Detayların
izinde
Güzelliğin detaylarda gizli olduğuna, detaylara indikçe de
derinlerde hep yeni keşiflerle karşılaşılacağına
inananlardanım... Benzerliklerin alkışlanmasındansa, farklı
olanı, görülmeyeni, derinlerde olanı keşfedip ortaya çıkarmayı
çok seviyoruz ekip olarak... Hollywood dünyasının iki farklı
yüzü bizimle bu hafta. Kapak yıldızımız
Salma Hayek! Sinematografik
hafızamızda yer edinen güzel oyuncu,
Henri Pinault ile evliliği, Pomellato’nun
yüzü olarak kampanyalardaki feminen
halleri... Grace Kelly misali Hollywood
dünyasından Monaco Prensesliğine değil,
Hollywood’dan moda dünyasının
krallarından birinin eşi olmaya doğru bir
geçiş yaptı. Ailesi, çocukları, kırmızı halı
stili onu hep böyle andık. Oysa Salma
Hayek, bir kadın hakları aktivisti! Suyun
görünen kısmının derinlerine iniyoruz ve
onun bu pek de konuşulmayan yönünü
tanıyacağınız şahane bir röportajla baş başa bırakıyoruz
sizleri. 10’u Duymadım Deme sayfalarımızda ise, Demi Moore
karşı konulmaz bir şekilde sahnede! Dünyaca ünlü Dr Dray ile
tüyolarına vakıf olabileceğiniz röportajın baş kahramanı,
kendisinin müdavimlerinden biri olan Demi Moore çünkü bu
hafta Dr Dray ile ranevusu vardı ve elbette Grazia bunu
kaçırmadı! Ve Moore’un Los Angeles’daki evinde CSI NY
dizisini aratmayacak denli soru işaretleriyle dolu trajik olay...
Detaylar...Modada feminen duruş, yeni bir söylem edindi.
Kavramlarımızın yer değiştirirken, seksi görünümün yeni
kodlarını da analiz etmeden geçmek istemedik. Seksi silüetin
yeniden yorumlanan kodlarının sezona yansıması stil
sayfalarımızda...Mevsimin tadını seyahatle çıkarmak şart! Her
hafta başka bir lokasyon odağımızda. Fransız Rivieralarının
aşka, sanata ve doyumsuz saatlere eşlik eden şahane
duraklarından St Tropez bu hafta radarımızda.
Sevgiyle,

Gözde Yörükoğlu,
Yayın Koordinatörü
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Bu hafta
neler hazırladık?
axeiaiexaei
ieaxeiaxeiaxeixaei

Dijital da
da
platform rle
sizle

Grazia’yı artık
dijital dünyada da
takip edebilirsiniz.
iPad ve iPhone
uygulamalarımızı
Apple Store’dan
indirmeniz yeterli!
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Dr. MaurIce Dray
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GEÇEN HAFTA DEMI MOORE VE HAVUZUNDA ÖLÜ BULUNAN KIŞI GAZETE VE DERGI SAYFALARINI OLDUĞU
KADAR TV PROGRAMLARINI DA MEŞGUL ETMIŞTI. YAŞAYAN EN GÜZEL KADINLARDAN BIRI OLARAK GÖSTERİ
MOORE’UN GÜZELLIĞININ ARKASINDAKI ISIM DR. MAURICE DRAY ILE KONUŞTUK.
YAZI PEMRA G. ABASIYANIK
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ON GÜNLERDE KIZLARI ILE DERGI
ve gazetelerde gördüğümüz ve güzelliğine
bir kez daha hayran olduğumuz Demi Moore’u
konuşurken, çok yakın bir Grazia dostu
kulağımıza ünlü yıldızın sırrını fısıldadı. Yıllardır
Paris’te Eyfel’e bakan kliniğine gittiği Dr.Maurice
Dray’in kapısında Demi Moore ile karşılaştığını
söyledi. Biz de Dr. Dray’in güzellik sırlarını
öğrenmenin peşine düştük, her ne kadar ünlü
hastaları hakkında ser verip sır vermese de...
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Sizi tanıtmaya pek ihtiyaç yok ama biraz
kendinizden bahseder misiniz? Sanırım
ailenizde başka doktorlarda var...
Evet, erkek kardeşim, yeğenim, ve oğlum da
benim gibi gerontoloji ve güzellik doktoru. Çok
yakınız ve ben tam bir aile adamıyım. Hayatım
boyunca güzelik sanat ve heykeltraşcılığa büyük
bir ilgi duydum bana ilham veriyorlar.
Siz ameliyatsız güzellik deyince akla gelen ilk
isimlerden birisiniz.
Umarım işimin sonucu kendini ifade ediyordur.
Daha önce Türkiyede çalısmadım ama kesinlikle
çok sevdiğim bir ülke. 35 senedir geliyorum.
Türkçe bile öğrendim ve kendimi burada evde
gibi hisediyorum. İnsanları ve kültürünüzü çok
seviyorum. Türk basını benim hakımda çok
nazik ve kibar konuştuğu için şaslıyım.

Londra - Paris hattı arasında çok meşgulsünüz
böyle yoğun bir hayatla nasıl başa çıkıyorsunuz?
Bunun işime duyduğum sevgi ile alakalı olduğunu
düşünüyorum. Benim için fazla çalışmak, erken
kalkmak, farklı şehirlere gitmek keyifli bir şey;
hiç de problem olmadı. İşim bana zevk veriyor
ve sıkılmıyorum. Her zaman hastarımı görmek
için heyecanlanıyorum. Yaptığım işe aşığım
ve bunun içinde çok minnetarım.
Mezolift metodunuzdan bahseder misiniz?
Küçük mineraller enjekte ediyorum, içinde
amino asit ve vitaminler var. Bunları cilde özel
olarak hazırladığım silah şeklinde bir aletle
birlikte alt deriye (dermis) uyguluyorum. Bütün
malzemeler antioksidan ve yaşlanmayı engelleyen
bir kaldırış sunuyor. Sevdiğiniz yüz kreminin
tüm cildinize işlediğini düşünün. Bu tekniği 25
sene önce keşfettim ve hala işe yarıyor.
İsminiz bir marka haline nasıl geldi?
Tutkum beni bu konuma getirdi. Benimle birlikte
çalışan iyi bir takımım var ve onlara minnettarım.
Çok sadıklar ve onlarla çalışmak büyük bir onur
benim için. Hastalarım da bana karşı sadık kaldılar.
Kendimi bir dalganın içinde sörf yaparmış gibi
hissediyorum (bu Fransız bir deyim) Elimden
gelenin en iyisini yapıyorum ve hastalarıma saygı
ile yaklaşıyorum. Basın tarafından büyük ilgi
görüyorum. Bunun nedeni de Oscar törenlerinde
ya da diğer kırmızı halı kutlamalarında
gördüğünüz isimlerin sadece hastalarım değil
zaman içinde arkadaşlarım da olmaları.
Büyük bir İstanbul hayranısınız ve Türk sosyetesi
ve kadınlar arasında da çok popülersiniz...
Türkiye’yi çok seviyorum. Beni cezbediyolar.
Bütün kadınlar benim için çok önemli.
Hastalarımın adlarını söyleyemem çünkü liste
çok uzun...
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Basında çıkan haberlere ve
söylentilere göre Katy Perry (1)
Demi Moore (2), Rihanna (3),
Cara Delevingne (4), Stella
McCartney (5), Dr.Dray’in sadık
hastaları arasında.

Günümüz güzellik ve estetik değerleri hakkında
ne düşünüyorsunuz?
Neyse ki artık hem erkekler hem de kadınlar
doğal güzelliğin ne kadar önemli olduğunun
farkındalar. Bizim yaptığımız estetik de doğal
olmalı ve doğal malzemelerden yararlanarak
yapılmalı. Bence doğal güzellik esastır.
Gelecekte bizi bekleyen güzellik metodları
hakında ne söyleyebilirsiniz?
Umarım bu lüks biraz daha hesaplı olur ve daha
fazla insan faydalanabilir. Şu an bir hastadan
5-15 yaş alabileceğimi düşünüyorum. Umarım
gelecekte bu 25 yaş olur. Yeni teknikler
hazırlıyorum ve yakında bunları paylaşacağım.
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