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Cel mai faimos calendar din lume a serbat jumătate 

de veac de existență printr-o ediție a premierelor 

absolute. Un fotograf legendar care nu vrea  

să-și arate chipul în public, un fost redactor-șef 

Vogue care transformă latex-ul într-o declarație 

de forță și prim
a apariție

 a unui fotomodel cu 

dimensiuni neconvenționale. ForbesLife relatează 

din culisele „TheCal“ 2015.

de Diana-Florina Cosmin, Milano

muzelor
S P E C I A L

Calendarul
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Î
n universul revoluţionar şi high-
tech - dar prea puţin strălucitor 
- al anvelopelor, există o modalitate 
spectaculoasă de a trezi emoţie şi 
pasiune, făcând lumea întreagă să 

vorbească despre tine în termeni care nu 
au nicio legătură cu compuşi ai cauciucului, 
inci sau coeficienţi din curse de Formula 1. 
De 50 de ani încoace, Pirelli a găsit reţeta 
şi o reinventează cu succes în fiecare an, 
făcând întreg mapamondul să viseze cu 
ochii deschişi şi cu inepuizabilă curiozitate: 
un calendar cu 12 dintre cele mai frumoase 
femei din lume, semnat de fiecare dată de 
către un alt fotograf celebru şi disponibil 
doar unei comunităţi selecte, formate din 
parteneri ai companiei, vedete şi ziarişti aleşi 
pe sprânceană. Artă, feminitate, exclusivism 
şi legendă. Ce altceva poate „vinde“ mai bine 
un brand, fără să existe măcar intenţia de a 
vinde?

Tocmai de aceea, ,,TheCal“ - cum este 
denumit iconicul produs artistic  – reprezintă 
Sfântul Graal al oricărui fotograf: un proiect 
cu impact planetar, în numele căruia primeşti 
mână liberă pentru a transforma în realitate 
orice concept din imaginaţia ta, oricât de 
îndrăzneţ sau de complex, folosind echipa care 
îţi e pe plac, fotomodelele pe care le consideri 
cel mai potrivite şi destinaţia de shooting 
preferată (fie ea Italia, California, Botswana, 
Bahamas, Corsica, Maroc sau Brazilia, pentru 
a menţiona doar câteva dintre ţările care au 
făcut „decorul“ calendarului în anii trecuţi). Şi, 
ceea ce face „TheCal“ cu atât mai provocator 
şi dezirabil: nu există absolut nicio obligaţie 
de a vinde ceva, nici măcar calendarul însuşi. 
„În imaginile calendarului nu vezi niciodată 
anvelope, nu vezi logo-uri, vezi pur şi simplu 
frumuseţe feminină“, explica Jimmy Moffat, 
agentul celebrului Steven Meisel, autorul 
ediţiei 2015 a Calendarului Pirelli. „Nu e de 
mirare că TheCal este ca un fel de club privat 
în care oricine visează să intre“.

DEȘI ORICE FOTOGRAF ASPIRĂ, în 
secret, la „clubul” din care mai fac parte 
nume precum Patrick Demarchelier, Mario 
Testino, Annie Leibovitz, Peter Lindbergh, Karl 
Lagerfeld, Mario Sorrenti sau Helmut Newton, 
nici măcar prestigiul desăvârşit asociat acestei 
manifestări anuale nu l-a putut convinge pe 
misteriosul Steven Meisel să-şi arate chipul 
publicului anul acesta. Fantomatic şi timid, 
americanul în vârstă de 60 de ani este renumit 
deopotrivă pentru fotografiile sale de modă, 
semnate de-a lungul vremii pentru branduri şi 
publicaţii celebre, dar şi pentru secretoşenia 
cu care îşi gestionează imaginea personală. 
„Lui Steven nu-i place să apară sau vorbească 
în public, preferă să lase fotografiile lui să 
vorbească pentru el“, ne-a explicat tot Jimmy 
Moffat, care a mai luat parte la un calendar 
Pirelli cu 14 ani în urmă, ca agent al faimoasei 
Annie Leibovitz. 

S P E C I A L

În imaginile Calendarului Pirelli nu 
vezi niciodată anvelope sau logo-uri, 

doar frumusețe feminină. Nu există 
intenția de a vinde ceva publicului.
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Dacă în urmă cu trei ani, la New York, 

Mario Sorrenti se poza nonşalant cu invitaţii 
la Gala Pirelli, iar un an mai târziu, în Rio 
de Janeiro, Steve McCurry povestea, flancat 
de cele 12 superbe fotomodele ale „TheCal“, 
despre provocările sociale din America 
Latină, anul acesta lumina reflectoarelor 
a căzut exclusiv pe protagonistele alese de 
Steven pentru ediţia botezată „Calendar 
Girls“: Adriana Lima, Natalia Vodianova, Joan 
Smalls, Carolyn Murphy, Anna Ewers, Sasha 
Luss, Karen Elson, Isabeli Fontana, Gigi 
Hadid, Raquel Zimmermann şi – surpriza 
absolută a ediţiei – Candice Huffine, un model 
cu dimensiuni mai generoase decât cele 
cu care ne-au obişnuit în ultimele decenii 
podiumurile de modă.

DEȘI ABSENT FIZIC, povestea lui Steven 
Meisel s-a regăsit inevitabil în fiecare dintre 
poveştile celor 12 modele, toate având o 
istorie profesională strâns legată de cea a 
fotografului american, renumit şi pentru 
talentul său de a descoperi sau de a reinventa 
chipuri în faţa obiectivului foto. Pe Isabeli 
Fontana a fotografiat-o pentru prima dată la 
vârsta de 16 ani, pe Karen Elson a vopsit-o 
roşcată pentru un shooting, pe când avea 
18 ani, pecetluindu-i look-ul care a făcut-o 
celebră pentru totdeauna, pe Sasha Luss a 
vopsit-o în blondul platinat care atrage toate 
privirile, iar cu Candice Huffine a scris istorie 
în 2011, marcând prima apariţie pe o copertă 
Vogue a unui fotomodel considerat departe de 
dimensiunile agreate de către lumea modei: 
mărimea 16 în stil american, la opt măsuri de 
infama „size zero“.

„Ceea ce a făcut Steven a schimbat 
regulile jocului, dar a instaurat şi o stare de 
normalitate“, crede Candice, care s-a apucat 
de modeling la vârsta de 14 ani, rezistând de-a 
lungul timpului tuturor presiunilor de a slăbi şi 
de a se alinia la standardele industriei. „Lumea 
întreagă trebuie să înţeleagă că feminitatea 
vine în mai multe forme şi dimensiuni diferite“.

NU DOAR CANDICE se află pentru 
prima dată în paginile calendarului, ci şi 
nou-venita Gigi Hadid, o tânără cu rădăcini 
palestiniene, descoperită la vârsta de zece 
ani de designerul Paul Marciano şi care, 
până să fie selectată de către Steven Meisel, 
era cunoscută mai mult pentru apariţia în 
reclamele brandului american Guess. Deşi 
novice într-ale Calendarului Pirelli, şi ea are o 
istorie indirectă cu Steven Meisel: cu mulţi ani 
în urmă, americanul a fotografiat-o pe mama 
sa, fotomodelul Yolanda Foster, pentru coperta 
revistei „Rolling Stone“. 

Asemănarea dintre mamă şi fiică este atât 
de mare încât însuşi Meisel a căzut în capcană 
la un moment dat. „A văzut întâmplător o 
fotografie de-a mamei mele, făcută de el cu 
ani în urmă, iar reacţia a fost «Stai un pic, când 
am fotografiat-o eu pe Gigi în acest cadru?»“, 

Anul acesta, pentru prima dată 
în istoria „TheCal“, apare un 

manechin de mărimea 16, la opt 
măsuri de celebra  „size zero“.
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Pirelli: brandul
Pentru orice pasionat al 
curselor de Formula 1, 
Pirelli este un nume la 
fel de cunoscut precum 
„Schumacher“ sau „Hamilton“, 
brandul italian fiind, din 
2011, furnizorul exclusiv 
de anvelope pentru cursele 
de Formula 1 și pentru 
competițiile Superbike. 
Pentru actorii din industria 
grea, este unul dintre marii producători de anvelope ai lumii și un 
brand estimat (conform studiilor Interbrand din 2011) la valoarea de 
2,27 miliarde de euro. „TheCal“ bifează de ani de zile dimensiunea 
artistică a brandului, iar în termeni fashion Pirelli este prezent 
și în lumea modei, în postura de creator al unei colecții de design 
industrial denumite PZero, după numele unui model de anvelopă. 
Combinând stilul contemporan cu tradiția inginerească a companiei, 
brandul PZero are deja o istorie de 12 ani în spate și produse devenite 
iconice, precum ghetele de iarnă Sottozero, cu talpa inspirată de 
anvelopa cu același nume, capabile să suporte cele mai vitrege condiții 
climatice. Pentru a ilustra acest lucru, câteva ghete Sottozero au fost 
prezentate într-un cadru inedit - încastrate în imense cuburi de gheață 
veritabilă – cu ocazia lansării Calendarului Pirelli 2015.

Calendarul 
Pirelli în cifre
Din 1964 și până acum au 
fost realizate 42 de 
calendare Pirelli, semnate 
de 33 de fotografi.Fotografii 
care au realizat două 
ediții ale „TheCal“ sunt 
Harri Peccinotti (1968 și 1969), Brian Duffy (1965 și 1973), Francis 
Giacobetti (1970 și 1971); Clive Arrowsmith (1991 și 1992), Herb Ritts 
(1994 și 1999), Richard Avedon (1995 și 1997), Peter Lindbergh (1996 și 
2002), Bruce Weber (1998 și 2003) și Patrick Demarchelier (2005 și 2008).
Doar patru fotografi de gen feminin au semnat Calendarul Pirelli în 
cei 50 de ani de existență: Sarah Moon (1972), Joyce Tennyson (1989), 
Annie Leibovitz (2000) și Inez (2007), aceasta din urmă fiind parte a 
duetului creativ Inez&Vinoodh.Din cele 42 de calendare Pirelli, 17 au 
fost realizate în Europa (șase în Marea Britanie, șase în Franța, trei 
în Spania, două în Italia); 11 în Statele Unite ale Americii; patru în 
Caraibe; cinci în Africa; trei în Brazilia și unul singur în China. Nu 
mai puțin de 26 de ediții ale calendarului au fost realizate color, nouă 
fiind alb-negru și șase o combinație de cadre alb-negru și color. Unele 
dintre protagonistele Calendarului Pirelli 2015 au mai apărut și în alte 
ediții, de-a lungul timpului: Carolyn Murphy (1999), Isabeli Fontana 
(2003, 2005, 2009, 2011, 2012, 2013), Adriana Lima (2005, 2013), Karen 
Elson (2006) și Joan Smalls (2012), Natalia Vodianova (2003, 2004, 2006).

povesteşte, amuzată, tânăra debutantă în 
modeling.

„Acesta este un calendar al muzelor“, 
explică şi Jimmy Moffat. „Fiecare fotograf este 
liber să-şi aleagă câteva modele iconice, care 
l-au inspirat de-a lungul vremii şi pe care le 
consideră potrivite pentru conceptul său“. Şi, 
după cum consideră atât nou-venita Gigi cât 
şi deja-veterana Isabeli Fontana (care a mai 
apărut în alte şase ediţii ale calendarului), 
cea mai sigură cale pentru ca un fotomodel să 
fie selectat şi „convocat“ pentru Calendarul 
Pirelli îl reprezintă profesionalismul: 
„În meseria noastră e important să fii 
prietenoasă, să tratezi totul cu seriozitate 
şi să-i faci pe oameni să-şi dorească să mai 
lucreze cu tine şi în viitor“, explică Gigi, iar 
Isabeli completează ideea: „Atitudinea pe 
care o ai la un shooting şi relaţia cu echipa 
fac diferenţa între un fotomodel de succes şi 
o fată care doar aspiră la celebritate în acest 
domeniu“.

DACĂ LE ÎNTREBI PE ORICARE dintre 
„fetele lui“ de anul acesta, Steven nu are 
doar vocaţia descoperitorului de talente în 
industrie, ci este şi genul de fotograf care, din 
momentul în care intri pe uşă, ştie exact care 
este personajul care ţi se potriveşte, de la stilul 
vestimentar la machiaj şi la hairstyle. Şi, ceea 
ce intrigă şi mai tare, contribuind la misterul 
general, la nevoie nu se dă în lături de la a 
realiza personal toate cele de mai sus.

Fiind primul calendar Pirelli realizat 
în studio după o lungă perioadă de timp, 
„Calendar Girls“ a fost inspirat de imaginile 
aşa-numitelor „pin-up girls“ din posterele 
anilor ‘40, ale căror chipuri extrem de 
recognoscibile deveniseră simboluri ale 
culturii populare. Şi, pentru că lipsa peisajelor 
spectaculoase precum cele din shooting-ul 
corsican al lui Mario Sorrenti (2012) sau din 
favelas-urile braziliene imortalizate de Steve 
McCurry (2013) se cerea compensată de un 
styling original, la realizarea calendarului din 
acest an a contribuit şi un „as din mânecă“: 
fostul redactor-şef Vogue Franţa, Carine 
Roitfeld, care a adus în ecuaţie factorul „L“. 
Latex. Un material al contrariilor: considerat 
eminamente erotic, este şi simbol al super-
eroinelor din filmele de acţiune, precum 
Catwoman sau Lara Croft, fiind în acelaşi timp 
extrem de versatil şi de „prietenos“ cu camera 
foto, graţie texturii sale lucioase.

ASTFEL, CELE 12 IMAGINI 
CORESPUNZĂTOARE lunilor lui 2012 
emană erotism într-o formă solară şi 
ludică, fără a se lua prea mult în serios. „Da, 
fotografiile din acest an sunt cu adevărat 
sexy, dar au şi simţul umorului“, conchide 
Jimmy Moffat, completat de Carine Roitfeld: 
„Nuditatea văzută de Steven nu are nimic 
vulgar, este pur şi simplu erotism condimentat 
cu un strop de ironie“. r

Steve McCurry, Rio de Janeiro, Brasile, 2013
© The Cal - Collezione Pirelli




