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Fie că este vorba despre Lon-
dra, Paris sau o altă capitală 
a lumii, de la o vreme fiecare 
nou eveniment cultural-ar-
tistic vine, parcă, în același 
ambalaj standardizat: „cel 
mai revoluționar”, „cel mai 

inovator”, „cel mai spectaculos” și mul-
te alte superlative trase la indigo. Chiar 
dacă puține astfel de întâmplări mediatice 
ajung să se ridice la înălțimea așteptărilor 
sau a declarațiilor pompoase din broșura 
de prezentare, „Enchanted Palace” este 
unul dintre cazurile rarisime în care ceea 
ce te așteaptă la intrarea în aripa de est 
a Palatului Kensington se dovedește a fi 
chiar mai impresionant decât promisiu-
nea (deloc modestă!) de pe bannerele care 
împânzesc Londra. Ar fi fost și greu să 
înșele așteptările, în condițiile în care tot 
proiectul, cu adevărat una dintre cele mai 
ambițioase inițiative ale ultimilor ani, a 
pornit de la premise extrem de generoase. 
Întâi de toate, locul: un palat în care au lo-
cuit, de-a lungul vremii, șapte prințese (in-
clusiv „Prințesa inimilor”), toate frumoase, 
strălucitoare, mondene și, mai ales, nefe-
ricite. Apoi, echipa care a gestionat proiec-
tul: Dame Vivienne Westwood, designerul 
Bruce Oldfield (preferatul prințesei Diana), 
brandul Boudicca, tinerii designeri Willi-
am Tempest și, respectiv, Maki Aminata și 

Ducele și ducesa de 
Cambridge și-au ales 
reședința oficială: palatul 
londonez Kensington, 
cândva căminul Prințesei 
Diana. Până în ianuarie, 
acesta încă mai găzduiește 
„Enchanted Palace”: cea mai 
fascinantă demonstrație 
de modă, poezie și teatru a 
ultimilor ani. 
de Diana-Florina Cosmin
Fotografii de Richard Lea-Hair /  
newsteam.co.uk

„O rochie pentru  
a visa la libertate” 

- creație William 
Tempest, în camera 

în care și-a petrecut 
copilăria nefericită 

Regina Victoria.










