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КАК РАЗКАЗАХ
ФРЕНСКАТА
ПРИКАЗКА НА
CHIC & COZY

И

Зорница Русинова*

мало едно време... тези думи пренасят
всеки един от нас във вълшебния свят на
приказките, изпълнен с далечни царства,
приказни феи, принцове и принцеси.
И точно както се случва в добрите приказки, една
слънчева пролетна сутрин получих покана за пролетното
Chic & Cozy, но не просто като гост, а с молба да участвам в
изграждането на самото събитие.
Почувствах се като докосната от добрата фея, която
сбъдна още една моя мечта. Имах вълнуващата задача да
създам декор за... „имало една вечер в Париж”. Темата на
пролетното парти не бе никак лесна, като се има предвид
големия брой французи, които очаквахме като гости и

Снимки: Диляна Флорентин,
Флорентин Цачев

спонсори. А няма нищо по-желано от една приказна нощ
в Париж – най-романтичният град на света. Пред мен
стоеше нелесната задача да превърна актуалния софийски
клуб „Маскара” в съвременен замък. Красивото мраморно
стълбище, кристалните полилеи и „духът на операта”
определено ми напомняха за величествения Версай. Когато
пристъпвам към нов проект, а този несъмнено бе такъв, аз
и екипът ми правим обширно проучване, гледайки филми,
слушайки музика и търсейки вярното вдъхновение.
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Парижката тема винаги е била сред моите „любимки” –
толкова пъстра, пищна и неизчерпаема. Трябваше само да
реша на кой Париж точно да се спра – на този от 20-те години
на миналия век, на „Мулен Руж” или на онзи кралски Париж
с пищните приеми, разточителните закуски, сладкишите на
Мария-Антоанета и красивите дворцови дрехи. Мястото за
провеждане на събитието предопредели решението ми.
Ще бъде кралският Париж!
Вниманието ми бе привлечено от един определен кадър
от филма на София Копола „Мария-Антоанета”, в който
младата кралица се e излегнала в будоара си до маса, отрупана
със сладкиши, а на преден план изпъкват разноцветните
френски „макарони”. „Това е!” – възкликнах аз.
И създадохме кът, символизиращ парижкия дух. Малка
кръгла масичка, взета сякаш от някое парижко бистро,
фруктиера с божури и цветни „макарони”, осветени от
дървена винтидж лампа. В търсене на точния стол, който
да допълни картината, отхвърлих поне три варианта, но
накрая „той” се появи – черен, кожен и с изящни извивки.
Френските шансони пък ме вдъхновиха за онова специфично
настроение, което се поражда, докато седиш на тревата, под
някое дърво и слушаш звуците на акордеона.
Френската натурална козметика Yves Rocher – партньор
на това събитие – провокира у мен желанието за близост
с природата. Непременно исках тревата да е истинска, а
дървото – красиво, точно като във Версайските градини. За
да бъде усещането напълно реално, целта ми бе гостите да
се почувстват омагьосани още със самото влизане. Затова
украсихме стълбите с високи стъклени овални вази, пълни
с дъхави свежи клонки, в които блещукаха светлинките на
малки свещи. Подобен декор неизменно зашеметява и целта
бе постигната – всички слизаха бавно по стълбите и спираха
да се любуват на заобикалящата зеленина, която ги зареждаше
с предчувствие за нещо много специално.

Сега оставаше само да избера цветята. Не беше трудно –
романтични божури, приказни хортензии и разбира се,
кралицата на цветята – розата. Допълних тържествената
атмосфера с перлени огърлици и златни платове, със
свещници, изработени от дантела и седеф. А от всеки ъгъл
се подаваха миниатюрни златисти Айфелови кули. Защото
какво е Париж без този символ?
В 21:00 часа вече всичко беше готово. Гостите трябваше
само да се отпуснат и да се насладят на вечерта. В уречения
час клубът започна да се пълни с елегантни дами и
господа, музиката допълваше приказното настроение,
а шампанското Moët искреше от всяка чаша. Закачка по
време на събитието бе поканата към присъстващите да
допишат на лист хартия свое лично пожелание за приказно
прекарване в Париж, което после, пуснато в общия куп, бе
споделено произволно с друг от гостите. На мен се падна
„Една вечер, докато се разхождах край Сена... срещнах
Кристиан Лагерфелд и се снимах с него.” (благодаря на този,
който го бе написал).
Малко преди полунощ се проведе и вълнуваща томбола,
на която се разиграха две награди – покани от Moët за
изкусително танго събитие в София и два двупосочни
билета до Париж, любезно предоставени от Air France
България. Френският лидер в натуралната козметика
Yves Rocher очарова всички гости с подаръци за душата
и тялото – превъзходни душ-гелове с аромат на череша,
кайсия и праскова, както и кремове за лицето. Продуктите
на марката включват натурални съставки от градините в
областта Бретан и така гостите си тръгнаха с малко късче
от френската природа.
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Гостите танцуваха и се забавляваха много, дори и след
полунощ. За щастие никоя принцеса не изгуби пантофката
си, а всички принцове си тръгнаха с каляските си, които
не се превърнаха в тикви. Аз пък се чувствах като добрата
кръстница, която с един замах на своята вълшебна пръчица
и няколко магически декорации е помогнала вечерта Chic &
Cozy: Once upon a night… in Paris да бъде незабравима.
*Зорница Русинова e собственик на Funtime – компания
за организиране и планиране на специални събития и
сватби.За екипът й няма тайни в магичния свят на
въображението.Те ще бъдат до вас във всеки един момент
преди и по време на вашето събитие , за да го направят
специално и незабравимо.

