32-33.qxd

6/27/2012

3:28 PM

Page 2

STIL

Pãlãria, un “substitut”
Regina Elisabeta a Marii Britanii este al doilea monarh în viaþã
dupã numãrul de ani de domnie. A urcat pe tron în 6 februarie
1952. De-a lungul timpului, a fost surprinsã în diferite ipostaze,
însã în fiecare dintre acestea, a inspirat eleganþã ºi rafinament.
Poartã þinute impecabile, pãlãrii elegante, bijuterii scumpe, întotdeauna cu mult stil. Doborând orice record în materie, suverana
are o colecþie de 5.000 de pãlãrii adunate în cei peste 60 de ani de
domnie, iar legenda spune cã le poartã doar o singurã datã. ªi tot
ea legenda mai zice cã vreo câteva zeci de astfel de accesorii n-au
fost încã puse vreodatã. Robert Lacey, biograful regal, a explicat
cã pãlãria este în garderoba reginei mai mult decât un simplu
obiect vestimentar, este un “substitut al coroanei regale”. Fredy
Fox, pãlãrierul suveranei, a creat sute de astfel de substitute de
coroanã, care au nevoie de un tren separat pentru a fi transportate
atunci când stãpâna lor pleacã în cãlãtorie. “Majestatea Sa poartã
doar pãlãrii comfortabile, în care se simte bine. Este, la urmaurmei, o uniformã pentru o doamnã plinã de energie ºi care
munceºte extrem de mult”, a spus Fox. Philip Somerville, un alt
pãlãrier al reginei, a uitat de legendã ºi a mãrturisit cã au fost totuºi
situaþii în care suverana a purtat ºi de 20-30 de ori o pãlãrie, dar
cã, în mod obiºnuit, alege o pãlãrie o singurã datã.
Pãlãriile reginei sunt colorate, pline de fantezie, elegante ºi avangardiste, modele unicat. Cu pene, mãrgele, flori ºi frunze, cu sau
fãrã voal, palariile reginei sunt un adevãrat recital de fantezie ºi
întregesc imaginea regalitãþii. Culorile preferate ale Elisabetei a IIa sunt, în ordine, galben, roºu, grena ºi albastru. Mai rar, a purtat
ºi culoarea verde.
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