
Cadouriapr
2019

w
w

w
.b

ur
sa

.ro

Revistă publicată de BURSA. Se distribuie gratuit împreună cu ziarul.

Casual - always 
in trends

Spring 
and fashion

de Paști

IrIna
rimeS





3Revista BURSA - CAdoURi de PAşti | Aprilie 2019

Preşedinte: MAKe; secretar de redacție: Adelina toader; publicitate: elena Maftei, 021 311 23 31, marketing@bursa.ro; difuzare: Sabin S. Brandiburu; grafică: oana Bădică;  
cont iBAN: Ro86 BReL 0002 0009 4632 0100, deschis la Banca Libra Bank, Suc. ion Mihalache, adresa: Popa tatu, nr 71, Sector 1, Bucureşti, cod 010804; telefon: 021 311 23 31; fax: 021 312 45 56; 
copyright © metaRing srl 2019

www.bursa.ro   |   facebook.com/BURSAziarul   |   twitter.com/ZiarulBURSA   |   youtube.com/user/BursaVideos   |   linkedin.com/company/ziarul-bursa

metaRing

CuprinsApr 
2019
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d e  P a ş t i

ouă roşii, miei albi, pască rotundă ca o lună plină, iepuraşi 
făuritori de daruri, candele care luminează întunericul unor 
zile... sunt câteva dintre semnele plasate ritualic în jurul nos-
tru, an de an, pentru ca toată lumea să fie pregătită pentru o 

mare sărbătoare. De cele mai multe ori suntem pregătiţi, mai ales în ceea ce 
priveşte chestiunile materiale, palpabile, dar din păcate, uneori uităm esen- 
ţialul, legat de partea sufletească.  
Paştele este sărbătoarea bucuriei şi a luminii, a reînoirii vieţii, a primăverii 
care soseşte după toate iernile posibile şi imposibile. Invitaţia este clară, 
avem un punct din care putem să o luăm de la capăt, dacă parcursul de 
până atunci nu a fost cel dorit, sau să continuăm cu şi mai mare însufleţire, 
în cazul în care totul este aşa cum ne dorim. 

Dacă semnele trecerii timpului nu pot fi îndepărtate, 
în mod natural, de pe frunţi sau de la colţurile ochilor, 
sufletul are această capacitate de a se curăţa de toată 
zgura şi toate cicatricile. Procesul are loc doar dacă 
ne dorim acest lucru şi suntem dispuşi să facem mici 
eforturi. E vital să redescoperim că putem să admirăm 
frumosul, să ne  bucurăm pe noi şi pe cei din jurul 
nostru, că mai avem speranţe, că vedem viitorul ca pe 
o fereastră deschisă şi nu ca pe un zid, că putem oferi 
bucurie, nouă şi celorlalţi. Soarele răsare la fel, iarba continuă să fie verde, 
copiii râd, păsările zboară, natura este superbă, oamenii pot fi frumoşi, există 
suficiente motive de bucurie în această lume. 

Dan 
nicolaie

redactor
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IRINA RImes

       Scopul 
vieţii este 

să fii fericit 
şi să îi faci 

şi pe alţii 
fericiţi în 

drumul tău

”



R
eporter: Când ţi-ai dat sea-
ma că Irina Rimes a devenit 
un brand şi cât de greu este 
să fii mereu în lumina re-
flectoarelor? 

Irina Rimes: Eu nu sunt vedetă şi dacă lumea 
spune aşa, mie nu îmi pasă atât de mult ce sunt 
eu. Eu sunt artist, încerc să-mi trăiesc viaţa 
frumos şi cuminte, uneori nu chiar cuminte, 
indiferent dacă mă priveşte cineva de sus. Pen-
tru mine este important ce voi spune copiilor 
mei despre ce-am trăit şi cum am trăit, în rest 
totul este trecător şi mai ales faima. Nu mă 
interesează. 
Te regăseşti în imaginea creată de  
mass-media?
Nu ştiu care este această imagine. Am auzit tot 
felul de lucruri despre mine, dar, credeţi-mă, 
nu că nu-mi pasă deloc, ci pur şi simplu nu am 
timp de ele. Eu muncesc în studio şi pe scenă şi 
dacă munca mea este apreciată, atunci bârfele 
sau lucrurile care nu au legătură cu activitatea 
mea profesională sunt neimportante. Dar îmi 
place că de cele mai multe ori oamenii mă văd 
exact aşa cum sunt, nu mai mult şi nu mai 
puţin. Nu încerc să promovez nimic, eu doar 
sunt şi cânt. 
Ce simţi că îi lipseşte showbizului românesc? 
Oameni ca Dora Gaitanovici. Muzicieni, copii 
minune care ştiu să facă muzică. Genii. Copii 
născuţi cu abilităţi artistice extraordinare. Dar 
ei nu lipsesc, ei există, doar că trebuie să îi pro-
movăm mai mult.
Care sunt proiectele de care te ocupi în  
prezent?  
Proiectul meu, în primul rând, apoi urmează 
Nika, Tukeep şi Dora Gaitanovici - finalista 
mea de la Vocea României.  Şi pe mine m-a 
ajutat cineva la început, Raluka m-a susţinut 
foarte mult. Simt că e de datoria mea să fac şi 
eu la fel atunci când găsesc copii care, după 
părerea mea, merită să fie cunoscuţi şi apreciaţi 
pentru talentul lor. 

Ce te inspiră în cântecele tale? Care este me-
lodia de care eşti cea mai mândră? 
 „Cosmos”. „Şi Cel Mai Bun Prieten”. Şi „Ce 
S-a Întâmplat Cu Noi”.  Şi „I Loved You”. Toa-
te. Toate piesele sunt trăite şi simţite pentru că 
toate versurile sunt doar nişte relatări a ceva ce 
mi s-a întâmplat sau am simţit. 
Care sunt artiştii pe care îi admiri şi care ţi-
au ghidat calea artistică? 
Raluka este cea care m-a ghidat de la început 
prin industria muzicală din România. În rest, 
ascult tot felul de muzică. Mi-e greu să enu-
măr acum artişti pentru că, în general, ascult 
muzică, nu artişti neapărat. Dintre cei pe 

care îi urmăresc consecvent se numără Jacob 
Collier, Billie Eilish, Adele şi ar mai fi câteva 
nume.
Reuşeşti să te împarţi între proiectele în care 
esti implicată? 
Nu, dar încerc. E vorba de priorităţi. Mereu 
găseşti timp pentru priorităţi. 
Ce alte pasiuni ai pe lângă muzică? 
Muzica. Nu am timp de altceva. 
Cum petreci sărbătorile? Ţi-ai dori să fie  
diferit în acest an? 
Acasă cu ai mei. Anul acesta vreau să îmi iau 
familia şi să mergem undeva la cald. 
Cum va arăta masa ta de Paşte? Te implici în 
prepararea bucatelor?
Nu mă implic, dar nu pentru că nu îmi place, 

ci pentru că nu am timp şi mereu mă trezesc că 
mama deja a făcut totul. 
Care este cadoul pe care l-ai dăruit cu cel mai 
mare drag? Şi ce cadouri preferi să dăruieşti, 
în general?
Nu ştiu să spun acum, nu prea ţin minte lu-
crurile astea. Dar cel mai bine primit cadou 
pentru mine a fost o pereche de căşti pentru 
in-ear. Se fac special pentru scenă, cu mulaje 
pentru urechi. Aveam mare nevoie de ele.
Dintre toate cadourile primite, care este cel 
mai preţuit de tine? Dar cel mai haios?
Nici asta nu mai ştiu. Am primit cadouri 
multe, iubesc cadourile. Am multe de la copii 
care vin la concertele mele. Dar unul cu totul 
special a fost când un băiat din public mi-a 
aruncat pe scenă un tricou cu “Basarabia e Ro-
mânia” ... Şi Mitică! Mitică e un urs primit de 
la o fană, pe care îl port cu mine în concerte. 
Ce ai recomanda publicului să dăruiască 
celor dragi de Paşte?  
Iubire.
Unii spun că scopul vieţii este să faci cado-
uri. Tu cum vezi această afirmaţie? 
Scopul vieţii este să fii fericit şi să îi faci şi pe 
alţii fericiţi în drumul tău. Părerea mea.
Ce planuri ai, din punct de vedere  
profesional?
Oooo, multe. Dar nu vă spun. Vreau să vă 
surprind. Adevărul e că nu prea îmi place să 
vorbesc despre planurile mele, mai bine aştept 
să se întâmple şi mai vorbim apoi.
A existat vreun moment în care să-ţi fi dorit 
să alegi o altă carieră?  
Niciodată.
Care a fost cel mai folositor sfat pe care l-ai pri-
mit şi pe care ai vrea să-l transmiţi mai departe? 
De la mama mea, “Irină, dă-ţi două palme şi 
mergi mai departe”!
Mulţumesc!
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inteRviu

Cunoscuta cântăreaţă Irina Rimes a devenit un nume rezonant în industria muzicală din 
ţara noastră odată cu lansarea piesei “Visele”.  Irina nu se consideră, însă, vedetă şi nici nu 
îşi doreşte să fie, spune despre ea că este artistă şi vrea să îşi continue drumul în acest fel. 
Irina Rimes consideră că industria muzicală de la noi are nevoie să promoveze mai mult 
tinerele talente aşa cum este Dora Gaitanovici, finalista ei de la “Vocea României”. 

“Nu prea îmi 
place să vorbesc 
despre planurile 
mele, mai bine 
aştept să se 
întâmple.”

a consemnat
Adelina TOADER





















Vin din poarta de Sud 
a Transilvaniei

Nu există un 
sentiment mai plăcut decât 
momentul acela în care îți 

deschizi o sticlă de vin la finalul 
unei zile agitate. Sau atunci când 

o savurezi la masă cu prietenii.

Acum poți 
savura gusturile 

Gorgandin la 
evenimentele tale. 
Contactează-ne 
și îți oferim mai 

multe detalii.

Telefon: +40 737 77 00 77   •  Website: gorgandin.ro   •   Email: contact@gorgandin.ro
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