infuzat o ora. Cand infuzia s-a 
racit, se imbiba un prosop subtire 
sau o carpa de bumbac si se aplica 
pentru o jumatate de ora, pe zona 
afectata de celulita. Compresa se 
poate inveli cu o hartie osmotica, 
pentru a o fixa si pentru a impiedica 
evaporarea apei.

 Compresa anticelulitica 

 preparata in casa 



DESPRE

cu terapeut naturist Dorina UrsU

Celulita nu trebuie confundata 
cu o anumita cantitate de 
grasime localizata in mod normal 
pe soldurile femeilor pentru 

a disimula proeminentele osoase si 
musculare, dand o  forma rotunjita, care 
confera armonie corpului feminin. Cand 
aceasta grasime creste in exces, incepe 
dezordinea: apar retele de tesut fibros, 
exista retentie de lichide care produce 
deficiente circulatorii si, in final, apare 
temuta “piele in coaja de portocala”. In 
aceasta faza, celulita este clar instalata!

De retinut ca celulita, nu apare de pe 
o zi pe alta, ci in urma unui proces lent si 
progresiv. Pentru linistea dumneavoastra, 
vreau sa subliniez ca singur, factorul genetic 
nu produce celulita. Interpunerea factorului 
genetic cu factori hormonali, factori 
nutritionali, factori circulatorii, factori legati 
de postura, factori psihologici, favorizeaza 
aparitia celulitei. Celulita nu evolueaza la 
fel la toate persoanele. Tipurile de celulita 
variaza in functie de constitutia persoanei si 
de obiceiurile ei de igiena si alimentatie.

CATE TIPURI 
DE CELULITA 
CUNOASTEM?

celulita compacta 
- este dura la atingere, sub 
degete se simte o structura 
usor granulata si daca se 
apasa, poate sa doara; 
afecteaza femeile tinere, 
care nu au o supragreutate, 
au conditie fizica si o 
musculatura buna.

celulita 
adematoasa -  are o 
consistent pastoasa, este 
dureroasa la atingere si este 
asociata cu probleme de 
circulatie la picioare (retentie 
de lichide, vene varicoase 
sau varice, senzatia de 
greutate in picioare, tendinta 
de a face hematoame la mici 
lovituri).

celulita moale - este 
spongioasa, se misca atunci 
cand se trece din picioare 
in pozitia culcat, nu doare, 
si se instaleaza pe partea 
interioara a coapselor si 
pe brate. Este frecventa la 
femeile sedentare, peste 
40 ani si poate fi rezultatul 
evolutiei unei celulite 
compacte netratate sau 
consecinta unei scaderi in 
greutate prea rapide cu un 
regim neadecvat.

i&r

CELULITA
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ALIMENTATIA - aspectele 
nutritionale joaca un 
rol foarte important in 
prevenirea si tratarea 
celulitei. Se recomanda 
respectarea zilnica a micului 
dejun, alimente bogate in 
fibre, micsorarea aportului 
de grasimi de origine 
animala, consumul de 
lichide suficiente, reducerea 
cantitatii de sare, renuntati 
la cine consistente,  produse 
de patiserie, exces de cafea, 
alimente procesate  din 
carne, mancatul grabit.

MASAJUL - este de mare 
interes pentru elasticitatea 
pielii si probleme de 
circulatie.

HIDROTERAPIA - contribuie 
la tonifierea pielii, prevenirea 
si reducerea celulitei. 

PLANTE MEDICINALE - se 
pot aplica, local, direct 

pe piele sau se pot bea, 
sub forma de infuzie. 
Recomandate sunt: algele 
fucus - bogate in iod. Ceaiul 
stimuleaza metabolismul 
energetic prin reducerea 
cantitatii de grasime din 
organism. Aplicate local, 
exercita un efect tonifiant si 
ajuta la reducerea tesutului 
adipos.

IEDERA - stimuleaza 
circulatia superficiala, 
coada calului are 
proprietati diuretice si efect 
remineralizant, mesteacanul 
ajuta la arderea grasimilor.

OLIGOELEMENTE - in 
terapeutica, se folosesc in 
cazul perturbarilor de tip 
metabolic. Preparatele care 
contin zinc, nichel si cobalt 
sunt utile daca celulita este 
insotita de obezitate.

 SFATURI UTILE 

▶  evitati conflictele care provoaca anxietate, ele pot da 
nastere unor accese de bulimie, in special consum de 
dulciuri
▶  practicati tehnici antistres (relaxarea, meditatie)
▶  evitati hainele prea stramte, pentru ca impiedica buna 
circulatie.
▶  acordati somnului un timp suficient pentru a-si
indeplini functia reparatorie.
▶  evitati constipatia.

Ulei pentru masaj 
anticelulitic:

Ingrediente: 7 linguri de 
ulei de migdale dulci, 3 
linguri de ulei de lamaie, 
1 lingura de suc de 
grapefruit.

Se amesteca toate 
ingredientele si se aplica 
prin masaj pe zona 
afectata de celulita. 
Masajul se face cu miscari 
circulare, prin apasare 
usoara. Nu se recomanda 
apasarea prea tare pe 
tesuturile celulitice.

Tu ce remedii anticelulita folosesti in prag de vara ?
Te astept cu raspunsuri, intrebari si sugestii pe adresa

dorina.ursu@nutritieterapeutica.ro
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CUM
combatem si  prevenim           
                               celulita
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1 Daca ai un esec chiar la inceput, de 
regula ai tendinta sa faci cat mai multe 
lucruri, pentru a-ti usura senzatia de 

disconfort si a elimina un anumit sentiment 
de rusine. Aceste masuri sunt luate rapid, sunt 
drastice si din pacate, nu duc la nimic bun! In 
acest caz, cel mai bine este sa asteptam - cat 
putem de linistiti, ca aceasta perioada sa treaca, 
sa ne (re)evaluam situatia si abia apoi sa luam 
masuri in acest sens.

2 Dupa ce reusim sa ajungem la o stare 
de spirit mai linistita, trebuie sa vedem 
ca gresita actiunea in sinea ei si nu 

propria noastra persoana. Trebuie sa decuplezi 
propiul ego de acTiunea prorpiu zisa! Actionand 
in acest mod, vei reusi sa aduci acceptare, 
claritate, iertare de sine, iar sentimentul de 
rusine sau dezamagire, vor incepe sa fie 
neutralizate.

3 Spune-ti povestea sau dezamagirea 
unor persoane de incredere si foarte 
important: sincere, apoi rugati-i sa 

repete ce le-ati zis! Acesta este un foarte bun 

exercitiu, deoarece, auzind din partea altcuiva, 
poti vedea situatia din alta perspectiva si mai 
mult decat atat, se pot identifica anumite 
puncte sau indicii nevazute pana acum. 
Constientizand situatia intr-un mod cat mai 
realist, iti vei recapata increderea si te vei vedea 
intr-o perspectiva mult mai generoasa.

4 Incearca sa fii o persona deschisa si sa-
ti impartasesti povestea cat mai mult! 
Cu cat vei povesti mai mult, cu atat 

sentimentul de rusine se va disipa! Rememorand 
tot ce ai facut pentru a depasi acest moment 
- inclusiv pasii mentionati, vei vedea totul cu 
alti ochi, vei avea alte perspective, increderea 
in fortele proprii va creste si deja te vei gandi la 
urmatorul plan de actiune.

Daca tot am ajuns la un nou plan de 
bataie, trebuie sa intelegi ca asumarea 
riscului esTe o necesiTaTe! Inarmeaza-te 

cu asteptari realiste, auto iertare si incredere 
si treci la actiune! Nu degeaba se spune ca cei 
“care nu muncesc, nu gresesc”, asa ca, asuma-Ti 
riscul penTru a imbraTisa succesul!

   ASUMA-TI RISCUL PENTRU A IMBRATISA SUCCESUL !

uneori,  un esec 
parTial sau 

ToTal, esTe un prim 
pas penTru a-Ti 
aTinge scopul.

pe parcursul 
drumului cu 
siguranTa vor mai 
fi nereusiTe, vor 
exisTa greseli din 
care nu vei invaTa 
sau va Trebui sa 
le mai repeTi, dar 
acesTe lucruri 
nu inseamna ca 
Trebuie sa renunTi!

C U M A R T R E B U I  S A R E AC T I O N A M C A N D AV E M PA R T E D E E S E C U R I  ?

esec
sau

CE

ALEGI ?

?succes
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32%
dintre femei au cumparat ceva ce nu isi 
pot permite - doar din aceasta cauza,

12% 
RECUNOSCAND CA SUNT TENTATE 
SA MAI FACA ACEST LUCRU !

27%
 dintre 
 femei 
 invidiaza 
 mariajul 
 altora 

MAI  INTALNITECELE
motive

in cazul

femeilor

D E  I N V I D I E

4%
i n v i d i a z a

c o p i i
a l t o r

f a m i l i i

28%
i s i  i nv i d i a z a  p r i e t e n e l e

59%dintre 
femei recunosc ca retelele 
sociale alimenteaza invidia

64%
au ra spuns ca invidia
TE MOTIVEAZA

36%
au raspuns ca invidia este
TOTAL DEPLASATA

21%
din femei invidiaza vedetele

n mare parte, invidia 
apare cand anumite 
persoane isi doresc ceva 
ce alta persoane au; 
ele cred ca persoanele 
respective nu sunt cele 
mai indreptatite sa 
aiba ceea ce constituie 

obiectul acestui sentiment. Acest sentiment 
pleaca de la stadiul de copil (ex: un copil 
are o popularitate mai mare comparativ cu 
altii), iar in lipsa unei educatii sanatoase si 
a unui autocontrol, poate exista pericolul 
sa fie din ce in ce mai pronuntat, pana la 
cele mai inaintate varste. Mai mult, invidia 
poate fi alimentata si in urma unor insuccese 
personale si frustrari, acumulate pe parcursul 
vietii.

O parte buna a invidiei - daca se poate 
spune asa, este aceea ca - in cazul in care 
este cultivata corect, te poate motiva sa devii 
perfectionist in anumite activitati si actiuni, 
ridicand nivelul 
competitiv (cel mai 
bun exemplu este 
sportul).

I
SE PARE CA CELE MAI MARI 

INVIDII SUNT LEGATE DE 

DORINTA DE A AVEA MAI 

MULTE ZILE DE VAC
ANTA 

(NUMARUL 1), M
ASINI DE LUX, 

HAINE SI AC
CESORII ! 

Un studiu efectuat pe un 
numar de aproximativ 1000 
de femei, ne arata care sunt 
motivele cele mai des intalnite 
de invidie. Te regasesti sau nu 
- doar tu stii, iar daca nu esti 
de acord cu aceste procente, 
considera-le o simpla distractie!

este invidia folositoare?

35FAMOST.RO

http://famost.ro


36 mai 2015FAMOST.RO
PALAIS  DE  NATIONS

Mu s e e  I n t e r n at I o n a l e  d u  Cr o I x  ro u g e  e t  d u  Cr o I s s a n t -ro u g e
asezare mai frumoasa 
decat GENEVA 
(Geneve pentru 
partea francofona 
si Genf pentru cea 
germana), cu greu 

poate fi imaginata. Orasul este situat intre 
muntii Alpi si Jura franceza, iar locuitorii 
sai, majoritatea straini, pot admira cel mai 
mare rezervor de apa dulce al Europei, 
adica Lacul Geneva/Leman. Fara indoiala, 
toate aceste caracteristici deosebite au 
condus la selectarea orasului, drept unul 
dintre centrele politice mondiale, aici 
gasindu-si sediu peste 200 de organizatii 
internationale intre care pot fi amintite 
unele ce apartin ONU, cum ar fi : UNCTAD 
“Conferinta Natiunilor Unite pentru 
Comert si Dezvoltare” si UNHCR “Inaltul 
Comisariat al Natiunilor Unite pentru 
Refugiati”.

Timp de secole, orasul de pe malul 
lacului Leman, a fost guvernat de vecini 
puternici, incepand cu perioada romana, 
cand orasul a facut parte din provincia 
Gallia, apoi a facut parte din BurGundia 
si Franconia, pentru ca mai apoi - din 
1032, sa faca parte din imperiul German, 
iar in secolul al XVI-lea, sa devina unul 
dintre cele mai animate centre al miscarii 
reformiste. Acest fapt a determinat 
stabilirea in oras a oamenilor care erau 
persecutati pentru credinta lor, printre 
care s-a numarat si intemeietorul acestei 
doctrine religioase - Jean Calvin (1509-
1564).

In secolul al XX-lea, Geneva a 
devenit locul de intalnire al politicienilor 
din intreaga lume, fapt din care a 
rezultat ca majoritatea organizatiilor 
internationale si-au ales sa aiba sediul 
in acest oras si tot aici, sa se desfasoare 

multe dintre conferintele si conventiile 
care au hotarat soarta mapamonului, 
in decursul timpului. Dincolo de partea 
institutionala politica si financiara a 
orasului, Geneva este in primul rand, 
un oras ce merita sa fie vizitat, avand de 
oferit oricarui turist numeroase atractii, 
mentionate in continuare.

Vom incepe periplul nostru cu 
unul dintre simbolurile orasului si anume 
Palatul si in acelasi timp Muzeul Ariana, 
palat construit in stil neo-renascentist 
italian, situat in partea centrala a orasului 
si care adaposteste o deosebit de 
valoroasa colectie de piese din sticla, 
portelan si ceramica ce acopera peste 
sapte secole. Aceasta colectie cuprinde 
peste 20000 de exponate si se datoreaza 
celebrului colectionar si autor Gustave 
Revilliod care a trait aici in secolul al 
XIX-lea. Palatul poarte numele mamei 

 GENEVA
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acestuia si prin colectiile sale, ne poarta 
printr-o fascinanta calatorie in lumea 
rafinata a prelucrarii sticlei si portelanului, 
incepand cu Asia in intregimea sa si pana 
in Orientul Apropiat si mai apoi in Europa.
Si pentru ca am vorbit de sediile 
diferitelor organizatii internationale 
care isi desfasoara activitatea aici, nu 
putem rata un alt simbol al orasului: 
Palatul Natiunilor din Geneva “Palais 
des Nations”, palat mult mai mare 

comparativ cu Versailles-
ul francez, locul unde 
lucreaza peste 3500 
de functionari publici 
din intreaga lume. 
Palatul este locul 
de desfasurare al 
celor mai multe 
reuniuni la nivel 
inalt, cel mai 

important centru de congrese cu peste 
5000 de evenimente de acest tip pe an si 
“motorul” economic si politic al orasului. 
Acesta este practic “un oras prin el insusi” 
si care are de asemenea, propriul sau 
serviciu postal si propriile timbre, precum 
si multe alte servicii pe care doar un stat 
in miniatura le poate avea.

Pe langa partea “instututional-politica” 
a orasului, se mai poate vorbi si despre 
partea “institutional-academica”, 

deoarece Geneva face parte dintre 
orasele care au Universitate inca din anul 
1559 si mai mult decat atat, este sediul 
modernului laborator de cercetari CERN 
cu cel mai mare accelerator de particule 
din lume (la Meyrin). CERN “Organizatia 
europeana pentru cercetare nucleara”, a 
fost infiintata in anul 1954 si isi are sediul 
in una dintre suburbiile orasului de pe 
granita franco-elvetiana. Organizatia are 
20 de state membre, 2400 de angajati 
permanenti precum si aproximativ 10000 
de oameni de stiinta si ingineri aflati in 
vizita de lucru, reprezentand peste 608 de 
universitati si centre de cercetare cu peste 
113 de nationalitati.

Principala functie a acestui centru 
de cercetare de nivel international, 
este aceea de a furniza acceleratoare 
de particule folosite in cercetarea fizicii 
de energie inalta si totodata “locul de 

destinatii de calatorie

 DINCOLO DE “IMPERIU INSTITUTIONAL”

 SI OROLOGERIE DE LUX

http://famost.ro


modelling

38 mai 2015FAMOST.RO

Musee de  l ’Hor loger ie  et  de  l ’Emai l ler ie 

Musee des Suisses a l’Etranger

CATHEDRALE  DE SAINT-PIERRE

nastere” al Word Wide Web. Pentru a 
putea vizita acest centru de stiinta, 
este necesara constituirea unor grupuri 
de turisti de un anumit numar si o 
programare prealabila.

Alte atractii ale orasului sunt 
cele date de carte sediul Primariei 
orasului “Hotel de Ville” - o cladire 
foarte interesanta din punct de vedere 
arhitectonic, celebra pentru faptul ca aici, 
in anul 1864, a fost semnata Conventia ce 
punea bazele Crucii Rosii Internationale 
precum si multe alte Conventii care au 
fost semnate de-a lungul timpului. In 
acel moment, Palatul Natiunilor inca nu 
exista, Primaria fiind locul de desfasurare 
a politicii la nivel international.

Pe langa sediul Primariei, mai 
trebuie mentionat Muzeul Espace 
Rousseau, care se afla la cativa pasi 
de acesta, si care difera foarte mult 
de conceptul de muzeu asa cum 
suntem noi astazi obisnuiti, deoarece 
acesta, nu contine nimic din tot ce ar 
putea aminti de viata celui mai faimos 
cetatean al Genevei, care s-a nascut in 
aici in anul 1712. Este mai degraba un 
muzeu de natura pedagogica, pentru ca 
pune accent prin numeroase proiectii 
audio-vizuale ce au loc frecvent aici, pe 
importanta operei acestui mare ganditor 
si autor, precum si consecintele sale ce se 
pot observa si in prezent.

Pentru ca ne aflam in sectiunea 
dedicata muzeelor, nu putem sa nu 
amintim si de Muzeul de Arta si Istorie 
al orasului (Muzee d’Art et d’Histoire), ce 
contine un minunat tribut al patronului 
spiritual al orasului si anume Sf. Petru, 
tribut care consta in minunata pictura 
a artistului KonRad Witz, executata ca 

o pictura de altar cu titlul de “La peche 
miraculuese” (1444) si care il reprezinta pe 
Iisus mergand pe apa, iar in fundal - zona 
de coasta a Genevei. 

Tot in ceea ce priveste arta plastica, 
muzeul mai gazduieste numeroase 
picturi semnate de nume celebre, cum 
ar fi: RembRandt, Cezanne, modiGliani, 
CoRot, liotaRd, precum si lucrari ale 
sculptorului Rodin. La acestea, mai poate 
fi adaugata o sectiune de arta aplicata 
cu numeroase colectii de arta bizantina, 
icoane, textile, arme din Evul Mediu si 
perioada Renasterii, precum si instumente 
muzicale si o bogata colectie de bijuterii 
din argint si aur.

De asemenea, muzeul mai are 
in colectiile sale, o sectiune dedicata 
arheologiei cu artefacte din perioada 
Egiptului antic, Orientul Apropiat precum 
si din Europa, indeosebi din Grecia si 
Roma Antica si nu numai. 

Tot la categoria muzee ce nu 
trebuiesc ratate, se afla si Muzeul 
Barbier-Mueller - fondat in 1977 si a 
carui colectie, cuprinde peste 7000 de 
exponate, opere de arta tribale si clasice 
antice si de asemenea, sculpturi, tesaturi 
si ornamente ale popoarelor “primitive” 
din intreaga lume.

Exista de asemenea si Muzeul 
Ceasului si Emailurilor (Musee de 
l’Horlogerie et de l’Emaillerie) - situat in 
magnifica vila BRYN BELLA, constuita in 
prima jumatate a secolului al XIX-lea, si 
care impreuna cu parcul inconjurator, 
ofera cel mai potrivit cadru de expunere 
a celor peste 1000 de obiecte ce-si gasesc 
adapostul in colectiile aflate in muzeu.

Pentru ca am amintit de patronul 
spiritual al orasului (Sf Petru), nu poate fi 
ratata o vizita la ceea ce este considerata 
a fi “sufletul miscarii protestante”: 

Catedrala Saint-Pierre, “Cathedrale 
de Saint-Pierre”, ce apartine cultului 
protestant din anul 1536, dar care 
dateaza din secolul al XIII-lea. Initiatorul 
contructiei a fost Arducius de Faucigny 
- primul episcop al Genevei, insa de-a 
lungul secolelor, au mai existat interventii 
asupra aspectului acesteia, fatada de 
nord-vest fiind refacuta in urma unui 
puternic incendiu - in stil neoclassic, 
in secolul al XVIII-lea. Tot aici, legenda 
spune ca odata cu miscarea reformata si 
stabilirea lui Jean Calvin in oras, in anul 
1541, acesta si-a expus teoriile care stau la 
baza acestei confesiuni, si care cu plecare 
din acest loc, s-au raspandit in intreaga 
lume.

CERN

HOTEL de VILLE
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Revenind la muzee, mai trebuie 
mentionat si Muzeul Crucii Rosii si 
Semilunii Rosii Internationale (Musee 
Internationale du Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge), dedicat compasiunii 
umane si suferintei, punand in evidenta 
cu ajutorul fotografiilor, filmelor si 
altor tipuri de marturii - toate ororile 
razboaielor si a manifestarilor de acest 
gen, tragand astfel un semnal de alarma 
pentru toate popoarele din lume.

Muzeul Strainilor din Geneva 
“Musee des Suisses a l’Etranger” - situat in 
phentes chateau, aduce la viata cu ajutorul 
pieselor expuse, istoria cetatenilor 
elvetieni care si-au parasit tara, pentru 
a face avere sau uneori, a-si da viata, 
amintind in acest fel, contributia lor 
in calitate de mercenari in razboaiele 
purtate in Europa evului mediu si nu 
numai. Accentul este pus in mod deosebit 
pe istoria regimentului elvetian din 
serviciul Frantei, cat si cel care compune 
Garda Papala, regiment care asigura paza 
si protectia in cadrul statului papal de la 

Vatican. In cadrul acestui muzeu, exista 
camere cu destinatie speciala, cum ar fi 
cele dedicate arhitectilor (Carlo Fontana, 
Francesco Borromini), exploratorilor 
(Auguste Piccard), oamenilor de finante 
(Albert Gallatin, Jacques Necker) sau 
umanistilor (Henry Dunard, L. L. Rochat) 
etc. 

Geneva nu se dezminte din a fi 
centru al producerii ceasornicariei de lux, 
si de aici nu mai poate fi o surpriza pentru 
nimeni faptul ca exista in oras numeroase 
muzee dedicate intr-o forma sau alta 
acestei minunate arte a orologeriei. Si 
pentru ca am amintit deja de Muzeul 
Ceasurilor si Emailurilor, ne vom 
continua calatoria noastra in lumea “tic-
tac”, cu Muzeul Philippe Patek, care este 
unul dintre cele mai importante muzee 
de ceasuri si ceasornice din lume.

Deschis in 2001, muzeul 
prezinta prin colectiile sale atat istoria 
orologeriei, cat si istoria companiei, 
intre cele peste 1500 de exponate, 
gasindu-se nenumarate exemple de 
ceasuri de buzunar si mai apoi de mana, 
unele dintre ele apartinand epocii Art 
Nouveau sau Art Deco si care constituie 
prin mecanismele superb decorate 
si imbinate, adevarate “bijuterii” ale 
industriei de profil. De asemenea, muzeul 
are in interiorul sau un mic centru in care 
turistii pot vedea un maestru ceasornicar 
la lucru, activitatea desfasurandu-se 
cu ajutorul uneltelor traditonale, unele 
dintre acestea dantand din secolul al 
XVII-lea.

Pentru iubitorii de plimbari si 
relaxare in aer liber, Geneva propune trei 
“locatii” care mai de care mai interesanta: 
Gradina Botanica, Parcul Promenada 
Bastioanelor si nu in cele din urma, 
Gradina Engleza.

Prima dintre ele, a fost deschisa 
pentru publicul larg in anul 1904 si 
adaposteste peste 16000 de specii de 
plante, de o diversitate remarcabila, 
constituindu-se pe aceasta baza si ca un 
loc propice studiului in domeniu pentru 
cei interesati.

Parcul Promenada Bastioanelor 
(“Promenade des Bastions”) este 
un loc foarte popular de relaxare si 
socializare, un loc de care locuitorii 
orasului sunt deosebit de mandri. Fosta 
gradina botanica are in prezent in 
centrul sau, impozantul “Monument al 
Reformei” - lung de peste 100 de metri 
si care comemoreaza rolul reformatilor 
protestanti elvetieni si europeni. De 
asemenea, parcul mai are si o imensa 
tabla de sah cu tot cu piese, existand in 
acelasi timp, spatii special amenajate, 
unde iubitorii acestui sport, pot sa joace 
sau sa priveasca la cei care joaca; periodic, 
au loc concursuri adresate tinerilor si 
copiilor.

In ceea ce priveste Gradina Engleza 
sau “Jardin Anglais”, ea se afla situata la 
aproximativ 1 km pe malul stang (sud) 
al lacului Geneva /Leman si este locul 

neoficial al localnicilor in care acestia 
merg sa-si ia masa de pranz; tot de aici, 
se poate lua vaporasul pentru a face o 
croaziera pe lac sau a se ajunge in Franta. 
La intrarea in parc, se afla  cunoscutul 
“ceas cu Flori”, alcatuit din peste 6000 de 
plante, opera desavarsita a designerilor 
peisagisti elvetieni. Tot legat de acest 
parc-gradina si de pozitionarea langa 
lac, trebuie amintit ca de aici, exista o 
splendida priveliste asupra lacului si 
mai ales asupra altui simbol al orasului: 
fantana arteziana de pe lac “Jet d’Eau”. 
Aceasta este inalta de peste 140 m 
si a fost proiectata in anul 1886 ca o 
modalitate de reducere a presiunii 
sistemului de canalizare a orasului si care 
in prezent, in ochii tuturor, reprezinta 
pentru Geneva, ceea ce reprezinta Turnul 
Eiffel pentru Paris sau Big-Ben-ul pentru 
Londra.

Pe final, se poate considera ca 
Geneva nu este doar un oras cosmopolit 
cu un rol remarcabil in ceea ce priveste 
relatiile internationale, ci este mai curand 
un oras plin de viata, de o diversitate 
uimitoare si care poate oferi oricarui 
turist, nenumarare moduri de a petrece in 
acest loc o vacanta de neuitat.

MUSEE D’ART et D’HISTOIRE

  Nusha Davilla
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C ONCURSIn urma concursului lansat de revista noastra si datorita voturilor voastre, a iesit castigatoare Adriana S. Ea a avut parte 
de o sedinta foto profesionista, in care i-au fost asigurate machiajul (Avera Make-up Artist) si tinutele (Imperium by M). A 
fost o experienta zicem noi, frumoasa, pentru toate partile implicate, dominata de dialog, putina joaca si buna dispozitie.
Adriana este studenta la medicina si afirma ca este o persoana optimista, amuzanta si deschisa; ii plac provocarile si 

printre pasiunile sale, in top, se afla cititul.
Impresiile despre experienta avuta, dar si cateva cuvinte despre ea, le gasiti putin mai jos, intr-un mini interviu, alaturi de 

cateva din fotografiile realizate!
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1. Buna Adriana! Ti-ai dorit mult sa castigi acest 
concurs! Ai mobilizat multa lume, cel putin 

asta e impresia “din afara”! Ce ne poti spune 
despre acest lucru?
Intr-adevar, mi-am dorit foarte mult sa castig 
acest concurs si am pus in alerta toti cunoscutii, 
prietenii mei sa ma voteze. Am dat telefoane, 
mesaje pe facebook.

2. Nu am putut trece cu vederea faptul ca ai 
avut mari emotii, care, spre sfarsit, au mai 

disparut! Esti emotiva in general, sau a fost o 
experienta noua pentru tine?
A fost o experienta noua si la inceput sunt mai 
timida indiferent de domeniu, cu atat mai mult, 
ca nu aveam idee cum ar trebui sa se desfasoare. 
P.S. A fost o experienta unica si m-am simtit 
extraordinar si as mai repeta acest moment.

3. Cum ti s-a parut sedinta foto, dialogul, 
atmosfera? A fost greu, usor? Cum ai resimtit 

toate acestea?
Sedinta foto, atmosfera cat si echipa au fost de nota 
10+. Sunteti foarte rabdatori si calzi. Eu am avut 
ceva emotii pentru ca imi doream sa iasa totul 
bine, sa nu va dezamagesc in vreun fel. Dar m-am 
simtit foarte bine si ma bucur ca v-am cunoscut!

4. Crezi ca daca ai mai avea o a doua experienta 
de acest gen, vei fi mai relaxata, vei intra mai 

repede in atmosfera?
Daca as mai avea o experienta de acest gen, 
cred ca as fi mai relaxata deoarece, as avea idee 
cum decurg lucrurile si as intra mai repede in 
atmosfera.

5.Povesteste-ne putin despre tine! Descrie-te in 
cateva randuri!

Vorbesc foarte mult, sunt ambitioasa si de aceea 
vreau intotdeauna sa fac totul perfect, sunt cel 
mai dur critic al meu. Sunt vesela,  amuzanta si 
copilaroasa uneori.
Imi place sa cunosc oameni noi, sa calatoresc si 
incerc intotdeauna sa invat cate ceva de la fiecare!

6.Daca ti s-ar mai oferi ocazia, ai mai repeta o 
astfel de experienta?

Cu siguranta as mai repeta o astfel de experienta!  
Poti transmite foarte multe prin intermediul 
fotografiilor si imi da un sentiment placut.

7. Ce le transmiti celor care te-au sustinut?
Celor care m-au sustinut, le transmit inca o 

data pe aceasta cale, sincere multumiri!
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Vestimentatie: Imperium by M
make-up: Avera Make-up Artist
Foto: Famost
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E l e ga n t a 
si stil in 

camasa wrap, cu 
o mica mentiune: 

abdomenul sa fie 
plat!

A v e m 
nevoie de ceva 

mai relaxat, asa ca 
o camasa boxy este 

alegerea ideala.

Croiala si 
lungime normala, 

buzunare la locul lor… 
cu o camasa clasica, nu 

putem da niciodata 
gres!

!nu
camasi

mai 2015

A v a n d 
in vedere ca 

denimul este la 
mare cautare, o camasa 
din acest material, este 

o alegere potrivita 
pentru acest 

sezon.

F iecare dintre noi avem o garderoba mai mult sau mai putin 
“consistenta”. Cu toate acestea, niciodata nu suntem multumite: 
putem sta ore in sir in fata dulapului si tot sa nu gasim o combinatie 

care sa ne placa 100%.
Pe langa aceasta mare problema, dulapul nostru trebuie sa contina 

anumite outfituri esentiale, purtabile in orice ocazie si care ne pot rezolva 
foarte multe dileme legate de vestimentatie.

Astfel, ne-am oprit la camasi, aducandu-le in 
prim plan pe cele mai importante, ramanand ca 
fiecare dintre voi, sa-si aleaga ce crede de cuviinta si 
ce considera ca trebuie sa fie un “must have“.

care          t r eb u i e

V r e m e a 
f r u m o a s a , 

c o m b i n a t i i 
vestimentare usoare, iar 
camasa de matase nu ar 

trebui sa-ti lipseasca din 
garderoba! Poate fi 

si oversize!

Ai nevoie 
de si mai multa 

lejeritate? O camasa 
fara guler este 

alegerea potrivita in 
acest caz!

s a - t i  l i p s e a s c a
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s p o r t i v a
s p o r t i v a

tinuta

s p o r t i v a

C U M  P U R TA M
fashion

Cand porti 
dungi,  machiajul 
trebuie sa f ie 
soft sau neutru, 
iar manichiura 
trebuie sa simpla.

Accesori i le sunt 
un “must be”, dar 
trebuie sa f ie simple; 
completeaza-ti  t inuta 
cu un ceas mai micut, 
masculin!

Incearca o combinatie 
de dungi diferite, 
contradictori i !

-  s u g e s t i i  -
D U N G I L E1
3

5
4

2

Vrei ca 
dungile sa f ie 

potrivite pentru munca la 
birou sau pentru seara? Bluza 

de matase sau rochia de 
satin se potrivesc de 

minune!

Cautati piese 
vestimentare 
cu dungi 
indraznete 
pentru a le 
asocia cu 
outleturi simple!

R E T I N E  !

Pantalonii ar 
trebui sa aiba 
dungi verticale 
laterale, mansete 
elastice sau 
androgine, 
cordon pentru 
talie. 

Albul, negrul si rosul sunt culorile care ar 
trebui sa domine o tinuta sportiva !

Pentru ca o astfel de combinatie vestimentara 
sa fie reusita, trebuie o mare atentie la detalii !

Pantalonii din 
piele sunt mai 
purtabili decat 
ai crede!
Combina-i ziua 
cu pantofi sport 
si noaptea cu 
tocuri!

Combina pantalonii  cu 
dungi mai discrete, cu o 
bluza indrazneata !

Un rol foarte 
important il 
accesoriile, 
un rucsac 
luminos si 
bijuteriile iti 
completeaza 
look-ul!
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Evident, fiindca are un blog de moda, am vrut sa stim 
care este stilul vestimentar care o defineste. ”Acum ceva 
vreme, as fi raspuns, fara sa clipesc, ca ma defineste stilul 
asortatului abstract. Obisnuiam sa arunc pe mine haine, 
intr-o aparenta dezordine. Dar, ca intr-o pictura abstracta, 
exista, totusi, o ordine. Sau o dezordine! Intre timp, tot 
experimentand si lovindu-ma, din ce in ce mai mult, de 
bloggerite, haine si stiluri, am ajuns la intelepciunea 
simplitatii. Chiar scriam pe blog ca voi adopta Stilul Cate 
5. Pentru ca asa as dori sa arate garderoba mea, in grupe 
de cate 5: 5 tricouri gri, 5 camasi albe, 5 rochii negre, 
5 perechi de jeansi, 5 incaltari comode, 5 genti simple, 
5 bijuterii minimaliste. Si cam atat. Sa fie putin si bun,” 
afirma Liana .

Ei bine, fiindca si noua ne place formula de 5, vom tine 
cont de sugestiile ei in orice calatorie a noastra care porneste 
din dulapul cu haine si sfarseste in strada sau in cine stie ce 
loc special, numai bun de asortat cu o tinuta wow!

A v e t i  s i  p e  r o z ?
a, mereu cate ceva! Azi o curea, maine un ruj, 
o pereche de pantofi… sau-cu atat mai mult - o 
atitudine! Asta ne-o spune Liana Popa , 
care, fiindca a terminat ISTORIA ARTELOR, 
este copywriter de meserie, face fotografie din 

pasiune si are un blog, din placere. Pe baza acestui lant al 
consecintelor, unde ar putea ea sa isi gaseasca inspiratia, daca 
nu in tot ce vede, simte, iubeste si devoreaza: carti, tablouri, 
filme, targuri de vechituri, concept store-uri, drumuri, 
vise, oameni, bloguri. Sunt tocmai acele lucruri care, fie ii 
plac si pe care le asimileaza in imaginea ei de ansamblu, fie, 
dimpotriva, neplacandu-i, o fac sa isi dea seama unde vrea, de 
fapt, sa ajunga.

din
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P R E G AT I R E A  P E N T R U

S E D I N TA  F O T O

s i

Continuand 
din numarul 
precedent cu 

detaliile in ceea ce 
priveste pregatirile 
pentru o sedinta foto, 
trebuie sa reamintim 
ca fiecare detaliu 
conteaza, iar in ceea 
ce priveste fotografia 
comerciala in mod 
deosebit, nimic nu 
este intamplator, totul 
desfasurandu-se dupa o 
foarte buna planificare.
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CU O SAPTAMANA INAINTE

de sedinta foto, fotograful ar trebui sa 

aiba o lista cu piesele vestimentare, 

accesorii, etc.

CU 3 - 4 ZILE INAINTE,

trebuie sa te epilezi pe picioare si mare 

atentie, daca ai de facut fotografii in 

costum de baie! In acest caz, trebuie sa 

mergi cu epilatul mai sus. De asemenea, 

parul facial nu trebuie sa existe! 

Inlaturarea lui nu trebuie facuta cu o zi 

inainte sau cu doar cateva ore, deoarece, 

exista riscul iritarii, astfel ca trei zile ar 

trebui sa fie necesare pentru ca aceasta 

sa dispara.

Daca parul tau are nevoie sa 

fie putin tuns sau aranjat, acum este 

momentul ideal, doar ca trebuie sa stii in 

mainile cui te lasi! Daca parul este uscat 

sau pare degradat, incearca un tratament 

pentru a-l revitaliza! Pe de alta parte, 

daca vrei sa experimentezi alte modalitati 

de aranjare a parului sau alte nuante, 

acum chiar nu este momentul! In general, 

nu este cel mai potrivit moment pentru 

schimbari; le poti face, dupa ce termini 

sedinta foto.

CU O ZI - DOUA INAINTE,

este indicat sa iei legatura cu fotograful 

pentru a reconfirma ora si locul. Este de 

asemenea un moment potrivit pentru a 

clarifica toate nelamuririle. Manichiura si 

pedichiura trebuiesc facute, fiind indicate 

nuantele nude. Evita sarea si alcoolul, 

pentru a nu avea un aspect inestetic in 

ziua sedinte foto.

Cearcanele, pungile de la ochi, 

roseata de la ochi, pot da mari batai de 

cap si pot strica toata munca si eforturile 

de pana atunci! Evita-le dormind  7 - 8 

ore in noaptea premergatoare sedintei 

foto! Indicat ar fi ca acest numar de ore 

sa fie respectat cu cel putin doua - trei 

nopti inainte.

Este foarte important ca in ziua 

in care are loc sedinta foto, sa ajungi 

mai devreme! Nu trebuie sa iti aduci la 

sedinta foto prietena, iubitul, etc… iti pot 

distrage atentia, nu te poti concentra si nu 

ai nici tot timpul la dispozitie. Daca nu te 

simti comfortabila cu fotograful, atunci 

renunta inainte de a angrena persoanele 

implicate.

Fii hidradata si evita consumul de 

ciocolata si orice altceva iti pateaza dintii! 

Evita de asemenea, hainele stramte si 

bijuteriile care pot lasa urme pe piele. 

Tineti cont de cele mentionate mai 

sus, adoptati-le si sunteti cu un pas 

inainte in cariera de model profesionist!
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TIP DE PAR

→ PENTRU PAR FIN

Pentru acest tiP de 
Par, trebuie sa folositi 
samPon si balsam care 

sa contina pantenol sau mai 
bine zis, vitamina B5! Acest 
ingredient - foarte hranitor 
(dar nu greu!) pentru par, 
este absorbit de firele de 
par precum un burete, 
revitalizandu-l. Este indicat 
- o data pe saptamana - sa 
fie curatat de reziduuri, cu 
ajutorul unui sampon avand 
acest rol.

Pentru volum, nu abuzati 
de volumizator! Evitati sa va 
umpleti parul de o cantitate 

mare, deoarece parul va 
fi incarcat, va cantari mai 
greu, iar efectul nu va fi 
cel dorit! Cand aveti parul 
umed, aplicati volumizatorul 
la radacini, folositi-va apoi 
de un pieptene pentru a-l 
raspandi uniform!

Daca parul are un aspect 
ciufulit, dezordonat, este 
indicat sa folositi un spray 
de textura in detrimentul 
volumizatorului! Avand in 
vedere ca sprayul de textura 
este mai “greu", pulverizati 
de la jumatatea lungimii spre 
capete, de la o distanta de 
aproximativ 20 - 25 cm, pentru 
a da un aspect fin parului.

Modul cum aratam, este o combinatie a mai multor factori: de 
la trasaturi fizice, stare de spirit, pana la ingrijirea zilnica a tenului, 
parului, machiaj si la vestimentatie.

Un rol important in aceasta ecuatie, il are parul, care ne poate 
schimba look-ul complet, ne poate face sa aratam foarte bine, dar 
care ne si poate da destule batai de cap. Pentru a evita situatiile 
neplacute si a le preintampina, este important sa stim ce tip de par 
avem, cum trebuie sa-l ingrijim si cum putem actiona din timp  
pentru a-i pastra sanatatea.

m

TIP DE PAR

→ ONDULAT SI BUCLE

cel mai Potrivit 
moment pentru a 
va hrani buclele este 

in dus, folosind un sampon 
fara sulfati si balsam care 
sa contina ulei de nuca de 
cocos, avocado, unt de shea. 
Iar pentru ca parul sa ramana 
moale, nu ar trebui samponat 
mai mult de trei ori pe 
saptamana, pieptanarea fiind 
indicata a se face cu ajutorul 
unui pieptene cu dinti rari.

In momentul in care 
buclele tale vor deveni plate, 
le poti readuce la viata cu 
ajutorul ondulatorului! Acesta 
trebuie sa fie mai mare decat 
buclele, cu aproximativ 2 
cm in cazul buclelor fine si 
3 cm in cazul celor pierdute. 
Foloseste ondulatorul in 

partea superioara a fetei si in 
jurul ei si vei avea un aspect 
fresh in doar cateva minute!

Spray-urile cu sare, 
produsele cu silicon iti usuca 
parul! Incearca sa iti hidratezi 
parul, facandu-ti o masca 
de par, saptamanal! Acest 
lucru va ajuta de asemenea, 
sa evitati situatiile in care 
parul se increteste! Folositi 
o masca de par care sa 
contina aceleasi ingrediente 
mentionate anterior (de la 
balsam), cuprindeti tot parul, 
acoperiti-l pentru 10 minute, 
apoi clatiti-l!
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TIP DE PAR

→ PENTRU PAR CRET

acest tiP de Par, are 
nevoie de umiditate pe 
toata lungimea lui, de la 

radacini si pana la varfuri. Pentru 
un par relaxat, trebuie ales un 
balsam usor sau leave - in. Avem 
in vedere de asemenea, ca buclele 
sa nu aiba greutate si sa traga 
in jos parul, in acest sens fiind 
indicata folosirea sampoanelor si 
balsamelor fara silicon.

Inainte de a sampona, este 
indicat periatul de la capete inspre 
radacini! Periatul este binevenit 
seara inainte de culcare, pentru 
a avea o misiune mai usoara in 
cursul diminetii!

Trebuiesc evitate produsele 
de ingrijire pe baza de petrol, 
deoarece, in timp, acestea fac 
parul mai rigid. Pentru a hrani 
parul si a-l avea neted, folositi ulei 
de masline sau ulei de nuca de 
cocos; acest lucru poate fi util de 

asemenea, in cazul in care va 
doriti tranzitia de la un aspect 
relaxat, la unul natural.

Folosirea ondulatorului sau 
a placii trebuie facuta cu mare 
atentie, de aceea este indicat ca 
temperatura sa poata fi reglabila! 
Temperaturile mari pot provoca 
arsuri parului, asa ca mare 
atentie la tentatia de a mari 
temperatura!

Varfurile despicate strica 
buclele, astfel ca taierea lor este 
necesara o data la sase sau opt 
saptamani.

Majoritatea ne pieptanam cand avem 
parul umed; partea neplacuta e ca 
pierdem par si atunci. Cand parul 

este umed, isi pierde din vigoare, lucru care duce 
la ruperea firelor si/sau despicarea lor. Pentru 
a evita pe cat posibil acest lucru, iata ce putem 
face:

1 descurcati parul folosind o crema sau 
ser care inmoaie firele si le face si putin 

alunecoase, astfel incat sa nu fie agatate de perie 
sau pieptene

2 foloseste-ti degetele pentru cazurile cand 
parul este foarte foarte incurcat sau un 

pieptene cu dinti foarte rari.

3 lasa-i parului un timp de aproximativ 10 
minute sa se usuce de la sine si niciodata sa 

nu folositi pieptenele mai devreme de 10 minute, 
cand parul este foarte fragil.

4 periajul trebuie facut cu un pieptene cu 
dinti rari si mari prin intermediul miscarilor 

scurte. Se incepe de la capete, pana se ajunge la 
intreaga lungime a parului.

5 instrumentele de ingrijire ale parului sunt 
facute pentru a te ajuta, asa ca foloseste-le! 

Exista perii speciale pentru parul umed, cu peri 
subtiri si flexibili; anumite perii de par, au o 
scobitura in interior care functioneaza ca un 
difuzor de aer: in momentul perierii, aerul trece 
prin perie, uscand firele.













Model: Mihaela loredana
Foto : FaMost
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sanatate

miscare pentru sanatate
un exercitiu Foarte Bun pentru a Fi in Forma Fizica si mentala, este alerGatul! din pacate, putem intampina situatii in 

care alerGatul ne poate da Batai de cap, mai ales din cauza predispunerii la accidente. din Fericire, avem numeroase 
solutii indoor care ne pot ajuta sa preintampinam aceste situatii si mai mult decat atat, sa ne crestem rezistenta.

Nu poti alerga
din cauza ca iti este
frica sa nu te accidentezi?
Mersul pe bicicleta 
si inotul iti intaresc 
muschii, inclusiv cei 
ai inimii; creste de 
asemenea, rezistenta 
tendoanelor si este creat 
un echilibru muscular la 
nivelul picioarelor.

Un bun alergator stie ca
sanatatea inimii este
foarte importanta! 
Exercitiile Pilates 
imbunatatesc prin 
intermediul exercitiilor 
specifice, rezistenta si 
puterea muschilor inimii. 
Se dezvolta flexibilitate, 
echilibru si rezistenta 
interioara, care
ajuta corpul la o pozitie
de alergat corecta.

Foarte multi dintre 
cei care alearga sau 
fac miscare, o fac doar 
cu gandul la locul de 
munca, ceea ce nu este 
cel mai indicat. Incercati 
sa gasiti un echilibru 
intre monologurile 
interioare si activitatile 
fizice relaxante, miscarea 
prin interemediul orelor 
de dans gen Zumba, 
sunt cele mai potrivite in 
acest sens.

Multi dintre cei care 
practica joggingul,
au parte de intinderi, 
entorse, accidente 
musculare, toate acestea 
taindu-ti din entuziasm. 
Solutia? Incearca yoga! 
Vei beneficia de mai 
multa flexibilitate cu 
ajutorul exercitiiilor, 
creandu-se un
echilibru si o simetrie la 
nivelul corpului.

Daca iti doresti sa
ai brate mult mai bine
definite, ai putea sa 
incerci sa practici boxul! 
Pe langa o tonifiere 
si o bine definire a 
muschilor, vei avea 
parte de o crestere a
rezistentei acestora; 
foarte indicat si ca 
exercitiu cardio.

1

3

2

4 5
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miscare pentru sanatate
SFATURI PENTRU UN 
S P R I N T  CORECT

→ In momentul in 
care alergi cu viteza, 
mainile nu trebuie 
sa treaca mai sus de 
obraji sau mai jos de 
fund. Miscarile trebuie 
sa fie relativ scurte, 
pentru a imprima forta 
alergatului.

→ Pregatirea inaintea 
alergatului trebuie 
sa includa o alergare 
usoara, sarituri cu 
genunchii la piept, 
cateva genoflexiuni, 
toate cu rolul de a 
pregati muschii si 
incheieturile pentru 
effort.

→ In timpul alergarii, 
bratul trebuie sa fie 
intr-o pozitie de 90 de 
grade pe langa corp, 
pentru a te propulsa cu 
eficienta. In acelasi timp, 
corpul este mentinut in 
echilibru si ajuta capul 
sa aiba o pozitie corecta 
si focusata pe un punct 
fix.

→ Incercati sa va 
atingeti scopul 
completand seturi de 
sprinturi de 50 si 100 de 
metri, iar in momentul 
in care plecati de pe loc, 
priviea nu trebuie sa 
fie in pamant! Privirea 
trebuie sa fie mereu 
inainte, antrenand 
corpul sa aiba aproape 
aceeasi putere pe toata 
perioada alergatului.

http://famost.ro
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MINGE DE STABILITATE

incalzirea inainte de a 
alerga, este la fel de 

indicata ca si intarirea 
si cresterea rezistentei 
muschilor solicitati in 
timpul alergarii. Folosita 
corect,  mingea de 
stabilitate poate avea un 
efect foarte bun in cresterea 
rezistentei musculare, 
ajuta la conturarea unui 
abdomen perfect lucrand 
in acelasi timp si muschii de 
pe spate, creste stabilitatea 
posturala, iti intinde 
musculatura, te ajuta sa 
pierzi in greutate.

ANTRENOR PERSONAL

in cazul in care va doriti 
progres sau ceea ce faceti 

sa fie facut corect, puteti 
sa va angajati un antrenor 
personal. De retinut 
este faptul ca, acesta ar 
trebui sa aiba cunostinte 
destul de bune vis a vis 
de anatomie si fiziologie, 
astfel ca, nu ar fi rau sa 
discutati cu mai multi 
antrenori, inainte de a lua 
o decizie.

SALA DE 
ANTRENAMENT

nu, nu trebuie sa 
investesti in sala, ci doar 

sa iti faci un abonament, 
mai ales ca nu toate 
sezoanele sunt prietenoase 
cu alergatul! Vremea rece 
si vremea foarte calda, 
pot avea efecte neplacute 
asupra noastra! In schimb, 
o sala de sport/fitness, bine 
aerata si bine echipata, iti 
poate oferi multe lucruri 
bune, de la benzile de 
alergat si biciclete, pana la 
greutati de ridicat, samd.

GANTERE

acestea iti pot creste 
rezistenta musculara 

in timp si iti poti antrena 
foarte multe grupe de 
muschi: bratele ferme te 
ajuta sa alergi, oferindu-
ti forta necesara sa te 
autodepasesti. Mai adauga 
faptul ca vei pierde grasimi, 
oasele ti se vor intari, iti vei 
proteja inima si vei avea 
parte de sani mai fermi!

O AGENDA-JURNAL

in care sa iti treci 
programul de 

antrenament! O evidenta 
a traseului, a distantei 
alergate, cum te-ai simtit 
dupa alergat, progresul 
constatat, sunt doar cateva 
din lucrurile asupra carora 
poti tine o evidenta. Aceste 
lucruri te pot ajuta sa te 
cunosti mai bine si sa-ti dai 
seama de potentialul tau! 
Chiar si daca ai suferit vreo 
intindere sau un accident 
de la efort, poti vedea cat 
timp ii ia corpului sa isi 
revina si cand poti reveni la 
parametri normali.

Din punct de vedere practic, alergatul este este una dintre cele mai bune si la indemana solutii 
pentru a fi in forma. Din punct de vedere finaciar, este la fel de avantajos: nu ai nevoie decat 
de o pereche pantofi de sport si o imbracaminte sportiva (cand este cald, lucrurile se simplica). 

Insa, un echipament nou sportiv cumparat, te poate motiva mai mult! Studiile au demonstrat ca 
atunci cand faci o astfel de investitie, te mobilizezi sa-ti maximizezi eforturile si performanta. O 
reimprospatare a “coltului sportiv” poate fi extrem de motivant si folositor.

IN CE AR TREBUIE SA INVESTESTI? IATA O LISTA ELEMENTAR A!

CAT NE
COSTA

SA ALERGAM ?

http://famost.ro
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aca ai prins gustul si placerea 

de a alerga, probabil te intrebi 

daca ar fi bine sa alergi in fiecare 

zi! Aici intervin modul de viata 

al fiecaruia, adaptabilitatea si 

rezistenta organismului, modul 

de alimentatie si lista poate 

continua. Daca dupa o perioada 

(exemplu: o luna) simti nevoia ca trebuie sa 

maresti distanta parcursa sau sa iti intensifici 

efortul, atunci, fa acest lucru! In cazul in care, 

dupa cateva sedinte in care ti-ai marit efortul, 

totul e ok, te simti bine, relaxat si nu extenuat, 

atunci probabil ca ai luat decizia buna.

ciTesTe mai jos, ce ar Trebui sa iei in considerare 

inainTe de o decizie in acesT sens! 

D

daca alerg
ESTE IN REGULA

IN FIECARE ZI?

» » STABILESTE-TI 
OBIECTIVE REALISTE!

Inainte de a plusa cu 
zile, defineste-ti bine 

obiectivele, pentru ca 
anumite lucruri le poti 
face inutil! Aici nu se 
aplica cu cat mai mult, 
cu atat mai bine, ci 
eficienta!

» » DA-I TIMP 
ORGANISMULUI SA 
SE ADAPTEZE!

Este foarte important 
ca alergatul/ efortul 

fizic regulat, sa nu fie 
facut haotic! Dupa efort, 
corpul tau are nevoie 
sa se recupereze, asa 
ca, da-i timp: celulele 
corpului reactioneaza 
diferit si au nevoie de 
diferite intervale de 

timp, de la persoana 
la persoana! Retine de 
asemenea, ca un efort 
extra, cere mai multe 
resurse, de la oxigen la 
substante nutritive, care 
au nevoie sa ajunga 
in timp real si cat mai 
eficient la muschi.

» » NU MARI 
EFORTURILE INAINTE 
DEVREME! 

Intr-adevar, intri intr-o 
anumita rutina de 

alergat, esti obisnuit sa 
intensifici efortul! Dar, 
ai mare grija: daca nu 
vezi anumite lucruri 
la suprafata, asta nu 
inseamna ca ele nu 
se intampla! De aici, 
surprizele neplacute: 
tendinita, ruperi 
musculare, fracturi, etc.

» » CAUTA-TI 
ALTERNATIVE!

Ai putea sa mergi la 
inot sau sa practici 

o activitate aerobica, 
pentru a iesi din 
monotonia alergatului! 
Sunt binevenite si 
reprezinta de cele mai 
multe ori o alternativa 
inspirata, deoarece iti 
antreneza si alte parti 
ale corpului, poate mai 
putin solicitate cand 
alergi. Mai mult decat 
atat, le oferi si muschilor 
o binemeritata pauza.

» » ASCULTA-TI 
CORPUL! 

E foarte important 
ca atunci cand 

simti ca ceva nu este 
in regula cu corpul 

tau, sa ii dai ascultare! 
Mai micsoreaza putin 
distanta alergata, scade 
nivelul intensitatii, iar 
daca te simti foarte 
obosit, inlocuieste 
alergatul cu o plimbare!

» » ADAUGA 
GREUTATI!

Antrenamentul cu 
greutati doua zile 

pe saptamana, creste 
puterea muschilor, 
imbunatateste 
performanta si reduce 
riscul accidentelor 
musculare (si nu numai). 
Indiferent ca faci 
aceste exercitii acasa, 
simplu, sau le faci mai 
elaborat intr-o sala 
de antrenament, vei 
resimti beneficiile in cel 
mai scurt timp.

DE CE
MAINILE
imi obosesc asa 

repede

CAND ALERG?

Cand alergi, 
corpul tau are un 
comportament 

asemanator efectului 
de domino! Cand 

fortezi, pui presiune 
pe tot ce este 

angrenat in alergare: 
tensiunea provocata 
de efort, ajunge de 

la gat la umeri, apoi 
coboara in partea 

superioara a bratelor 
si in final, in partea 
din spate a bratelor.

 Pentru a preveni 
pe cat posibil acest 
lucru, inainte de a 
alerga, intinde partea 
superioara a corpului 
pentru a elibera orice 
tensiune. Fa cateva 
exercitii "clasice" cu 
mainile, rotindu-le, 
intinzandu-le in 
lateral si deasupra 
corpului.
 Cand alergi, 
incearca sa tii gatul 
si umerii cat mai 
relaxati, iar bratele 
trebuiesc miscate cat 
mai aproape de corp! 
Din cand in cand, in 
timpul alergarii, mai 
scuturati bratele.
 Nu in ultimul 
rand, antrenati-va 
suplimentar muschii 
bratelor pentru le 
creste rezistenta!
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minutul de arta

Dupa mai multe incercari de a expune la celebrul 
salon, toate soldate cu un esec categoric, abia in anul 
1867, juriul ii accepta tabloul intitulat “Lise cu umbrella”, 
cu care s-a inscris la expozitia oficiala. Tabloul o reprezinta 
pe lise trehot, pe atunci prietena si muza artistului. 

In anul 1870, izbucneste razboiul franco-prusac, 
iar Renoir este mobilizat, desi nu participa in mod activ 
pe front. Dupa demobilizare, in 1871, Renoir se intoarce 
la pictura, alaturi de Monet, Sisley, Pissarro si Manet, 
cu care picteaza impreuna in imprejurimile Parisului, 
la Argenteuil sau Fontainbleau. In 1874, are loc una 
dintre principalele expozitii a impresionistilor , dupa 
ce acestia, respinsi de catre juriul Salonului fondeaza 
societatea “Societe des artistes”, expozitie datorita careia, 
Renoir ajunge in atentia unor colectionari care incep sa 
se intereseze de pictura impresionsta. Printre acestia, se 
numara si sotii Charpentier, care il incurajeaza pe Renoir in 
munca sa si mai mult decat atat, il prezinta unor oameni 
influenti si de rang inalt, care ii comanda portrete.

In 1879, este expusa la salon panza care o 
reprezinta pe doamna Charpentier impreuna cu copii sai, 
pictura cu care obtine un mare succes si care ii asigura 
suportul financiar care ii va permite sa faca multe calatorii 
in anii urmatori (Algeria, Italia si mai ales in sudul Frantei - 
loc in care se va si stabili la maturitate).

Pe masura inaintarii in varsta, Renoir este chinuit 
tot mai mult de o paralizie partiala si de o forma grava de 
reumatism, insa asta nu-l impiedica sa nu picteze pana la 
ultima suflare, gasindu-si sfarsitul la 2 decembrie 1919 la 
Collettes, langa Nisa. 

Pictata de catre Monet si Renoir ca un manifest 
al impresionismului, lucrarea care devine una dintre 
capodoperele lui Renoir: “La Grenouillere -1869” (59 per 
80 cm, Muzeul Puskin, Moscova), aduce in prim-plan, un 
loc foarte frecventat de relaxare pentru cei din clasele 
mai modeste, situat pe o insula de mici dimensiuni din 
apropierea Parisului.

Unul dintre cei mai importanti reprezentanti ai picturii impresioniste este si 
PIERRE-AUGUSTE RENOIR. Acesta s-a nascut la 25 februarie 1841, la Limoges, urmand 
sa-si petreaca copilaria la Paris, intr-un cartier apropiat de Louvre. Talentul sau pentru artele 

frumoase - care nu se rezuma doar la pictura, ci si in domeniul muzicii, este descoperit de timpuriu, iar 
parintii sai, desi de conditie modesta, il incurajeaza in acest sens.

Inca din copilarie si adolescenta, incepe sa-si castige proprii bani din pictura pe portelanuri, 
evantaie sau jaluzele, iar la 19 ani, devine elevul lui Gleyre, in atelierul caruia, ii cunoaste si pe ceilalati 
impresionisti: Monet, Sisley sau Bazille. Insa cel mai important moment al carierei, are loc in anul 1862 
cand este admis la aCademia de aRte FRumoase.

Auguste RenoiR
(1841-1919)

Umbrellas
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Renoir picteaza trei variante ale 
aceleiasi teme, in primele doua iesind in 
evidenta personajele aflate pe insula - acesta 
dand impresia ca se scufunda in apa ce 
o inconjoara, in schimb in cea de-a treia 
varianta, insula este pictata din alt unghi, 
accentul cazand pe insula propriu-zisa, 
vazuta ca un tot unitar, detaliile privitoare la 
personaje devenind nesemnificative. 

Ca de - a doua mare capodopera a 
lui Renoir, este definita de opera ce poarta 
numele “Drum printre ierburi-1873” (59 
per 74 cm, Muzeul Orsay, Paris), tablou 
ce reprezinta un peisaj, tema favorita a 
impresionistilor, pentru ca acestia au fost 
cei care au schimbat viziunea oamenilor 
asupra naturii si modalitatea de a o traspune 
cu ajutorul culorii pe panza. Tabloul arata 
privitorului un camp inverzit si o femeie 
care se plimba cu un baietel, acestia fiind de 
fapt sotia lui Monet - Camille si fiul lor, Jean. 
Renoir isi picteaza personajele altfel decat 
prezinta natura, siluetele acestora fiind mult 
mai expresive, pentru ca foloseste trasaturi 
de penel mai putin domoale, care duc la 
neuniformizarea texturii, lucru rar intalnit in 
operele viitoare ale artistului. 

Tot din categoria operelor 
experimentale, face parte si lucrarea 
intitulata “Leaganul - 1876” (92 per 73 
cm, Muzeul Orsay, Paris), lucrare ce este 
“construita” in jurul unui ax central, dat de 
leaganul in care se da o tanara imbracata 
intr-o rochie alba cu funde albastre. 
Pictat cu trasaturi de penel scurte, tabloul 
este inundat de lumina, ceea ce uneste 
personajele si mediul, pe rochia fetei, lumina 
zilei fiind redata printr-un joc de lumini si 

umbre, folosind din paleta cromatica, nuante 
calde de albastru, roz si galben, in timp ce 
pe sacoul albastru al barbatului, sunt folosite 
tonalitati mai reci de verde sau violet.

La fel de plin de lumina, prezenta 
in toate formele ei plastice, este si tabloul 
“Moulin de la Galette -1876”  (131 per 173 
cm, Muzeul Orsay, Paris), lucrare care  datorita 
modului ei de reprezentare a manierei de 
lucru a impresionistilor, face din ea, o alta 
capodopera al acestui curent artistic.

Renoir a pictat atent personajele 
din prim - plan - conferindu-le o mare 
expresivitate prin trasaturi de penel scurte si 
rapide, dandu-ne impresia ca putem urmari 
intamplarile ca prin sticla si mai mult decat 
atat, cum spunea in 1877 Georges Riviere, 
“acest tablou reprezinta o secventa a istoriei, 
o perla a reprezentarii Parisului”. Principalul 
grup de personaje din tablou este alcatuit 
din trei barbati si o mama cu fiica ei, iar in 
partea dreapta, in umbra, danseaza perechi. 
Imaginea reda si concentreaza ca o oglinda, 
atmosfera viziunii care da adancime operei, 
in timp ce muzica, conduce personajele 
catre lumina care strabate intrega scena si 
care da profunzimea atat de cautata de toti 
reprezentantii impresionismului.

Una dintre operele din perioada de 
tranzitie a lui Renoir este “Umbrelele -1881” 
(180 per 115 cm, National Gallery, Londra), 
unde personajele din partea dreapta a 
picturii, sunt redate conform regulilor 
impresionismului si in care imbracamintea, 
chipurile si palariile aproape ca vibreaza in 
lumina ploioasa. In schimb, partea stanga a 
tabloului, are un cu totul alt caracter, pentru 

ca aici, figurile masculine si feminine sunt 
redate mai precis, intr-un mod mult mai 
expresiv. 

Cand, in 1881 picteaza tabloul 
“Umbrelele”, Renoir este inca adeptul 
impresionismului, insa la final, el nu mai 
apartine niciunui curent, astfel fiind data  
posibilitatea artistului sa continue sa 
expermenteze pentru a - si gasi propriul 
drum al expresivitatii si al tehnicii picturale. 

Si deoarece Renoir este adeptul 
schimbarii, catre finalul vietii isi modifica 
din nou paleta cromatica, revenind la 
contururile blande, exprimate in cel mai 
desavarsit mod cu putinta de pictura “Lectia 
de muzica - 1892” (116 per 90 cm, Orsay , 
Paris), opera in care se ingemaneaza intr-un  
mod cat mai subtil, tonalitatile de brun, 
galben ocru, verdele smarald si nu de putine 
ori, albul si negrul - care domina culoarea 
rosie. In tablou, universul coloristic al 
salonului, este in armonie deplina cu hainele 
personajelor, deoarce pictorul executa opera 
in trei etape, in prima, desenand formele 
pe fond alb, apoi modelandu-le cu aceleasi 
culori folosinte din abundenta, pentru ca 
tusa finala sa fie accentuata prin scoterea 
in evidenta a notelor importante, care in 
viziunea pictorului “trebuie sa se sudeze”.

Dincolo de experimentul in arta, 
Renoir ramane pentru posteritate pictorul 
bucuriilor vietii, acel artist care nu si-a putut 
imagina in operele sale scaldate in lumina, 
altceva decat oamenii obisnuiti prinsi in  
momentele fericite ale vietii lor trecatoare, 
dar atat de inaltatoare in simplitatea si 
exuberanta lor.

minutul de arta

La Grenouillère

Le Bal au Moulin de la Galette

Nusha Davilla
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recomandari

SSerialul MARCO POLO  a 
fost primit foarte bine de public, 
actiunea urmarind aventurile 
exploratorului la curtea imparatului 
mongol Kublai Han (nepotul lui 
Ginghis Han) in timpul secolului al 
XXIII-lea. Primul sezon (10 episoade 
cca 60 min) a avut avut premiera 
pe Netflix in data de 12 decembrie 
2014, cel de-al doilea sezon fiind 
anuntat peentru anul in curs (tot cu 
10 episoade).

Genul serialului este drama, 
fantezie istorica, a fost scris si 
creat de John Fusco si produs de 
The Weinstein Company. Rolul 
lui Marco Polo este interpretat de 
Lorenzo Richelmy, Kublai Khan 
este interpretat de Benedict Wong, 
cancelarul Chinei de Sud - Jia Sidao 
interpretat de Chin Han; filmarile 
serialului au avut loc in Italia, 

Kazahstan, Malaezia.

Cu un buget mai mult decat 
generos - 90 de milioane de dolari 
si rivalizand la acest capitol cu 
Game of Thrones produs de HBO, 
Marco Polo ne prezinta o poveste 
in care se impletesc foarte bine 
intriga, lacomia, tradarea, ambitiile 
personale. Privirea ne este incantata 
de lupte cu sabii, vestimentatii 
exotice, palate imense, majoritatea 
vazute prin ochii exploratorului 
Marco Polo.

Este de apreciat dorinta 
realizatorilor pentru autenticite, 
in detrimentul anumitor aspecte 
comerciale, poate si de aceea 
anumite site-uri, publicatii, nu au 
fost prea generosi cu notele. Cu toate 
acestea, Marco Polo este un serial 
foarte bun, captivant si care merita 
toata atentia telespectatorilor.

Istoricii afirma ca filmul 
este 20% realitate si 
80% fictiune, insa exista 
mari sanse ca Marco 
Polo sa fi ajuns in Asia.

Marco Polo concureaza 
cu Game of Thrones in 
ceea ce priveste bugetul!

Kublai Han a fost la fel 
de bun in batalii ca si 
Ginghis Han.

Jia Sidao

Benedict Wong

Lorenzo Richelmy
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