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Luptătorul

[De Cristian Lupşa]

Locale ’08: De la Dudeştii Noi la Constanţa, de la Şinca Nouă

la Timişoara şi de la Cucuteni la Sibiu, primari şi candidaţi de
toate mărimile se întrec pentru fotoliul de conducător local.
Esquire îţi schiţează o hartă electorală a celor mai importante
alegeri locale din istoria recentă.

[De Călin Cosmaciuc]

[De Simina Mistreanu]
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Anul căţărătorului: David Neacşu a urcat şase din cele
mai înalte vârfuri din lume. În decembrie îl va bifa pe-al şaptelea.
Dar până atunci mai are timp de-o năzbâtie: în iunie, va porni din
extremitatea nordică a Americilor şi va coborî până în sud. O
provocare obişnuită pentru David Neacşu.

esquire mai 2008

Întâlnirea: O vioară
de 300 de ani întâlneşte un
violonist de 30.
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Robert Turcescu e de 15 ani în prima linie a
jurnalismului românesc. În pragul vârstei de 33 de
ani, obosit, dezamăgit şi cu bateriile descărcate a
ajuns la un moment de cumpănă. O posibilă plecare
din ţară i-a permis momente de reflecţie.

Filmul 4 luni,
3 săptămâni
şi 2 zile l-a
transformat
într-unul dintre
cei mai curtaţi
şi mediatizaţi
regizori din
lume. Astăzi nu
vrea decât să
fie lăsat
în pace.

[De Iulia Blaga]

pe copertĂ: robert turcescu fotografiat exclusiv pentru esquire de alexandru paul.
Cămaşă albă de in, Zilli, 1707 lei; Pantaloni negri, Ramsey, 209 lei; Cravată roşu-corai, Ramsey, 109 lei
Styling: ilinca blasianu, Makeup: Edviga ţîmpu, Hairstyle: sebastian mirică.
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spusă de Elena Voineag.
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Bogdan Baltazar:

„Îl întrebam pe tata: «Ce
înseamnă versatil?». Îmi
explica şi apoi scotea
dicţionarul. Un sfat pe care
l-am urmat toată viaţa.
Mergi la surse, nu vorbi
despre ce nu cunoşti!”

România lui Ulmanu:

Sexualitatea este prezentă ostentativ în viaţa româ
nească. Şi asta nu din emancipare, ci din primitivism.
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[Interviu de Dia Radu]

Naomi Watts:

Seducţie şi jocuri sadice.
[De Amy Larocca]

experiment de scriitură. [De Lisa Taddeo]
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Proză: Ultimele zile ale lui Heath Ledger prind viaţă într-un curajos
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Esquire Stil:

Zoopolis – o defilare a
brandurilor de top din
garderoba bărbaţilor cu
bani. Cu mulţi bani.

