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«Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια των 
συχνών ταξιδιών που έκανα στη Μέ-
ση Ανατολή για λόγους μελέτης -εκεί-
νο το διάστημα έκανα έρευνες για αρ-
χαίες φιλοσοφίες και θρησκείες. Με 
συνεπήραν τα αρώματα και τα καρυ-
κεύματα και άρχισα να συλλέγω. Δεν 
ήταν, όμως, μια απόφαση που πήρα, 
αλλά μια εξέλιξη αυτού που για δέ-
κα σχεδόν χρόνια ήταν για μένα χό-
μπι (από το 1981 μέχρι και το 1990). 
Δεν ήταν δουλειά, αλλά πάθος. Η δη-
μιουργία αρωμάτων προέκυψε μετά 
από πειράματα και έρευνα για τα συ-
στατικά που χρησιμοποιούνται στη 
δημιουργία. Και αυτό το πάθος συνο-

δευόμενο από μια περιέργεια για τους 
ανθρώπους, τις ιδέες τους και τα αισθήματά τους. Σι-
γά-σιγά, άρχισα να δημιουργώ αρώματα για την οικογέ-
νεια και τους φίλους μου σαν χόμπι. Αλλά στη συνέχεια, 
αυτό το χόμπι έγινε πάθος και το πάθος επάγγελμα». 
Έτσι κάπως, λοιπόν, ξεκίνησε η πορεία και η επιτυχημέ-
νη καριέρα του αρωματοποιού Lorenzo Villoresi. Ο ίδιος 
ο δημιουργός έχει τη μαγική ικανότητα να υπογράφει 
μοναδικά αρώματα, ιδιαίτερα. Το μυστικό του είναι ότι 
επιθυμεί μέσα από κάθε του σύνθεση να δημιουργού-
νται στους ανθρώπους έντονα αισθήματα συγκίνησης. 
«Το πιο σημαντικό συστατικό σ’ ένα άρωμα είναι η συ-
γκίνηση που σου προκαλεί. Όταν το μυρίζεις πρέπει να 
νιώθεις για παράδειγμα πως ανοίγεις ένα παράθυρο σε 
μια νέα διάσταση απρόβλεπτων και νέων καταστάσεων». 
Πηγές έμπνευσης: Ποτέ δεν αναζητώ ιδέες. Η έμπνευ-
ση θα έρθει σ’ εσάς την κατάλληλη στιγμή, ποτέ πιο 
πριν. Το μόνο που προσπαθώ να κάνω είναι να είμαι σε 
μια ιδανική κατάσταση για να «δεχτώ» κάθε έμπνευση. 
Επιδιώκω τη σιωπή, αποφεύγω ένα μεγάλο μέρος των 
συνηθισμένων καθημερινών στερεοτύπων απερίσκε-
πτης επανάληψης. Γενικά πιστεύω πως αν δώσεις στον 
εαυτό σου χρόνο και χώρο θα μπορέσεις να δεις τις 
ιδέες σου να εμφανίζονται. Εμπνέομαι από αρχαίους 
μύθους, ερμηνείες και όλη η διαδικασία είναι σαν ένα 
μαγικό ταξίδι. Φαντάζομαι ατμόσφαιρες, αισθήματα, 
όνειρα, τα οποία στο μυαλό μου είναι φτιαγμένα από 
μυρωδιές. Για παράδειγμα, για το τελευταίο μου δη-
μιούργημα, το άρωμα “Iberborea”, εμπνεύστηκα από 
τους θρυλικούς ανθρώπους που έζησαν σ’ ένα νησί με 
ατέρμονη άνοιξη. Το άρωμα συνειδητοποίησα πως εί-
ναι πολύ φρέσκο, ελαφρύ και… πράσινο. 
Αγαπημένες μυρωδιές και αρώματα: Στην επιλογή των 
συστατικών, συνήθως προτιμώ τις ξυλώδεις νότες, 
όπως πατσουλί, σανδαλόξυλο και vetiver, εσπεριδοει-
δή και πικάντικα αρώματα. 
Τι πρέπει να προσέχει ο καθένας μας στην επιλογή του 
αρώματος; Το ιδανικό άρωμα πρέπει να αντικατοπτρίζει 
το προσωπικό γούστο του καθενός, αλλά συγχρόνως να 
είναι αποδεκτό από τους ανθρώπους γύρω. 
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