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punct de referinţă al luxului, valorificând la maximum 
textilele, ceramica, parfumeria şi toate meşteşugurile de 
artă. 

Primul parfum lansat de Christian Dior în 1947, ca 
o completare olfactivă la creaţiile „New Look“, s-a numit 
Miss Dior şi a avut în spate un concept de marketing 
complex: iniţial, esenţa se vindea într-un recipient în for-
mă de amforă, din cristal de Baccarat, pentru ca ulterior 
sticla să fie redesenată şi „îmbrăcată“ într-un imprimeu 
„pied-de-coq“. Încă o dată, discreţia nu avea ce căuta. Din 
1955, Dior l-a luat ca asistent pe Yves Saint Laurent şi 
încă trei parfumuri au apărut pe rafturi: „Diorama“(1949), 
„Eau Fraîche“(1953) şi „Diorissimo“ (1956). Odată cu lan-
sarea Diorissimo, o combinaţie de lăcrămioară, ylang-
ylang, amaryllis, boronia şi iasomie, Dior însuşi declara că 
se simte la fel de mult parfumier pe cât se simte desig-
ner de haine. După moartea sa tragică, la doar 52 de ani, 
Yves Saint Laurent a preluat cârma brandului, lansând la 
foc automat o serie de noi esenţe şi consacrând afirma-
ţia lui Dior privind componenta de parfumerie a casei. 
„Diorling“ a fost creat în 1963, „Eau Sauvage“ în 1966 
(primul parfum bărbătesc Dior) şi „Diorella“ în 1972; ul-
timele două fiind semnate de Edmond Roudnitska, cel 
mai celebru „nas“ al secolului trecut. Anii ’80 au adus, 
însă, adevărata consacrare a brandului pe latura de aro-
me scumpe, prin lansarea parfumului legendar „Poison“, 
cu note mijlocii de portocală, tuberoză şi fructe de pădure 
şi note înalte de coriandru. „Poison“ a devenit prima sursă 
neobosită de reinterpretări a celor de la Dior, născând, 
de-a lungul timpului, variantele Hypnotic Poison, Tendre 
Poison, Pure Poison şi Midnight Poison. Acesta din urmă, 
lansat în 2007, este mult mai „light“ decât precedentele, 

având note de patchouli, trandafir, mandarină, bergamo-
tă şi vanilie.

La începutul anilor ’90, portofoliul Dior s-a îmbo-
găţit cu esenţe noi, devenite instant hituri: Fahrenheit 
(1988), Dune (1991), „Dolce Vita“ (1995) şi, mai ales, 
„J’Adore“ (1999). Parfumul cu nume exclamativ a avut 
succes nu doar prin mixul eclectic de mandarină, flori 
de champaca, iederă, orhidee africană, trandafir, violetă, 
prună de Damasc şi mosc, ci şi prin recipientul instant 
recognoscibil, creat de Hervé van der Straeten: sticlă cu 
formă alungită şi cu un dop inspirat de colierele de alamă 
purtate de aşa-numitele „femei-girafă“, aparţinând tribu-
lui Kayan Lahwi din Burma. 

Pentru că piaţa parfumurilor „de designer“, un do-
meniu profitabil în valoare de peste zece miliarde de 
euro, s-a aglomerat cu noi şi noi lansări anuale, o nouă 
sursă de venit şi de glamour o reprezintă ediţiile limi-
tate. În cazul Dior, acestea s-au numit „Remember Me“, 
o aromă lansată în 2000 cu ocazia Valentine’s Day sau 
„Forever and Ever“, o esenţă de frezie, trandafir, frunze de 
iederă şi iasomie lansată pe piaţă în 2007. 

Varianta J’Adore Eau de Toilette din 2011 are note 
înalte de portocală și citrice, mijlocii de iasomie, floa-
re de portocal, ylang-ylang și trandafir și note de bază 
lemnoase. Odată cu lansarea strălucitorului clip semnat 
de Annaud, Charlize Theron declara că experiența de 
la filmări a fost ceva ce „nu crede să mai trăiască vre-
odată în această viață“. Să ne gândim: Marilyn Monroe,  
Grace Kelly, Marlene Dietrich, plus o sută de paparazzi 
care să-i aștepte cu răsuflarea tăiată intrarea în Sala 
Oglinzilor de la Versailles. Nu putem decât să fim de 
acord cu domnișoara Theron. 


