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Vestea că în pântecele tău se dezvoltă o mică minune te poate copleşi. 
Sentiment pe care l-a trăit de curând şi Sore, vedeta prezentă pe coperta noastră. 
Află cum i s-a schimbat viaţa artistei de când a aflat că va fi mămica unei fetiţe şi 

ce activităţi desfăşoară în afara scenei.

La doar 26 de ani, Sorina Cătălina Mihalache  
(cunoscută publicului din România drept Sore) 
se consideră o femeie împlinită și este fericită că 

trăiește în această perioadă un asemenea sentiment. Este în-
sărcinată în patru luni și consideră că numele Erin este potri-
vit pentru viitoarea ei fetiță. Tatăl copilului este Mircea Julean, 
avocat de profesie, cu care Sore trăiește o frumoasă poveste 
de iubire de mai bine de un an. 

Cântăreață, actriță, prezentatoare de televiziune și antre-
prenoare, Sore muncește aproape 12 ore în fiecare zi. În afara 
scenei, vedeta are o firmă de organizare de evenimente, Sore 
Concept Media, și, din pasiune pentru haine, și-a deschis anul 
trecut un atelier de croitorie unde face piese vestimentare în 
ediție limitată, pentru ea și admiratorii săi. Deși a avut realizări 
pe plan profesional încă de la vârsta de 10 ani, când a câștigat 
locul al treilea la concursul „Ploaia steluţelor“, Sore a devenit 
cunoscută publicului larg abia în 2011, odată cu distribuirea sa 
în serialul de televiziune „Pariu cu viaţa“ (ProTV), și când a pus 
bazele trupei LaLa Band. 

Ne-am întâlnit cu Sore pentru realizarea pictorialului exact 
în perioada când a anunțat că va deveni mămică. Practic, 
este prima ședință foto a micuței și prima apariție a lui Sore 
pe coperta unei reviste de când este însărcinată. Pictorialul a 
avut loc într-o sâmbătă însorită de la sfârșitul lunii octombrie, 
la studioul fotografului Gabriel Hennessey de lângă grădina 
Cișmigiu din București. Mai luminoasă decât oricând, Sore a 

pășit cu încredere în locație și s-a lăsat pe mâna specialiștilor 
pentru un pictorial inedit. În cadrul interviului, Sore ne-a vorbit 
despre ritualul ei de frumusețe, activitatea profesională și peri-
oada cea mai frumoasă din viața ei: sarcina.

Povestește-ne prima ta experiență cu machiajul.
Mama a fost persoana care mi-a explicat cum stă treaba cu 
produsele de machiaj. S-a întâmplat când eram în școala 
generală. Atunci eram tentată să încerc cosmeticele ei dar, 
bineînțeles, nu mă lăsa să merg la școală machiată. Abia în 
clasa a opta, la vârsta de 14 ani, am rugat-o să mă lase să mă 
machiez pentru poza de buletin. I-am argumentat că este foar-
te important ca în următorii 10 ani să am un act de identitate 
în care să fiu frumoasă. Atunci am folosit pentru prima oară un 
anticearcăn, dar a fost un eșec total. Timp de 10 ani am avut 
cercuri albe în jurul ochilor în buletin. Tot atunci am aplicat și 
puțin rimel pe gene și creion negru în interiorul ochiului. Îmi 
aduc aminte cum profesoara de fizică s-a uitat la mine și mi-a 
zis că o să fac tot felul de infecții de la creioanele pe care mi le 
bag în ochi, fiind prima și singura oară când m-am machiat în 
perioada respectivă.

Ce trucuri ai aflat de la specialiștii cu care ai lucrat? 
Am învățat lucruri extraordinar de importante de la toți 
profesioniștii în beauty cu care am lucrat, printre care Alex 
Abagiu, Alexandra Manea, Dana Argeșan și mulți alții. De la 

De Luiza Gabriela Vîlsan. 
Fotografii de Gabriel Hennessey

SORE
Primul pictorial gravidă
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Coafură: Andrei Arineanu. 
Machiaj: Mirela Vescan. 
Stilism: Cristina Cândea
Ținute: xxxxxxxxxxxxx
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toți am înțeles că mai întâi machiez ochii și după aceea chipul. 
Până atunci, eu aplicam regula invers și mă enervam de fie-
care dată când îmi cădea fard sub ochi și îmi pătam fața. Am 
învățat că nu trebuie să fie o mare diferența de culoare dintre 
anticearcăn și fond de ten. Produsele de make-up indispen-
sabile sunt anticearcănul, fondul de ten și blush-ul. În general, 
aplic principiul less is more.

Cum ai grijă de pielea ta?
Îmi demachez tenul demachiez dimineața și seara, aplic o cre-
mă hidrantată și un produs ușor pentru conturul ochilor, iar 
pentru corp folosesc un ulei de argan. Nu merg la cosmetică, 
nici în salonul de înfrumusețare, nici în cabinete dermatologice 
deoarece am avut numai experiențe neplăcute. Am mers în 
trecut la diverși specialiști și de fiecare dată mi s-au agravat 
problemele tenului. Pot spune că am ieșit mai rău după proce-
duri. Nu am noroc la capitolul ăsta.

Ai trecut prin diverse schimbări de hairstyling. Cum îți 
îngrijești părul? 
Îmi plac schimbările de coafură. Mă plictisesc să fiu la fel o 
perioadă prea mare și vreau să vin mereu cu ceva nou, nu ne-
apărat doar pentru public, ci și pentru mine. Nuanța de blond 
a părului este mai greu de întreținut pentru că firul se tocește 
și se rupe mai ușor, dar crește mai greu. Așa că îmi îngrijesc 
părul hidratându-l foarte bine cu produse profesionale și îl spăl 
de două ori pe săptămână. La salon merg cel mai des pentru 
coafat. Aleg să nu-mi vopsesc rădăcinile pentru că îmi place 
cum arată, nu pentru că nu am timp așa cum se spune.

Emisiunea „Vorbește lumea“ (ProTV) a fost o experiență 
nouă pentru tine. Ce ai învățat până acum?
Experiența unui live te formează ca și profesionist și mă bucu-
ră faptul că, în fiecare zi, învăț lucruri noi, iar munca în echipă 
mi-a demonstrat că poate face orice.

Anul trecut ai debutat și în lumea modei. Cum ți-a venit 
ideea să deschizi un atelier de creație?
Fiind un subiect care mă pasionează, ideea nu a fost greu de 
încolțit. A durat mai mult până am pus-o în practică, fiind ne-
voie de organizare în detaliu. Însă, din momentul în care am 
deschis afacerea, pasiunea și echipa, din nou, au demonstrat 
că se poate orice. Idei am în fiecare zi și se pare că sunt apre-
ciate de clienți, care se întorc după prima întâlnire.

Ai o relație foarte strânsă cu fanii tăi. 
Am conștientizat că, fără admiratori, muzica mea nu ar ajunge 
nicăieri. Eu scriu pentru ei, iar ei mă ascultă. Este normal să 
avem o relație frumoasă.

Ești activă și în lumea virtuală, atât pe pagina de face-
book, cât și pe blogul soreonline.com.
Da, nevoia de a scrie este constantă, însă îmi propun să am 
măcar o postare săptămânală și să reușesc să am un mesaj 
inspirațional prin fiecare articol. Blogul este online de un an și 
jumătate și crește văzând cu ochii.

Ce pregătești pentru anul următor?
2016 va fi un an plin... Se va naște fetița mea, voi lansa un 
album și voi începe filmările pentru un nou lungmetraj. 

Sore ne-a răspuns pe scurt la câteva curiozități 
jurnalistice.

Gândul care te însoțește mereu este…
Pozitivitatea. Mă definește în orice fac.

Ce te inspiră?
Ceea ce trăiesc. Vremea de afară, mai ales când 
plouă, moment în care compun cele mai frumoase 
piese. Poveștile de dragoste, atât din filme, cât și 
ale prietenilor. 

De ce anume nu te-ai putea despărți niciodată?
Cumva, mă atașez de lucruri și toate îmi sunt dragi. 
Dar nu m-aș despărți de oameni, nu de lucruri.

Te pasionează…
Filmele. Pe diplomă sunt regizor deoarece am termi-
nat specializarea Regie de film. Nu există seară fără 
să văd un film sau un serial. Văd Friends pentru a 
șaptea oară deoarece mă binedispune. Recomand 
și serialele Game of Thrones, Reign, Good Wife.

Ce stil de vedetă îți place?
Îmi place simplitatea lui Jennifer Aniston. Mi se pare 
că are o înfățișare mereu proaspătă.

O să apelezi la intervenții estetice?
Nu judec persoanele care aleg astfel de operații, dar 
eu aș face o astfel de intervenție chirurgicală doar 
dacă ar exista o nevoie fizică, nu pentru un moft 
personal. Dacă mi s-ar lăsa sânii foarte mult după 
perioada alăptării, atunci poate m-aș gândi să fac o 
ridicare de sâni.

Test fulger
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Ești un om împlinit? Cum arată fericirea pentru tine?
Da, sunt fericită. Nu îmi lipsește absolut nimic și sunt tare fericită 
că până la vârsta de 26 de ani am reușit să trăiesc acest sentiment.

Se spune că Dumnezeu îți dă un copil exact când ai nevoie de el. 
Tu simți asta?
Absolut, abia aștept să o cunosc pe micuța noastră și sunt nerăbdă-
toare să învăț fiecare pas pentru a fi mămică.

Ai simțit vreo schimbare în relația cu iubitul tău de când ați aflat 
că veți deveni părinți? 
Suntem și mai fericiți pentru că ne doream să vină acest moment. 
Avem o relație frumoasă, sinceră, bazată pe încredere, pe o iubire și 
o comunicare excelentă.

Cum ai vrea să fie relația cu fetița ta?
Cel puțin la fel de frumoasă ca relația mea cu mama. Vreau să implic 
fetița în tot ceea ce o să fac.

Ce schimbări au intervenit de când ai rămas însărcinată? 
M-am îngrășat trei kilograme momentan. Pofte nu prea am, sunt des-
tul de norocoasă, nici rău nu mi-a fost. Este perioada perfectă. O să 
profit de sarcină ca să intru într-un binemeritat concediu. După ce 
am rămas însărcinată, nu mi s-au schimbat foarte mult obiceiurile. 
Doar că acum obosesc mult mai repede, mai ales că muncesc aproa-
pe 12 ore în fiecare zi. O să intru în concediu prenatal cu două luni 
înainte de naștere și atunci vreau doar să mă relaxez.

Acum secretul nostru nu mai este doar al nostru… Am făcut publică minunea venirii tale pe lume și îți mărtu-
risesc că mă încearcă multe sentimente noi, pe care încă nu știu cum să le gestionez. O parte din mine vrea 

să te țină ascunsă în universul nostru de acasă, altă parte vrea să spună fiecărei persoane despre cât de 
minunată vei fi, despre cât de frumos crești și despre cât de fericită sunt pentru că m-ai ales. […] Îți promit să te iubesc 

cum n-am iubit niciodată până acum, pentru totdeauna!“ 

Cu burtica
La vedere
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Scrisoare pentru 
fata mea

mărturia lui Sore de pe blogul său soreonlione.com


