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13 - un numar, care in functie de 
coincidente poate fi catalogat ca norocos 
sau ghinionist ... sau doar poate, ca 
un numar obisnuit, fara o semnificatie 
aparte. Pentru noi insa, 13 este o 

contorizare a ceea ce am inceput in 2014 in luna aprilie 
cand s-a nascut aceasta revista.

Ghinion sau noroc - nu stim, ceea ce este insa 
palpabil, se afla acum, aici, in aceasta editie, si acest lucru 
este cel mai important in momentul de fata. Am parcurs un 
drum presarat cu obstacole, sacrificii, dezamagiri, bucurii, 
momente frumoase, oameni deosebiti, un drum in care 
cuvantul “evolutie” ne-a fost calauza.

Astfel, la ceas aniversar, va invitam la dans 
prin intermediul imaginilor cu doi tineri talentati de 
performanta, dupa care continuam cu o plimbare prin 
Dresda, facem o calatorie in timp pentru a vizita Casa 
Serfioti si pentru a admira tablourile lui Manet. Pentru ca 
aceasta calatorie sa fie confortabila, ne imbracam cu blugi, 
dam o nota eleganta purtand bijuterii in trend, dar si luam 
in considerare sfaturile unei specialiste; daca am obosit, 
ne putem bucura de beneficiile ceaiului verde in timp ce 
ascultam povestea de succes a unei doamne ambitioase, 
citind o carte din vanilie si ciocolata sau culegand flori de 
mucigai. Si cum sanatatea este importanta, vom afla lucruri 
interesante si utile despre alergii, vom avea grija ca tenul 
nostru sa fie perfect, ne vom hotari de care parte suntem 
in batalia frumusete vs. sanatate si vom incheia calatoria 
noastra intr-o alergare usoara.

Acestea fiind zise, va dorim lectura placuta si sa aveti 
o luna aprilie cat mai reusita, impreuna cu toate urarile de  
bine pana data viitoare!



si inselaciuni

De-a lungul timpului, aceste tipuri De 
escrocherii au luat Diverse forme, aDaptate 
zilelor noastre si Din pacate pentru foarte 
multi, s-au bucurat De o mare creDibilitate.

Se profita de slaba informare a 
“victimelor” - cu toate ca internetul iti 
poate oferi multe informatii, sunt prezentate 
scenarii nerealiste care te pot incanta si iti 
pot incita imaginatia (si asta chiar daca nu 
ai calitati de model) si ce este mai rau, e ca 
justifica acest efort al lor, prin compensatii 
finaciare pe care vi le cer.

Foarte multe scoli si agentii de modelling 
care practica aceste inselatorii, nu apar 
in fata legii ca firme care comit inselatorii 
si asta din cauza ca justifica tot ceea ce 
va invata: cum sa defilati pe scena, sfaturi 
de nutritie si de ingrijire a pielii, va fac 
fotografii. toate acestea, pe banii vostri! 
Intr-adevar, platiti niste servicii, dar pentru 
ce? Ei nu pot sa va promita ca dupa o astfel 
de investitie, care poate ajunge in timp la 
o suma considerabila, va pot gasi un loc 
de munca in conformitate cu efortul depus 
si investitiile financiare. Ca model, esti 
incurajat de ei ca poti obtine mult mai mult.

Cu siguranta ar fi mai cinstit sa existe 
transparenta intre scoala/agentie si cele 
care isi doresc sa ajunga modele. Ar trebui 
sa fie cunoscut cum ajuta in mod concret 
activitatile desfasurate si sa nu fie vandute 
iluzii, si in mod special, sa nu fie vandute 
celor care nu au aproape nicio sansa reala 
pentru a reusi in acest domeniu.

Mai mult decat atat, intr-o perioada in 
care - cu ajutorul internetului, avem acces la 
foarte multe informatii, Doar comoDitatea ne 
poate impieDica sa fim pacaliti!

m
ulte asa zise agentii de modelling nu 
sunt de fapt agentii de modelling, 
ci niste noname-uri, formate dintr-
un grup de persoane, care profita 
si exploateaza emotiile si portofelul 
unora dintre noi.

modelling
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Model de Top
COURTNEY SHALLCROSS

In pofida faptului ca nu a avut experienta in modelling, Shallcross 
a dovedit o versatilitate extraordinara in exprimarea emotiilor in fata 
camerei. Unul din secretele care o ajuta, este probabil faptul ca detine o 
licenta de pilot profesionist de aviator - fapt care ii da incredere, impreuna 
cu o atitudine si o perspectiva pozitiva asupra vietii.

A crescut de la prezentare la prezentare, de la un sezon la altul, fiecare 
experienta pe scena, aducandu-i plusuri si evolutie. 

• A fost descoperita 
intamplator (chiar 
daca nu se gandise 
niciodata la o cariera 
in aceasta industrie), 
datorita faptului ca 
pierduse avionul 
cu fratele sau, cand 
mergea sa isi viziteze 
familia in Houston.
• Familia a incurajat-o 
foarte mult in timpul 
scolii - dat fiind 
faptul ca era inalta  
comparativ cu ceilalti 
colegi si a reusit sa 
faca dintr-un minus, un 
lucru pozitiv.

Courtney Shallcross este un model american 
in varsta de 23 de ani. Originara din 
Pittsburgh - Pennslyvania, Shallcross are 

un aspect seducator si caracteristici feline. Si-a 
facut debutul in sezonul toamna - iarna 2013, avand 
prezentari in spectacolele antonio Berardi, reem 
aCra, emporio armani, Comme des GarCons, 
marC JaCoBs, louis vuitton, martin marGiela, 
J. W. anderson, osCar de la renta, sa.

inaltime: 180
PiePt: 81
talie: 61
solDuri: 86
marime Picior: 39
culoare Par: blonD inchis

culoare ochi: albastri

Este foarte pofticioasa, neputandu-
se abtine, mai ales cand ia contact cu 
traditiile altor tari, calatoriile si contactul 
cu oamenii din industria modelling-ului 
fiind lucrul pe care il adora cel mai mult.

Acorda o foarte mare atentie 
dormitului, ia vitamine si se 
fereste de imbolnaviri, toate 
acestea coroborate cu o atitudine 
pozitiva si relaxata. Nu are 
rabdare si crede ca atunci cand se 
inchide o usa, alta se 
deschide.

Ii place foarte 
mult sa reuseasca aterizari foarte 
line cand piloteaza; a practicat 
voleiul timp de 6 ani.

Ii place sa se imbrace simplu, 
cu haine care sa ii accentueze 
forma corpului si in culori neutre, 
alb, negru; nu o intereseaza daca 
e plictistor.

Are contracte incheiate cu 
Muse Management 
- new York, Women 
Management Paris 

- Paris, Monster Management - 
milan, Uno Models - barcelona, 
Modelwerk - hamburG.

ce trebuie sa se 
intample, se intampla

http://famost.ro
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 Avera Make-up Artist

C
a formatori de opinie in privinta modei, avem datoria de 
a orienta gustul estetic al tinerelor tocmai catre niste figuri 
reprezentative, adevarate modele de la care sa se poata 
imprumuta elemente de stil care, combinate cu personalitatea 
individuala a fiecareia, sa asigure mixul perfect pentru o 

aparitie reusita. De la Alexandra, dorind sa aflam cum isi defineste stilul, 
am aflat ca incearca sa si-l pastreze cat mai spre minimalist, ca nu ii place 
sa poarte accesorii in mod deosebit si ca, uneori, este adepta tinutelor cu 
linii masculine. ”Nu imi plac culorile, ma imbrac foarte des in negru, 
mai ales ca job-ul imi impune acest lucru. Oricum, negrul este si va 
ramane in continuare o alegere eleganta, in care nu poti da gres”, 
afirma ea.

 Intrebata fiind care sunt magazinele de unde isi achizitioneaza cele 
mai multe articole vestimentare, aceasta ne-a spus ca face shopping 
din Zara, H&M si chiar din outleturi, unde gaseste piese Asos sau Rivers 
Island. Interesant este faptul ca, de o vreme incoace, ea a inceput 
sa lucreze cu diferiti croitori care ii fac piese unice, reprezentative 
stilului ei. Noi credem ca este o idee buna, mai ales ca nu intotdeauna 
magazinele vin cu cea mai variata oferta, iar riscul de a regasi tinuta ta 
si pe alte fete este destul de mare.

Ce ne place la Alexandra este faptul ca, pe blogul ei, vine 
saptamanal si cu alternative de machiaj, dand sfaturi si impartasind 
secrete celor care doresc sa fie la fel de stralucitoare ca ea. 

Asadar, a fi la curent cu postarile ei inseamna a tine pulsul modei 
si al frumusetii, in incercarea fiecareia dintre noi de a face un pas 
inainte pentru a-si imbunatati imaginea.

Nume: alex anDra molDovan .  Blog: the fa shion creeD . Pasionata. Surprinzatoare. 
Radioasa. Genul de fata dupa care siiigur intorci capul pe strada sau oriunde o vezi, fiindca te 
inspira, fiindca e diferita, fiindca isi poarta cu naturalete atuurile. Deviza ei: ”Keep it simple!” 

 PRINTRE BLOGURILE DE MODA

 din romania (vI)

http://famost.ro
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primavaramust have

1
 BLUZA ALBA

1
 TRICOTAJ

3
  PANTALONI DENIM

3
 JEANSI SCURTI

 SANDALE GLADIATOR

2 gratie faptului ca sunt in 

trend, avem acum toate 

motivele sa imbracam 

practicii blugi

▶

practici si in trend, 

gadiatorii reprezinta 

alegerea perfecta a 

acestui sezon

▶

bluza alba 

si putin 

larga, ofera 

libertate si 

romantism 

▶

blugii scurti: practici, sex 

appeal, tendinte actuale, o 

alegere perfecta

▶

▶ tricotajele printate inspirate din anii 

‘70 in varianta actuala, aduc putin 

romantism in tinuta

 BOY BLAZER

2

▶ este in trend, iar 

daca doriti mai multa 

feminitate, completati cu o 

geanta de mana pe masura
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 despre ALERGII

Cele mai multe mesaje primite pe adresa 
de e-mail sunt legate de alergii, asa ca am ales sa 
vorbim despre acest subiect. 

n mediul inconjurator, exista un 
numar mare de substante care 
pot cauza reactii alergice, de la 
simptome banale la afectiuni severe 
care pot slabi organismul, unele 
chiar cu riscuri majore. Alergiile 
sunt rezultatul interactiunii 

fiziologice si biochimice dintre organism si mediu, 
inclusiv alimentele, aerul pe care il respiram sau 
hainele pe care le imbracam.

Alergia este un raspuns neadecvat al 
sistemului imunitar la o substanta care in mod 
normal, nu este daunatoare. La unele persoane, 
sistemul imunitar identifica gresit substantele 
netoxice ca fiind invadatori, ceea ce provoaca reactia 
globulelor albe, creand in organism dereglari mai 
mari decat produc invadatorii. Astfel, raspunsul 
alergic devine o boala in sine.

Alergiile afecteaza calitatea vietii, 
productivitatea la locul de munca sau acasa, 
studiile scolare sau randamentul sportiv. Pot genera 
boli secundare cum sunt infectiile de ureche sau 
sinusuri. Factorii emotionali, ca stresul si supararea, 
pot agrava alergiile, in special daca sistemul imunitar 
nu functioneaza normal.

Raspunsul tipic alergic este congestia 
nazala, tusea, iritatia gatului, mancarimile, respiratia 
scurta, durerea de cap, oboseala, urticaria si alte 
feluri de iritatii ale pielii. Cei mai comuni alergeni 
sunt polenul, praful, unele metale (in special 
nichel), cosmetice, lanolina, acarienii din praful din 
casa, parul de animale, veninul de insecte, unele 
medicamente obisnuite (acid benzoic si bioxidul de 
sulf), zgarieturi de animale, substante chimice din 
sapun, detergent de rufe, produse de curatat si alte 
produse chimice, ciuperci microscopice.

CE ESTE ALERGIA?

I

ALIMENTELE PROVOACA CEL MAI DES REACTII ALERGICE! 

Da, ati citit bine! Exista o diferenta intre alergie alimentara 
si intoleranta alimentara.

O persoana cu intoleranta alimentara nu este capabila sa digere si sa 
proceseze corect alimentul (de obicei din cauza ca ii lipseste o enzima sau 
mai multe). Alergia este o afectiune profund individuala si nu exista o lista 
definitiva a alimentelor ”bune” si ”rele”.

Este important in primul rand sa consumati 5 portii de fructe si legume 
pe zi, pentru a mentine un consum constant ridicat de antioxidanti. O dieta 
bogata in antioxidanti si acizi grasi omega-3 proveniti din pestele gras este 
antiinflamatorie si reduce reactia organismului la alergeni. ATENTIE! Pestele 
afumat poate fi un declansator de alergie!

Pentru a ameliora echilibrul acizilor grasi, reduceti aportul de ulei de 
floarea soarelui si din alte uleiuri din seminte, din margarina sau alimente 
prajite si inlocuiti-le cu ulei de masline si produse ce il contin.

Alimente recomandate: avocado, quinoa, seminte de floarea soarelui 
(pentru continutul de magneziu), ceapa rosie, cirese, fructe de padure, mere 
(quercitina), ardei, broccoli, capsuni, citrice (pentru vitamina C).

Alimente nerecomandate: lapte si produse pe baza de lapte, faina, 
paine, biscuit, supe la cutie, bere, cuburi pentru supa, albus de ou, prajituri, 
deserturi, maioneza, peste afumat, crustacee, arahide, caju, pecan, produse de 
soia, amestecuri pentru prajituri si clatite, supa concentrate la cutie, alimente 
procesate sau de tip fast food.

CARE SUNT CAUZELE CARE NE 
PROVOACA ALERGIILE? CE ALIMENTE 
SUNT RECOMANDATE?

AUTOTEST
ALERGII ALIMENTARE

Daca banuiti ca sunteti alergic la anumite alimente, 
un simplu test va poate ajuta sa aflati adevarul. Stati  jos, 
relaxat, cinci minute. Luati apoi pulsul la incheietura mainii. 
Pulsul normal in functie de varsta este :

- - → copii nou-nascuti 100 pana la 160 batai pe minut
- - → copii intre 1 si 10 ani 70 pana la 120 batai pe minut
- - → copii peste 10 ani 60 pana 100 batai pe minut
- - → adulti 60 pana la 100 de batai pe minut
- - → atleti antrenati : 40 pana 60 de batai pe minut

Dupa ce luati pulsul, consumati alimentul pe care il testati  
pentru reactia alergica. Asteptati 20 de minute si luati pulsul din 
nou. Daca ritmul pulsului a crescut cu mult peste 10 batai pe 
minut, eliminati produsul din dieta o luna si repetati testul.

http://famost.ro
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Alergiile sunt destul de greu de  controlat, dar cu putina perseverenta se pot obtine 
rezultate extraordinare. Trebuie retinut ca o terapie cu corticosteroizi si antihistaminice 
nu rezolva problema, ci doar amelioreaza criza. 

Exista produse de origine naturala, care pot ameliora procesul alergic: imortela 
galbena (Helichrysum sp.), la care se adauga maces (Rosa canina) si radacina de 
brusture (Arctium lappa). Se prepara un decoct, prin fierberea  plantelor in parti egale.

Pentru cei mai multi dintre noi, 
FORMALDEHIDA este doar acel 
lichid aromatic care se foloseste 

pentru conservarea specimenelor 
biologice. Putini stim ca in zilele 
noastre, ea se foloseste in mod asiduu 
la fabricarea diferitelor substante, ca 
izolatorii peretilor, cerneala de ziar, adezivi, 
hartie de tapet, lacuri pentru unghii, 
insecticide, motorina, rasini pentru placi 
aglomerate din lemn si pentru restaurarea 
mobilei, covoare sintetice, tesaturi de 
hartie, etc.

Este surprinzator ca se continua 
utilizarea desi se cunoaste ca expunerea 
la aceasta substanta cauzeaza rapid 
mancarimi, eruptii, greturi, dureri in 
piept si astm bronsic la un numar mare 
de persoane.

PLANTE

TRATAMENTE NATURALE

▶ B O S W E L L IA  (Boswellia serrata, cunoscuta si ca 
tamaie Indiana) lucreaza la nivel celular ca sa reduca 
reactia inflamatorie si alergica.

▶ E U C A L I P T U L  si/sau frunzele de cimbru pot fi 
folosite ca sa usureze congestia (aromoterapie)

▶ R A DAC I NA DE G E N T IA NA ajuta la absorbtia 
nutrientilor; un spray nazal salin care contine gentiana 
poate fi folosit la inlaturarea polenului si ajuta la 
prevenirea infectiei. Nu luati gentiana intern in fiecare 
zi mai mult de o saptamana si nu o folositi in timpul 
sarcinii. Daca ati avut probleme cardiovasculare, diabet 
sau glaucom, folositi gentian numai sub control medical.

▶ R A DAC I NA DE L E M N DU L C E combate 
inflamatia alergica (produce un hormon care actioneaza 
ca agent antiinflamator si ajuta la normalizarea 
respiratiei). Nu folositi aceasta planta mai mult de o luna; 
creste tensiunea arteriala iar daca aveti hipertensiune, 
renuntati la ea!

▶ U R Z IC A  reduce inflamatia cavitatilor sinuzale, 
este un antioxidant puternic care ajuta la prevenirea 
pericolului radicalilor liberi si al acceselor de alergie.

▶ BRU ST U R E

▶ SI L I M A R I N

▶ PA PA DIA

▶ G I N KO

▶ H R E A N

SUPLIMENTE
alimentare

FORMALDEHIDA
 alergenul ascuns

QUERCITINA: inhiba eliberarea 
histaminelor fara efecte secundare. 
Folosita impreuna cu extractul 
din frunze de urzica, combate 
stranutul, mancarimea si 
inflamarea cailor nazale.

VITAMINA C: este principalul 
antioxidant din celulele cailor 
respiratorii. Ea sustine sistemul 
imunitar si poate avea efecte 
antiinflamatorii si antihistaminice 
(reduceti doza daca faceti diaree).

ACIDUL PANTOTENIC, (vitamina 
B) reduce congestia nazala. Se 
recomanda in sezonul alergiilor 
chiar daca folositi medicamente 
alopate pentru inlaturarea 
simptomelor specifice. Luati 
suplimentul in timpul mesei.

OMEGA-3 din ulei de peste sau 
seminte de in, poate reduce 
simptomele inflamatorii (consultati 
medicul daca luati anticoagulante).

1

2

3

4
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Ceaiul verde este una dintre cele mai sanatoase bauturi pe care le poti consuma, dar, asta nu 
inseamna ca nu te vei mai imbolnavi! Beneficiile consumului ceaiului verde este in stransa legatura cu 
modul tau de viata: o alimentatie sanatoasa, evitarea fumatului sau eliminarea lui - daca este prezent 
in viata ta, evitarea excesului de alcool, exercitiile fizice.

1 
De exemplu, pentru cei cu sensibilitati severe 
de cofeina, consumul ceaiului verde duce la 
stari de insomnie, anxietate, iritabilitate, greata 
sau chiar probleme stomacale. Consumat cu 
droguri, ceaiul verde poate creste tensiunea 

arteriala si ritmul cardiac, contactul cu anumite plante, 
substante, medicamentatiile pot declansa reactii adverse!

2 
Femeile insarcinate sau care alapteaza, cei cu 
probleme cardiace sau tensiune arteriala mare, cei 
care au afectiuni renale sau hepatice, tulburari de 
anxietate, ar trebui sa evite consumul ceaiului verde 
sau extract al acestora. De aceea, cel mai indicat este 

sa consultati un medic, pentru a vedea daca este in regula sa 
consumati ceai verde.

CONSUMUL CEAIULUI 
VERDE ARE SI EFECTE 
SECUNDARE!

sanatate

aprilie 201512 famost.ro

Unul din marile 
beneficii ale ceaiului verde 
este acela ca nu este foarte 
mult procesat pana in 
momentul in care ajunge in 
casele noastre! Acest lucru 
favorizeaza un continut 
mai mare de catechine 
- antioxidanti care lupta 
si previn deteriorarea si 
imbatranirea celulelor.

Pierdem in greutate? 
Multe stiri, recomandari, 
sfaturi, ne spun ca ceaiul 
verde ajuta pe cei care lupta 
cu kilogramele, dar exista si 
studii care nu aduc dovezi 
in favoarea acestui lucru: 
consumul ceaiului verde, nu 
va va topi kilogramele!

Pentru impatimitii de 
bauturi dulci, ceaiul verde 
poate fi un foarte bun 
inlocuitor! Daca vei inlocui 
cantitatea de suc baut pe 
un an cu 1-2 cesti de ceai 

verde, vei evita contactul 
cu aproximativ 50.000 de 
calorii! ATENTIE, insa: fara 
zahar sau miere de albine!

Foarte multe pareri pro 
si contra exista si in privinta 
faptului ca ceaiul verde 
lupta impotriva cancerului! 
Exista intr-adevar studii 

care arata ca acesta poate 
ajuta la distrugerea celulelor 
canceroase, dar aceste studii 
sunt la inceput si nu trebuie 
sa se mizeze pe acest lucru! 
Specialistii in domeniu 
avertizeaza ca ceaiul verde sa 
nu fie folosit pentru a reduce 
riscul oricarui tip de cancer.

Cercetatorii elvetieni 
sugereaza faptul ca ceaiul 
verde poate imbunatati 
conexiunile dintre partile 
creierului, implicate in 
activitati de memorie 
lucrativa. Creierul 
inmagazineaza si pastreaza 
informatiile pentru a 
fi prelucrate, pana in 
momentul in care, acestea 
ori vor fi sterse, ori utilizate 
pe termen lung.

Una din componentele 
ceaiului verde - un compus 
polifenol numit EGCG, 
are capacitatea de a lupta 

impotriva bolii Alzheimer. 
Ceaiul verde are de 
asemenea un efect foarte 
bun asupra plasticitatii 
neuronale - abilitatea 
creierului de a se adapta 
noilor informatii si de a 
repara leziunile neuronilor, 
ca urmare a stresului si a 
procesului de imbatranire.

http://famost.ro
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vegetarian
Vrei mai putine calorii? Mai multe fibre? Sau poate vrei o detoxifiere … 

consumul diferitelor tipuri de legume, va ofera beneficii atat din punct de 
vedere fizic, cat si al starii de sanatate per ansamblu.

CATEGORIE

BOGATE 
IN FIBRE

CONTINUT 
MARE DE 
GRASIMI

CALORII 
PUTINE

DENSITATE 
NUTRIENTI

LEGUME BENEFICII
CONSUM

ZILNIC 
RECOMANDAT

CANTITATE
CONSUMATA



fasole, broccoli, 
linte, varza de 
Bruxelles

avocado, soia, 
tofu, alge 
marine

telina, varza, 
ceapa, varza 
kale

broccoli, ardei 
grasi, sfecla, 
rosii, spanac

incetinesc 
digestia si reduce 
impactul insulinei

iti ofera nutrienti si 
senzatie de satietate; 
incetineste digestia, 
te ajuta intr-o dieta 
low-carb

creste satietatea si 
aportul de fibre si 
nutrienti

aceste legume 
iti ofera multi 
nutrienti, 
in schimbul 
putinelor calorii

pot fi consumate de 
cateva ori pe zi, dar 
trebuie evitat consumul 
la scurt timp dupa 
efectuarea exercitiilor 
fizice

se poate consuma 
de cateva ori pe zi, 
stimuleza caloriile 
legumelor si 
elibereaza insulina 
lent

combinarea lor cu 
alte alimente, duce la 
cresterea volumului 
si reducerea caloriilor 
per inghititura

pot fi consumate pe 
parcursul intregii 
zile, indicate dupa 
cel putin o ora 
dupa antrenament 
pentru a sprijini 
recuperarea

100 grame 
de fasole sau 
linte ofera 
aproximativ 7 
grame fibre

50 grame avocado 
iti ofera 5 grame 
grasimi, iar 50 
grame soia, cca 9 
grame grasimi

poti consuma 
oricat doresti, 
multumita 
impactului minim 
de calorii

se pot consuma 
pe parcursul 
intregii zile

 

esti ?
Consumul regulat al legumelor si al alimentelor in general, se bazeaza pe cateva - care 

ne sunt favorite; le consumam datorita beneficiilor, recomandarilor sau pur si simplu ne plac. 
Indiferent de motivatie, ele sunt o sursa foarte buna de nutrienti. Mai jos, avem o lista cu diverse 
legume bogate in fibre, grasimi sau putine calorii, ramanand la latitudinea voastra sa consumati 
ce doriti si in functie de necesitati.

http://famost.ro
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interviu

I nterv Iu Lux ita Scutaru

“
Daca vrei ceva ce nu ai mai avut pana acum, 

atunci trebuie sa fii pregatita sa faci lucruri pe 
care nu le-ai mai facut pana acum.

http://famost.ro
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interviu

Lux ita Scutaru

1Ce v-a determinat sa intrati in 
aceasta afacere si cum ati luat 

contact cu ea?
Ca fiecare dintre noi, am avut si 
eu provocari care m-au indemnat 
sa fiu deschisa spre nou. Ca sotie 
si mama fericita a doua fete, am 
avut vise, dar mi-am dat seama 
ca in statutul de angajat sau cu 
o afacere clasica, ele ar fi ramas 
doar simple vise. Solutia perfecta a 
venit cand am intalnit Compania pe 
care in prezent o reprezint. Cum? 
Cautand pe internet am descoperit 
echipa si sistemul de lucru in 
mediul online si am ajuns rapid sa 
fac parte din echipa ,,Dream Life 
BuiLDers’’.

2 Care sunt motivele care v-au 
convins sa incepeti acest nou 

drum si ce anume v-a determinat 
sa-l continuati?
Am prilejul sa colaborez cu o 
Companie Globala, dinamica, cu 
experienta de peste 35 de ani in 
domeniul sanatatii. Este o afacere 
fara riscuri, pot lucra pentru 
venituri pasive si pot fi un exemplu 
pentru copiii mei prin ceea ce fac. 
Seriozitatea, spiritul de echipa 
si posibilitatea de a ma slefui ca 
persoana ma tin aici. 

De fiecare data cand vedem 
o femeie de succes, ne 
intrebam cum a reusit si 

care sunt secretele reusitei? 
Reteta perfecta nu exista, in 
schimb, avem un numitor comun 
format din doua cuvinte: ambitie si 
munca. Este si cazul invitatei din 
acest numar a revistei noastre, 
doamna Luxita Scutaru, care a 
avut amabilitatea sa ne deschida 
portile propriului succes.

http://famost.ro
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interviu

3 Care sunt satisfactiile resimtite 
in urma activitatii desfasurate?

Bineinteles ca am motive de 
multumire: produsele de o calitate 
incontestabila contribuie la stilul 
nostru de viata sanatos, primesc 
recunoastere pentru rezultatele 
obtinute si desfasor activitatea in 
comfortul familiei.

4 Sunteti foarte apreciata in ceea 
ce faceti, reusind intr-un timp 

relativ scurt sa faceti performanta! 
Ne puteti impartasi din secretele 
dvs.?
Buna intrebare...toata lumea stie 
ca performanta cere devotament, 
iar cel mai important 
ingredient este motivatia. 
Treptat, am realizat ca este 
imperios necesar sa stiu clar ce 
scop am, sa cred in mine, sa fiu 
hotarata, sa am disponibilitatea sa 
depasesc obstacole si dorinta de a 
ma depasi pe mine insumi.

5 Cum va detasati de cei 
care lucreaza in domenii 

asemanatoare? Ce va 
recomanda? 
Ma bucur ca folosesc avantajele 
unui sistem bine gandit de 
specialisti, testat si functional, care 
imi ofera ocazia sa am o afacere la 
nivel national si chiar international.

http://famost.ro


6Cum i-ati atrage pe cei care si-
ar dori sa colaboreze cu dvs?

Consider ca nu sunt singura care 
pune calitatea pe primul loc. 
Sunt hotarata sa sprijin femeile 
care doresc sa creeze siguranta 
pentru familiile lor, care vor sa faca 
schimbari pe plan profesional.

7Care sunt punctele forte ale 
activitatii desfasurate?

Este o activitate care nu cere 
sa ai pregatire profesionala sau 
experienta in domeniu si are 
un cost mic de pornire, astfel 
incat, foarte multi oameni isi pot 
permite sa lucreze cu noi. Grupul 
de lideri profesionisti DLB ofera 
consultanta, unelte de promovare 
si de asemenea, cursuri de 
instruire.

8Acum ca ati ajuns la acest 
nivel, ati dori sa schimbati 

ceva in viata dumneavoastra? Ati 
dori acum ca lucrurile sa fi decurs 
altfel? 
Sunt mandra de ce am realizat 
pana acum. Directia in care ma 
indrept este cea pe care nici nu mi-
am imaginat-o cu sase ani in urma.

17famost.roaprilie 2015

interviu
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interviu

9Care sunt prioritatile in viata de 
zi cu zi? 

In varful listei este familia. 
Consider ca este mediul ideal 
unde simt echilibru si gasesc toata 
forta si energia necesara pentru 
a-mi dezvolta afacerea. In acelasi 
timp, iubesc sa fiu inconjurata de 
oameni care ma inspira: ,,Invata 
repede din greselile altora, 
ca nu ai timp sa le faci tu 
singur pe toate.” (Sigmund 
Freud)

10Din cate am inteles, in 
afacerea dvs. femeile sunt 

mai eficiente si mai bine platite?
In aceasta afacere si barbatii 
inteligenti castiga bine. Am si 
parteneri domni cu influenta, 
dar imi place sa lucrez cu femei 
pentru ca ele sunt mai bune in 
comunicare. 

11 Dumneavoastra nu faceti 
acest lucru doar ca pe o 

afacere, ci si ca pe o misiune...
Da, intr-adevar doresc sa ajut pe 
toata lumea, dar in special femeile. 
Femeile care considera ca viata 
poate sa insemne mai mult decat 
sa faca mancare, curatenie si sa 
se duca la lucru.

12 Care este starea de spirit 
in general? Cum reusiti sa 

depasiti anumite obstacole care 
apar inevitabil?
In general, sunt o persoana 
optimista si plina de energie, iar 
greutatile sunt niste ,,cadouri” 
care contribuie la evolutia mea. Am 
invatat ca si obstacolele se dau din 
fata omului care stie exact unde 
vrea sa mearga.

http://famost.ro
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interviu

http://famost.ro


13 Ce stil vestimentar abordati 
si cum vedeti acest 

fenomen?
Prefer un stil simplu si natural si 
de multe ori aleg tinuta business. 
Nu merg pe principiul ca ,,haina il 
face pe om”, daca increderea si 
atitudinea lipsesc.

14 Ce pasiuni are doamna 
Luxita Scutaru si cum isi 

petrece timpul liber?
Pun accent pe autodezvoltare, 
citesc si ascult multe materiale 
motivationale. Stilul de viata 
sanatos se bazeaza si pe sport, de 
aceea zilnic am grija de conditia 
mea fizica.

15 Cum vi s-a parut experienta 
de a fotografia pentru 

Revista Famost ?
Ca prima experienta, am ramas 
cu o impresie placuta dupa ce 
am realizat sedinta foto. Pentru o 
fotografie reusita, nu e suficient 
doar modelul care pozeaza, daca 
nu are in spate o echipa dedicata 
in ceea ce face si cu perspectiva 
de viitor. Sunt convinsa ca am 
facut cea mai buna alegere sa 
colaboram.

16 Un motto care va 
calauzeste?

Simplu, dar profund si etern 
valabil: ,,Daca vrei ceva ce 
nu ai mai avut pana acum, 
atunci trebuie sa fii pregatita 
sa faci lucruri pe care nu 
le-ai mai facut pana acum.” 
(Thomas Jefferson)
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Locatie : town CoFFe

Vestimentatie : maRie Boutique

make-up : migoto spa

foto : Famost

interviu
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UN TEN
P E R F E C T

Articol furnizat de Migoto Spa

      enul perfect este idealul oricarei femei si 
tocmai de aceea, industria beauty aduce pe 
piata, de la an la an, cele mai innovative si 
eficiente metode de infrumusetare.

TRATAMENTUL PRIN 
MICRODERMABRAZIUNE este o metoda 
excelenta de curatare si exfoliere a pielii, 
prin care se indeparteaza impuritatile si 
celulele moarte de la primul nivel de 
suprafata al pielii, in scopul imbunatatirii 
aspectului si texturii epidermei. Conform 
specialistilor dermatologi, tratamentul 
facial prin microdermabraziune 
este considerat a fi cel mai 
eficient tratament de curatare, 
reimprospatare si refacere a supletii 
tenului disponibil in prezent.

MICRODERMABRAZIUNEA este 
procedura ideala pentru cei care doresc 
un rezultat imediat intr-o perioada foarte 
scurta de timp. Cunoscuta si sub denumirea 
de “lunch peeling” - gomajul din pauza de 
pranz, tratamentul prin microdermabraziune este 
un procedeu nechirurgical, non-invaziv si nedureros 
de finisare a pielii, ce se practica frecvent in cabinetele 
medicale si saloanele de infrumusetare. Pacienta nu are 
nicio restrictie de conduita, putand chiar sa se machieze imediat 
ce a incheiat sedinta. In urma tratamentului cu microdermabraziune, 
nu apar pete, inroseli sau iritatii ale tenului.

Prin MICRODERMABRAZIUNE se realizeaza o excelenta stimulare a productiei de celule noi, o accelerare 
a productiei de colagen si elastina prin presiunea negativa exercitata simultan cu forta abraziva a dischetelor de 
diamant pentru a dubla eficienta exfolierii straturilor superficiale ale pielii. In plus, toate produsele aplicate ulterior 

la nivelul zonei tratate au un efect mult crescut, clienta bucurandu-se astfel, de cele mai bune rezultate.

T

MICRODERMABRA ZIUNEA

B U c U r a - T e  D e  U n  T e n  p e r f e c T  fa r a  i m p e r f e c T i U n i  s i  l U m i n o s  c a  o  p r i m ava r a !

Pentru efecte active, positive si vizibile, majoritatea pacientilor efectueaza microdermabraziune o data 
pe saptamana timp de 4 pana la 12 saptamani. Petele de varsta si liniile fine pot fi indepartate, determinand 
catifelarea si imbunatatind aspectul tenului. Sedinta de microdermabraziune poate fi facuta individual sau 
in cadrul unui tratament complet ce are scopul de a regenera, hidrata si trata diferitele necesitati ale tenului 
cu ajutorul serumurilor si mastilor specifice.

splendida

http://famost.ro


Centru de infrumusetare, Cosmetica, Salon Masaj, Solar, Remodelare corporala, Epilare, 
Dermopigmentare, Coafor, Bronzare organica, Hair Styling

locul unde se intalnesc frumusetea, relaxarea si sanatatea
locul unde se intalnesc frumusetea, relaxarea si sanatatea

Strada Melodiei, Bl. Paltin 1, Mazepa I, 0336 114 983 / 0744 604 400
www.migotospa.ro, migotospa@yahoo.com

facebook.com/migotospa.ro

migoto spa

http://ro-ro.facebook.com/migotospa.ro
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Haideti sa le vedem impreuna!

Foarte multe nume mari 
s-au “jucat” in ultimele 
sezoane cu nuante de 
albastru regal, bleumarin, 
cobalt, astfel ca aceste 
nuante prospete sunt mai 
mult decat binevenite in 
acest sezon! O mare surpriza 
a venit din partea Parfait 
cu albastrul de gheata. 
Reprezentativi : Panache, 
elomi, clauDette, freYa.

Culoarea galben a fost vazuta in toate 
prezentarile primavara - vara 2015, aducandu-
ne o nota vesela. Au fost prezente nuante de 
galben luminos, nuante de lamaie, picatele 
polca. Reprezentativi: Panache, freYa, sunDaY 
intimates, curVY kate, tutti rouGe, cleo.

In acest sezon dominat 
de culori dragute, feminine, 
calde, isi fac simtita 
prezenta si nuantele pal 
de menta, fistic, verde, 
albastrul de gheata, alaturi 
de alte nuante derivate. 
Prin intermediul acestor 
culori, ne este adusa o nota 
de prospetime si feminitate 
cu ajutorul colectiilor 
brodate. fortniGht mira, 
freYa, tutti rouGe, mimi 
holliDaY.

costume de baie/lenjerie intima vara
T
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Care sunt tentintele acestui sezon?

fashion

famost.ro24

untem aProaPe De mijlocul PrimaVerii, intr-o PerioaDa De tranzitie sPre anotimPul calDuros, 
astfel ca GanDul ne zboara sPre Vacante, Plaja, soare. si cum orice aVentura PresuPune 
si anumite inVestitii, Pe lista cumParaturilor PrimaVara - Vara, intra si costumele De baie; 
mai mult, Poate simtim neVoia sa aDucem o nota De ProsPetime si in ceea ce PriVeste lenjeria 
intima. Prezentarile PrimaVara - Vara comParatiV cu cele De toamna-iarna, sunt mult mai 
enerGice, mai Vibrante, mai Pline De Viata si nici acest sezon nu se Dezminte!

http://famost.ro
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Regasim in 2015, si 
rozul in nuantele sale 
luminoase si de coral. 
Avem dantela pura, 
insertii de dantela, 
sutiene sport, motive 
florale, nuante de zmeura 
intunecata si stralucitoare, 
fucshia. Reprezentativi: 
miss manDalaY, mimi 
holliDaY, fantasie, 
clauDette, Panache.

Nuantele de neon sunt mereu populare cand vorbim de costume de 
baie. Avem portocaliu, rosu, avem o reintoarcere in timp in combinatii 
de bej cu negru, noi forme si stiluri de la mimi holliDaY, evoluam cu 
nuante luminoase de magenta. Suntem incantati de prezenta picatelelor 
de neon pe nuante de alb si negru, de dantela in nuanta roz si de 
broderia spradimensionata. Reprezentativi: freYa, clauDette.

S-a observat un trend ascendent in sezonul trecut al costumelor full-body, concretizandu-
se in acest sezon din partea majoritatii designerilor cu noi forme. S-au vazut combinezoane, 
camizole, babydolls-uri in alb sau negru complet, cu dantela moale, partial sau intreg: freYa, 
Panache, mimi holliDaY.

Avem in acest sezon 
printurile animale in diverse 
forme (tigri, leoparzi, 
gheparzi) imbinate cu 
dantele, trandafiri si 
fundaluri de culoare neagra: 
Parfait, mimi holliDaY, 
miss manDalaY, freYa.

Mai mult 
decat oricand, 
culoarea alba si 
modelele inspirate 
din rochiile de 
mireasa, sunt in 
tendintele acestui 
sezon. Daca intr-
adevar vreti sa va 
simtiti speciale 
in noaptea nuntii, 
sezonul 2015 
este unul special! 
Remarcabila este 
colectia “the 
intimate  Britney 
Spears”, la fel 
ca si primele 
babydoll-uri de 
la freYa, dantela 
deosebita folosita 
de Parfait, albul 
stralucitor si 
fildesul satin de la 
tutti rouGe.

Violetul este foarte 
popular in acest sezon 
si asta datorita faptului 
ca este o alternativa 
efervescenta in 
detrimentul negrului 
si se potriveste mai 
multor nuante de piele. 
Avem de asemenea, 
broderii violete, nuante 
liliac, purpuriu regal. 
Reprezentativi: Panache, 
curVY kate, miss 
manDalaY.

2015

Foarte multe nume mari promoveaza elemente de 
design care fac trimitere catre balet, intreaga colectie 
sunDaY intimates fiind parca desprinsa din picturile lui 
Degas, Dollhouse bettY a creat o colectie fermecatoare 
care a adus in prim plan, petale de flori.

costume de baie/lenjerie intima vara
fashion
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fashion

in

figuri
 emblematice

M O D A , 
aceasta minunata arta care a 

sedus oamenii de-a lungul vremurilor ... pe unii i-a 
facut stapani, iar pe altii sclavi ai sai, fara putere de scapare. 

Dar cele mai fidele “vestale” ale ei, au fost si vor ramane de-a pururea, 
FEMEILE. 
Asa ca nu putem vorbi despre istoria modei, cu toate transformarile ei inerente, de-a 
lungul veacurilor, fara a vorbi despre cele care i-au dat viata si au pus cel mai bine in 
valoare - prin frumusetea si eleganta lor - aceasta minunata arta.
Inca din cele mai vechi timpuri, femeile s-au impodobit cu diferite obiecte sub forma de bijuterii, 
au dorit sa se imbrace in cele mai rafinate materiale cunoscute in acele vremuri si au facut tot 

posibilul sa isi desavarseasca frumusetea naturala, apeland la diverse amestecuri pentru a-si sublinia 
chipul, frumusetea parului si a trupului. De retinut este faptul ca cele care au putut sa aiba acces neingradit 
la toate aceste “metode de imfrumusetare” si care au avut un cuvant greu de spus in tot ceea ce a insemnat 
“capriciu al modei”, au fost femeile cu suficiente resurse materiale, iar din aceasta rezulta ca, aceste femei, 
au facut dintotdeauna parte din elita sau aristocratie, fiind regine, printese sau alte femei apartinand 

claselor privilegiate. De ele si de tot ceea ce au facut ele pentru moda in intreg ansamblul ei, ne vom ocupa 
de-a lungul acestui periplu prin istoria modei, aducandu-le in acest mod, din nou, intr-o noua formula, 

la viata, si incercand pe cat posibil nu doar sa le cunostem, ci sa si redescoperim moda in toata 
complexitatea ei.

Dintre aspectele de ordin general, vom sublinia de la inceput ca indiferent de cultura din 
care fac parte, oricare dintre figurile feminine ce vor fi mentionate : antica, medievala si 
pana aproape de contemporaneitate, a trebuit - datorita contextului social sa-si acopere 

capul.
Drept urmare, o parte esentiala din descrierea oricarei tinute feminine, o va avea acest 

aspect al acoperirii capului si din asta, vor rezulta si numeroase moduri de aranjare a 
parului si de asemenea, complexitatea obiectelor de podoaba aferente acestei parti a 

corpului feminin (ace de par, cercei, spelci, diademe, tiare).
O alta caracteristica comuna tuturor femeilor - mai ales din timpurile stravechi, este aceea de folosi 

substante naturale pe baza de amestecuri de  plante sau minerale de ordin vegetal sau animal, pentru 
a-si vopsi parul, pielea (partea de make-up, asa cum este numita astazi), cat si ingrijirea de zi cu 
zi. De asemenea, au existat diferite si nenumarate ritualuri de ingrijire care au fost trasmise din 
generatie in generatie, unele dintre ele depasind atat granitele temporale cat si cele fizice, 
pentru ca s-a demonstrat stiintific, ca o mare parte din acestea au fost folosite, in culturi 

diferite de la cea asiatica la cea mediteraneeana.
Dincolo de spatiu si timp, frumusetea femeii a primat intotdeauna si mai ales modul ei 

caracteristic de a se “reinventa” cu ajutorul modei pe care a avut-o la dispozitie, astfel 
ca fiecare femeie a ajuns sa fie unica in felul sau, si, in acest mod, sa dainuie in 

constiinta oamenilor peste veacuri, si permanentele transformari 
ale acestei minunate ARTE, care este ... MODA. 

ISTORIA MODEI

Va  asteptam in numerele urmatoare
intr-o frumoasa calatorie in timp, pentru a face cunostinta
cu cele mai reprezentative figuri a ceea ce reprezinta astazi, IndustrIa FashIon!

  nusha daVIlla

http://famost.ro
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Colectie
Ulyana 
Sergeenko
din cadrul 
Festivalului 
de Moda de 
la Paris 2012

  by Carmen Bratu

ULYANA
s e rg e e n ko

Saptamana Modei de la Paris s-a incheiat, 
si ca de fiecare data la acest eveniment 
sunt prezente foarte multe personalitati din 

lumea filmului, critici de moda, bloggeri, designeri. 
Dintre personalitatile prezente, s-a remarcat in 
mod deosebit - Ulyana Sergeenko, care nu s-a 
dezmintit nici de aceasta data, reusind sa faca 
furori cu aparitiiile ei in cadrul evenimentelor 
desfasurate zilnic in capitala Frantei.

In varsta de 32 de ani, Ulyana Sergeenko - 
originara din Kazahstan - Rusia, pana acum cativa 
ani incerca sa patrunda in lumea fashion prin 
prezenta sa, in tinute couture la spectacolele de 
moda la care participa.

In 2012, isi lanseaza prima colectie in cadrul 
Festivalului de Moda de la Paris, o colectie cu un 
aer vintage si romantic, inspirat din cultura sovietica 
- nota caracteristica colectiilor sale; o influenta in 
acest sens a avut-o si stilul creatorului sau favorit - 
John galyano, cand acesta lucra pentru Dior.

fashion
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recomandari

Gomorra este un serial TV 
(drama, crima, mafie) - 
productie Italia, realizat 
de Sky si este inspirat 
dupa cartea goMorra scrisa 

de Roberto Saviano si filmul artistic 
Gomorra produs de Matteo Garrone, 
care a castigat in 2008 Marele PreMiu al 
Juriului, in cadrul Festivalului de FilM 
de la Cannes.

Actiunea se desfasoara in Napoli 
si prezinta intr-un mod cat se poate 
de realist si diferit de filmele de acest 
gen, rivalitatea a doua familii mafiote 
Sevastano si Conte, in lupta pentru piata 
drogurilor. GoMorra imbina foarte bine 
crima organizata, ambitiile personale, 
dedesubturile afacerilor ilicite, o intriga 
normala care nu forteaza firul actiunii. 
Pietro este cel care se ocupa de toate 
afacerile familiei, pana intra in inchisoare, 

ulterior ocupandu-se Imma care se 
confrunta atat cu problemele inerente 
ale afacerilor, cat si cu ambitiile lui Ciro 
si Genny, pana cand Genny preia fraiele 
acestora.

Personajele principale sunt Pietro 
Sevastano - capul mafiei, interpretat 
de Fortunato Celino, Ciro Di Marzio - 
preferatul sefului, numit si “NeMuritorul” 
- interpretat de Marco D’Amore, 
Immacolata Sevastano sotia lui Pietro, 
interpretata de Maria Pia Calzone, 
Gennaro Sevastano “geNNy”- fiul lui 
Pietro si intrepretat de Salvatore Esposito, 
Salvatore Conte - seful clanului rival - 
Conte, interpretat de Marco Palvetti. 

Atmosfera din goMorra este una 
tensionata, foarte bine ancorata in 
realitate, un serial care te va tine in priza 
si care iti va starni curiozitatea de la un 
episod la altul.

 imagini carTier scampia   

serialUl a sTarniT mUlTe conTroverse, mUlTi TemanDU-se ca acesT serial 
ar pUTea aTrage simpaTie vis a vis De clanUl evocaT.

forTUnaTo

celino

marco 
D’amore

maria pia 
calzone

salvaTore 
esposiTo

marco 
palveTTi

gomorra a fosT lansaT in DaTa De 6 mai 2014 pe sky iTalia, avanD Un nUmar 
De 1,2 milioane TelespecTaTori pe episoD si vanDUT apoi in pesTe 30 De Tari.

serialUl are 12 episoaDe (cca 50 min per episod), cea De-a 
DoUa serie fiinD asTepTaTa sa inceapa in aceasTa primavara

filmarile aU fosT realizaTe in carTierUl napoliTan scampia (unul dintre cele mai periculoase din 
napoli), locUiTorii DeclaranDU-se nemUlTUmiTi DaToriTa imaginii creaTe in Urma DifUzarii serialUlUi.
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CUM II PURTAM?
Unul din lucrurile bune ale acestui tip de jeansi este 

ca de cele mai multe ori, culoarea acestora iti poate schimba 

complet “look”-ul: in timp ce albastrul vintage este potrivit in 

timpul zilei, nuanta de indigo este perfecta pentru o noapte 

ocazionala sic.

Purtandu-i in combinatie cu alte piese vestimentare 

casual, vei avea o tinuta comuna. In schimb, combinatia cu 

o pereche de sneakers, iti ofera un alt aer! Iar daca inlocuim 

casualul cu o pereche de sandale dragute sau cu tocuri inalte, 

deja ai adaugat multe puncte stilului personal. Daca ai o 

incaltaminte pana la glezne, blugii nu ar trebui sa o atinga; 

intoarce marginile de la jeansi, astfel incat glezna sa fie putin 

vizibila.

Pentru a adauga echilibru intre masculin si feminin, 

purtati topuri florale, cu dantela, impodobite, crosetate; 

topurile scurte dau un echilibru tinutei si ofera un aer elegant, 

blazerele supradimensionate si kimono-urile se pot completa 

foarte bine cu blugii boyfriend. Daca te pregatesti pentru o 

noapte in club, o bluza care curge se poate dovedi a fi o optiune 

foarte inspirata!

Folosirea unei curele da o nota sexy, dar are si rolul de 

a-ti scoate in evidenta formele! Pentru un street style de diva, 

ia-ti jeansii boyfriend, un tricou casual, o pereche de balerini, 

ochelari de soare si multe bratari la incheietura mainii!

Pentru timp de noapte, combina jeansii cu un top 

elegant si o geaca sic, adauga un colier sau o esarfa si 

definitiveaza-ti tinuta cu tocuri inalte! *tocurile sunt un “must 

have” daca nu esti ajutata de inaltime!

 DE UNDE ISI ARE ORIGINILE? 
Katie Holmes a fost vazuta parasind o repetitie de pe 

Broadway in pantalonii sotului - Tom Cruise; un stil “cool”, 

neconventional si care a dat imediat nastere unui trend! Daca 

mariajul celor doi (ToMKAT - dupa cum era numit de media) nu 

a rezistat, nu acelasi lucru se poate spune si despre acest stil.

Foarte comozi si versatili, jeansii boyfriend sunt 

preferatii multor vedete: Jessica Parker, Gwen Stefani, Jessica 
Alba, Jennifer Garner.

lugii boyfriend nu isi au radacinile 

intr-o istorie prea indepartata, dar 

data fiind popularitatea de care s-au 

bucurat si se bucura in continuare, 

consideram necesar sa-i aducem in 

prim plan si sa-i punem la loc de cinste. 
B

Aceasta piesa vestimentara face parte din categoria “atemporal” 

si care se poate reinventa la nesfarsit. Daca esti subtirica sau 

dimpotriva - mai plinuta, mica de statura sau inalta, acest blugi 

lucreaza pentru a te avantaja!

j e an s i i Boyf r i endfashion

http://famost.ro


31famost.roaprilie 2015

t
endintele primavara vara 
2015 subliniaza cu forta si 
delicatete directia unui sezon 
in care albastrul isi revendica 
indrazneala sa ca nuanta, 
intr-un mod distinct si nobil. 

Denimul este prezent intr-o nota 
fantezista, maiestuos feminina, 
discret si ferm masculina, intr-o 
atmosfera in care se impaca trecutul 
si viitorul, avand ca baza densul si 
usorul, esentialul si inutilul, softul si 
periculosul.

3 Este folosita matasea sau amestecuri de vascoza, 

intinderi precise pentru confort calculat, ergonomie 

imbunatatita.

4 Sunt puse in valoare textilele ecologice in nuante 

de indigo natural, sunt prezente amestecuri de 

panza si canepa, accesorii supradimensionate, piele 

si lemn pentru label si nasturi.

5 
Pentru acest sezon, sunt in tendinte mesajele 

in relief si tatuajele, zgaraieturile geometrice, 

stampile, efecte subtile ale soarelui in motive 

florale, laser, printuri de figuri geometrice.

2 Albastrul revine in prim plan in tesaturi si 

accesorii, este luminos curat, intunecat, prespalat, 

cu aspect umed, stropi de lac, nasturii sunt usori, 

fermoare invizibile. Avem de asemenea, gaici groase dar si 

suple, tesaturi masive, forme in relief aerisite.

1 
Totul se vede in silueta, de la tesatura pana 

la accesorii, este evidentiata forma corpului: 

jachete relaxate, jocuri pe margini, maneci, spate 

surprinzator la fuste si pantaloni.

 jeansi
2 0 1 5

 CEA MAI BUNA COMBINATIE? 
Blugi 

boyfriend, o geanta 

de mana care sa iasa din 

tipare si un sacou! Pentru a-ti 

completa acest “look” foloseste-te de 

accesorii sau da o nota contrastanta 

cu ajutorul printurilor! ... motive 

florale, laser, printuri de figuri 

geometrice.

fashion
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accesorii

Pentru majoritatea femeilor, bijuteriile reprezinta un simbol 
al elegantei si un “must have” al tinutelor. Fiecare sezon aduce noi 
tendinte, noi inventii, stiluri care se reinventeaza, interesul pentru 
ele, fiind este unul cat se poate de justificat.

In acest an, aurul galben se pare ca va avea o revenire 
spectaculoasa datorata scaderii pretului, galoanele si motivele 
piramidale raman in tendinte; revin in atentie, ceasurile! 

bijuterii 2015

▶ COLIERELE STRATIFICATE (suprapuse) au fost vazute completand siluetele 
relaxate de primavara;  pot fi mai multe suprapuse sau doar unul singur - stratificat.

▶ Siluetelor relaxate li se potrivesc accesorii casual, astfel ca purtatul mai multor 
inele in acelasi timp (stiva de inele) este un “must be”, inscriindu-se in tendintele 2015: 
CABOSOANE, DESENE METALICE MICI SI INTENSE, MOTIVE MINUSCULE.

▶ Continuand tendinele anului trecut, regasim BRATARILE STRATIFICATE 
DIN PIELE CU TALISMANE, acest lucru consolidandu-le un 

binemeritat loc.
▶ AURUL GALBEN are toate sansele sa fie in tendintele 
acestui an (pretul sau scazand in ultimii ani cu o treime), 

el fiind prezent in mod special, in aproape toate 
prezentarile in care s-a facut o reintoarcere a anilor 

’70.
▶ MOTIVELE BOEME specifice anilor 1960 

-1970, se intorc in acest an prin intermediul 
franjurilor, formelor geometrice stilizate (cercuri 
sau zig zag-uri), penelor, margelelor, astfel ca 
daca esti adepta stilului boho si nu numai, acestea 

trebuie sa se regaseasca neaparat in tinuta.
▶ ASPECTUL MINIMALIST AL 

BRATARILOR LATE DE METAL, il 
regasim in acest sezon printre tendinte; 
remarcam efecte sculptate, texturi, 
finisaje, volum.

▶ CLIPSURILE pentru urechi, fac 
parte si ele din bijuteriile in trend ale 
acestui an, fiind iubite atat de persoanele 

tinere, cat si varstnice.
▶ DIAMANTELE COLORATE 

- naturale sau tratate - intriga ochiul 
admiratorului oferindu-i un spectacol deosebit 

si facandu-l intai sa fie incantat de ceea ce vede si 
abia apoi sa se gandeasca la calitatea lor.

▶ Frumusetea trecutului este foarte frumos pusa in 
valoare prin intermediul DESIGNULUI VINTAGE, ceea ce este vechi, continuand sa fie 
sursa de inspiratie si motiv de a ne reinventa.

▶ Culoarea anului - Marshala, poate ca nu este cea mai buna sursa de inspiratie, insa 
NUANTELE APROPIATE - PURPURIU, ROZ, ROSU - regasite in bijuterii, ne pot 
aduce multa buna dispozitie si optimism.

TENDINTE
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TEST
Smulgeti-va un fir de par 
undeva din spatele urechii 
si nu de deasupra (nu este 
exemplificativ un fir de par 
expus prea mult radiatilor UV 
sau produselor de styling)! 
Tineti-l bine la ambele capete 
si rupeti-l! Daca firul se 
rupe la mai putin de 3 cm de 
radacina, atunci inseamna ca 
exista stres!

CAUZA
Aveti deficit de vitamina 
B12, care va ajuta producand 
globulele rosii, responsabile 
cu oxigenarea parului. 
Daca vitamina B12 lipseste, 
foliculii slabesc si incep sa se 
deterioreze.

SOLUTIE
Evitati cofeina pe cat posibil si 
dati un “boost” foliculilor cu 
vitamina B12 prin folosirea 
unor intaritoare bogate in 
proteine.

parul

HAIDETI SA VEDEM CE NE INDICA CELE 
MAI “EXPUSE” PARTI ALE NOASTRE SI CUM SA 
DEPASIM EVENTUALELE PROBLEME !

Surprinzator sau nu, de-a lungul timpului, s-a  observat 
ca mai bine de jumatate din femei sunt interesate de 
modul cum arata, in detrimentul sanatatii. O spun 
studiile, recunosc ele in mod direct sau mai voalat. 
Ce ar trebui retinut, este faptul ca modul cum arati, 
modificarile survenite in aspectul tau, reprezinta de cele 
mai multe ori, un indicator al starii de sanatate.

Sa n a t a t e  v S .  Fr u m u S e t e

TEST
Mergeti in fata unei oglinzi si 
zambiti cat puteti de mult, in 
asa fel incat sa va puteti vedea 
gingiile. Daca acestea au o 
culoare medie roz, atunci sunt 
sanatoase; in schimb, daca au o 
cel putin pete rosii sau violete, 
inseamna ca poate fi un semn 
al inflamarii.

CAUZA
Cand gingiile sunt inflamate, 
sangele  iriga puternic 
provocand modificari de 
culoare! Atentie, insa: acest 
lucru nu trebuie sa fie insotit 
de dureri! O infectie la nivelul 
gingiilor, da batai de cap 
intregului sistem imunitar 
si din pacate, ne afecteaza si 
respiratia!

SOLUTIE
Pe langa periajul obisnuit si 
folosirea atei dentare, este 
indicat ca inainte de culcare, 
sa frecam gingiile cu propolis 
lichid, cu un rol eficient in 
lupta cu afectiunile gingivale.

gingiile



1 2 3 4

culoare
sanatoasa

gingii
inflamate

Ce culoare au gingiile tale?

sanatate
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1 2 3 4

culoare
normala

culoare 
inadecvata

Ce culoare are dantura ta?

TEST
Unghiile cresc lunar  cu 
aproximativ 3 - 3,5 mm; 
vopsiti-va o unghie cat mai 
aproape de cuticula, iar timp 
de o luna nu-i faceti nimic. 
Daca nu aveti, dupa acest 
timp distanta mentionata, 
atunci exista o problema.

CAUZA
Cresterea unghiilor intr-un 
ritm lent, inseamna o proasta 
circulatie a sangelui sau 
lipsa unui nutrient; vremea 
nefavorabila, fumatul si 
multi alti factori, incetinesc 
acest proces, dand in acelasi 
timp si o calitate inferioara 
sangelui. 

SOLUTIE
Consumul magneziului 
- responsabil pentru 
producerea celulelor - sub 
diverse forme, este cel mai 
indicat: relaxeaza vasele de 
sange, declansand sinteza 
proteinelor! Un efect benefic 
il are de asemenea si masarea 
unghiilor cu uleiuri de 
magneziu direct pe unghii.

unghiile TEST
Spalati-va pe fata dimineata, apoi, dupa o ora, apasati in zona dintre 
sprancene, putin mai jos; repetati acest lucru, cu o ora inainte de culcare, tot 
pe o fata curata. Zona respectiva are cea mai mare concentratie de glande 
sebacee, iar daca prin apasare constati ca zona este uleioasa, atunci aveti o 
problema.

CAUZA
Aceasta poate fi cauza unui dezechilibru hormonal, un ten gras fiind 
rezultatul actiunii testosteronului; in acest caz, un exces al hormonului 
progesteron, poate duce la cresterea cantitatii de sebum, implicit a unei pieli 
uleioase.

SOLUTIE
Ar trebui mers la medic pentru a vedea care este nivelul hormonilor atat in 
mod obisnuit, cat si in timpul ciclului menstrual. Utilizati pudra pentru a 
absorbi sebumul si folositi saptamanal o masca de argila pentru fata.

pielea

TEST
Conform studiilor, o dantura de culoarea alba, te arata cu mult mai tanara 
(aproape 5 ani)! Dintii trebuie sa aiba o culoare naturala, dar nu de un alb 
imaculat!

CAUZA
In schimb, cei care “poseda” dinti galbeni, au mai putine sanse chiar sa fie 
angajati! Alimentele care au culori ascunse (ex: broccoli), impreuna cu o igiena 
precara, fumat, etc, duc la ingalbenirea dintilor.

SOLUTIE
Folositi o pasta de dinti cu calciu silicat si fosfat de sodiu, pentru regenerare si 
albire; va puteti folosi de asemenea de un truc, dandu-va pe buze cu un ruj rosu 
luminos care va va lumina dantura.

dantura

Stiat i
CA

→ smaltul dintilor este 
cea mai grea substanta 
din corp!

→ gustul acrul - acidul 
citric este cel mai rau 
acid pentru dinti! 
Studiile au demonstrat 
ca nivelul PH-ului este 
atat de scazut, incat 
se apropie de acidul 
bateriilor!

→ in medie, o persoana 
isi perie dintii 
aproximativ 40 de 
secunde, cu toate ca 
ne sunt recomandate 2 
minute!

→ o femeie poate zambi 
de aproximativ 60 de 
ori zilnic, in timp ce un 
barbat, de 10 ori mai 
putin!

→ fiecare dinte al unei 
persoane este unic, la 
fel ca si amprentele!

→ unghia care creste cea 
mai repede, este cea 
de la degetul mijlociu! 
Cu cat degetul este mai 
lung, unghia creste mai 
repede, iar daca degetul 
este mic, unghia creste 
mai incet!

→ unghiile de la maini, 
cresc mult mai repede 
comparativ cu cele de 
la picioare! Unghiile 
expuse mai mult, cresc 
mai repede!

→ diametrul firului de 
par al unei femei este 
pe jumatate decat al 
barbatilor!

→ femeile blonde 
natural au mai mult 
par, culoarea acestuia 
determinand cat de 
mult par ai! Astfel, 
pentru un par blond, o 
persoana are in medie 
146.000 foliculi, pentru 
par negru 110.000  
foliculi, pentru par 
saten si roscat, 100.000, 
respectiv, 85.000 de 
foliculi.
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Portofoliul in modelling este la fel de important ca in orice domeniu, 
iar a acorda importanta acestui lucru, inseamna ca ai inteles ce inseamna 
sa fi profesionist. Sunt rare situatiile cand poti aparea intr-o revista 
sau reclama, fara a avea fotografii de calitate, care sa arate ca esti 
fotogenica si mai mult decat atat, versatila.

Participarea la diverse shooting-uri are o 

importanta foarte mare, deoarece intri in contact 

si lucrezi cu multi oameni, fiecare avand un mod 

diferit de a relationa si comunica. Cerintele si 

presiunea timpului sunt de asemenea diferite, 

toate acestea contribuind la ceea ce inseamna 

experienta ta ca model. Cu cat ai experienta 

mai multa, cu atat vei fi mai relaxata si naturala, 

vei avea incredere in propriile forte si vei 

relationa mai bine cu staff-ul, iar rezultatele se 

vor vedea in fotografii - din ce in ce mai reusite. 

Evident, nu uitam sa mentionam munca stilistilor 

si a fotografilor, cadrul in care se desfasoara 

actiunea, oameni  fara de care nu se pot atinge 

performantele si exigentele actuale.

Pentru ca tot am vorbit de sedinta foto, 

hadeti sa vedem cum ar trebui un model care 

doreste a fi profesionist, sa se pregateasca 

pentru aceasta.

→ In primul rand, oglinda! Tuturor ne place 

sa ne admiram in oglinda, asa ca de ce sa 

nu o facem cu folos? Chiar si modelele de top 

exerseaza in fata oglinzii, pozitii ale corpului 

si expresii faciale! Este important sa stii cum 

arati zambind, cum sa zambesti... EXERSEAZA-TI 

ZAMBETUL PERFECT simplu, natural, fara sa ti se 

vada gingiile si cu ochii deschisi! - duckface sau 

alte expresii faciale, nu au ce cauta aici! Este 

foarte important sa stii cum arati cand zambesti, 

te incrunti, esti suparata, furioasa, relaxata, 

ganditoare, curioasa, etc.

→ Uita-te in oglinda imbracata, mai putin 

imbracata, incearca diferite vestimentatii pe 

care le ai in garderoba, joaca-te cu mainele si 

fii atenta cum le pozitionezi pentru a fi cat mai 

“vandabila”, fii atenta la o pozitie a corpului 

cat mai naturala! Nu trebuie sa mergi la extreme 

contorsionandu-te si incercand diverse pozitii 

bizare si greoaie care nu au de-a face cu 

modelling-ul !

→ Analizeaza revistele si studiaza modelele 

de top pentru a te inspira, pentru incredere si 

pentru a “imprumuta” din atitudinea lor. Trebuie 

sa intelegi foarte bine ca portofoliul este cu tine 

si despre tine! Tu esti produsul, pe tine te vinzi, 

Iar ceea ce vezI In reclame, nu este Intamplator! Totul 

necesita planificare, de la analiza vremii de afara 

(in cazul in care avem outdoor shooting), pana la 

aranjarea parului, machiaj, vestimentatie si pana 

la cea mai mica bijuterie!
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Esti parinte si ai tot auzit ca al tau copil e 
frumos, e fotogenic, e carismatic, e expresiv si 
ca ar trebui sa urmeze o scoala de modelling? 
Ei bine, e posibil ca adevarul sa fie chiar 
acesta, dar, pe buna dreptate, esti sceptic, 

fiindca ai auzit atatea povesti nereusite si ti-a cam 
pierit increderea! Incercam sa te informam asupra 
aspectelor pozitive, dar si asupra riscurilor 
care pot decurge din decizia ta de a face din 
copilul tau un star!

In primul rand, ar trebui sa stii ca participarea 
celui mic la activitati care presupun interactiunea cu 
o camera de fotografiat sau de filmat, precum si cu un 
public necunoscut este benefica pentru dezvoltarea 
lui ulterioara, pentru infrangerea timiditatii si a 
neincrederii in sine. Implicarea in proiecte precum: 
sedinte foto, aparitii in reviste, defilare de moda, figuratie 
speciala in filme, participarea in spoturi publicitare pune 
copilul in diferse situatii care ii stimuleaza inteligenta, 
creativitatea, capacitatea de a relationa cu ceilalti. De 
regula, se cauta cei care au implinit varsta de 3 ani, 
pentru a fi relativ autonomi si pentru a li se contura o 
conduita potrivita pentru activitatea artistica pe care ar 
trebui sa o desfasoare.

Pe de alta parte, exista si multi parinti care se 
plang de faptul ca li s-a spus ceea ce voiau sa auda, 
pentru ca, mai apoi, sa fie amagiti sa faca albume de 
prezentare pentru care sa plateasca sume serioase 
de bani sau, mai mult, li s-au perceput taxe pentru 
inregistrare, garantie si pentru cursurile pe care 
trebuiau sa le urmeze micutii lor. Devine suspect cand 
o firma de prezentare a unor articole vestimentare, 
de pilda, prin reprezentantii sai sau promoteri, cauta 
pe strada sau in centrele comerciale modele pe care 
vrea sa le includa in catalogul sau de prezentare. Orice 

astfel de firma ar trebui sa renunte la comportamentul 
incorect fata de consumatori si sa apeleze la serviciile 
unei agentii de modelling sau de casting care nu 
cere bani, ci face contracte pentru fiecare eveniment 
in parte, percepand ulterior comisionul de la firma 
colaboratoare. 

Chiar si in conditiile unei recrutari legale, fara 
costuri inutile, exista reclamatii privind faptul ca, 
mai ales fetitele, sunt machiate sau bronzate artificial, 
pierzand astfel tocmai ceea ce vrea sa se redea 
intr-un material 
promotional in 
care sunt copii: 
prospetimea 
varstei, inocenta, 
naturaletea. 

Oricum o dai, 
a decide ca un copil 
are aptitudini de 
model e o alegere 
asumata care ar trebui 
sa aduca satisfactii, 
nu nelinisti pentru 
parinti. De aceea, cel 
mai bun lucru de facut 
este sa se evalueze 
corect avantajele si 
dezavantajele unei 
astfel de initiative. Stim 
ca amintirile, peste ani, 
vor fi nepretuite, dar… 
totusi… chiar si pentru 
ele, asa ”nepretuite” cum 
sunt, exista, totusi,… un 
pret!!

modelling
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  Avera Make-up Artist
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Ma numesc Adriana, am 23 de ani, 
studenta la medicina. Sunt optimista, 
amuzanta si ador sa citesc. Sunt deschisa 
mereu la nou si imi plac provocarile.

Ma numesc Valentina, am 17 ani si 
indiferent de probleme, mereu incerc 
sa zambesc. Fac parte din colectivul 
liceului teoretic Sfanta Maria , sunt în 
clasa a 11-a G si mi-as dori enorm sa 
castig, ar fi ca un cadou atat pentru ziua 
mea ce a fost luna trecuta, cat si pentru 
luna martisorului.

Adriana S. Valentina B.

face  di scover y



Ma numesc Alina, sunt inteligenta, 
comunicativa, pasionala cat si emotiva, 
incapatanata, optimista, ambitioasa, in 
asa fel incat, mereu imi ating obiectivele.
Ma ghidez in viata dupa principiul 
“Daca iti doresti cu adevarat ceva, lupta”, 
de unde reiese ca sunt o luptatoare.

“Ambitia e cuvantul care ma defineste”

Alina C.Mariana F.

face  di scover y
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A i putea sa te intrebi: de ce 
Floridemucigai? De ce acest nume, 
Alexandra? Sa fie fragilitate, aparenta, 

mister? Sa fie iluzia dezgolita de petalele prea 
false si prea reci ale unor flori ”adevarate”, care, 
la prima vedere, inspira incantare, dar care, in 
momentul in care vrei sa te bucuri de parfumul si 
de frumusetea lor, devin ”de mucigai”, in spirit 
arghezian? Sau e doar oglinda unui suflet protejat 
de tot ce e urat, ferit de lucruri care dor si de 
cuvinte care sapa fiinta adanc?

o scriitoare, nici macar autor, nu ma 
consider nimic- decat ceea ce trebuie 
sa fiu, ceea ce mi-a fost daruit, o 
viata de care ma pot agata pentru 
a ma salva ca individ. Intotdeauna 
am considerat viata un firicel de 
rau, adapostit la poalele muntilor, o 
alunecare lina ce nu forteaza natura 
spre infaptuire... Melodia lui este un 
bun acompaniament spre a linisti... 
Asa si eu, nu fortez nimic, ma las 
prada doar linistii, iar trairile si 
experienta de viata le acumulez 
pentru a ma forma, mai intai ca om, 
apoi ca vindecator.” 

Apreciindu-i deschiderea catre 
tot ceea ce tine de interiorul sufletesc, 
nu putem sa nu intuim ca elanul 
acesta de a fi, intr-o forma, de ajutor 
celorlalti, va fi, pentru Alexandra, 
principalul pilon care ii va modela 
viitorul. Desi foarte tanara, ea are 
puterea de a recunoaste onest: ”Iubesc 
viata, chiar daca uneori atarn de ea!”

Tocmai fiindca autoarea 
acestui blog are permanent aceasta 
constiinta, suntem convinsi ca acel 
firicel de apa despre care vorbeste 
ea se va transforma, pe masura ce va 
inainta, intr-o forta care o va duce, 
cu siguranta, in directia pe care o 
viseaza!

O plimbare pe aceasta pagina 
dezvaluie, mai intai de toate, o tanara 
sensibila, aflata mereu sub semnul 
interogativ, in incercarea de a cauta 
nu raspunsuri - ca acelea nu vin 
niciodata prea repede-, ci esenta unor 
emotii frumoase. 

Pentru noi, a-i citi gandurile 
a coincis cu o incursiune intr-un 
suflet proaspat si nobil si, tocmai de 
aceea, am dorit sa stim cat anume 
se implica autoarea acestui blog in 
postarile sale. Altfel spus, ceea ce 
scrie este produsul unei fantezii 
bogate sau exprima franturi din 
experienta si existenta sa? ”Ma implic 
emotional in tot ce imi place sa fac”, 
spune alexandra gheorghe. 
”Randurile mele fac parte din mine, 
din starea prezenta in acel moment. 
Ma „razbun” in versuri, in ultimul 
timp, si observ ca mi-am format o 
obisnuinta in a abera folositor, a 
formula acele catrene doar pentru a 
vindeca, respectiv, sensibiliza ochii 
celor care ma citesc. De cand sunt 
mica mi-am dorit sa devin medic, sa 
pot salva vietile oamenilor sau ale 
animalelor si cred ca acest lucru inca 
ma bantuie, conducandu-ma usor 
spre lumea aceea frumoasa in care 
citesti si te vindeci! Nu ma consider 

Alexandra ne-a adus la cunostiinta de asemenea faptul ca, se 
pregateste sa publice o carte, care trateaza o poveste de dragoste - 
neCunosCutul: “Necunoscutul face parte din mine, din povestea 
mea, din visul meu de pretutindeni. Cartea marturisita inimii mele si a 
celor ce ma implinesc ca om si mai apoi ca autor. Vor fi doua volume, 
non-fictiune, intamplari reale declarate cititorilor mei. Este o poveste 
simpla, unde dragostea umple toate golurile vietii. Un sentiment care 
ne invata sa suferim si sa ne acceptam insusi ca personaje a povestilor 
noastre. Asemeni fetei Alice-personajul principal, strans legata de 
locurile natale, de muntii ei si de mare, reusim sa intelegem rolul 
nostru, doar asa... facand greseli, neintelegand de fapt inceputul”.

flori de mucigai

  AdinA FuicA

coltul de carte
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coltul de carte

  AdinA FuicA

Se zice ca dintotdeauna contrariile s-au atras. Se zice ca omul are acea capacitate extraordinara de a 
cauta in celalalt ceea ce nu gaseste in el insusi, pentru a deveni intreg. Insa cat de mult sa intelegi actiunile si 
comportamentele pe care tu nu le faci, dar care, venite din partea celuilalt, iti provoaca suferinta? 

De aici porneste si povestea lui Penelope (Pepe) Donelli, care, in timpul casatoriei sale de 18 ani, s-a 
simtit iubita, inteleasa… dar si mintita, tradata, pentru ca ”lui Andrea ii placea sa colectioneze femei ca si cum 
ar fi colectionat timbre”. De aceea, la 38 de ani, deja obosita, simtind ca a esuat cu viata ei, este in situatia 
de a parasi mariajul care a facut-o sa cunoasca toate starile posibile, de la implinirea maternitatii, pana la 
dezamagirea cauzata de egoismul si superficialitatea unui barbat duplicitar. Plecarea ei la cesenatico, la vila 
bunicii, coincide cu abdicarea de la tot ceea ce o tinea legata de trecut: locuinta, cei trei copii (Lucia, Daniele 
si Luca) si sotul. Un sot care primeste lovitura stupefiat, intrucat nu ii intelege decizia, curajul, nebunia, un 
sot care, intr-un fel, a iubit-o intotdeauna, considerand-o singura femeie din viata lui, este acum in situatia de 
a fi departe de ea. Revoltat, are tot felul de reactii noi: isi atrage copiii de partea sa, cumparandu-le afectiunea, 
sparge obiectele din casa si devine neputincios in fata noilor responsabilitati. 

Din afara, Pepe este o femeie simpla, intrata in mecanismele unei existente rutinate, indeplinindu-si 
ritualic rolul de sotie si de mama, fara a lasa mereu sa i se vada zbaterile, angoasele, incertitudinile. Tocmai 
aceste nuante fine ale sensibilitatii ei ii dau complexitatea unei persoane vii, autentice, care oscileaza permanent 
intre datoria de a mentine echilibrul familiei si lupta interioara de a cauta sa fie fericita. Asa ca ea gaseste de 
cuviinta sa isi supuna sotul unui test cu totul neasteptat, trasat cu grija printre randurile unei scrisori acuzatoare, 
pentru a intelege daca drumul ei trebuie continuat in acelasi ritm sau schimbat definitiv. Primele cuvinte spun 
deja multe: ”Draga Andrea, nenorocirea vietii mele, am amenintat de atatea ori ca plec, dar n-am facut-o 
niciodata! Acum chiar plec! Doar stii cat sunt de lenta, dar tenace, in deciziile mele! In optsprezece ani de 
casatorie ti-am masurat egoismul, capacitatea de a minti, temerile, infantilismul. Nu vreau sa stiu cum vei reusi 
sa te descurci fara mine, avand in vedere ca, de unul singur, nu stii nici macar sa-ti deschizi o cutie de bere!” 
Si randurile continua intr-o gradatie ascendenta, punctand momentele casniciei care au dus la aceasta stare de 
fapt.

Iata o poveste tulburatoare si totodata fireasca despre capcanele vietii, despre caracterul fluctuant al 
relatiilor de cuplu, despre infidelitate, despre criza comunicarii, despre profunzimea sufletului uman, despre 
puterea de a ierta si, mai mult decat atat, despre victoria iubirii, in ciuda tuturor lucrurilor care i s-au pus de-a 
curmezisul. Pentru ambii, singuratatea si sondarea constiintei au creat conditiile pentru a face bilantul propriilor 
greseli si alegeri, pentru a-i determina sa-si evalueze transant sentimentele si trairile. Doar asa au putut intelege 
ca iubirea care i-a legat n-a murit.

Nu este, cu siguranta, o lectura facila, asa cum am fi tentati sa credem, analizand titlul siropos si, 
eventual, coperta cu aspect de caramida, ci este o carte a unui destin care, pe undeva, se suprapune pe destinul 
fiecaruia dintre cei care aleg sa citeasca acest roman caruia ii trebuie ”gustate” semnificatiile si, mai ales, 
lectiile de viata… dulci si amare.

de Sveva Casati Modignani

VANILIE si CIOCOLATA
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casa serfioticasa serfioti

intre zidurile memoriei

A 
existat odata, in timpuri 
nu foarte indepartate, o 
lume in care, in fiecare zi, 
se urzeau povesti pentru 
mai tarziu. Acea lume, in 
permanenta schimbare, 
aflata sub presiunea 

istoriei, si-a pastrat, intr-un anumit fel, 
tineretea si dincolo de veacuri, pentru ca 
vorbeste inca despre locuri speciale, despre 
amintiri pierdute si regasite si, mai ales, 
despre oameni care au fost. 

Cum e sa stii ca patina vremurilor nu a 
putut estompa figurile ilustre, ci, dimpotriva, 
reinviindu-le contururile si culorile, a adus in 
prezentul nostru, al fiintelor foarte ocupate 
cu existenta noastra marunta, parfumul de 
odinioara, cu toate nuantele lui subtile? Nu 
trebuie sa fii iubitor de istorie, de arta sau de 
oameni ca sa intelegi ca ceea ce iti este dat 
sa vezi, sa traiesti sau sa respiri acum este 
rezultatul acumularilor de ore, zile si ani in 
care unii au scrijelit, cu pretul unor lupte (nu 
intotdeauna exterioare), semne pentru mai 
tarziu. Semne pentru noi!

In atmosfera unui oras aflat in mijloc de 
secol XIX si de interese de tot soiul, dar, mai 
cu seama, politice si comerciale, a poposit de 
prin tinuturi straine (Hydra, Munchen si, mai 
apoi, Viena) un domn dintr-o familie aleasa, 
pentru care nevoia de a fi de ajutor oamenilor 
devenise principala preocupare: ARISTIDE 
SERFIOTI, cel care avea sa devina o autoritate 
medicala recunoscuta.

Mentalitatea sa europeana l-a determinat 
sa fie unul dintre membrii fondatori ai 
Lojii Masonice ”DISCIPOLII LUI PYTAGORA”, 
organizatie case s-a remarcat prin numeroase 
actiuni umanitare. Astfel, doctorul a reusit 
sa faca dintr-un Galati devastat de razboaie, 
foamete, inundatii si de holera un targ cu 
oameni care isi puteau gasi sprijinul in 
cunostintele sale medicale, dar si in spiritul 
sau filantropic. Tocmai de aceea, incet-incet, 
acest oras, spatiu al incertitudinilor si al 
contrastelor, se elibereaza treptat de aspectul 
sau medieval, preschimbandu-se intr-un loc cu 
prime semne de prosperitate si de echilibru. 

un minut de cultura
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Construind, pe strada cu tei din 
Cartierul Grecesc, dupa un proiect 
propus de el, casa care astazi ii 
poarta, in mod simbolic, numele, 
Serfioti desfasoara activitati de 
vindecare a bolnavilor (dovada 
stand cele mai mult de 100 de 
sticlute cu doctorii gasite recent in 
”maruntaiele” casei), dar si intruniri 
al caror principal obiectiv era 
colectarea unor fonduri in scopuri 
caritabile. 

Ca era un suflet nobil stau 
marturie: infiintarea ”Spitalului 
EliSabEta ElEna Doamna-CaritatEa 
GalatEana” (construit initial 
pentru ranitii din Razboiul de 
Independenta), catre care a 
directionat, prin testament, 
intreaga sa avutie; instituirea 
Bursei ”ARISTIDE SERFIOTI”, prin 
care s-au facut finantari Facultatii 
de Medicina din Bucuresti; botezul 
a peste 240 de copii; inzestrarea 
multor familii cu ”o pereche de boi, 
o vaca si un plug bun”; pastrarea 
tezaurului arheologic de la Castrul 
Roman de la Barbosi, pe care il 
avea in proprietate; ajutorul dat 
spitalelor de copii si azilelor de 
batrani din Pireu si Atena; dorinta 
testamentara de a se construi 
Spitalul de Copii de la Galati.

Desigur, povestea acestui om 
este fascinanta, dar cu atat mai 
uluitoare este intersectarea ei cu 
a celui care avea sa-i locuiasca, 
dupa un veac si jumatate, casa. 
Un om nou, acaparat de trecut, 
de ascunzisurile si farmecul unui 
oras candva cosmopolit, un om 
pasionat de destine a fost atras, 
printr-o tulburatoare coincidenta, 
la distanta de zeci de ani de 
momentul in care casa cunoscuse 
pulsul vietii, de aceasta locuinta, 
acum abandonata, in paragina, 
dar care respira prin toti porii 
o istorie nespusa, acoperita de 
praful trecutului si de ignoranta 
prezentului. 

Domnul MARCEL CAPRIS a 
fost chemat, de nu se stie ce forte, 
sa redescopere aceasta poveste, 
pentru a crea o punte intre doua 
lumi ce vorbesc, ambele, despre 
identitatea noastra: copilaria 
unei urbe tutelate de un inger 
binefacator... si maturitatea ei, 
in care urmele amintirilor se 
pierd prematur, ca intr-o boala in 
care tulburarile de memorie s-au 
instalat mult prea timpuriu.

Prin eforturi cu adevarat 
insemnate, care ar fi demobilizat 
chiar si pe cei mai aprigi temerari, 
si cu incantarea de a reinvia, zi de 
zi, pagini ingropate ale trecutului, 
acesta a recompus, cu rabdare 
si pasiune, piesele unui puzzle 
pe cat de interesant, pe atat de 
ravasitor. Sa pornim numai de la 
ideea ca autoritatile locale vedeau 
in vechea locuinta a doctorului 
o ”casa netrebuincioasa”, o 
constructie decrepita fara valoare 
arhitecturala si ambientala, 
motiv pentru care se propusese 
disparitia ei definitiva prin 
demolare. Scopul declarat al unei 
astfel de masuri era dezvoltarea 
unui centru administrativ, 
un complex polivalent, unde 
sa figureze, printre altele, si 
noul sediu al Primariei. Sa 
continuam cu lupta care s-a dat 
cu familiile de rromi, chiriasi ai 
administratiei locale, ingramadite 
in cladirea dezafectata, fara 
geamuri si cu peretii surpati. Iar 
lista obstacolelor este, pe cat de 
lunga, pe atat de absurda. Dar 
iata ca perseverenta si revolta in 
fata abuzurilor au constituit, de 
fiecare data, motive de a merge 
pana la capat, asa incat, intr-un 
final, in numele dreptatii

(clamate si de una dintre sculpturile 
dintr-o firida a cladirii), edificiul 
si-a gasit menirea, iar spiritele sale, 
linistea.

Asa se face ca, astazi, aceasta 
casa, renovata in stilul arhitectonic 
original, cu statui meditative 
reprezentand zeita dreptatii, 
cariatide sub forma de femei 
inaripate si grifoni strajuind 
intrarea principala, si-a recapatat 
stralucirea de odinioara, reusind 
sa darame toate barierele impuse 
de timp si de oameni. Ea reuneste, 
intre peretii ei, trecutul si 
prezentul. Amfitrionii de atunci, 
Aristide si Avracomy Serfioti, 
zambesc din fotografiile de epoca, 
indemnand la liniste. Amfitrionul 
de acum, Marcel Capris, zambeste 
din cadrul usii si ne invita, cu 
fiecare eveniment pe care il 
organizeaza sau in oricare zi, fara 
nume si fara scop, la reintalnirea cu 
istoria si cu marturiile unor ziduri 
ce poarta greutatea unui destin. 

Recunosc, a fost greu sa 
decid care poveste este mai 
impresionanta: a omului de 
atunci, care si-a pus viata in slujba 
celorlalti sau a omului de acum, 
care si-a pus timpul in slujba 
descoperirii unei felii de viata 
ingropate sub un veac de ignoranta 
si dezinteres. Nu stiu care dintre cei 
doi a trait (si inca traieste) aventura 
vietii sale, in casa de pe strada 
Domneasca.

un minut de cultura
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Putine orase se pot mandri cu atat 
de multe capodopere arhitectonice 
asa cum o poate face Dresda. 

Orasul german, capitala a statului 
federal Saxonia, a ajuns faimos in lumea 
larga ca regat al monumentelor si centru 
al culturii, fiindca aici isi are sediul 
Opera Nationala Saxona, iar orasul 
este de asemenea si un important centru 
stiintific, de cercetare si industrial. 

Intre anii 1694 si 1783, Dresda sau 
Dresden asa cum este cunoscut pentru 
germani, a fost cea mai minunata 
resedinta a statului, deoarece puterea 
saxona  de atunci era foarte interesata 
in a construi si a impodobi orasul cu cat 
mai multe si mai fastuoase “bijuterii” 
arhitecturale. 

Orasul de pe valea Elbei si situat 
in apropierea granitei cu Cehia, este 
atestat documentar pentru prima data 
in jurul anului 1206,  si a fost cunoscut 
de-a lungul secolelor ca si resedinta 
a numerosilor printi si regi, cel mai 
cunoscut dintre acestia fiind cel care s-a 
numit “August der Starke” - August cel 
Puternic, din familia regala de Wettiner 
si care era inrudita la randul ei cu mai 
toate casele regale ale Europei de la 
acea vreme. Datorita bogatiei familiei, 
multe cladiri dateaza inca de pe timpul 
domniilor lor, in special cele care detin, 
colectiile de arta, care sunt de o valoare 
inestimabila, adevarate “comori” ale 
Panteonului artistic universal.

Dintre “capodoperele” artitecturale 
cu care vom incepe lista monumentelor 
care nu trebuiesc ratate de a fi vizitate, 
vom incepe asa cum este si firesc cu 
celebrul Palat Zwinger, constructie 
baroca ce detine cea mai importanta 
colectie de arta, situat intre “Opera 
de Stat Dresda” (Semperoper) si 
“Piata Postei”, in apropierea acestuia 
gasindu-se si teatrul “Staatsschauspiel 
Dresden”, Palatul “Taschenberg” si “Piata 
Teatrului” .

In mod initial, Zwinger a fost o 
cladire mai mult din lemn, ingradita, 
care era gazda turnirelor cavaleresti ale 
evului mediu, mai apoi un amfiteatru 
si un loc ce gazduia distractiile pentru 
curtea regala saxona, denumirea pe 
care o are si in prezent fiind o ironie 
la adresa inghesuielii cauzate de locul 
stramt dintre zidurile exterioare si cele 
interioare ale contructiei.

Intre anii 1710-1719, regele 
August cel Puternic, a hotarat sa reface 
Zwingerul din temelii si i-a incredintat 
lucrarile celui care era atunci arhitectul-
sef al statului si anume Matthaus 
Daniel Poppelmann, care desavarseste 
constructia in cunoscutul stil baroc 
ce este vizibil si in prezent, sculpturile 
ce impodobesc palatul apartinand lui 
Balthasar Permoser, iar intre anii 1847-
1854, constructiei initiale i se adauga 
Galeria de Pictura de pe partea Elbei, 
realizata de catre arhitectul Gottfried 
Semper.

Palatul Zwinger sufera distrugeri 
foarte mari in timpul celui de-al doilea 
Razboi Mondial, insa cu ajutorul 
eforturilor depuse de catre locuitorii 
orasului intre anii 1945-1946, si sub 
directa conducere a arhitectului Hubert 
Georg Ermish, palatul se ofera in prezent 
celor peste 7 milioane de vizitatori 

anual, in starea sa initiala si in toata 
splendoarea sa.

Al doilea obiectiv pe lista de “must 
see”, este constituit din ansamblul dat de 
catre Piata Noua care este dominata de 
cupola cu peste 23 de metri a Bisericii 
Sfintei Fecioare Maria, (Frauenkirche), 
care trece drept cea mai frumoasa cladire 
sacrala protestanta din Germania. 

Construita in secolul al XVIII-lea 
dupa proiectul lui Gerog Bahr, avea 
in planul initial peste 95 de metri  in 
inaltime, la cupola care era cunoscuta 
sub denumirea de “Clopotul de piatra”, 
intreg edificiu dand impresia ca ar fi 
contruit dintr-o singura piatra de jos 
pana sus.

Insa in noaptea de 13 spre 14 
februarie 1945, Dresda, care reusise pana 
in acel moment sa evite distrugerile 
razboiului, a platit un pret scump pentru 
conflagratia provocata de Germania hitlerista.
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In urma atacurilor aeriene, pe langa 
imensul pret al vietilor omenenesti, se 
estimeaza ca intre 35 000 si 130 000 de 
persoane, dintre care si multi refugiati 
din est au murit atunci, o mare parte a 
unuia dintre cele mai frumoase orase din 
Europa a fost transformata in moluz.

Biserica Sfintei Fecioare, distrusa, a 
ramas cateva decenii o ruina abandonata, 
abia dupa reunificarea Gemaniei, 
luandu-se decizia de a o reconstrui. 
Lucrarile de restaurare, incepute in anul 
1993 si finantate din donatii benevole 
din intreaga lume, au fost incheiate in 
anul 2005, Biserica refacuta reprezentand 
pentru locuitorii Dresdei simbolul 
renasterii orasului. 

Urmatorul popas din periplul 
turistic trebuie facut la Muzeul 
Municipal din Dresda, (Stadtmuseum 
Dresden im Landhaus), cladire 
reprezentativa ca o sinteza perfecta

dintre stilurile clasicismului, barocului 
tarziu si rococolui, si proiectata de 
catre Friedrich August Krubsccius intre 
anii 1770- 1775, prezinta urcusurile 
si coborasurile trecutului turbulent al 
orasului, de la intunecatul Ev Mediu la 
bombardarea Dresdei in februarie 1945.

Expozitia permanenta are peste 
1000 de exponate, iar biblioteca 
muzeului ofera o bogatie de informatie 
din numeroase domenii cum ar fi arta, 
cultura si economia saxona. Cel mai 
vechi exemplar dateaza din secolul 
al XVII-lea, iar in integralitatea sa, 
biblioteca ofera accesul la peste 2000 de 
volume si 150 de periodice, ce se intand 
ca si aparitie pe mai multe secole.

Si pentru ca vorbim de “comori 
arhitecturale” nu poate fi ratat Palatul 
Pillnitz, care a fost construit intre anii 
1720 si 1722, ca si refugiu estival in cel 
mai autentic stil baroc, pentru 

August cel Puternic. Palatul este 
inconjurat de o gradina amenajata in 
stil peisagist francez si este compus din 
doua palate mai mici: Wasserpalais si 
Bergpalais, ambele cladiri construite 
in stilul barocului tarziu, gen pagoda 
chinezeasca, in prezent ele gazduind 
Kunstgewerbemuseum, cu mobilier si 
opera de arta specific barocului dar si 
apartinand epocii moderne.

Palatul Pilnitz a fost pana in 1918 
resedinta de vara a familiei regale de 
Wettiner, iar din ordinul lui Frederick 
August I, in 1780, in nord-estul castelului 
a fost amenajat un loc de plimbare care 
dispune de mici poduri decorative si 
alte cladiri  ornamentale de dimensiuni 
reduse, situate pe drumul ce duc la fosta 
moara de apa, ea insasi creata intr-un stil 
artitectonic flamboiant.

Si pentru ca am vorbit de Zwinger 
nu se poate rata si Palatul Regal 
(Residenzscholss), parte intregranta a 
complexului mai sus numit si a carui 
restaurare s-a terminat in anul 2006, 
restaurare care a adus la viata acest palat 
de factura renascentista, construit in cea 
mai mare parte a sa, intre anii 1709-
1722. 

Palatul regal adaposteste numeroase 
colectii de arta sau istorice intre care 
una are la baza chiar reconstructia 
palatului, insa cea mai importanta parte 
este rezervata asa-numitei Criptei Verzi, 
denumire care provine de la o sala 
decorata in verde, din timpul lui August 
cel Puternic. 

Palatul Zwinger
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Cripta Verde este compusa la randul 

ei din doua sectiuni: Noua Cripta 
Verde contine o inestimabila colectie 
de obiecte unice de arta din aur, fildes, 
argint, ambra si alte materiale pretioase 
si semi-pretioase, printre bijuteriile 
coroanei gasindu-se si cel mare diamant 
verde din lume de 41 de karate si un 
grup de statuete batute cu nestemate. 

Vechea Cripta Verde, s-a redeschis, 
dupa restaurare, pentru public, in anul 
2006, si este principala atractie din 
Dresda. Este cel mai ilustrativ exemplu 
pentru pasiunea artistica a vechilor 
conducatori ai Saxoniei, aici gasindu-
se cele mai multe exponate din acest 
fel, reunite in Muzeul Litografiilor si 
Desenelor, precum si in Galeria Vechilor 
Maestri, ce reunesc peste 500 000 de 
obicte de arta ce se intand pe mai multe 
secole. Tot aici intalnim opere semnate 
de catre maestri celebri cum ar fi : 
Albrecht Durer, Peter Paul Rubens sau 
Jan van Eyck, dar si opere din secolul 
al XX-lea semnate de catre : Otto 
Dix, Edvard Munch sau Emst Ludwig 
Kirchner.

Tot aici se gaseste si Colectia 
de Portelanuri din Zwinger, 
considerata una dintre cele mai 
reprezentative si mai frumoase 
din lume, axata in mod evident 
asupra exponatelor de Meissen 
si Dresda, dar continand si 
numeroase exponate de origine 
chinezeasca, japoneza sau coreeana, 
iar Armuraria, cu care se continua 
muzeul contine diverse arme si 
armuri din cele mai vechi timpuri, 
pana in perioada renascentista si 
urmand mai apoi tehnica militara 
pana in prezent. 

Cultura este si ea la randul 
ei, acasa in Dresda, mai ales 
ca este reprezentata cu un real 
succes de catre una dintre cle mai 
célèbre edificii de acest gen din 
Germania si anume Opera de Stat 
(Semperoper). Aceasta magnifica 
cladire in stil neorenascentist 
italian, a fost construita intre anii 
1838-1841, si desi a fost serios 
afectata de bombardamente, cu 
ajutorul localnicilor, in urma unei 
sustinute activitati de reconstructie, 
in anul 1985 - la chiar a 40-a 
aniversare de la bombardament, s-a 
redeschis pentru publicul larg cu o 
reprezentatie din Der Freiscutz de 
Carl Maria von Weber, unul dintre 
marii compozitori care a pus Dresda 
pe harta mondiala a muzicii. 

Bruhlsche

Staatsschauspiel

Stadtmuseum
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Pe langa toate aceste monumente 
clasice ale orasului de pe Elba, mai pot 
fi gasite si numeroase alte puncte de 
interes cum ar fi: Muzeul Erich Kastner, 
muzeu care de fapt adaposteste casa 
in care a locuit si creat celebrul poet, 
prozator, scenarist si autor de literatura 
pentru copii, Muzeul de Istorie Militara 
sau Arsenalul cum mai este numit, in 
prezent in el regasinude-se Muzeul 
oficial central al Fortelor armate 
germane; Muzeul Leonhardi ; Muzeul 
Igienei - cu peste 300 000 de vizitatori 
anual, in zilele noastre, in el avand loc 
o suita intreaga de expozitii de profil 
sau evenimente si de alta factura cum 
ar fi concerte sau manifestari ce vizeaza 
activitatea medicala: simpozitoane, 
targuri si lansari de carte.

In incheiere nu putem parasi Dresda, 
din turul nostru turistic imaginar, fara 
sa nu amintim si de alta atractii pe care 
le poseda acest minunat oras cum ar fi: 
Gradina Botanica si cea Zoologica, -cea 
mai veche din Germania de acest fel, 

Tereasa Bruhl (Bruhlsche) - initial parte 
a fortificatiilor de aparare ale orasului, 
insa din 1814 transformata intr-un 
popular loc de promenada a locuitorilor 
orasului, si care ofera o splendida 
vedere asupra Elbei si a unei parti a 
arhitecturii citadine, precum si Gradina 
Mare (Grosser Garten), parc public inca 
din 1814, si care are in centrul ei o alta 
capodopera arhitectonica reprezentata 
de catre - Sommerpalais.

Dincolo de toate aceste minunatii 
arhitecturale, atat de numeroase si mai 
ales fascinante in toata complexiatea 
lor, Dresda este un oras care isi asteapta 
turistii oferind fiecaruia dintre ei, toate 
tipurile de activitati reecreative ca orice 
alta metropola europeana, de la shopping 
la cluburi de noapte, de la concerte de 
muzica moderna si nu numai pana la o 
bogata oferta a bucatariei tipic saxone, 
cu o multitudine de retete traditionale  
delicioase, asa ca nu putem spune decat

 “Kommen im Dresden!“.

  Nusha Davilla

Pillnitz

Taschenberg
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- expozitia anuala organizata la Paris, 
tabloul intitulat - Bautorul de absint 
- 1858, (81 x 106 cm, - Ny Carlsberg 
Glyptotek - Copenhaga), - o lucrare 
conceputa departe de traditiile epocii 
atat ca tema, tehnica de pictura cat si ca 
stil de manuire a penelului, lucrare ce 
evident este respinsa, pentru ca trezeste 
sentimente ostile intregului juriu, dat 
fiind noutatea ei compozitionala.

Pentru ca Manet apartine atat 
societatii inalte pariziene prin nastere 
si educatie, cat si societatii boeme, 
prin alegerea profesionala asumata, 
frecventeaza cu asiduitate, concertele, 
cafenele,  locurile de intalnire foarte 
la moda si de aici, isi extrage material 
pentru operele sale. 

Prima dintre capodopere este - 
“Concert la Tuilleries” - pictata in 
1862  (76 x 118 cm) , aflata in prezent 
in colectia de la National Gallery  din 
Londra. In acest tablou, Manet 
prezinta locul preferat de intalnire a 
parizienilor elegant, insa tema aleasa 
a fost surprinzatoare in acele timpuri, 

deoarece asemenea tablouri executate in 
tehnica “plein-air”, nu erau considerate 
ca fiind arta adevarata, genul acesta de 
opere fiind utilizate atunci, la ilustrarea 
revistelor si reportajelor. Manet nu 
socheaza publicul numai cu tema 
tabloului, ci si prin faptul ca se dezice de 
pictura traditionalista, alegorica, unanim 
acceptata, si alege sa picteze ceea ce vede. 

Impresionismul si reprezentantii sai

 (1832-1883)

Intr-o lume aflata intr-o perpetua 
miscare si modificare, inovatia in 
orice domeniu este privita mai intai 
cu ostilitate, pentru ca mai apoi sa fie 
recunoscuta la adevarata ei valoare. 
Unul dintre acesti creatori de inovatie in 
pictura, intr-o societate aflata ea insasi 
intr-o ampla transformare, este pictorul 
Edouard Manet, nascut la Paris 
in 1832 si care, cu ajutorul unchiului 
sau - Edmond-Edouard Fournier, isi 
descopera foarte de timpuriu vocatia, 
impotrivindu-se astfel vointei tatalui sau 
care isi dorea pentru micutul Edouard, o 
cariera juridica si diplomatica. 

In 1848, in urma respingerii la 
examenul dat la Scoala Superioara de 
Marina, se imbarca pe un vapor cu 
destinatia Brazilia, in timpul calatoriei 
facand numeroase schite si desene in 
aer liber, fapt ce mai tarziu il va aduce 
alaturi de ceilalti reprezentanti ai 
impresionismului care erau pasionati de 
picture “en plain air”.

In 1849 - revenind la Paris, refuza 
propunerea tatalui de a se inscrie la 
Ecole des Beaux-Artes, alegand sa 
studieze la scoala lui Thomas Couture. 
In ciuda metodelor destul de liberale de 
predare a picturii in acea scoala, Manet 
- avand deja propriile sale idei despre 
arta, va abandona studiul si va sparge 
tiparele obisnuite pana la el, solicitand 
modelelor sale sa se imbrace, si in locul 
posturilor alese cu multa migala, le va 
aseza in pozitii naturale. Tanarul artist isi 
desavarseste tehnica picturala, copiind 
- la fel ca si ceilalti, operele maestrilor 
clasici de la Louvre. 

Urmare a atractiei fata de vechii 
artisti, incepand cu 1852, Manet 
incepe sa calatoreasca foarte mult, 
vizitand muzee din Olanda, Italia, 
Germania si Europa Centrala, iar in 1859, 
considerand ca este suficient de matur 
pentru a expune, isi trimite la  - SALON 

eDouarD manet

minutul de arta



Ca si nota tehnica, Manet 
respinge normele Academiei, care 
prevedeau ca opera sa fie perfect 
finisata, in acest caz, nemaiavand 
importanta daca privitorul se apropie 
sau contempla lucrarea de la un anumit 
nivel, pentru ca daca privim tabloul 
de aproape, se pot observa numai 
personaje abstracte, insa asemanarea 
este izbitoare daca privim panza de la o 
anumita distranta. 

In buna traditie a scandalurilor 
create de catre operele lui Edouard 
Manet, se inscrie si urmatoarea panza, 
intitulata: “Dejun pe iarba” -1863, 
lucrare de mari proportii si anume 208 
x 264 cm, expusa in prezent la Muzeul 
Orsay din Paris. 

Desi pictorul - la alcatuirea operei 
sale - a acordat o mare importanta 
principiilor de baza a esteticii, incercand 
sa redea lumina de zi, naturala - prin 
tema abordata si anume prezentarea 
unui nud feminin intr-o postura 
neobisnuita, creeza un nou scandal 
si isi atrage critici nu doar din partea 
jurriului de la Salon, ci si din partea 
intregii societati burgheze pline de 
prejudecati si conventii sociale. 

Pictura “Dejun pe iarba” 
este considerat ca un inceput al 

istoriei noului curent in pictura, al 
impresionismului, si de aceea, Manet, 
este considerat ca fiind un inovator in 
acesta arta, pentru ca prin acest tablou, 
s-a desprins intr-adevar de regulile 
de perspective obligatorii inca din 
Renastere si a realizat aceasta panza 
intr-un mod cu totul nou, inovativ.

Insa, opera care reprezinta apogeul 
artei sale, pentru Manet, este cea 
numita - “Bar la Folies-Bergere” 
- opera de maturitate a artistului, 
creata intre anii 1881-1882, avand 
dimensiunile de 96 x 130 cm, prezenta 
in colectia Courtauld Institute Gallery 
din Londra. Acesta opera, este culmea 
artei sale, tema sa preferata - locul 
public (preferat de intalnire a artistilor si 
a inaltei societati franceze), fiind plasata 
intr- o noua compozitie, cu o uluitoare 
armonie. Desi in prim-plan este o 
natura statica, simplitatea si economia 
mijloacelor de expresie utilizate ii sunt 
suficiente lui Manet sa desavarseasca 
arta sa.

 Compozitia vorbeste despre o 
conceptie spatiala foarte fina si extrem 
de personala a artistului, o oglinda 
paralela cu tejgheaua de bar, conducand 
privirea celui ce admira opera, in 
interiorul cafenelei, intr-un joc al 

perspectivei, care face ca intregul tablou 
astfel conceput sa redea cu maximum 
de credibilitate larma si forfota care se 
reflecta in oglinda. 

Din punct de vedere tehnic, in 
opinia lui Manet, lumina este atat 
de unitara, incat este suficienta o 
nuanta, pentru a putea fi pictata, iar 
trecerea intr-un mod aproape brutal 
de la culorile foarte deschise la cele 
inchise fac ca perspectiva sa fie una 
dintre cle mai neobisnuite in creatiile 
artistice de pana atunci. In opozitie 
cu impresionistii, artistul nu foloseste 
intrepatrunderile fine care nu pot fi 
percepute de aproape, dintre nuante; 
pentru ca in viziunea lui, acesta slabeste 
caracterul decis al acesora si tonurile 
adanci ale contrastului intre lumina si 
umbra. 

Caracterul vizionar si noutatea 
traditiei fac din Edouard Manet, 
unul dintre cei mai moderni pictori 
ai epocii sale, unul dintre cei care i-au 
inspirat si pe cei care aveau sa-i calce pe 
urme, el insusi declarandu-se un pictor 
al realitatii in care a trait si care spunea 
la un moment dat: “ca sinceritatea, 
cauza principala a aparitei operei 
de arta, da impresia de revolta, 
desi intentia pictorului a fost aceea 
de a-si expima sentimentele, in 
legatura cu lumea ce il inconjoara 
si care il inspira in creatia sa“.

minutul de arta

   Nusha Davilla



58 aprilie 2015

fashion

D E S I G N  V E S T I M E N T A R
b y

C A R M E N  B R AT U

famost.ro

https://www.facebook.com/pages/Design-Vestimentar-by-Carmen-Bratu/402078476612198
http://famost.ro


59

fashion

aprilie 2015 famost.ro

http://famost.ro


60 famost.ro aprilie 2015

fashionSa alergam pentru

sanatatea

Noastra

lergatul ramane una dintre cele mai eficiente 
metode de a ne mentine in forma, de a evada din 
stresul zilnic si rutina. Ca il practicam in sala sau in 
aer liber, ramane la latitudinea noastra, important 
este sa fim constanti si sa incercam, atat prin 
intermediul miscarii cat si al alimentatiei, sa ducem 
un stil de viata sanatos!

Cu toate acestea, trebuie sa stim anumite lucruri 
esentiale, care ne pot ajuta sa facem acest lucru 
intr-un mod mai corect, mai efiecent si care sa ne 
fie cu adevar folositor!

A
CAND TREBUIE SA ALERG?

A
lergi cand iti este tie mai bine, conform stilului de 

viata! Chiar daca majoritatea prefera sa alerge 

dimineata, tu iti alegi cand iti permite programul! 

Cel mai important este sa iti aloci timpul necesar pentru 

alergat si sa nu cauti scuze sa nu o faci! Mai usor decat 

alergatul, este gasitul scuzelor!

UNDE TREBUIE SA ALERG?

C
and te apuci de alergat, incearca sa ai un 

traseu care sa nu fie foarte influentat de starea 

vremii: nu ti-ai dori ca dupa o ploaie, sa fie 

noroi pe traseul tau! In cazul in care alergi pe o pista 

amenajata, incearca sa o faci in sens invers, pentru a nu 

te ciocni cu cei care se antreneaza pentru performanta; 

din acelasi motiv, evita sa alergi pe inelele interioare! 

Nu fii erou pe banda de alergare, pentru ca ai 

posibilitatea sa te ranesti, asa ca ai grija ca tempo-ul 

tau sa fie in limite normale!
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sanatate

Daca alergi in aer poluat poti lua in 
greutate! Cum e posibil acest lucru? 
Cercetatorii danezi afirma ca respiratul 

unui aer cu mai mult dioxid de carbon, te face sa 
mananci mai mult! Dioxidul de carbon face sangele 
mai acidic, scazand astfel nivelul PH-ului din 
creier, lucru care va face ca neuronii sa “ajute” la o 
crestere a apetitului. Solutia cea mai simpla este sa 
gasiti locuri de alergat mai putin poluate.

Alergatul pe o strada unde circulatia 
autovehiculelor este foarte mare, va 
distruge plamanii. Respiratia intr-un 

astfel de mediu poate provoca arsuri ochilor, dureri 
de cap, poate declansa astmul, poate agrava boli de 
inima si de plamani. Incercati sa evitati astfel de 
zone, noxele emise de autovehicule si inhalate de 
noi, pot avea un efect devastator asupra sanatatii, 
chiar daca prin intermediul miscarii, incercam 
contrariul.

Alergatul pe banda la sala este bun, dar 
mult mai indicat este sa alergati afara, 
intr-un mediu care iti ofera diversitate! 

In sala, folosesti aceleasi grupe de muschi, in 
schimb, un teren mai greoi, cu iarba, in panta, 
pietris sau nisip, iti utilizeaza mai multi muschi, 
vei pune mainile in miscare, alergatul nu va fi 
rectiliniu.

Prin alergat, reusim sa iesim din rutina 
zilnica, luam distanta de calculatoare, 
smarphone-uri, TV, este o foarte 

eficienta metoda de a nu intra in stari de depresie 
si anxietate. Acolo unde nu au reusit medicametele, 
a reusit alergatul in aer liber, existand foarte multe 
cazuri de vindecare a depresiei prin aceasta metoda. 

1

2

3

4

CE DISTANTA TREBUIE SA ALERG?

A
cest lucru nu este foarte important, efortul 

facut in mod constant este cel care conteaza! 

Beneficiile pentru sanatatea ta sunt sunt cele 

mai importante, iar daca vei dori la un moment dat sa 

iti tii evidenta intensitatii efortului, exista pe piata multe 

gadgeturi sau aparate profesionale care pot face 

acest lucru.

AR TREBUI SA ALERG IN FIECARE ZI?

N
U trebuie sa alergi in fiecare zi, dar este necesar 

sa ai saptamanal, cel putin o zi de odihna! 

Este indicat sa poti alerga intre 3 - 5 zile pe 

saptamana. Corpul tau trebuie sa se obisnuiasca cu 

efortul constant si sa se adapteze cerintelor.

DACA FAC PAUZE, INSEAMNA CA TRISEZ?

D
aca esti la inceput in ceea ce priveste alergatul, 

pauzele sunt binevenite cand obosesti sau cand 

poti simti anumite dureri musculare! Important este 

sa nu iti faci un obicei in a te opri: daca nu simti nevoia 

sa iei pauze, nu le lua! In timp, corpul se obisnuieste cu 

efortul, oboseala va fi resimtita altfel, iar nevoia de a te 

opri se va diminua.

E DE RAU DACA NU AM ALERGAT INTR-O ZI?

N
u trebuie sa iti faci probleme in cazul in care nu 

ai putut sa alergi intr-o zi conform programului! 

Nu ai pierdut atat de mult cum crezi! Vei incerca 

sa iti respecti planificarea si sa ai tot timpul in minte ca 

ceea ce faci este pe termen lung, iar tu ai pierdut o 

foarte foarte mica parte!

CAT DE REPEDE TREBUIE SA ALERG?

D
aca abia poti respira in timp ce alergi, cu 

siguranta o faci foarte repede, iar daca poti 

fredona o melodie, atunci viteza e prea mica! 

Ritmul ideal sau mai bine spus - cel mai bun pentru tine, 

este cel in care poti conversa!

CUM TREBUIE INCEPUTA ALERGAREA?

I
n primul rand, trebuie sa fii determinat psihic! Apoi, 

incepi mai usor pentru incalzire, cresti intensitatea 

treptat si foarte important: sa termini alergatul in forta 

maxima! Apoi ai timp si de respiro!
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