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ROXANA IONITA, managerul primului 

club de swingers: “Exista persoane publice 

care practica swing-ul” / Interviu 

Bucatarescu 

 

Roxana Ionita are 30 ani, este căsătorită, mamă a două fetițe. Din august 2010, a devenit 

proprietarul și managerul Attraction Club – primul club swingers din București (loc in care 

Bucatarescu a realizat, impreuna cu fotograful Radu Munteanu, faimosul pictorial cu Adina 

Barbu si sora ei, Luciana). Roxana a terminat Stiințele Politice și a studiat în afara țării 

relații internaționale și diplomație. A 

lucrat aproape 4 ani ca cercetător la 

BBC România, apoi ca consultant 

politic. In 2008, Roxana a candidat 

pentru un post de parlamentar in 

partea PNL. Recent, ne-a acordat un 

interviu in exclusivitate: 

BUCATARESCU: Cum e sa conduci 

ca femeie un club de swing ca 

Attraction Club într-o țară ca 

România? 

ROXANA IONITA: Mult mai ușor 

decat ma asteptam. Faptul ca sunt 

femeie a fost clar un atu. Lumea a fost 

impresionata ca o persoana cu 

pregatirea si educatia mea a avut 

curajul sa deschida primul club de 

swing in Bucuresti si a perceput acest lucru ca o garantie pentru faptul ca acest club este un loc 

sigur si foarte select. Cu siguranta, un barbat nu ar fi generat la fel de multa incredere in randul 

celor interesati sa vina intr-un club de swing, asa cum am reusit eu sa o fac, ca manager femeie, 

pentru Attraction Club. 

BUCATARESCU:Crezi ca swing-ul e un stil de viață care o să prindă la români? 

ROXANA: Swing-ul e deja un stil de viata adoptat de multe cupluri din Romania. Multi romani 

practica de ani buni swing-ul, multi au mers la cluburile de swing din strainatate. Numai in 

Attraction Club, in cele abia 6 luni trecute de la deschidere, au venit deja cateva sute de cupluri si 

persoane singure. Suntem asaltati cu mesaje de la romani care doresc sa vina in club si care doresc 

sa afle mai multe despre swing si despre Attraction Club. Lumea e foarte curioasă și tentată de 

această formă inedită de distracție. Asta arată clar că swing-ul va deveni cu siguranta in urmatorii 

ani o moda din ce in ce mai raspandita in Romania. 

BUCATARESCU:Ce fel de oameni vin în clubul tau de swing? 
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ROXANA: Vine lume de foarte bună calitate, majoritatea in jurul varstei de 30, 35, 40 de ani. 

Vorbim de persoane educate, cu profesii bine plătite, persoane care călatoresc mult în afara țării. 

Pentru mine e o mare satisfacție faptul că Attraction Club a reușit să atragă o clientelă atât de 

selectă și de pretențioasă ca standarde. 

Sunt oameni deschisi la minte și care țin să aibă o viață sexuală activă și interesantă alături de 

partener, chiar dacă nu mai sunt la începutul relației lor în cuplu. Un lucru pe care oricine l-ar 

remarca la cei care vin în Attraction Club este cât de sinceri, de liberi și de deschiși unul față de 

celălalt sunt partenerii din cuplurile care participă a petrecerile noastre. 

BUCATARESCU: Vin si persoane din afara tarii în club? 

ROXANA: Da, vin mulți străini, majoritatea turiști sau oameni de afaceri, atat cupluri cât și 

persoane singure. Nu e un lucru surprinzător, având în vedere că acest stil de viață e foarte popular 

în țările din Occident, de mulți ani. 

BUCATARESCU: Practic, ce se intampla la aceste petreceri swingers? 

ROXANA: Petrecerile au loc în fiecare sâmbătă, încep la ora 10 si se termină pe la 5 dimineata. 

Au o atmosferă foarte selectă și sexy, pe care nu ai cum să o întânești în niciun alt club obișnuit 

din București. În prima parte a petrecerilor, până în jurul orei 1.00, 1.30, cuplurile și persoanele 

singure stau în spațiul de la parter al clubului, unde socializează, dansează, beau și consumă din 

bufetul pe care îl punem la dispoziție. În prima parte, clienții încearcă să cunoască cuplurile și 

persoanele de care se simt atrase și cu care eventual să se bucure împreună de o noapte erotică în 

club. Dar totul se întâmplă într-un mod foarte elegant și numai pe baza acordului. În acest club de 

swing, sexul nu este în niciun caz obligatoriu și orice refuz este respectat. Numai clienții decid cât 

de departe doresc să meargă, nimeni nu este obligat sa faca nimic. După miezul nopții, când 

lumea e mult mai degajată și clienții se cunosc deja între ei, majoritatea celor prezenți se retrage la 

etaj, în zona de spații erotice a clubului. Clubul este o locație cu o amenajare deosebită și toate 

spațiile erotice pot fi închise pentru cei care doresc mai multă intimitate. Nu toate cuplurile care 

vin în Attraction Club fac schimb de parteneri. Sunt și cupluri care vin pentru atmosfera sexy și 

care aleg să petreacă in club o noapte erotică doar în doi. 

BUCATARESCU: Gelozia nu crează probleme celor care vin in clubul de swing? 

ROXANA: Nu. Gelozia este privită ca un lucru stupid pentru un cuplu care alege să facă swing. 

Partenerii dintr-un cuplu care aleg să facă swing hotărăsc acest lucru împreună și se raportează la 

swing strict ca la o formă de distracție, fără alte implicații. Dar pentru a ajunge la o asemenea 

deschidere într-un cuplu e nevoie de o foarte bună comunicare între parteneri, de sinceritate totală, 

pentru ca cei doi să-și împărtășească orice fantezie, orice dorință sexuală. În orice caz, swingul 

este pentru cei cu IQ ridicat, nu este pentru oricine. 

BUCATARESCU: De ce ar deveni cineva swinger? 

ROXANA: Motivul cel mai des intâlnit pentru care un cuplu alege să practive swing-ul este ca să 

scape de monotonie și pentru ca să-și stimuleze viața sexuală și apetitul sexual care scade odată cu 

trecerea anilor, aproape în orice cuplu. După ce ai ajuns la o anumită maturitate si experiență 

sexuală alături de partenerul tău, nu te mai satisface si nu te mai impresionează orice. Îți dorești 

alături de el experiențe noi. În sensul ăsta, pentru cuplurile care practică swing-ul nu există 

comparație între satisfacția banală dupa o cina la restaurant sau un fim în oraș și satisfacția 



extraordinară după o noapte de distracție petrecută într-un club de swing ca Attraction Club. După 

o săptămână obositoare, cu serviciu și toate celelalte griji zilnice, și un cuplu de peste 30 de ani 

sau 40 de ani poate să se distreze la fel de bine ca un cuplu de 20, să iasă într-un club de swing și 

să se simtă foarte bine, fără să aibă complexul vârstei sau senzația că viața sexuală începe să 

apună. Asta face ca swing-ul să aibă succesul extraordinar pe care îl are. Nu o spun eu, o confirmă 

cele peste 3000 de cluburi de swing din întreaga lume și milioanele de swingeri declarați pe site-

urile de profil din toata lumea. Cei mai mulți din cei care au fost în Attraction Club spun că 

swingul este, dacă nu chiar cea mai tare, în orice caz una dintre cele mai tari distracții. 

De ce crezi ca lumea se fereste sa recunoasca că practică swing-ul? 

E firesc ca cineva să fie discret cu privire la viața sexuală privată, cum ar fi faptul că practică 

swing-ul. Swing-ul e o experiență complexă pe care nu o poate înțelege și practica oricine, decât 

persoanele foarte deschise la minte. Așa că e firesc ca oamenii să fie prudenți cu cine stau de 

vorbă pe un astfel de subiect. Eu am remarcat oricum o atitudine generală pozitivă față de acest 

stil de viață, la care sincer nu mă așteptam în România. Se vorbește din ce în ce mai mult despre 

swing, începe să fie un subiect la modă și mă bucur să pot avea o contribuție în acest sens. Pentru 

cei care vin pentru prima dată în Attraction Club avem o abordare diferită prin care să-i ajutăm să 

se inițieze și să acomodeze cât mai bine cu specificul acestu club de swing. 

BUCATARESCU: Crezi ca sunt persoane publice din Romania care sa practice swing-ul? Stii pe 

cineva? 

ROXANA: Sunt absolut convinsă că există în România un număr însemnat de persoane publice și 

din “cercuri înalte”, din aproape orice domeniu, care practică swing-ul. E ceva firesc. Swing-ul 

este practicat mai ales de persoane care se bucură de succes pe plan professional și financiar și 

care vor să-și transfere acest succes și pe plan sexual. Doar că, din considerente de imagine, încă 

sunt extrem de discrete. Nu îmi pot permite să numesc pe nimeni foarte cunoscut în România care 

să practice swing-ul. Este alegerea fiecăruia dacă să facă sau să recunoască public acest detaliu 

din viața personala, sau nu. 

BUCATARESCU: Este adevarat ca vin si femei singure in acest club de swing? 

ROXANA: Știu că pare incredibil, dar așa este, la petrecerile swingers care au loc în club în 

fiecare sâmbătă participă și femei singure. Acestea vin fie singure, fie însoțind un cuplu sau o 

prietenă. Sunt femei emancipate, sigure pe ele, care știu și vor să se bucure liber de propria 

sexualitate. 

BUCATARESCU:Cum te privesc prietenii, apropiatii, lumea in general, dupa ce ai ales sa 

deschizi primul club de swing in Bucuresti? 

ROXANA: Multă lume a considerat că am un curaj nebun să lansez o asemenea afacere în 

România, mai ales ca femeie. Au fost desigur persoane din familie și din cercurile de prieteni care 

m-au sfătuit să renunț. Eu sunt însă o fire extrem de independență și greu de intimidat, așa că 

aceste lucruri mai mult m-au ambiționat și nu regret nimic. Acum, cred că toată lumea s-a lămurit 

că Attraction Club este un business respectat pentru că e făcut cu foarte mult profesionalism și că 

am avut o intuiție foarte bună când am mizat pe succesul unei afaceri absolut noi pentru piața de 

divertisment din București. 

BUCATARESCU: Ești casatorită? 



ROXANA:Da, sunt căsătorită. Anul acesta sarbatoresc împreună cu sotul meu 10 ani de cand 

suntem impreuna. Avem două fetițe minunate. Sunt extrem de fericită de familia mea. 

BUCATARESCU: Sotul tau nu a avut nimic împotriva ca tu sa te ocupi de o afacere cu un club de 

swing? 

ROXANA: Nu, deloc. Sotul meu este o persoană extrem de inteligentă și deschisă la minte care a 

avut întotdeauna încredere în ceea ce pot să fac în toate proiectele în care am fost implicată. 

BUCATARESCU:Ce pasiuni ai? Cum iti petreceri timpul liber? 

ROXANA: Chiar și in timpul liber una din marile plăceri este să citesc, să mă informez, să 

urmăresc documentare și filme de calitate. Asta când mă odihnesc, când mă relaxez. Altfel, in 

timpul liber fac multă mișcare, plimbări în aer liber alături de fetițe. Merg mult cu bicicleta și joc 

tenis de câmp. 

BUCATARESCU:  Ce preferinte culinare ai? 

ROXANA: Am preferinte foarte diferite în ceea ce privește mâncărurile. Din studenție, când am 

fost plecată la studii în multe țări din Europa, am prins un gust deosebit pentru diversitate, pentru 

mâncărurile tradiționale. Și acum, când mă aflu într-o țară străină îmi place să mă răsfăț cu ceea ce 

au mai bun în bucătăria națională. Altfel, în mod obișnuit, prefer mâncărurile ușoare. Foarte mult 

îmi plac salatele, de toate felurile. Alcool nu prea consum. 


