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Premium

n Biblie, porunca num`rul doi este „S` nu \]i faci chip cioplit!“ ([i nici asem`nare a vreunui lucru din cåte sunt \n
cer, sus [i din cåte sunt pe p`månt, jos, [i din cåte sunt \n
apele de sub p`månt! S` nu te \nchini lor, nici s` le sluje[ti
lor).
Ei bine, unul dintre cele mai populare trenduri din design
\n prezent pare s` spun` fix pe dos. Despre ce este vorba?
Despre faptul c` diverse chipuri - pictate sau sculptate - apar
la interior fie sub forma unor bibelouri mai evoluate, fie ca
opere de art` ori ca suport de lumån`ri, l`mpi, mici piese de
mobilier sau decora]iuni.
Nu zic \ns` c` piesele de decor au devenit idoli la care oamenii se roag`, nu \n sensul biblic cel pu]in. Totu[i, exist` [i
a existat dintotdeauna o form` de adula]ie a trupului [i chipului uman, indiferent de forma \n care el a fost prezentat.
Acum cå]iva ani, \n casele unora dintre cei mai excentrici
muzicieni, actori sau \n general narcisi[ti din orice domeniu
puteai g`si mare, pe perete, un portret al proprietarului (proprietarei). Aceste opere erau
cumva \n spiritul tablourilor cu capete \ncoronate [i
familii regale care troneaz`
[i azi \n palatele din lumea
larg`.
Nu [tiu dac` acesta a
fost vreodat` un trend \n
adev`ratul sens al cuvåntului, \ns` tablourile care
\nf`]i[eaz` oameni ori siluete cu siguran]` da. De altfel,
[i la nivel de fotografie, unele dintre cele mai puternice
imagini - cele care transmit
cea mai mult` emo]ie - sunt
cele din genul portret.
Aceast` tendin]` pare s`
se extind` \n prezent dincolo de imagini - tablouri sau
fotografii - [i s` includ` diferite chipuri [i p`r]i de trupuri cu func]ionalit`]i diferite. O inim` supradimensionat` poate trona pe
mas` pe post de bibelou
reinterpretat, pe cånd un chip cioplit poate s` decoreze corpul unei l`mpi. Exemplele sunt de fapt multiple.
Acesta este unul dintre cele mai vizibile trenduri actuale
\n designul de interior, \ns` cu siguran]` mai sunt [i altele,
dat fiind c` oamenii din toat` lumea [i-au \ndreptat \n ultimul an [i chiar mai bine aten]ia asupra propriei locuin]e, unde [i-au petrecut cea mai mare parte a timpului. Casa a devenit \n pandemie [i birou, [i cafenea [i cinematograf, f`r` a-[i
pierde rolul primordial de „culcu[“.
|n contextul \n care am descoperit [i redescoperit interiorul - al locuin]elor [i al nostru personal -, am decis s` dedic`m
o bun` parte a acestui num`r pentru tot ce \nseamn` acas`.
Am dezb`tut pe larg teme legate de designul interior - de la
tendin]e la pove[ti antreprenoriale ale unor studiouri de arhitectur` sau mobilier - [i de art` - pentru c` o fotografie
reu[it`, un print de art` sau un tablou pot condimenta o locuin]`. Mai departe, am aflat ce \nseamn` acas` pentru unii
executivi locali [i am vorbit despre vinurile romåne[ti [i consumul casnic, pentru c` e greu de imaginat o sear` perfect`
f`r` un pahar din licoarea lui Bacchus al`turi.
Pove[tile sunt multe [i diferite, pentru toate gusturile. La
fel cum sunt tendin]ele \n designul interior!
Lectur` pl`cut`!
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ethlen Estates este
amplasat \n micu]ul
sat Cri[ din Transilvania“. A[a \[i \ncepe
povestea Nikolaus
Bethlen, cel care
\mpreun` cu familia
sa dezvolt` \n prezent
Bethlen
Estates, un proiect din domeniul
ospitalit`]ii care vrea s` aduc` o
not` de lux \n zona rural` a
Transilvaniei.
„Str`mo[ii mei au fondat acest
sat [i tot ei au construit castelul
medieval de aici acum circa 800 de
ani.“ Acesta a r`mas \n proprietatea familiei pån` \n 1947, cånd a
fost confiscat de regimul comunist.
Tat`l lui Nikolaus, contele Miklos
Bethlen, a crescut \n Cri[, dar a trebuit s` fug` \n Austria odat` ce regimul comunist a ajuns la putere.
„Totu[i, tata [i-a dedicat o bun`
parte din via]` sus]inerii comunit`]ilor de oameni care au r`mas
\n sat, furnizåndu-le bunuri la care
ei nu aveau acces.“ Totodat`, el a
organizat evenimente pentru a
strånge
fondurile
necesare
protej`rii cl`dirilor istorice care
ajunseser` \n paragin`.
„Cel mai important ]el pentru
tata a fost s` transmit` mai departe, genera]iilor care vor veni,
aceast` dedicare fa]` de istoria familiei noastre.“
Astfel, cånd el a trecut \n nefiin]` \n 2001, Nikolaus Bethlen a
\nceput s` cumpere propriet`]i din
sat, aflate \n diferite stadii de degradare, pentru a se asigura c` istoria merge mai departe.
„La Bethlen Estates sper`m s`
creion`m un proiect al c`rui scop
este conservarea patrimoniului cultural.“

Fotografii: Philip Vile

Mo[tenirea
cultural`,
o mo[tenire
de familie

„

Amplasat undeva \n inima Transilvaniei, protejat
de dealuri domoale [i p`duri luxuriante, satul Cri[
din jude]ul Mure[ este mai pu]in cunoscut decåt
altele din aceast` regiune care a pus Romånia pe
harta turismului mondial. {i totu[i, un proiect nou
care se creioneaz` aici cu migal` [i mult` aten]ie
poate s` schimbe lucrurile \n urm`torii ani, pentru
c` planurile sunt ambi]ioase.

Bethlen Estates a \nceput mai
degrab` ca un proiect personal.
Prima achizi]ie a fost realizat` \n
2007 [i scopul a fost acela de a creiona o cas` pentru familie.
„Totu[i, la scurt` vreme dup`
aceea, am realizat c` dac` am realiza un proiect \n domeniul ospitalit`]ii, transformånd o serie de ruine \ntr-o destina]ie pentru turistul
zilelor noastre, atunci fondurile
ob]inute astfel s-ar putea \ntoarce

\n comunitatea local`, atåt prin
achizi]ia de noi case care ar fi restaurate [i conservate, cåt [i prin
crearea de locuri de munc` pentru
oamenii din zon`.“
Nikolaus Bethlen s-a n`scut [i a
crescut la Viena, \ns` are amintiri
\nc` vii din c`l`toriile sale \n
Transilvania realizate cu familia \n
copil`rie.
„Tata s-a n`scut la Budapesta
\n 1929, dar a fost crescut la Cri[ [i

a mers la [coal` la Cluj-Napoca,
\nainte de a fugi din Romånia la
Budapesta [i mai apoi la Viena. |n
aceast` perioad` a vie]ii sale a avut
de \nfruntat multe probleme, dar
totu[i a p`strat vie leg`tura cu satul copil`riei sale, motiv pentru care s-a \ntors frecvent de-a lungul
timpului pentru a ajuta comunit`]ile de aici.“
Mama sa Gladys, sora sa [i cu
el l-au \nso]it \n unele din aceste

c`l`torii [i au v`zut ce a \nsemnat
comunismul pentru via]a oamenilor, de la lungile a[tept`ri la
grani]` la dificultatea de a g`si
combustibil. Aceste c`l`torii au
fost memorabile din acest punct
de vedere, dar nu numai. Atunci ei
au descoperit frumuse]ea peisajelor din zon`, generozitatea oamenilor [i incredibilul patrimoniu istoric [i cultural al Transilvaniei.
„Acesta a fost principalul factor ca-

re m-a determinat s` m` \ntorc
aici.“
Mai tårziu, el a descoperit
Romånia datorit` carierei sale, fiind responsabil de investi]iile fondului Mid Europa Partners pe plan
local. Astfel, Nikolaus Bethlen a petrecut mult timp \n Bucure[ti, dar
[i la Timi[oara, dat fiind c` fondul a
cump`rat \n Romånia grupul de
s`n`tate privat` Regina Maria [i
retailerul Profi.
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„|n perioada \n care am fost
pre[edintele celor dou` companii,
am legat numeroase rela]ii de prietenie, a[a c` m` \ntorc cu drag la
Bucure[ti. Acum sunt managerul
unui fond care opereaz` din
Germania [i care investe[te \n ]`rile vorbitoare de limb` german` din
Europa.“
Bethlen Estates este un proiect
foarte personal [i singura investi]ie
\n turism a familiei. |n centrul acestui proiect este conservarea patrimoniului cultural din Transilvania,
repet` Nikolaus Bethlen.
„Am pornit la drum cu acest
crez \n minte, a[a c` fiecare cas` care a fost readus` la via]` a fost meticulos restaurat`. Am ref`cut
fa]adele, p`strånd pe cåt posibil stilul original, imobilele fiind construite cåndva \n secolul al 18-lea.“
Procesul de restaurare continu` la Bethlen Estates, dat fiind c`
este un proiect \n continu` dezvoltare.
|n ceea ce prive[te casele care
sunt deja deschise pentru a primi
turi[ti, lucr`rile au \nceput acum
mai mul]i ani, la Caretaker’s House
\n 2012, iar la Depner House \n
2016. „Dureaz` de regul` doi ani s`
restaur`m o cas`. Pe cåt posibil, am
\ncercat s` lucr`m cu echipe locale
specializate \n restaurarea [i renovarea propriet`]ilor.“ Spre exemplu, electricianul [i instalatorul
sunt oameni din sat, iar tot ce
\nseamn` produsele din aram`, ele
sunt realizate de comunitatea de
rromi din zon`.

„|n total de]inem zece case la
Cri[, inclusiv conacul Count
Bethlen János, vechiul porumbar,
precum [i mai multe case s`se[ti.
Bethlen Estate este un proiect \n
plin` dezvoltare [i avem \n plan s`
restaur`m toate aceste propriet`]i
pentru a ne continua misiunea.“
|n prezent, dou` case sunt gata
s` primeasc` oaspe]i. Casa |ngrijitorului (Caretaker’s House) are patru dormitoare [i poate fi \nchiriat`
doar integral. Casa Depner are
dou` dormitoare [i are acela[i regim de \nchiriere.
„|n octombrie 2021 vom fi gata
cu o nou` proprietate - {ura din
Col] (Corner Barn), care va avea patru camere ce vor putea fi \nchiriate individual. Avem [i Buc`t`ria din
{ur` (Kitchen Barn), unde oaspe]ii
pot lua masa - mic dejun, prånz [i
cin` preparate de chef-ul nostru.“
Anul viitor, familia vrea s` des-

chid` [i fosta [coal` saxon`, unde
vor fi [ase dormitoare [i un restaurant.
Pre]urile pentru propriet`]ile
deja inaugurate \ncep de la 150 de
euro de persoan` pe noapte, cu mic
dejun. Casa |ngrijitorului are un
pre] de 600 de euro pe noapte dac`
este ocupat` de patru oameni, pe
cånd la Casa Depner pre]ul este de
300 de euro pentru doi.
„Este greu de estimat cå]i
turi[ti vom g`zdui anul acesta sau
urm`torul, pentru c` nu [tim cåt
de repede \[i va reveni industria turismului.“
Anul acesta lucrurile sunt \nc`
incerte, dar Nikolaus Bethlen sper`
ca \n 2022 s` primeasc` mai mul]i
vizitatori str`ini \n Transilvania.
„Scopul nostru este ca pån` la
finalul anului viitor sau pån` la
\nceputul lui 2023 s` fim opera]ionali cu toate proiectele, \n total 32
de paturi [i dou` restaurante.“
O surpriz` pl`cut` este faptul
c` propriet`]ile au primit mul]i
oaspe]i romåni de la deschidere. El
sper` ca pe viitor s` existe un mix
de vizitatori locali [i str`ini.
„Pandemia de COVID-19 a venit la pachet cu multe provoc`ri
pentru noi, dar pentru c` suntem
\ntr-o etap` ini]ial` a proiectului ca num`r de camere deja deschise putem spune c` suntem noroco[i
c` nu ne-a \ntårziat foarte tare. A
contat [i faptul c` am folosit artizani [i materiale din zon`.“
Industria turismului [i a c`l`toriilor este \nc` dat` peste cap de
COVID-19, oamenii aleg \n continuare s` \[i fac` vacan]ele \n ]ara
lor, iar asta nu e ceva specific
Romåniei, ci lumii \ntregi, adaug`
el.
„|n acest context, ne gåndim s`
promov`m mai mult Bethlen
Estate romånilor, mai mult decåt
pl`nuiam ini]ial. Poate fi un mod \n
care localnicii s` cunoasc` \ndeaproape istoria, dar poate fi [i o
[ans` ca oamenii din ora[ s` evadeze \n mediul rural.“
Investi]ia \n acest proiect a fost
mult peste estim`rile ini]iale, \ns`
e vorba \n primul rånd de implicare
emo]ional` [i social`, [i mai apoi de
contribu]ia financiar`.
„Costurile [i return on
investment-ul (ROI) sunt doar doi
dintre mul]ii factori pe care \i lu`m
\n calcul la acest proiect.“
Pentru amenajare, familia
Bethlen a lucrat cu doi designeri de
interior - Stefanie de Castelbajac [i
Melanie Etten-Rüppell. Ele au colaborat \ndeaproape cu artizanii locali pentru a creiona un proiect sofisticat, dar totu[i f`r` a pierde din
vedere ideea de rural.
„Am vrut s` mergem pe un decor mai minimalist fa]` de ce exist`
\n alte pensiuni din Trasilvania,
f`r` \ns` a renun]a la accentele
tradi]ionale, precum covoarele
]esute aici, sobele de teracot` sau
piesele din lemn. Am \ncercat s` ne
diferen]iem.“
Nikolaus Bethen adaug` c` mama lui a fost implicat` \n permanen]` \n procesul de amenajare,
asiguråndu-se c` designul contem-

poran se va \mbina perfect cu elementele tradi]ionale.
Ea a c`l`torit mul]i ani \n
Transilvania, \n lung [i-n lat, pentru a g`si inspira]ia pentru acest
proiect [i pentru a cump`ra materiale precum månere pentru u[i,
c`r`mizi tradi]ionale sau balamale
pe care s` le poat` folosi \n propriet`]ile familiei.
„Ce ne-am dorit noi la Bethlen
Estates a fost ca oaspe]ii s` se
simt` ca acas` (home away from
home), mai degrab` decåt la un hotel tradi]ional. Dragostea noastr`
pentru Transilvania a luat na[tere
odat` cu nenum`ratele noastre vizite aici \n anii ’80, cånd peisajul era
pres`rat cu case tradi]ionale [i
oriunde mergeai sim]eai c` e[ti
parte din comunitate. Asta vrem s`
recre`m acum.“
Oaspe]ii nu sunt caza]i departe
de sat, ba din contr`, le este prezentat locul a[a cum este el, pentru
c` måncarea provine, pe cåt posibil,
de la furnizori afla]i nu mai departe
de 15 kilometri de Bethlen Estates,
iar pentru a descoperi zona, vizitatorii pot merge \ntr-un safari autohton. Totodat`, al`turi de un
ghid local, ei pot lua parte la o degustare de vinuri romåne[ti.
|n ceea ce prive[te masa, oaspe]ii pot månca \n intimitatea casei
lor sau pot merge la buc`t`ria din
hambar, unde Robert, chef-ul propriet`]ii, preg`te[te atåt un mic dejun hr`nitor, cåt [i måncarea pentru un picnic romantic sau pentru o
cin` tradi]ional`.
„La buc`t`ria din hambar avem
loc pentru 24 de oaspe]i care pot
sta laolalt` pentru a schimba impresii [i pentru a se cunoa[te, sau
separat. Cei care doresc pot avea
parte [i de o degustare de vin special`, organizat` \n pivni]ele
Conacului Count János Bethlen,
unde momentan au loc lucr`ri de
restaurare.“
Transilvania e adesea descris`
ca ultimul loc s`lbatic, ne\ntinat
din Europa (Europe’s last wilderness), spune Nikolaus Bethen.
„Suntem \nconjura]i de dealuri
domoale [i de p`duri luxuriante,
a[a c` oaspe]ii care vin \n vizit` pot
face drume]ii, pot merge \n tururi
c`lare sau pe biciclet`, au [ansa s`
mearg` la pescuit sau \n c`utarea
ur[ilor din zon` ori \ntr-o c`l`torie
s` descopere p`s`rile locului.“ Mai
mult, foarte aproape sunt mai multe obiective \nscrise pe lista UNESCO World Heritage, precum
Sighi[oara sau Biertan, unde familia Bethlen poate organiza tururi
ghidate.
„Avem [i o colec]ie mic` de
ma[ini de epoc` pentru oaspe]ii care vor s` exploreze independent
Transilvania, inclusiv faimoasele
drumuri
Transf`g`r`[an
[i
Transalpina. Totu[i, \nc` suntem
\n c`utarea unui asigur`tor care s`
vrea s` asigure aceste ma[ini.“
Astfel, fondatorii proiectului
vor ca oaspe]ii s` simt` c` au f`cut
o c`l`torie \n timp, \ntr-un loc idilic, f`r` \ns` a renun]a la serviciile
premium pe care c`l`torii moderni
le caut`.

