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Making of
Am realizat o paralelă între istoria muzicii și cea a 
coafurii, mixând coafura, machiajul, detaliile de cos-
tum cu atitudinea Lorei. Din perioada interbelică am 
punctat curajul femeilor de a renunța la corset și de 
a-și tunde părul bob, pieptănându-l în valuri, creând 
astfel un nou ideal de feminitate. 

Cu ajutorul talentatei Lora am trecut apoi la o coa-
fură specifică anilor ’50-’60, când se dezvolta stilul rock 
and roll. Am ascultat Elvis Presley, ne-am încântat privi-
rea cu Marilyn Monroe și ne-am îndulcit cu stilul pin-up. 
În contrast, am mers direct la punk-rock-ul anilor ’80, 
cu emblematicii Kiss. 

Apoi ne-am jucat cu Spice Girls în anii ’90, pe rit-
muri pop-dance. Am ales-o pentru final, ca un reper 
extrem al anilor 2000, pe extravaganta Lady Gaga. 
Astfel, spre sfârșitul ședinței foto, personajul, atitudi-
nea și coafura Lorei au evoluat într-un stil androgin, 
perfect reinterpretat de tânăra cântăreață. 

 Î]i dezvăluim detaliile din culisele 
realizării [edin]ei foto pentru 
coperta Les Nouvelles Esthétiques.  

Fotograf: Christina One.
Coafură: Cristina Grama. Machiaj: Mirela Vescan. 

Îmi place fizionomia Lorei pentru că are osatura fină 
și trăsături delicate, frumoase, deci are putere de 
transformare. La primul look am folosit pentru pleoa-
pa mobilă un roz perlat, iar pentru umbre și pentru 
pleoapa inferioară mai multe nuanțe de bej, supra-
puse, aplicate progresiv. Cheia acestui machiaj sunt 
genele „edgy“, de divă, care au centrul de greutate în 
exterior și dau un efect de ochi languros. Rujul este 
închis la culoare, bine definit.

Machiajul pin-up este simplu și sofisticat în același 
timp, o prinde foarte bine pe Lora. Linia de tuș este pre-
zentă, puțin în contrast cu fardul pentru pleoape, obrajii 
sunt rozalii, iar rujul roșu, cu lac.

Anii ’70-’80 reprezintă pentru machiaj un izvor de 
inspirație; am păstrat ideea de culoare și am schimbat 
texturile, practic am actualizat modul de finisare. Lora 
poate să accentueze consecutiv ochii și buzele. Și pen-
tru că modelul nostru are buze superbe, le-am fardat 

Cristina Grama, hairstylist Mirela Vescan, make-up artist 
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Stilism: Cristina Candea. Ținute: Murmur, Alexandra Calafeteanu, Cătălin Botezatu, Daniela Cristea.
Accesorii: Manokhi leatherware&accessories, Cătălin Botezatu, Meli Melo, Oxette.

Cristina Candea, stilist

atipic: am folosit ruj marsala, violaceu și turcoaz în 
diferite combinații.

La cel de-al patrulea look ne-am jucat puțin. Lora 
iubește machiajul, îi place să se fardeze și accep-
tă linii noi, așa că am creat un contrast de negru și 
argintiu. Pe granița dintre aceste culori, genele tip 
„glamour“ separă umbrele și completează inedit li-
nia pleoapelor.

De la stilul glam al anilor ’20, pin-up girl à la Mari-
lyn Monroe, până la influențe rock și accente mo-
derne din tendințele curente, am reinterpretat prin 
styling stilurile consacrate din modă. Feminitatea, 
senzualitatea și atitudinea rebelă au completat 
perfect personajul cameleonic interpretat de Lora.


