BARMANI
CU FLAIR
Comanzi un cocktail la bar şi te
aştepţi să primeşti băutura şi nota de
plată. Dacă nimereşti însă în locurile
potrivite, s-ar putea să te uluiască
dexteritatea cu care barmanii
transformă servirea într-un show.
De SANDRA BARBU
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Bucureşti. Pentru Valentin, filmul Cocktail
(1988), cu Tom Cruise, a fost sursa de
inspiraţie. A făcut un curs la Bucureşti,
a constatat de pe internet că nivelul în
străinătate era mult mai ridicat decât ce
învăţase el şi a început să se antreneze
singur pentru a face performanţă în flair.
A luat la rând competiţiile, întâi de la noi,
apoi din tot mai multe ţări. Luna trecută,
la 26 de ani, a devenit campion mondial. A
câştigat cel mai mare concurs de gen din
lume, Roadhouse World Flair de la Londra.
Ionuţ (28 de ani) spune că a ajuns în
bar dintr-o întâmplare norocoasă şi că i-a
plăcut foarte mult interacţiunea dintre
client şi barman. Dar şi spectacolul din
spatele barului. La fel ca Valentin, a vrut
să înveţe meseria şi a constatat că trebuie
să fie autodidact, pentru că în 2004, când
s-a apucat el, nu exista o şcoală de profil
în România.
Şi el şi Valentin au învăţat mult din
propriile greşeli şi au devenit mai buni cu
fiecare concurs pentru care s-au antrenat
câte cinci-şase ore pe zi. Acum fac amân
doi parte dintr-o agenţie specializată,
Exquisite Bar Solutions, şi sunt profesori
la una dintre cele mai cunoscute şcoli de

barmani din ţară.
Noţiunea de flair a început să fie re
cunoscută şi în afara cercului restrâns al
profesioniştilor de la noi odată cu par
ticiparea lui Valentin la primul sezon al
emisiunii Românii au talent, în 2011. S-a
dus chiar la prima preselecţie, organizată
în Timişoara, convins că trebuie să-şi
facă show-ul în faţa câtorva persoane şi
nu-i va fi prea greu. Când a ajuns însă la
Opera din Timişoara şi a văzut sala plină,
a constatat că lucrurile erau mult mai
serioase decât crezuse. „Când am auzit că
aplaudă şi publicul s-a ridicat în picioare,
a fost fantastic, m-a încurajat şi mai
mult”, îşi aminteşte el. Valentin a ajuns
până în finală şi a devenit vedetă. După
concurs au curs invitaţiile la show‑uri,
inaugurări, teambuildinguri. Îi place să
fie recunoscut oriunde se duce, e unul
dintre motivele care l-au făcut să refuze
oferte din străinătate şi să-şi dorească să
revină în România după fiecare concurs.
Dar şi dorinţa de a schimba ceva în
cultura de bar din ţară. Aşa că a adus
trofeul de campion mondial în România
şi intenţionează să se antreneze intens
pentru a-l păstra aici cât mai mult timp.

Fotografiile au fost făcute în Flair Angel, barul agenţiei Exquisite Bar Solutions, iar pe perete este un portret
în memoria lui Bogdan Costiniu, unul dintre barmanii agenţiei, decedat anul trecut.
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ticlele de alcool zboară în
cercuri controlate, câte una,
câte două, câte trei, câte pa
tru. Aterizează în echilibru
pe mână, sau pe antebraţ, sau
pe cot, sau pe umăr de unde se rostogolesc
ordonat până-n palmă. Şi pleacă din nou
învârtite, pe la spate, peste umăr, pe sub
braţ, pe după gât. Se opresc din viteză când
se izbesc puternic de fundul unui shaker, un
zgomot tăios, parţial înăbuşit de başii din
boxe, apoi zăbovesc câteva clipe deasupra
paharului în care-şi toarnă conţinutul. Un
cocktail-spectacol. Pentru Valentin Luca şi
Ionuţ Ivanov, campionul şi vicecampionul
naţional la flair bartending, este un sport
la care se antrenează în fiecare zi, care-i
pasionează şi-i motivează.
Să faci flair în bar înseamnă să trans
formi servirea băuturilor într-un spec
tacol cu sticle, shakere, pahare. Când
barul e plin şi clienţii nerăbdători, tre
buie să fie working flair – sticla e aproape
plină, iar mişcările trebuie să fie simple,
fără rotaţii, ca să nu se risipească alcoolul
şi să nu întârzie comanda. „Poţi să iei
paharul altfel, să-l întorci, să-l învârţi pe
mână”, explică Ionuţ. „Primar rămâne
clientul şi întotdeauna băutura lui, nu
trebuie să ne dăm în spectacol şi clientul
să stea zece minute să aştepte băutura.”
Când e show de bar sau concurs – exhi
bition flair –, lucrurile se schimbă. E
coregrafie pe muzică, sticlele au puţin
alcool (maximum 30 de ml) sau deloc, se
învârt în aer, barmanii le prind în piruete.
„Sunt barmani care încurcă lucrurile,
încep să facă exhibition flair cu sticle
aproape pline şi sunt clienţi pe bar care
se trezesc cu dungi de băutură pe haine”,
spune Valentin.
Şi Ionuţ, şi Valentin au început să lu
creze ca barmani imediat după ce au
terminat liceul, Valentin la Braşov, Ionuţ la

