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ExprEsiE  
a eleganţei absolute 

TexT: Mariela Vanu |  FoTo: Robert David

m
Când vorbim despre Franţa şi extraordinara sa cultură, atunci 
cuvintele-cheie sunt eleganţă şi rafinament, pe toate planurile. Stil de 
viaţă, arhitectură, artă, sport, modă, literatură sau gastronomie, toate 
sunt marcate de oameni şi destine de excepţie.

O vizită în reşedinţa 
Ambasadei Franţei la 
Bucureşti, pe strada 
Biserica Amzei nr.13-15, 
ne-a dat posibilitatea să 
admirăm un spaţiu ce 
sublimează elementele 
spiritului unei ţări şi al unui 

popor ce a reprezentat, de-a lungul istoriei, un model 
pentru cultura românească. Unele zone din interior 
au fost, recent, reconsiderate din punct de vedere 
al stilului de amenajare, cu elemente de inspiraţie 
clasică, de o eleganţă impunătoare, un adevărat spec-
tacol al proporţiilor, atât în forme, cât şi în cromatică.
Totodată, excelenţa Sa, Domnul Ambasador 
Philippe Gustin a avut amabilitatea de a ne răs-
punde la câteva întrebări.

De cât timp vă aflaţi în România? 
De aproape 16 luni.

Cum se reflectă personalitatea dvs. în amenajarea 
reşedinţei? 
Am decis modificarea aspectului mai multor zone 
din perimetrul recepţiei şi o parte a apartamentelor 
private. Reşedinţa nu reprezintă locuinţa mea 
personală, ci căminul Franţei aici, în România, şi în 
această situaţie, interiorul trebuie să reflecte un stil 
clasic, atemporal, plăcut pentru toţi vizitatorii care 
îi trec pragul.

Vă place bucătăria românească, mai exact ce anume 
preferaţi şi de ce? 
Sunt vegetarian, aşa încât prefer reţetele pe bază 
de legume. Mărturisesc faptul că îmi plac în mod 
special delicioasele ciorbe româneşti.

Reşedinţa Ambasadei Franţei la Bucureşti    
m



5

Căminul

4

iulie - august 2013

arta de a trăi  /  În oraș

Aveţi vreun artist român preferat? 
este greu să aleg doar unul, ar însemna să îi nedrep-
tăţesc pe mulţi. Consider că forţa culturii româneşti 
constă în chiar diversitatea şi bogăţia sa, atât în 
literatură, cât şi în muzică, cinematografie sau artele 
plastice..

Aveţi un loc preferat în Bucureşti? Dar în ţară? 
În 16 luni am vizitat 37 de capitale de judeţ, şi aici 
trebuie să vă spun că sunt impresionat de bogăţia 
culturală, atât a patrimoniului naturii, cât şi cel 
arhitectonic. 

Cum arată, în opinia dvs., căminul ideal, ce construieşte 
acea atmosferă de “acasă”? 
Pentru ca să se simtă cineva bine acasă are nevoie de 
puţine lucruri, un tablou, un obiect personal, acele 
lucruri care construiesc atmosfera. Asta presupu-
nând că ambianţa generală este una relaxantă, nu 
tebuie să ne simţim agresaţi în propriile locuinţe.  /

Sala de mese este amenajată pentru a evidenția 
elementele caracteristice elegantului stil 
neoclasic. Mobilierul atent restaurant, oglinzi 
din cristal bizotat și elemente de decor din 
argint, bronz sau sticlărie de autor construiesc o 
atmosferă șic franțuzească.


