
Ciprian Silasi - Frumos de pica
Marii creatori de moda l-au vrut pe podiumul lor - asa au ajuns femeile din aproape toata Europa sa
suspine dupa el. Sibianul Ciprian Silasi suceste iremediabil gatul femeilor atunci cand merge pe strada,
dar inca nu a intalnit-o pe "Ea".
  
  Ce poate incanta mai mult privirea unei femei, decat un barbat bine facut, inalt, frumos, care se imbraca
bine si miroase la fel? Daca defileaza pe pasarela si are un aer inabordabil, cu atat mai bine. Sibiul nu se
poate lauda decat cu un singur "exemplar" de acest fel. SIBIANUL a stat de vorba cu el.
  
  De vis
  Daca cineva l-ar vedea pe Ciprian Silasi pe strazile Sibiului s-ar freca la ochi si ar crede ca il insala
privirea. E oare chiar baiatul de pe copertele revistelor de succes? Sau il confund cu cel care a aparut la
PRO TV in concursul Coca-Cola Light Man? Nu, nu se poate sa fie el! Ba da, e chiar el! Este Ciprian
Silasi, tanarul de 22 de ani, singurul manechin sibian de talie internationala. 
  
  De la bar pe podium
  Ciprian este manechin de doar doi ani. "Eram in Italia, unde lucram pe vara intr-un bar. S-a intamplat sa
servesc un creator de moda de acolo. M-a placut imediat, mi-a spus ca pot deveni manechin si mi-a
propus sa prezint si sa fac poze pentru diferite reviste", isi aminteste Ciprian. 
  
  A stat cateva luni in Italia, dupa care s-a intors in tara. Revenit pe taramuri natale, i-a cazut in mana o
publicatie de scandal, unde se scria despre cunoscutul manechin Vali Punga. A facut ce a facut si a dat de
renumitul Punga. Dupa ce acesta i-a vazut cateva poze, l-a inclus in agentia sa de modele.
  
  Cariera lui Ciprian a prins avant. A fost selectat pentru pictoriale, coperte de reviste si a avut ocazia sa
prezinte pentru designeri cunoscuti in toata lumea: Calvin Klein, Donnatela Versace, Roberto Cavalli,
Cartier, Tommy Hilfiger. 
  
  E metrosexual, dar nu-i place termenul
  Ciprian spune ca, pentru a iesi in evidenta si pentru a fi remarcat, un model trebuie sa fie mereu ingrijit.
"Am grija de corpul meu, ma duc la sala, inot, alerg. Merg si la cosmetica, ma epilez si ma pensez",
povesteste el. Inaintea unui casting, merge la cosmetica, pentru a-si curata tenul. E esential. Cat despre
sedintele foto, expertii au grija de el. "Cand pozez, exista o echipa care imi aranjeaza parul, ma machiaza,
daca este necesar", spune manechinul. 
  
  Ciprian poarta numai haine de firma, iar aceasta chestiune nu i se pare a face parte din categoria
"fitelor". "Chiar daca am grija de mine si ma imbrac cu haine scumpe nu inseamna ca sunt metrosexual.
Pentru mine asta inseamna ca ma respect, iar acest termen cred eu ca a fost dat din invidie, de cei care nu
au timp sa faca asta sau nu o fac din alte motive", explica Ciprian. 
  
  Cum e cu fetele?
  "Eee, asta e un subiect delicat", chicoteste modelul. Spune el ca fetele nu prea ii fac avansuri, sau nu
cele care isi doresc o relatie serioasa. "Unele dintre ele au impresia ca, daca sunt model si sunt plecat
destul de mult timp, sunt si frivol", spune el. Dar, daca ar intalni femeia ideala, Ciprian nu ar mai sta pe
ganduri. "Imi plac fetele cu un caracter puternic, care sa nu poata fi influentate de lumea din jur", mai
spune el. 
  
  Suna bine. Atata tot ca Ciprian mai vrea, pe langa un caracter puternic, si cireasa de pe tort: o iubita cu
dimensiunile 90-60-90. Ca doar isi permite...
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  Fotomodelul care l-a refuzat pe Pasat
  Un alt sibian care se poate mandri cu o cariera de fotomodel este Lucian Sultan. De meserie antrenor de
fitness, Lucian este un barbat bine facut. Tocmai din acest motiv majoritatea pozelor pe care le-a facut au
fost pentru reviste de gen. Alaturi de Ciprian, a fost selectat printre primii 10 concurenti la Coca Cola
Light Men, difuzat de Pro TV. "Dupa acel concurs au inceput sa curga ofertele. Cornel Pasat m-a sunat si
mi-a propus sa dansez in compania lui, dar am refuzat, pentru ca nu vreau sa ma mut la Bucuresti",
povesteste Lucian. 
  
  Lucian a fost "recrutat" intamplator, in timp ce se afla pe plaja in Grecia. "Pozez daca se intampla sa 
ceva, dar nu fac din asta o cariera. Vreau sa continuu cu sportul, asta e ceea ce imi place", spune el.
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