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Pâinea noastră cea
de (nu chiar) toate zilele

„Django Unchained“
şi inimitabilul Tarantino
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Fumatul –
un moft sau
o dependenţă?

REDACŢIA HYP NEWS

// Foto: www.seftonpct.nhs.uk

Medicii spun că fumatul este o dependenţă biologică. Dar, ca orice
dependenţă, ea poate fi stopată. Însă câţi dintre fumători sunt gata
să recunoască problemele de sănătate pe care le generează
ţigările? În statisticile elaborate de instituţiile de specialitate, riscul
de deces pentru fumătorii care consumă peste 25 de ţigări pe zi
este de 20 de ori mai mare decât al nefumătorilor. În plus, nu e
vorba numai de sănătatea fumătorilor, ci şi de cea a persoanelor
care le sunt apropiate, de multe ori copii. Aceştia sunt cei mai
afectaţi. Fiind mai sensibili, ei sunt adesea cei mai supuşi fumului
de ţigară şi, de foarte multe ori, dezvoltă diverse boli respiratorii,
cum ar fi astmul. Nou-născuţii care au mame fumătoare se nasc
cu o greutate mai mică decât în mod normal. Rata mortalităţii
copiilor în ultimele zile de sarcină sau în primele zile de la naştere
este mai mare în cazul copiilor născuţi din mame fumătoare. Per
total, riscul de a face cancer pulmonar este cu până la 30% mai
mare pentru cei care „fumează“ prin intermediul altora.
Nu vrem să-i ostracizăm pe fumători. În cele din urmă, este
opţiunea lor. Mulţi dintre ei sunt prietenii sau familia noastră.
Vrem doar să-i ajutăm să înţeleagă că fac rău atât lor,
cât şi celor din jur.

EDITORIAL

2013 - începutul unui nou an sau anul unui nou început
MARILENA CIOBANU
Pornind de la veşnica interogaţie retorică: „cine a
fost primul, oul sau găina?“, aplicată la mass-media
contemporane, ne putem pune întrebarea privitor la
problemele noastre ca naţiune: „cine e de vină,
mass-media că difuzează sau publicul că
savurează?“. Cu toate că partizani sunt de ambele
tabere, părerea mea este că sunt vinovate
amândouă, luate împreună sau separat.
Condimentate cu puţină nepăsare şi sete de
senzaţional şi garnisite cu o acută lipsă de educaţie
- iată reţeta perfectă pentru mass-media
nesatisfăcătoare şi un public veşnic nemulţumit.
Dar mass-media nu au fost aşa la origini şi nici
publicul nu a cerut dintotdeauna ce cere azi. Toate
pot reveni la o limită a decenţei, nu trebuie decât să
renunţăm la nepăsare şi intoleranţă.
Dar pentru început, am putea renunţa măcar la
fumat, un viciu ucigător, o dependenţă biologică,

după cum ar spune medicii. Mihaela Coşerariu,
Ioana Boboc şi Simona Avramescu tratează
problema pe larg în acest număr, încercând să
răspundă la întrebarea: „Fumatul – un moft sau o
dependenţă?“.
Nicu-Cristian Andrei evidenţiază o concluzie
usturătoare: „României îi lipseşte clasa de mijloc“,
iar asta nu o spune doar el. Potrivit unor sondaje
efectuate în 2012, doar 10% din populaţia ţării putea
fi încadrată în clasa de mijloc. Pătura inferioară a
societăţii, alcătuită din oameni cărora nu le-a mai
rămas nimic, descurajaţi şi resemnaţi, se întreabă:
„cine ne ascultă pe noi?“, ca şi când răspunsul ar fi
evident: „nimeni“. Iar asta nu este ok, nici pentru ei,
nici pentru noi şi nici pentru conducători. Pentru că,
împreună, formăm un întreg care nu mai trebuie
persiflat, blamat, dezonorat.
În paginile acestei ediţii sunt prezentaţi şi câţiva

dintre românii care au revoluţionat aviaţia. De la
primul aeroplan al lui Vuia şi avionul cu reacţie al lui
Coandă până la Grigore Brişcu, fără ideea
revoluţionară a căruia elicopterele nu ar fi rămas
decât la stadiul de prototipuri eşuate. Aşadar, avem
un trecut extraordinar. Şi viitorul poate fi la fel.
Tiberiu Bleoancă este un tânăr de 33 de ani, stabilit
la Berlin. Un artist multitalentat, pictează,
desenează, sculptează, iar în timpul rămas între
creaţiile artistice predă cursuri de desen. Originar din
Galaţi, şi-a descoperit talentul la vârsta de 10 ani.
Dar până să ajungă în Germania a fost instruit de
profesori români în liceu şi facultate, care l-au format
şi educat într-un mod exemplar.
Un vechi proverb spune: „Nu-i cere unui peşte să se
caţere în copac, pentru că va trăi toată viaţa
crezând că e neputincios“. Sunt o mulţime de
exemple frumoase, trebuie doar să le descoperim.
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Concursul naţional
„Carmen Sylva“
Cea de-a doua ediţie a
concursului naţional „Carmen
Sylva“ pentru tinerele talente se
apropie de sfârşit. Pe durata a
nouă luni, elevii claselor V-XII
de la şcolile de artă au putut
participa la competiţii de desen,
pictură, gravură, sculptură şi
fotografie, tema fiind lăsată
la alegerea artistului. După
anunţarea câştigătorilor, care
va avea loc la 30 martie 2013
pe siteul www.peles.ro, aceştia
vor avea parte de o expoziţie pe
durata a 30 de zile, începând
cu 27 aprilie 2013, în incinta
Castelului Pelişor.

EUROPAfest
schimbă prefixul
20 de ani de evenimente
multiculturale live cu un slogan
care spune totul: „It’s all about
live-quality-music!“.
Timp de 9 săptămâni, începând
cu Ziua Europei (9 mai) şi până
pe 25 mai, Bucureştiul va vibra
sub „greutatea“ celor 300 de
muzicieni reuniţi sub egida
EUROPAfest.
Concertul inaugural stabilit
pentru data de 9 mai, în
parteneriat cu Reprezentanţa
Comisiei Europene în România,
va găzdui artişti de jazz, blues,
pop şi muzică clasică.
Nenumărate concerte,
workshopuri, jam sessions,
Competiţia Internaţională de
Jazz de la Bucureşti, Jeunesses
International Music Competition
(pian) şi multă muzică live
vor fi promovate în cele mai
neconvenţionale locuri.
Evenimentul se va încheia
sâmbătă, 25 mai, cu un
concert de excepţie, în care
vor performa cei mai buni
artişti ai festivalului. La finalul
concertului vor fi desemnaţi
câştigătorii celor două
concursuri.
Începând cu anul 2005,
EUROPAfest se desfăşoară sub
Înaltul Patronaj al Alteţelor Lor
Regale Pricipesa Margareta şi
Principele Radu.

Bucureşti: distracţie,
relaxare şi… bani
Din ciclul „noaptea-zi şi ziua-noapte“, în Bucureşti chiar te poţi distra.
Dacă ai ceva bani, bineînţeles!
Pentru „mofturoşii“ din Capitală, cluburile de
noapte de „fiţe“ sunt un prilej de distracţie,
dar şi de cheltuială! La o analiză a cluburilor
din Europa şi a celor din Bucureşti, preţurile
sunt apropiate.
Pentru rezervarea unei mese, ai avea
nevoie de 150-250 de lei, pentru o noapte
de pomină. La un calcul simplu, pentru
o seară cu 10 prieteni, scoţi din buzunar
aproximativ 20 de lei. Nu e mult, dar rişti să
nu consumi nimic de aceşti bani. De ce?
Păi, de 150-250 de lei, primeşti o sticlă de
„tărie“ şi 6-10 energizante. Logic, se mai
comandă o altă sticlă, plus alte energizante.
Păi, ai plecat din club fără să te ameţeşti
cum trebuie? Şi uite aşa, ajungi dis-dedimineaţă să nu mai ai bani, nici măcar de
taxi.
Dacă vrei să cheltui mai puţin, recomand
barurile şi pub-urile din Centrul Vechi. Aici
poţi asculta o muzică bună (uneori live), poţi
bea şi poţi mânca pe bani mai puţini decât
în oricare altă zonă din Bucureşti.
Dacă vrei să te relaxezi în cursul zilei şi nu
numai, parcurile sunt un loc foarte bun. Am
ales trei parcuri populare şi cu mai multe
puncte de atracţie.
Parcul Tineretului, unul dintre cele mai mari
ca întindere (200 de hectare), este situat în
Sectorul 4 şi, din punctul meu de vedere,
este parcul „cel mai verde“. Ca punct de
inters, aici găseşti Sala Polivalentă (care,
mai nou, poartă denumirea de „Sala Ioan
Kunst Ghermănescu“), unde au loc diferite
competiţii sportive sau se desfăşoară multe
acţiuni culturale.
Parcul Herăstrău (187 de hectare), situat în
partea de nord a oraşului, pe malul lacului
Herăstrău, are mult mai multe puncte de
atracţie. Muzeul Satului, Teatrul de Vară,
Grădina Japoneză, pavilioane de expoziţii,
un hotel, cluburi nautice, dar şi cafenele şi
terase fac ca acest parc să fie unul dintre
cele mai frecventate din Bucureşti.

// Cluburile de „fiţe“ sunt arhipline la sfârşit de săptămână
(foto: www.orasulm.eu)
Nu în ultimul rând, Parcul Cişmigiu, mai mic
ca întindere (doar 14 hectare), este situat în
central oraşului. Ca puncte de interes, sunt
cele două grădini (Cişmigiu şi Trandafirilor),
un restaurant pe o insulă, lacul (unde
vara te poţi plimba cu barca, iarna fiind
transformat în patinoar), dar şi Colţul
Şahiştilor, unde împătimiţii de toate vârstele
pot juca şah, fie noapte, fie zi.
Cam aşa te poţi distra în Bucureşti. Mai ai
şi alte variante, mai puţin convenţionale, pe
care nu le-aş recomanda. Concluzia ar fi, că
dacă ai timp şi bani, nu te poţi plictisi deloc
în oraşul unde „ziua nu are sfârşit“.
FLORIN CRUCERU
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După campanie: politica văzută
ca un campionat de fotbal
Cum la noi în ţară toată lumea se pricepe la fotbal şi politică, m-am gândit să realizez o transpunere a campaniei electorale
de anul trecut într-un campionat de fotbal. Articolul prezent este un pamflet şi trebuie tratat ca atare.
Distanţa de puncte a fost destul de mare
între ultima şi penultima clasată, PP-DD,
care are un trecut scurt, fiind înfiinţată
nu demult. Jucătorii sunt transferaţi
de la celelalte echipe sau au fost luaţi
dintre cei liberi de contract. Pe parcursul
campionatului, meciurile disputate de cei
de la PP-DD s-au soldat deseori cu victorii
importante, care i-au asigurat poziţia a treia.
Cei drept, echipa reprezintă o surpriză a
campionatului. Însuşi patronul echipei a
investit bani şi timp pentru ca echipa să fie
pusă pe picioare, mizând pe intimidarea
adversarilor, atacând nemilos ori de câte ori
a avut ocazia, iar atunci când atacul a fost
estompat, a apelat la mila arbitrului. Echipa
este suspectată de blaturi, însă la masa
verde încă nu s-a decis nimic, neexistând
dovezi clare. Prezenţa pe podium înseamnă
o mare realizare pentru PP-DD, calificând-o
garantat pentru următorul turneu.

// Victor Ponta a marcat decisiv pentru echipa pe care o conduce
(foto: www.mediafax.ro)
Pentru trofeul care s-a dat în iarnă la finalul
campionatului naţional din acest an, s-au
înscris mai multe echipe, fiecare cu un
lot promiţător şi cu un singur ţel: victoria.
Din păcate, numărul redus de echipe din
acest an a dus la formarea unei singure
grupe. Echipele participante ale acestui

turneu au fost USL, ARD, PP-DD şi UDMR.
Ultima clasată, UDMR, o echipă modestă,
de altfel, care îşi urmăreşte interesele, a
fost suspectată de unele blaturi în cadrul
unor meciuri, dar hoţul neprins este
negustor cinstit. Important este că se află în
clasamentul final.

Probabil sub îndrumarea antrenorului,
unii jucători au apărut în presă aducând
acuzaţii grave împotriva preşedintelui Traian
Băsescu, acesta fiind acuzat de blaturi. În
urma acestor acuzaţii, s-a realizat o comisie,
care a analizat dovezile şi l-a suspendat. Ba
chiar s-a apelat la opinia suporterilor, dar, în
urma indiferenţei acestora, Traian Băsescu
şi-a reluat poziţia.
Cât despre ARD, se poate spune că este
o echipă nou formată teoretic, însă fosta
echipă a suferit o schimbare de nume şi
noi jucători au fost aduşi în lot. Momentan,
aceştia joacă defensiv, aşteptând o clacare
a echipei adverse.
Deşi, aparent, cei de la USL conduc
detaşat, surprize pot să apară. În fotbal,
mingea e rotundă şi orice se poate
întâmpla.
CĂTĂLIN BAEYAR ASAN

HYP TV

INFO STUDENŢESC

Concurs de fotojurnalism
Studenţii din Facultăţile de Jurnalism
din ţara noastră sunt invitaţi de Biroul
de Informare al Parlamentului European
în România să participe la concursul de
fotojurnalism intitulat „Obiectiv: Europa“.
Acesta se adresează exclusiv studenţilor
de la Facultăţile de Jurnalism, iar scopul lui
este de a aduce mai aproape publicul tânăr
de valorile europene, de conştientizarea
tineretului în legătură cu ceea ce înseamnă
a fi cetăţean european.
Din fotografiile înscrise în concurs, cele
mai reuşite 25 de serii vor fi publicate
într-un catalog, iar fotografiile cele mai
reprezentative din fiecare serie, alături de
alte 35 de fotografii înscrise în concurs, vor
fi prezentate în cadrul unei expoziţii care va
avea loc la începutul lunii aprilie, în Spaţiul
Public European, str. Vasile Lascăr nr. 31,
Bucureşti. Din cele 25 de serii de fotografii
selecţionate vor fi alese 5 serii câştigătoare,
iar autorii lucrărilor vor merge la Bruxelles
pentru două zile, unde se vor familiariza cu

Ajungem la primele două clasate. Două
echipe cu un trecut important, ambele
câştigând campionatul în repetate rânduri.
În ultimul sezon, jucători ai ARD au dominat
clar meciurile, marcând importante goluri
şi strângând puncte de valoare pentru
echipă. Însă, pe final de campionat, au
clacat, hegemonia lor luând sfârşit. USL şi-a
mobilizat echipa, având un atac de temut,
în frunte cu Victor Ponta, care astă vară a
marcat fără ezitare, preluând astfel şefia
campionatului cu echipa sa. Un contraatac a
fost lansat de jucătorii ARD, însă defensiva
USL a fost impenetrabilă, mulţumită lui Crin
Antonescu şi lui Dan Şova.

Unii jucători au cedat presiunii şi au fost
transferaţi sau daţi afară de la echipe,
iar alţii au fost selecţionaţi pentru a întări
echipa. Dintre cei selecţionaţi îl putem
menţiona pe Gigi Becali, proaspăt jucător
în echipa celor de la USL. Evoluţia acestuia
trebuie urmărită, pentru a vedea dacă
investiţia a fost pe măsură. Dintre cei
daţi afară, îl amintim pe Mircea Geoană,
care, în urma unui act de insubordonare
faţă de antrenorul echipei, a fost eliminat.
O pierdere importantă, putem spune,
deoarece era unul dintre veterani, ocupând
o poziţie de atacant.

// Foto: www.europarl.ro
instituţiile europene şi politicile lor.
Perioada de înscriere la concurs este
21 ianuarie – 3 martie 2013.
CRISTINA GARIP

Mulţi dintre studenţii Facultăţii de Jurnalism
din cadrul Universităţii Hyperion din Bucureşti
fac parte din proiectul „VEHMED – Vehicule
media pentru formarea abilităţilor practice,
televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru
studenţi”, proiect care presupune punerea
în practică a teoriei de la cursuri într-un mod
mai solicitant, interesant şi mai activ.
HYP TV este o mică televiziune sau un ministudio în care programele şi emisiunile sunt
propuse şi create de către studenţi pentru
studenţi. În această întreprindere simulată,
fiecare student trece prin toate etapele
necesare pentru a ajunge un bun om de
televiziune, de la moderator la cameraman,
de la reporter la monteur şi tot aşa.
Subiectele emisiunilor HYP TV variază din
ce în ce mai mult, dar nu se îndepărtează de
grupul ţintă, majoritatea rubricilor rămânând
în sfera social-culturală.
Viaţa studenţească este reflectată prin
cele mai bune subiecte de interes social şi,
bineînţeles, studenţeşti, în emisiuni realizate
exclusiv de studenţi.

După aproape un an de emisie, HYP TV
speră că emisiunile v-au încântat şi se
bucură că numărul vizionărilor creşte de la
zi la zi.
Vă aşteptăm cu idei, sugestii sau propuneri
de colaborare, pe adresa de mail
hyptv@yahoo.com, pagina de Facebook
www.facebook.com/HypTv sau pe canalul
www.livestream.com/hyptv.
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Pâinea noastră cea de
În Bucureşti, aproximativ 3.000 de persoane
apelează la ajutorul oferit de cantinele sociale.
Însă mulţi dintre aceşti oameni nevoiaşi reclamă
că angajaţii cantinelor fură din ceea ce li se cuvine
săracilor.
După părerea multor români, ţara noastră
o ia uşor, uşor într-o direcţie greşită, adică
în jos, şi nu dă semne că ar vrea să se
oprească. Cu privirea-n pământ, fruntea
obosită şi lacrimi în ochi, numărul celor care
au ajuns să întindă mâna pentru o bucată
de pâine este în continuă creştere. Fie că
vorbim despre săracii săracilor, adică cei
care nu au un sfanţ în buzunar, fie despre
cei cu venituri de nimic sau de bătrâneii
care plătesc o treime din pensie pentru a
lua o masă, până la cei care apelează la o
cantină socială din pricina faptului că pur
şi simplu nu pot „să se gospodărească“ cu
ceea ce le oferă statul.
Cele mai multe persoane care mănâncă
la cantinele sociale se află în Bucureşti, în
număr de aproximativ 3.000. Aici am dat
de doamna Maria, mamă a cinci copii, care
îşi câştigă existenţa adunând sticle. Cu
un chip îmbătrânit, necăjită şi obosită din
drumul vieţii, aceasta ne-a mărturisit că nu
e tocmai mulţumită de ceea ce se serveşte
la cantină. Nu calitatea, ci cantitatea o
deranja. Am decis să îi adresăm câteva
întrebări, iar doamna Maria s-a arătat foarte
bucuroasă să ne răspundă: „Fură, fură tot
timpul, orice fură. Veniţi în zilele când ni
se mai dau şi nouă un măr, o portocală să
vedeţi dumneavoastră cât se fură!“. După
ce am dialogat cu dânsa, am încercat

// Unul dintre pensionarii nevoiaşi (foto: HYP NEWS)

să mai întrebăm şi alte persoane, însă
acestea păreau vizibil afectate de un domn
îmbrăcat în negru, bine făcut, care părea să
păzească în acea dimineaţă clădirea. Era
destul de deranjat de prezenţa noastră şi a
încercat să scape de noi în câteva moduri,
însă degeaba. Am aşteptat şi, în cele din
urmă, am reuşit să mai discutăm cu o altă
doamnă, aceasta refuzând să ne spună
cum se numeşte.
- Cum vi se pare mâncarea de la cantină?
- Cam slăbuţă, copii.
- Am înţeles că sunt anumite suspiciuni în
legătură cu mâncarea servită, că o parte
care vi s-ar cuveni este luată de către
doamnele care servesc, şi nu numai.
Credeţi asta, aţi remarcat ceva în legătură
cu lucrul acesta?
- Nu ştiu eu, mamă, mă uit acolo, îmi
cântăreşte şi plec!
- Vă ajunge mâncarea pe care o primiţi?
- Nu îmi ajunge, copii, nu îmi ajunge...
- Observ că în sacoşă aveţi doar o pâine, o
margarină şi o cutie.
- Vă rog, lăsaţi-mă în pace, că mă văd şi
fetele alea de-acolo care ne dau, şi nu
vreau. Vă rog, nu vă supăraţi...
- Vroiam doar să ştim dacă sunteţi
mulţumită de ceea ce primiţi de la cantină.
- Nu sunt, măi copii, dar ce vreţi să facem,
să murim de foame? Cine ne-ar asculta pe
noi?

// Meniul zilei nu se regăseşte întotdeauna în sacoşa săracului (foto: HYP NEWS)
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(nu chiar) toate zilele
Aşa este, pe ei cine îi mai ascultă? Cine îi
ajută şi le este aproape? Nu sunt şi ei tot
oameni? Am oprit mica noastră investigaţie
din acea zi şi am decis să revenim altă dată,
să colectăm alte păreri şi să obţinem noi
informaţii. Aşa s-a şi întâmplat. În cea de-a
doua zi, un domn mai în vârstă a decis să
stea de vorbă cu noi, fiind foarte nemulţumit
de ceea ce s-a întâmplat: în loc de patru
porţii, a primit doar una. A încercat să-şi facă
dreptate, cerând cu disperare mâncarea
care i se cuvenea, pentru a o duce celor
nouă guri flămânde de-a acasă, care îl
aşteptau. Stimabilul în cauza este pensionar
pe caz de boală, plătind o cotizaţie de 165
de lei pe lună pentru mâncarea care i se
oferă, dar nu întotdeauna, deşi are un bon
cu un număr şi o dată. Ne-a explicat tehnica
pe care o folosesc doamnele care servesc
mâncarea. „Să vedeţi şi dumneavoastră,
staţi cu aparatul la intersecţie să vedeţi
cum pleacă cu pungile pline de-acolo.
Rămâne o grămadă de mâncare gătită,
pleacă în serii, ca să nu bată la ochi, cu
pungile pline şi nouă refuză să ne dea
mâncarea“. La conversaţie s-a alăturat o
altă doamnă, împreună cu micul ei băiat,
cu dezamăgire în ochi şi la fel de supărată:
„Pe lista de meniu scrie acolo 500 de
grame de portocale de persoană. Păi, eu
am luat teoretic două porţii acum, dar în
sacoşă nu am decât trei portocale, cum aţi
văzut şi dumneavoastră. Pâinea la fel, pe
meniu scrie trei bucăţi de persoană şi mie
mi s-a dat decât două pâini, deşi, uitaţi, în
sacoşă sunt doar două porţii“. Am încercat
să luăm legătura cu cineva din personalul
conducerii. În cele din urmă, o persoană
a coborât ca să vorbească cu noi, însă
nicidecum asupra subiectului, ci pur şi
simplu era deranjat de faptul că punem prea
multe întrebări oamenilor. Am insistat în
legătură cu ceea ce oamenii ne spuseseră,

şi anume mâncarea din cantină,
explicându-le problema, însă degeaba.
- Avem purtător de cuvânt, dar vă va
spune ceea ce vă spun şi eu acum, că
nu avem voie să dăm vreo informaţie,
deci noi aparţinem de Asistenţa Socială a
Municipiului Bucureşti, înţelegeţi?
- Măcar un număr de telefon ne puteţi da?
- Nu, îmi pare rău! Chiar nu pot, îmi pare
rău, nu mai încercaţi!
Discuţia s-a terminat la fel cum a început,
adică fără niciun răspuns. Oare am ajuns
aşa de rău, încât să se fure mâncarea care
li se cuvine de drept săracilor? Aşa de lipsite
de caracter, de morală sunt acele persoane
care fac asta?
Într-o altă ordine de idei, clasa de mijloc,
un pilon important al societăţii, lipseşte cu
desăvârşire din România, scrie Deutsche
Welle, iar în 2012 unele studii relevau
că doar o zecime dintre români puteau fi
încadraţi în clasa de mijloc. Bineînţeles,
asta s-a datorat şi crizei care a lovit puternic
ţara noastră, şi aşa fragilă economic. Avem
prea mulţi săraci şi prea puţine ajutoare
sociale, cu numai câteva centre neputând
să-i ajutăm pe cei nevoiaşi şi să le oferim
cele necesare. E atât de multă nepăsare
pe alocuri şi, totuşi, ne plângem de ce am
ajuns în halul astă. Am închis ochii până
am orbit de tot. Un popor „democratic“, cu
pretenţii de a fi „europenizat“ , care nu are
capacitatea sau doar nu vrea să pună în
aplicare englezescul „thinking outside the
box“. Se tot promite că se vor face multe,
că totul va fi mai bine şi mai bine. Putem
doar spera că aceste aspiraţii vor trece de
la „a enunţa“ la „a acţiona“ cât mai curând
şi concetăţenii noştrii vor avea partea de
bucata de pâine cuvenită pentru a trece cu
bine de pe o zi pe alta.
NICU-CRISTIAN ANDREI

// Bătrâni şi tineri, uniţi de nevoi (foto: HYP NEWS)

// Câteva lămâi şi portocale nu sunt de ajuns pentru a hrăni copiii (foto: HYP NEWS)
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Fumatul - un moft
Unde nu-i cap... iese fum!

mă voiam, acum 15 ani, când am aflat că
sunt însărcinată. Nu am avut nicio problemă
cu asta. Dorinţa de a avea un copil sănătos
anula orice pornire vicioasă. În plus, îmi
era atât de rău, încât nu aş fi putut urma
calea păcătoasă nici de aş fi vrut. Am
făcut această introducere ca să arăt cât de
important este să ai o motivaţie puternică.
Fumat mai puţin, până ajungi la una pe zi,
apoi deloc, în cazul în care vrei să te laşi?
Nu există. Vrei să renunţi? Tai din rădăcină,
fără milă!
Cum intri în cercul acesta vicios, din
care este destul de greu de ieşit?
Continui povestea mea. Într-o vară,
la cafenea cu prietenele fiind, am luat o
ţigară să mă prostesc. Aşa numeam pe
atunci distracţia cu ţigara. De câte ori
ieşeam cu prietenele, mă prosteam cu câte
o ţigară. Şi m-am tot jucat cu fumul şi focul,
până ce am ajuns să îmi asigur singură
proviziile, pentru că se făcuse
iarnă şi ieşirile iniţiatice cu prietenele se
răriseră. De câte ori îmi luam câte un
pachet, îmi ziceam că e o joacă şi că o pot
opri când vreau eu. Culmea e că şi acum
îmi zic la fel. Parcă aştept ziua în care să
strig: stop joc! Mihaela-nefumătoarea s-a
reîntors!

// Foto: www.oxstyle.com
Primul pas spre rezolvarea unei probleme
este să îţi dai seama că ai una. A mea
este aceea că multă vreme nu am
recunoscut, faţă de mine, nu de ceilalţi,
că sunt fumătoare. Asta pentru că
experienţa mea cu fumatul este relativ
nouă, durează de aproape un an şi
jumătate şi mi-era ruşine să se ştie cât
de toantă am putut să fiu, că am devenit
victima fumatului.
Nu am exagerat. Exact aşa mă simt. O
victimă. Sau un asasin? Până la urmă,
spaţiile în care pot să fumez, în anumite
situaţii, seamănă cu cele ale celulelor
de închisoare. Mergem la separeu să
ne satisfacem pofta, trâmbiţată ca fiind
ucigaşă. Dar este o poftă? Cât de bine mă
simt după ce îmi afum trupul? Sau... îmi
este bine? Personal, la fiecare pachet de
ţigări pe care îl cumpăr, îmi zic: este ultimul.
Mă simt mizerabil după ce se consumă cele
cinci minute din serialul „Girl on Fire“. Între
noi fiind, noua melodie a Aliciei Keys e de
un milion de ori mai bună decât videoclipul

pe care îl torn eu, pe balcon, pe scări,
după blocuri şi alte locuri izolate, de parcă
nu sunt bune cadrele şi trebuie să reiau
procesul, până ating perfecţiunea. Sau

imperfecţiunea? E clar că fumatul urâţeşte
tenul.
Să o luăm cu începutul. M-am lăsat de
fumat ca o viitoare mamă responsabilă ce

// Foto: www.hypnotherapyandmeditation.com

Cea mai lungă perioadă în care am
stat fără să fumez a fost de o săptămănă.
Am fost foarte mândră de mine, atunci!
Eram sigură că asta este! După acea
săptămănâ, tot într-un cerc de fumători,
am pus mâna pe ţigară, convinsă fiind că nu
o să-mi mai trebuiască alta.
Adevărat, nu mi-a mai trebuit alta foarte
repede. Pentru că, după o altă săptămână,
când am decis că trebuie să îmi cumpăr
ţigări, îi spuneam vânzatorului de la
chioşc că e ultimul pachet pe care îl
mai cumpăr. De atunci şi până acum, pe
alte trei am mai dat banii. Evident că cel pe
care l-am cumpărat ieri dimineaţă...
este ultimul!
MIHAELA COŞERARIU
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sau o dependenţă?
Un inamic puternic împotriva sănătăţii
Riscul de a face cancer pulmonar este
cu până la 30% mai mare pentru cei
care „fumează“ prin intermediul altora.
Nouă persoane din zece inhalează zilnic,
involuntar, fum de ţigară la serviciu sau în
spaţiile publice. Însă numai trei din zece
persoane sunt conştiente că fumează pasiv.
Efectele fumatului pasiv se pot resimţi
după doar câteva minute de expunere
la fum. Mucoasele nazale, conjunctivale
şi traheale se pot irita în primele minute
de la expunere. O criză de astm poate fi
provocată, de asemenea, după o expunere
de ordinal minutelor. Efectele cronice apar
după o expunere mai îndelungată, ca în
cazul fumatului activ.
Copiii sunt cei mai afectaţi. Fiind mai
sensibili, ei sunt adesea cei mai supuşi
fumului de ţigară, motiv pentru care, de
foarte multe ori, aceştia dezvoltă, pe măsură
ce cresc, diverse boli respiratorii, cum ar fi
astmul. De asemenea, nou-născuţii care
au mame fumătoare se nasc cu o greutate
mai mică decât în mod normal. În plus, rata
mortalităţii copiilor în ultimele zile de sarcină
sau în primele zile de la naştere este mai
mare în cazul copiilor născuţi din mame
fumătoare.
Adolescenţii care fumează pasiv dezvoltă
diverse forme de iritare a căilor respiratorii:

tuse, expectoraţii, insuficienţă respiratorie,
respiraţie cu şuierături şi sforăit. De
asemenea, s-a constatat că aceştia au
în mod frecvent probleme cu inflamarea
canalului auditiv şi cu amigdalele.
Efectele fumatului pasiv la adulţi sunt mai
dificil de stabilit decât la copii, mai ales că,
la locul de muncă, de exemplu, sunt mai
expuşi la influenţe nocive asupra căilor
respiratorii.
Pe baza studiilor ştiinţifice, nu ne rămâne
decât să stabilim o legătură între fumatul
pasiv şi diverse afecţiuni respiratorii, cum ar
fi bronşita.
Fumatul pasiv creează o serie de dificultăţi
sau afecţiuni respiratorii:
- respiraţie şuierătoare;
- insuficienţă respiratorie chiar şi pe
parcursul unui efort puţin pronunţat;
- bronşita acută cu tuse sau cu expectoraţii;
- bronşita cronică cu tuse sau cu
expectoraţii purulente care durează de cel
puţin doi ani.
Măsuri referitoare la o politică a sănătăţii,
precum campaniile de prevenire a
nocivităţii fumatului, crearea zonelor pentru
nefumători şi existenţa unor prevederi
legale, pot contribui la o mai bună
protejare a persoanelor nefumătoare. Este

// Foto: www.ibelieveinadv.com
responsabilitatea fiecăruia să cântărească
riscul pe care îl reprezintă fumatul pasiv
pentru sănătatea sa.
Măsurile preventive pentru efectele nocive
ale fumatului pasiv pot fi clasate în trei
grupe:
- informaţii - repetate campanii de prevenire
anti-tutun şi informarea marelui public

asupra efectelor nefaste ale fumatului;
- măsuri de amenajare - crearea unor zone
bine delimitate pentru fumători şi nefumători
în locurile şi spaţiile publice
- dispoziţii legale: limitarea fumatului în
localuri şi la locul de muncă.
SIMONA AVRAMESCU

Merită riscul?

În opinia medicilor, fumatul este o
dependenţă biologică. Totuşi, sunt convinsă
că există şi alte motive pentru care
fumătorii se simt legaţi de ţigări, dincolo de
dependenţa fizică faţă de nicotină. Când
oamenii încearcă să se lase de fumat,
trebuie să învingă mai ales un obicei
psihologic.
Întrebarea de la care trebuie să pornim este
următoarea: cum încep prietenii noştri dragi
să fumeze?

// Foto: ontheflychiropractic.com

Teoria învăţării sociale ne arată cum
preluăm exemplul celorlalţi. Suntem astfel
influenţaţi de părinţii noştri, de prieteni, dar
şi de vedete.
Cu timpul, fumătorii sfârşesc condiţionaţi,
astfel încât doar activităţile asociate cu
fumatul vor declanşa nevoia de o ţigară,
precum cafeaua de dimineaţă, consumul
de alcool, întâlnirile cu prietenii în club etc.
Aceste asocieri psihologice se păstrează
când fumătorii încearcă să se lase. În final,
ei aleg să fumeze în continuare, pentru că,
dacă se vor opri, vor cunoaşte simptomele
sevrajului, cum ar fi iritabilitate şi lipsa
concentrarii.
Dacă am întreba un fumător, bineînţeles
că acesta nu va recunoaşte dezavantajele:

întotdeauna va fi conştient de riscurile la
care se expune, dar va spune că nu are
cum să i se întâmple tocmai lui ceva grav.
În statisticile elaborate de instituţiile
de specialitate, riscul de deces pentru
fumătorii care consumă peste 25 de
ţigări pe zi este de 20 de ori mai mare
decât al nefumătorilor. Fumatul este cel
mai important factor de risc pentru bolile
pulmonare obstructive cronice (BPOC).
Din clipa identificării diagnosticului, durata
supravieţuirii pentru încă 5-10 ani a fost
apreciată, de cele mai multe ori, la 50%. În
situaţia celor diagnosticaţi cu forme grave
de BPOC şansele de supravieţuire sunt de
1-3 ani.
O altă afecţiune gravă este cancerul
laringian, care se poate localiza în orice
segment al acestui organ, dar în majoritatea
cazurilor, debutul leziunilor se face la nivelul
glotei. Fumatul este incriminat drept cauză
în circa 84% dintre cazurile de cancer
laringian, la acest factor adăugându-se
frecvent şi consumul de alcool, situaţie când
riscul este cumulativ.
Iată, pe scurt, cum îi putem pierde prematur
pe cei dragi.
IOANA BOBOC
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„Mă consider un artist cameleonic“
TIBERIU BLEOANCĂ este un tânăr artist în vârstă de 33 de ani care desenează, pictează şi sculpteză de mai bine
de 23 de ani. Tiberiu s-a născut în Galaţi, unde a urmat liceul de arte, iar în Cluj-Napoca a absolvit Facultatea de Arte
cu Masteratul în sculptură. De 4 ani locuieşte în Berlin, oraşul în care îşi găseşte inspiraţia. Pe lângă desen, pictură şi
sculptură, Tiberiu Bleoancă îmbină utilul cu plăcutul, folosindu-şi îndeletnicirile în scop didactic. Cursurile de desen pe care
le dă se adresează atât începătorilor, cât şi celor avansaţi.
Pentru cine pictezi? Cui se adresează operele tale?
Pentru contemporani şi urmaşi. Arta nu e o formă
de refulare, e mai mult o responsabilitate. Aştept o
interpretare. Mă gândesc la părerea cuiva când creez.
Dar asta nu intră în conflict cu identitatea sau cu
originalitatea. Mă consider un artist cameleonic. Mă
transform.
Ştiu că ai câţiva colecţionari. Pictezi şi la
comandă?
Da. Chiar acum o săptămână am vândut un tablou în
Islanda. Iar acum lucrez la o pictură, o reproducere
a tabloului lui Peter Wenzel „Adam şi Eva în Grădina
Edenului“. Iniţial, am ezitat să o fac, iar când am
acceptat am făcut un fel de „pact cu diavolul“. Lucrez
de o lună şi jumătatea la ea. E greu de realizat dacă nu
mă transpun în starea artistului original. Colecţionarul
îşi doreşte lucrarea asta pentru a o contempla o lungă
durată de timp. Se hrăneşte spiritual cu ea.
Poţi să-mi dai exemplu de o lucrare care se
„consumă“ imediat?
De la o banală copertă de revistă până la „Strigătul“
lui Munch. Este o lucrare de muzeu, nu este potrivită
pentru pereţii unei case.

// Foto: arhiva personală
a artistului
Când ai avut primul contact cu acest tip de artă?
Pentru mine a început diferit totul, deoarece nu am
ales să fiu artist, am acceptat asta la un moment dat.
Am început la o vârstă fragedă. La 10 ani, mama
a observat că nu mă interesa decât solitudinea şi
desenul. În clasa a cincea am început să fiu instruit
de către profesori în bazele picturii, ale sculpturii şi ale
modelajului.

Se poate trăi doar din artă?
Da, sunt convins că se poate. În Bucureşti am trăit
experienţa în publicitate. Am reuşit să folosesc
îndemânări dobândite din studiul artei, „exploatate“
în scopuri comerciale. Mi-a plăcut până am intrat cu
adevărat în industrie. „Sunt un artist conceptual“ este
replica ce mi-a redat toată încrederea şi în baza căreia
am fost angajat instantaneu. Dar la un moment dat
am renunţat. Nu mai vând concepte, vând cel mult
execuţie.
Când ţi-ai descoperit simţul pedagogic? Îţi place să
predai?
Încă din liceu, când prietena mea studia tot arte. Eu mă
ocup de educaţia altora, îmi place şi cred că sunt un

Cu care dintre aceste forme de artă te identifici cel
mai bine?
Fiecare dintre ele sunt părţi componente ale aceluiaşi
întreg. Dar de la desen porneşte totul. În cazul
sculpturii, de exemplu, putem vorbi de desen la 360 de
grade, în cazul picturii este vorba de culori şi emoţii. Aş
defini desenul ca punctul zero, iar în partea afectivă aş
plasa pictura.
Te-a influenţat vreun artist sau vreun curent
anume?
Absolut! Am avut şi maeştri în sensul clasic al
cuvântului şi încă mai am maeştri spirituali, cum ar
fi Caravaggio, de exemplu. Sunt influenţat de către
artişti atât prin viu grai, dar şi prin marile lor opere
care le „vorbesc“ tuturor. Primul mare curent care m-a
influenţat decisiv a fost Renaşterea (Michelangelo,
Botticelli, Rafel, Caravaggio). Este fantastic când
ai contact real cu operele. E chiar o revelaţie.
Renaşterea mi-a format atât desenul, cât şi gândirea
raţională. Iar pasiunea pentru pictură se datorează
Impresionismului. Am învăţat istoria artei practicând-o.
Este ca în cazul muzicienilor: nu o pot înţelege fără să
o creeze.

// Amalthea (foto: bleoanca.blogspot.ro)

// Amalthea
(foto: bleoanca.blogspot.ro)
părinte spiritual. Am câţiva cursanţi foarte buni, de care
sunt chiar mândru. Pe unul dintre ei, de exemplu, l-am
pregătit pentru admiterea la Facultatea de Arhitectură
din Milano, unde a fost admis. Este foarte plăcut să
predai, e un schimb reciproc: dai şi primeşti energie.
Este o relaţie bazată pe respect şi încredere.
Interviu realizat de ANDREEA ACHIM
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Inovatorii români ai aviaţiei
Câţiva dintre inventatori în domeniul aviaţiei care au revoluţionat lumea la vremea respectivă sunt români.
Unele principii ale celor mai mari invenţii româneşti în domeniu se folosesc şi în zilele noastre.
TRAIAN VUIA
Marele inventator a creat primul aeroplan
care putea fi propulsat cu motoarele de la
bord, fără un ajutor suplimentar din exterior.
Aeroplanul a fost denumit Vuia I. Acesta a
zburat pe 18 martie 1906 pe terenul de la
Montesson. Traian Vuia a fost şi precursorul
avioanelor ce aveau aripi pliante, principiu
folosit şi în zilele noastre la aeronavele de
luptă de pe portavioane.

pentru aruncarea unui proiectil la ţintă, de
la înălţimea de 300 de metri. Aurel Vlaicu
a dorit să construiască primul avion din
materiale metalice, nu din lemne şi pânză,
cum era înainte. Dar acest plan nu a putut
fi pus în practică, deoarece Vlaicu a murit
pe 13 septembrie 1913, când a încercat
să zboare deasupra Munţilor Carpaţi şi s-a
prăbuşit deasupra comunei Băneşti, lângă
Câmpina. Acolo s-a ridicat un monument
care ne aminteşte de marele Aurel Vlaicu.

// Traian Vuia (foto: pilotmagazin.ro)

HENRI COANDĂ
O mare invenţie a omenirii a fost avionul
cu reacţie al lui Henri Coandă. Acest nou
tip de avion a fost expus în octombrie 1910
la cel de-al doilea Salon Internaţional de
Aeronautică de la Paris. Aparatul de zbor a
fost denumit şi aeroplan fără elice. În acea
perioadă era un fel de OZN, deoarece nu
semăna cu niciun aeroplan creat până la
vremea respectivă. Longeroanele principale
ale aripilor erau fabricate din oţel aliat, iar
aliajul era fabricat din contraplacaj acoperit
cu un material asemănător peliculelor de
film. Din această cauză, avionul avea o
culoare mai roşiatică. Pilotul conducea
avionul cu ajutorul a doua manivele, în loc
de manşa din zilele noastre.
Pe lângă invenţia sa revoluţionară, Coandă
a mai inovat un nou aparat de zbor,
aerodina lenticulară. Propulsia se bazează
pe acelaşi principiu al avionului cu reacţie.
În 1932, Coandă a lansat primul prototip,
care a zburat deasupra Parisului, alimentat
la reţeaua cu gaze, şi s-a ridicat până s-a
oprit alimentarea.

// Grigore Brişcu (foto: patriotii.ro)

ANASTASE DRAGOMIR

GRIGORE BRIŞCU

Avioanele erau folositoare, dar nu şi
sigure până pe 28 august 1929, când
s-a experimentat cabina catapultabilă.
După această demonstraţie, ziarele
franceze au afirmat că aceasta invenţie
are o prioritate maximă, chiar mondială
în domeniul aviaţiei. Această idee a fost
privită cu multă suspiciune, din cauza
costurilor de producţie. După un chin
enorm, în care Anstase Dragomir a
demonstrat importanţa acestei invenţii
pentru a salva vieţile piloţilor, până la
urmă a reuşit să obţină finanţarea pentru
construirea cabinei catapultabile. În 1959,
Dragomir a vrut să folosească invenţia şi
pentru avioanele ce transportau pasageri,
dar, din păcate, ideea nu a fost acceptată la
vremea respectivă, tot din cauza costurilor
ridicate.

Elicopterul este o invenţie minunată, ce
poate fi folosit in scopuri militare sau în
scopuri umanitare pentru a salva vieţi
umane. Din păcate, primele prototipuri
de elicoptere erau instabile, dar cu
ajutorul lui Grigore Brişcu, un român din
Bârlad, elicopterele au trecut de la faza
de prototipuri nereuşite la aeronave care
puteau fi puse în circulaţie.
Brişcu a inventat un dispozitiv ce asigura
stabilitatea elicopterului şi variaţia ciclică
a pasului palelor rotorului. Dispozitivul
era numit platou pentru variaţia pasului.
Tot Grigore Brişcu a realizat o machetă
de elicopter ce avea doua elice coaxiale
contrarotative, folosite mai târziu de
aviaţia rusă.

AUREL VLAICU

RODRIG GOLIESCU

Aurel Vlaicu a fost un prieten cu Traian
Vuia, deci şi el era pasionat de maşinile
zburătoare. Vlaicu a zburat pentru prima
dată în 1910 cu un aeroplan destul de
inovator (Vlaicu I), doarece avea dimensiuni
reduse, dar şi o formă aerodinamică de
săgeată. Aeroplanul lui a fost folosit şi în
scopuri militare când, pe 27 septembrie
1910, a dus un mesaj din Slatina până la
Piatra-Olt. În toamna aceluiaşi an, Aurel
Vlaicu a început proiectarea unui nou
tip de aeroplan, numit Vlaicu II. Cu noua
aeronavă, având îmbunătăţiri substanţiale,
a participat la diferite turnee aviatice.
Vlaicu II a zburat la o înălţime de 1 km cu
o viteză medie de 90 km/h. În vara anului
1912, Aurel Vlaicu a câştigat premiul I

Rodrig Goliescu a fost locotenent aviator.
El a inventat un avioplan, care avea
fuzelajul sub formă tubulară, pentru a oferi
o rezistenţă mică la înaintare şi, totodată,
o tracţiune mai mare. Acest aparat de
zbor avea un unghi de decolare la 30 de
grade, faţă de 15 grade, cum era până
atunci. Goliescu şi-a brevetat invenţia în
anul 1909. Aceeaşi formă este folosită şi în
zilele noastre la avioanele cu elice, la care
fuzelajul motorului are o forma tubulară,
dar şi la avioanele cu turboreactor, care
decolează vertical.

// Aurel Vlaicu (foto: www.descopera.ro)

// Henri Coandă şi biplanul pe care l-a prezentat la Paris, în 1910 (foto: www.evz.ro)

MIHAI IOSIF BULGARIU
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„Django Unchained“
şi inimitabilul Tarantino
Cu două Globuri de Aur câştigare şi cinci nominalizări la Oscar, „Django Unchained“ e un western atipic,
dar clasic, în acelaşi timp.
Noul film al lui Quentin Tarantino, „Django
Unchained“, a fost nominalizat la Globurile
de Aur de cinci ori şi-a câştigat premiul
pentru cel mai bun scenariu. Unde mai pui
că şi magnificul Christoph Waltz (îl ştiţi,
colonelul ăla rău din „Inglourious Basterds“)
a pus mâna pe-un premiu: cea mai bună
prestaţie a unui actor în rol secundar.
E de la sine-nţeles că, după atâta vâlvă, a
trebuit să-l văd şi eu. Filmul debutează în
secolul al XIX-lea, cu imaginea unui Sud
deşertic, pustiit, pe fundalul căruia un grup
de bărbaţi de culoare se mişcă, înlănţuiţi,
în acelaşi ritm implacabil. Următorul
cadru dezvăluie spatele adânc cicatrizat
de loviturile de bici al celor înrobiţi. La
scurt timp după, cu maniere alese şi-un
pedantism aproape satiric, îşi face apariţia
doctorul german King Schultz (Christoph
Waltz), un fost dentist devenit, între timp,
vânător de recompense. Acesta face o vizită
inopinantă bărbaţilor în lanţuri şi, după o
scurtă şi „picantă“ negociere cu paznicii,
îl eliberează pe Django (Jamie Fox), unul
dintre sclavi. Acesta îi furnizează informaţiile
necesare pentru prinderea şi omorârea
celor pe ale căror capete se puseseră sume
considerabile. Cei doi, Django şi vânătorul
de recompense, ajung în cele din urmă să
formeze o echipă, eliminând, rând pe rând,
toţi infractorii căutaţi pe care-i întâlnesc.
Relaţia dintre cei doi se dezvoltă într-un soi
de prietenie paternă. Tarantino reuşeşte
să implementeze, printre împuşcături şi
replici tradiţional westerniene, mitul drumului
iniţiatic, al tatălui care-şi călăuzeşte fiul
prin desişul deconcertant al vieţii. Schultz
descoperă în Django un tânăr abil,
perspicace, „un talent înnăscut“ - după
cum afirmă el însuşi într-una dintre scene.
Doctorul este atras de povestea de dragoste
dintre Django şi soţia sa, Broomhilda,
care fusese vândută unor traficanţi de
sclavi. Cuprins de-un ataşament emoţional
inexplicabil, vânătorul de recompense
decide să-şi ajute acolitul, pornind întru
salvarea frumoasei şi nepreţuitei soţii
pierdute. Iată cum Tarantino mai „strecoară“
un mit în scenariu, adaugând o nuanţă
de basm întregii poveşti: mitul eroului, al
salvatorului, al protectorului şi al protejatului.

// Christoph Waltz şi Jamie Fox în „Django Unchained“ (foto: www.cinemagia.ro)
Django şi Schulz reuşesc să dea de urma
Broomhildei şi ajung pe o plantaţie de
proastă reputaţie, numită Candyland. Acolo
pun la cale un plan menit să-l convingă
pe „monsieur“ Calvin Candie, proprietarul
plantaţiei (interpretat într-un mod magistral
de inimitabilul Leonardo DiCaprio) să le-o
vândă pe Broomhilda. Doar că domnul
Candie se dovedeşte a fi mai mult decât
un simplu afacerist, negociator şi pasionat
privitor al luptelor corp la corp între sclavi.
Servitorul său de nădejde, Stephen (Samuel
L. Jackson), îl pune-n gardă asupra
adevăratelor intenţii pe care le-ar putea

Curiozităţi din culise
• În scena în care Calvin Candie dejoacă, împreună cu servitorul său loial,
Stephen, planul celor doi, DiCaprio îşi răneşte mâna fix în mijlocul interpretării.
El continuă însă jocul actoricesc cu sângele şiroindu-i din tăietură, iar Tarantino,
absolut fermecat, decide să modifice scenariul, incluzând scena.
• Producţia a fost filmată în 130 de zile; aceasta este cea mai lungă perioadă de
filmări pe care Tarantino a alocat-o vreodată unei producţii.
• Tarantino a închiriat un cinematograf, unde şi-a invitat întreaga echipă de filmări
pentru a viziona filme western din colecţia personală.

avea cei doi musafiri nepoftiţi. Astfel,
planul lui Django şi-al lui Schultz este
dejucat de către Candie, în cadrul unei
scene atât de bine jucate şi regizate, încât
pur şi simplu ar trebui extrasă, editată şi
pusă în programa şcolilor de regie-film,
ca material de studiu. Prinşi la ananghie,
Django şi Schultz caută să scape din
mâinile candyland-ienilor, iar de-aici
acţiunea capătă parcă o şi mai accentuată
nuanţă de western. Dacă vor reuşi cei doi
să scape nevătămaţi şi, mai mult decât atât,
să o salveze pe Broomhilda, vă las pe voi
să descoperiţi.
O trăsătură distinctă a filmelor lui Tarantino
este puternica senzaţie de satiră. Pe lângă
deja binecunoscutul umor al regizorului,
există şi abilitatea de a-l determina pe
spectator să nu ia filmul prea în serios. E
felul lui Tarantino de a ne spune „Hei, sunt
aici, sunt prezent şi-am venit să vă distrez!“.
Chiar şi situaţiile – aparent – cu o puternică
încărcătură dramatică sunt puse în scenă în
aşa mod încât privitorului să-i fie imposibil
să se deconecteze de la amuzamentul
general la care a fost supus cu doar câteva

minute în urmă. Un exemplu elocvent îl
constituie chiar una dintre scenele din
„Django Unchained“. Îmi amintesc perfect
scena în care unul dintre sclavii de pe
plantaţie este biciut zdravăn şi mă întreb
de ce o astfel de scenă, care în mod
normal m-ar întrista neîndoielnic, nu mai
are acelaşi efect când e încorporată
într-unul dintre filmele lui Tarantino. Acelaşi
lucru curios mi s-a-ntâmplat şi în cazul
filmului „Inglourious Basterds“, unde scenele
violente erau de-o brutalitate aproape
absurdă. Să fie oare adevărat ce declara
regizorul în repetate rânduri, că violenţa în
filme înseamnă divertisment şi că oamenii
se simt atraşi în mod inexplicabil de
această componentă (nelipsită, de altfel, în
producţiile sale)? Sau e doar capacitatea
înnăscută a lui Tarantino de a ne atrage de
partea sa în jocul necontenit cu formele,
convenţiile şi normele cinematografice?
Sunt oamenii atât de previzibili sau există,
de fapt, o permanentă pereche de aşi
în mâneca regizorală a inimitabilului
Tarantino?
CORINA MATEI

11

HYP NEWS // NR. 11 // 24 IANUARIE 2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

Studenţii calcă
pe urmele actorilor de la Hollywood
Studenţii masteranzi de la UNATC au pus în scenă un musical celebru: „Chicago“, după John Kander şi Fred Ebb.
Musicalul „Chicago“ a fost ecranizat
în anul 2002 şi jucat atât la Teatrul
Naţional din Bucureşti, cât şi pe scena
londoneză. În pielea personajelor s-au
perindat mari actori cum ar fi: Richard
Gere, Catherine Zeta-Jones, Renée
Zellweger, Ştefan Bănică Jr., Aurelian
Temişan, Maia Morgenstern, Monica
Davidescu, Vasile Calofir, Anca Ţurcaşiu,
Andrei Duban, Ozana Barabancea
şi mulţi alţii.
În musical este vorba despre viaţa unor
femei graţiate în urma asasinării bărbatului
„iubit“. Roxie Hart este noua venită, însă
ea îşi doreşte să ajungă faimoasă mai mult
decât să fie eliberată. Fiecare deţinută îşi
spune povestea, în paşi de dans şi cu o
atitudinea foarte firească şi naturală.
Evenimentul studenţilor masteranzi a avut
loc în sala Atelier, studioul de teatru al
UNATC „I.L.Caragiale“, în luna noiembrie a
anului trecut.
Printre cei care au însufleţit personajele
de pe hârtie se regăseşte şi „românul
talentat“ Răzvan Krem Alexe, care a fost
Maestrul (un fel de povestitor) în acest
musical. Ana Odagiu, participantă la
„Vocea României“ a fost Roxie Hart, iar
Raluca Aprodu, cunoscută pentru rolurile
pe marile şi micile ecrane şi pentru cele
de pe scena Teatrului Odeon, a fost June.
Nici ceilalţi studenţi nu s-au lăsat mai
prejos şi şi-au dus rolul până la capăt cu
brio. Spectacolul a fost o colaborare între
studenţii din anul I şi cei din anul ll. Cei care
au dat viaţa personajelor sunt: Andreea
C. Hristu, Petre Ancuţa, Eugen Cozma,
Simona Grumezea, Emilian Mârnea, Irina
Cărămizaru, Silvana Negruţiu, Rareş
Florin Stoica (anul ll), Mihaela Velicu,
Alina Petrică, Oana Puşcatu, Andreea
Şovan, Alexandru Călin, Idris Clate, Bianca
Popescu, Vlad Bîrzanu (anul l) şi cei trei
menţionaţi mai sus.

// Foto: ned32news.wordpress.com
Proiectul a fost pus la cale de Gelu Colceag,
profesor universitar şi şef de catedră la
Masterat, şi de alţi profesori şi lectori
universitari, dar şi studenţi care s-au
ocupat de jocul actorilor pe scenă (Mihaela
Sîrbu, Vladimir Anton), de adaptare şi
pregătire coregrafică (Roxana Colceag),
de pregătire vocală (Nadia Trohin), de
sonorizare şi lumină (Horea Murgu, Daniel
Klinger, Andreea Iacomiţa, Alex Bibere) şi

de scenografie (Ştefan Caragiu). Decorul a
fost realizat de studenţii Toma Constantin
şi Gabriel Ranete, iar conceptul şi versurile
rap au fost compuse de Răzvan Krem Alexe
şi colegul său, Andrei Huţuleac.
Publicul a fost pe măsură, iar sala s-a
dovedit a fi prea mică pentru iubitorii de
teatru, astfel încât mulţi au fost nevoiţi
să se aşeze pe jos, precum indienii. Ba

mai mult, cei care au ajuns mai târziu
au fost nevoiţi să facă cale-ntoarsă.
Câteva persoane s-au întors acasă fără
să fi văzut dansul deţinutelor. Numărul
mare de spectatori nu s-a datorat intrării
libere, ci profesionalismului organizatorilor
evenimentului. Oamenii au şi revenit
a doua zi, după ce au vizionat primul
spectacol: „Ieri a fost îmbulzeală.
Mă aştept şi azi să fie cel puţin la fel
de multă lume. Nu m-a afectat gloata.
Spectacolul merită văzut. Mie mi-a plăcut
şi... sunt pretenţios când vine vorba de
teatru“, mi-a declarat un prieten într-un
mesaj pe site-ul de socializare Facebook.
Dansul, muzica, costumele, lumea
cabaretului american şi jocul actorilor au
lăsat un gust plăcut spectatorilor. „Mi-a
plăcut foarte mult. Este primul musical la
care merg, de altfel, dar a fost foarte tare!
Îmi pare bine că am venit, fetele au fost mai
mult decât mă aşteptam, lăsând la o parte
faptul că sunt foarte frumoase“, mi-a spus
unul dintre spectatori.
Invitaţiile au fost trimise pe Facebook de
către Răzvan Krem Alexe tuturor celor
aproximativ 5000 de prieteni, iar spectacolul
a mai avut loc şi în decembrie.

// Foto: ned32news.wordpress.com

RUSALINA BONA
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Tendinţe de make-up în 2013
Roşu, albastru, verde, retro, amplu şi intens - toate sunt cuvinte cheie pentru noile tendinţe în beauty ale sezonului de
primăvară-vară din 2013, prezentate de marile case de modă.
Gene bogate
Genele acesui sezon trebuie să fie cât
mai ample, luxoase, dar şi extrem de
curbate, aşa cum au fost prezentate la
Gucci. Este timpul să vă distraţi cu genele
voastre în noul sezon. Pentru frumuseţile
aventuriere, uitaţi-vă la varietatea chic de
la Véronique Leroy, dar şi la Moschino,
unde predomină genele mari cu marginea
albă.

Dermatograf cu efect
Încă de anul trecut, când trendul de
cat-eye a lovit, dermatograful a devenit un
bun necesar. Dacă la Thierry Mugler şi
Miu-Miu au dominat efectele retro, la
show-urile BCBG, Roberto Cavalli şi Lavin
contururile moderne şi fine au fost cele
mai folosite. La Channel, make-up artistul
Peter Philips a creat un contrast izbitor cu
dermatograful negru prin umbre de platină
deasupra pleoapelor.
// Foto: www.wallsave.com

Buze roşii

Sprâncene groase şi arcuite

Ten strălucitor

Nuanţele de roşu au venit ca o lovitură, cel
mai vizibil la Burberry, unde modelele au
purtat o nuanţă stacojie cremoasă, care a
generat o mare agitaţie. La Prada, regina
machiajelor, Pat McGrath, a mers pe un
purpuriu mat, subliniind partea exterioară a
buzelor cu un creion roşu, care a accentuat
forma gurii. Astfel, nuanţele de roşu au
variat de la un roz-roşu de la Missoni şi
Oscar de la Renta, la clasicul roşu puternic
de la Jean Paul Gaultier şi până la
roşul-vişiniu întunecat şi dramatic de la
Jonathan Saunders.

Sprâncenele groase îşi menţin supremaţia.
La Etro, make-up artistul Charlotte Tillbury
a mizat pe un look fresh şi proaspăt, pe
care l-a creat cu ajutorul creionului de
sprâncene de la M.A.C. Între timp, directorul
de la Estée Lauder a optat pentru arcuirea
masivă a sprâncenelor cu creionul Estée
Lauders’s Automatic Brow Pencil Duo, în
nuanţa soft brown. Un sfat util: periaţi-vă
sprâncenele în jos pentru a vă găsi forma
naturală, apoi umpleţi spaţiile goale cu un
creion, utilizând mişcări scurte pentru a vă
modela şi contura sprâncenele.

Tenul fresh şi natural a constituit fundalul
perfect pentru cele mai bune look-uri
ale sezonului de primăvară. La Dolce &
Gabbana, make-up artistul Pat McGrath
a realizat un effect impecabil de „vară
siciliană“ prin aplicarea cu o perie a fondului
de ten lichid, acordând o atenţie deosebită
nasului şi frunţii, pentru un efect de durată.
A continuat cu un anticearcăn acolo unde
era necesar şi cu trei nuanţe diferite de fard
de obraz – Sole, Mocha şi Apricot de la
Dolce & Gabbana, uşor măturat pe pomeţii
modelelor.

În pas cu moda sezonului
Deşi ne mai desparte doar o singură lună de
primăvară, agitaţia în ceea ce priveşte stilul
vestimentar a început deja.
Curiozităţile noastre ţin de ce vom purta în
sezonul următor, cum să ne putem face o
listă cu piesele vestimentare care nu trebuie
să lipsească din garderoba noastră în anul
2013, dar şi ce culori vor predomina în
şifonierul nostru.
Înainte de a pleca în căutarea pieselor
cheie, trebuie să fim la curent cu noutăţile
din modă în sezonul primăvară-vară 2013.
Se pare că noile trenduri 2013 sunt
promiţătoare, deoarece putem opta pentru
imprimeuri geometrice, dar şi pentru unele
florale. Imprimeul must-have în acest an va
fi dat de dungi. Designerii au făcut o trecere
de la imprimeul jungle, care era considerat
un simbol al eleganţei, la un print floral, care
poartă o marcă a romantismului,
oprindu-se într-un final la galaxy. Dungile
vor fi o nouă obsesie de stil, pentru că

noile ţinute mizeză pe ele, atât în partea
superioară a siluetei, cât şi în cea inferioară.
Printre rochiţele, fustele şi bluziţele colorate
îşi face loc vestimentaţia jeans, iar casele
de modă deja au început să se grăbească
cu lansarea de noi colecţii pentru sezonul
primăvară-vară 2013.
Culoarea care va marca acest an este
verdele smarald, iar designerii ne îndeamnă
să ne achiziţionăm haine sau accesorii
de culoarea smaraldului, pe care să le
adăugăm în garderoba noastră cât mai
curând. O altă culoare pe care designerii
ne sfătuiesc să o urmărim este albul
pur. Ţinutele de această culoare sunt
cele mai reprezentative pentru perioada
romantismului, dar şi pentru nonconformism.
Dacă nu te consideri a fi adepta acestei
nonculori, poţi asorta ţinuta cu accesorii
în tonuri subtile, pentru a o scoate din
anonimat. Accesoriile creează întotdeauna o
altă viziune asupra ţinutei tale, o iluzie spre

un alt ideal, fiind considerate cel mai util truc
pentru a-ţi pune în lumină personalitatea.
Dacă facem o recapitulare, observăm
că tendinţele anului 2013 sunt ceva nou
pentru publicul feminin, atât în ceea ce
priveşte croială, dar şi în privinţa culorilor.
Comercianţii nu au aşteptat prea mult pentru
a îşi expune noile colecţii în magazine
schimbând manechinele cu haine din noua
colecţie pentru că e perioada reducerilor, iar
colecţiile vechi vor intra în categoria hainelor
reduse.
Pentru împătimitele de shopping, aceasta
este perioada perfectă pentru a-şi
achiziţiona noile piese vestimentare şi
pentru reînnoirea garderobei. O sesiune
de shopping este binevenită oricând,
mai ales acum, când reducerile ajung să
te surprindă. Este un avantaj al acestei
perioade, în care poţi face investiţii de
sezon în stilul tău vestimentar, deoarece cu
siguranţă vei găsi şi piese care se vor purta
şi în sezoanele următoare.
RALUCA OANCEA

Pleoape albastre şi verzi
O influenţă mediteraneană a cuprins
spectacolele de modă, încât make-up artiştii
au folosit nuanţe de turcoaz, jad şi albastru
marin. Încercaţi să trasaţi o linie subţire
cu creionul verde, precum cel de la Stella
McCartney sau Kenzo, o pată intensă de
safir la baza pleoapelor ca la Versus sau un
color-blocking format din turcoaz şi albastru
regal ca la Fendi. Iar dacă îndrăzniţi, pentru
acele momente de glamour total, plasaţi
puţin sclipici în jurul ochilor, asemeni
modelelor de la Gucci.
SIMONA AVRAMESCU
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