ROMÂNCE INTERBELICE
Irene Ghica, iubita lui Errol Flynn
La 40 de ani, răsfăţatul actor hollywoodian Errol Flynn
s-a logodit cu “o prinţesă adolescentă” din România, Irene
Ghica. La 17 ani, adolescenta fusese cucerită de şarmul
lui Errol. Toată lumea era de părere că relaţia lor va dura,
deşi Irene era considerată a fi cam “exotică”. Cei doi s-au
cunoscut la Paris, acolo unde prinţesa locuia cu mama sa,
după moartea prinţului Ion Ghica, tatăl ei. Errol şi tânăra
româncă au petrecut împreună vacanţe de vis pe Coasta de
Azur, înconjuraţi de prieteni bogaţi şi excentrici, în ochii
cărora erau consideraţi a fi cuplul perfect.Într-un interviu,
Errol Flynn mărturisea cu sinceritate dezarmantă: “n-ai cum
să nu te îndrăgosteşti de această tânără româncă, bogată şi
independentă, cu cei mai frumoşi ochi albaştri din lume”. La
rândul ei, Irene spunea prietenelor: “Îmi place că Errol ştie să
tacă, atunci când vreau linişte”.
Totul s-a încheiat prost pentru prinţesa noastră, după
ce s-a aflat că actorul ducea o viaţă dublă. În timp ce era
cu Irene, el îi ceruse mâna lui Patrice Wymore, cu care s-a
şi căsătorit. Irene Ghica s-a întors la Paris, unde a locuit cu
mama ei.

Mitzah Bricard,
muza lui Dior
În anii ’50, cea mai rafinată şi mai
solicitată casă de modă haute couture din
Paris era, “Christian Dior”. Puţină lume ştie
că o româncă, Mitzah Bricard, era preferata
celebrului Christian Dior, fiind designer
de pălării, stilist şi şefa departamentului de
creaţie. De altfel, ea a impus în colecţiile
lui Dior nuanţele de lila şi imprimeurile
“panthere-jungle”. Era mereu în preajma
legendarului creator de modă, aşa că tot
Parisul secolului trecut o invidia, bârfind-o
şi că este tentată de relaţiile cu bărbaţi mai
tineri decât ea. Se spune că Mitzah avea la
încheietura mâinii o eşarfă mică, “leopardjungle”, pentru a acoperi o cicatrice,
martoră a unei mari iubiri. Se mai zice că
nu purta niciodată lenjerie intimă, însă
era acoperită cu bijuterii somptuoase.
Întrebată ce flori preferă, Mitzah a
răspuns: “Cartier!” Despre ea, faimosul
Christian Dior spunea: “Este una dintre
acele persoane rare pentru care eleganţa
este raţiunea de a trăi”. Era o imagine vie a
Dior, ea dând numele parfumului Miss Dior, în 1947. Mitzah a exclamat, când a văzut-o pe sora lui Christian, Catherine, “Iat-o pe Miss
Dior!” şi aşa s-a născut un parfum legendar. Mitzah era o dansatoare şi o curtezană, ale cărei matasuri, perle şi păreri o faceau ceea ce era:
seducţia feminină!. Colecţia resort a lui John Galliano din 2010 a fost dedicată lui Mitzah, semn că amintirea divei nu a murit.
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