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Meseria, brăţară... hand-made
Oficial, am intrat în sezonul culorilor. Floricele,
mărţişoare, fluturaşi, podoabe, zâmbete şi veselie.
Unde poţi găsi, la un loc, toate acestea? Cu
siguranţă, la un târg de cadouri. În preajma vreunei
sărbători, sunt amenajate anumite locuri unde se
vând daruri mai mult sau mai puţin simbolice,
aproape toate hand-made. Lucru manual, adică.
Câţi bani se pot face cu ceva imaginaţie şi două
mâini dibace?
În pagina 4 a publicaţiei noastre găsiţi poveştile
câtorva tinere care au făcut o meserie din pasiunea
pentru lucrul manual. Experienţa lor ne învaţă că, cu
resurse puţine, poţi să scoţi de câteva ori suma
investită, dacă ai ceva talent, idei şi prieteni prin
care să-ţi promovezi creaţiile.
Broşe colorate din capace de bere, inele din sârmă
cu un design cât mai ieşit din comun, şireturi din
piele cu mărgeluţe colorate, brăţări din PET
reciclabil, pe care poţi să înfăşori ce pânză îţi place
- iată câteva din ofertele care te ajută să te asortezi
cu primăvara care tocmai a venit.
Bani se pot scoate din orice şi nu i se poate reproşa
românului că nu este inventiv.
MIHAELA COŞERARIU

// Foto: ilovehandmade.ro

EDITORIAL

Primăvară, întoarce-te din concediu!

MARILENA CIOBANU

Îmi amintesc că toate compunerile din clasele
primare începeau cu aceeaşi propoziţie: „Primăvara
fiinţele prind viaţă“. Am repetat de atâtea ori
propoziţia asta în copilărie, încât acum încep să
cred că e ceva putred la mijloc, precum carnea de
cal din lasagna de vită.
Ţinând cont de prognoza meteo, anul acesta e puţin
probabil să vedem acea înviere a vieţuitoarelor în
prima jumătate a lunii martie. Pe lângă temperaturile
foarte scăzute, sunt anunţate şi ninsori.
Asta nu înseamnă că vestitorii anotimpului renaşterii
trebuie ignoraţi. Dacă până nu demult mărţişorul era
simbolul primăverii, reprezentat de un şnur alb-roşu
la care era adăugat simbolic un mic obiect aducător
de noroc (potcoavă, trifoi, coşar), acum trebuie să
depui un real efort în oferirea unuia. Broşe, inele,
brăţări, bibeloruri mici şi mari, accesorii de păr, până
la mărţişoare hand-made pictate cu migală de artişti
plastici au invadat nu numai pieţele, ci şi trotuarele.

Se pune tot mai puţin preţ pe tradiţie şi mai mult pe
material.
O altă sărbătoare care îşi perde însemnătatea este
8 Martie. Când spun „8 Martie“, mulţi se gândesc la
faptul că trebuie să cumpere flori, şi nu la femeia pe
care o iubesc, fie că le este bunică, mamă, soţie,
fiică sau soră. Femeia nu este un mecanism care
funcţionează cu flori! Dacă primim flori nu înseamnă
că „am făcut plinul“ pentru încă un an de zile.
Femeia funcţionează cu sentimente: un „te iubesc“
scris pe un bileţel şi strecurat în geantă, pentru ca
ea să îl găsească atunci când se aşteaptă mai puţin,
face mai mult decât 10 buchete de flori.
Colega noastră Mihaela Coşerariu a primit cel mai
frumos mărţişor de la fiul ei, elev în clasa a II-a. Nu
este un accesoriu de firmă, nu e din aur alb şi nu e
sculptură în bob de orez. Este o brăţară realizată de
el şi oferită mamei sale cu toată dragostea, un
adevărat mărţişor. Pornind de la asta, Mihaela ne

oferă o perspectivă asupra afacerilor cu bijuterii şi
accesorii hand-made, foarte la modă şi destul de
accesibile pentru oricine.
Un mărţişor ingenios poate fi vizitat la „Galeria din
galerie“, aflată în staţia de metrou Unirii 1, unde
sunt expuse fotografii inedite ale oraşului Bucureşti.
Acolo puteţi vedea şi o poză realizată de colegul
nostru „Reptilianul“ – Alexandru Iacob –, care, în
interviul acordat publicaţiei noastre, ne promite o
expoziţie personală permanentă.
Dintr-un alt interviu, de data aceasta cu
mezzosoprana Cristina Iordăchescu-Iordache,
profesoară de canto în cadrul Universităţii Hyperion,
aflăm că succesul se naşte din muncă şi dedicaţie
totală.
În fine, Liliana Mîndroc şi Nicu-Cristian Andrei
prezintă drama uneia dintre familiile care au căzut
victime ale confuziei cu care statul român a tratat
problema retrocedării caselor naţionalizate.
Dar, ca să terminăm într-o notă optimistă, ştim că
primăvara flora şi fauna primesc simbolic o doză de
adrenalină şi, printr-o zvâcnire de moment, tresaltă
din letargie. E timpul ca şi noi să vibrăm odată cu
natura!
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ACTIVITĂŢI STUDENŢEŞTI
BY HYPERION
Chiar dacă nici nu a început bine cel de-al
doilea semestru, Universitatea Hyperion se
bucură de numeroase activităţi studenţeşti.
Aceste activităţi sunt realizate de către cei
mai buni studenţi ai universităţii, care nu
urmăresc recompense materiale, ci doar
doresc afirmare şi apreciere din partea
tuturor.
Pentru că universitatea noastră este una
dintre cele mai bune din sectorul privat, a
luat fiinţă şi Asociaţia Studenţilor Hyperion.
Această asociaţie a fost inaugurată recent,
prilej cu care au fost realizate şi alegerile
pentru biroul de presă al universităţii,
departament ce îşi propune să mediatizeze
activităţile de caritate sau evenimentele
mondene pe care le va organiza
universitatea din fondurile proprii.
Altă activitate din Hyperion este aceea
numită „Caravana Carierei“, care a avut
loc vineri, 22 februarie 2013, într-unul
dintre amfiteatrele universităţii. Activitatea
a avut ca scop instruirea studenţilor despre
ce lucruri trebuie făcute la un interviu de
angajare, dar şi cum trebuie alcătuit un
CV sau o scrisoare de intenţie. În plus,
toţi participanţii au fost premiaţi la sfârşitul
activităţii de către reprezentanţii consiliului
Blocului Naţional Sindical cu carduri
personalizate pentru reduceri la anumite
produse şi servicii de comunicare cu
consilierii caravanei.

HYP TV

// Foto: HYP NEWS
În fine, universitatea anunţă primul eveniment
caritabil. În perioada 19 februarie-19 aprilie
2013, studenţii şi profesorii desfăşoară
campania umanitară „Hyperion pentru
educaţie: Ne pasă! Dăruim zâmbete!“, în
care oferă bucurie în sufletele copiilor de la
orfelinate cu prilejul Sărbătorilor Pascale,
prin donarea de cărţi sau jucării.

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 mini-studio 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 e-mail hyptv@yahoo.com,
pagina de Facebook www.facebook.com/HypTv
sau pe canalul www.livestream.com/hyptv.

Pentru că fiecare eveniment este
important în dezvoltarea universităţii, vor
fi şi câţiva parteneri media care vor relata
evenimentele. Printre ei, amintim postul
HYP TV, revista online HyperFlash şi Ultima
Oră.
MINODORA BOBOŞATU

HYP news
Redactor şef:
Marilena Ciobanu
Redactor şef-adjunct:
Alina Cristea
Secretar general de redacţie:
Cătălin Baeyar Asan
Secretar:
Mădălina Iorga
Şefi de secţie
Social: Nicu-Cristian Andrei
Cultură: Corina Matei
Loisir: Florin Cruceru
Sport: Alin Grigore
Foto: Ioana Boboc
Redactori:
Simona Avramescu,
Cristina Garip,
Mihaela Coşerariu,
Cătălina Geonete,
Florin Marinoiu,
Dana Săilă,
Mădălin Pietreanu,
Roxana Diţu,
Liliana Mîndroc,
Oana Văcăruşi,
Florin Rotaru,
Narcisa Negoiţă,
Raluca Oancea,
Luiza Drăghicean
Minodora Boboşatu
Corectură:
Andreea Achim
Tehnoredactare:
Nicoleta Zdoca

3

HYP NEWS // NR. 12 // 28 FEBRUARIE 2013

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

Viaţa de căminist, cu bune şi rele
Experienţa de căminist este, fără îndoială, complexă şi fiecare student o trăieşte altfel.
foarte înguste şi neîncăpătoare, în plus,
sunt şi înghesuite unul în altul“, ne explică
Ioana. În fine, o întrebăm pe Ioana în ce
constă distracţia în campus. „Ieşim pe
coridor, ne aducem câteva scaune, suc,
ţigări, seminţe, cărţi de joc, remi şi începem
concursurile. Câştigătorii îi vor pedepsi pe
învinşi în stilul lor propriu“, spune studenta
de anul I.
Îl abordăm apoi pe Cosmin Milanovici, care
urcă grăbit la etajul căminului. Este student
în anul III şi de la el vom afla cu siguranţă
date noi despre viaţa de căminist, întrucât
experienţa lui este mult mai bogată decât
cea a Ioanei. La întrebarea noastră abruptă
„ţi-a plăcut viaţa alături de alţi studenţi?“,
Cosmin reflectează şi răspunde: „Pot să
spun că sunt şi avantaje, şi dezavantaje
în a convieţui cu alţi oameni“. El împarte
camera cu încă trei colegi, iar timpul liber
şi-l petrece alături de alţi căminişti: „Ne
strângem la cineva în cameră, jucăm o
carte, bem ceva, ascultăm muzică, ne uităm
la filme, râdem, spunem bancuri“, relatează
Cosmin. Ca aspecte negative ale traiului în
cămin, Cosmin ne vorbeşte mai ales despre
„detaliul intrigant“, conform căruia „trebuie
să locuieşti foarte aproape de alţi oameni,
fiecare cu problemele lui. Trebuie să te
obişnuieşti să înveţi şi atunci când colegii
tăi de camera au musafiri, să dormi când
alături sunt petreceri, să faci duş rapid, ca
la armată, că mai sunt şi alţii la coadă, să
te duci suficient de des acasă ca să aduci
provizii… Şi ar mai fi multe alte lucruri
care s-ar putea povesti“, spune Cosmin,
preocupat să-şi decupeze propriul său
drum, în traiul comun din campus.

// Foto: HYP TV
Cine ar putea spune că viaţa de student,
în sine, nu este minunată? Chiar dacă
nu complet, te-ai desprins de sâcâiala
părinţilor, ştiind însă mereu că, la o adică,
ei vor sări să te ajute. Pentru studenţii care
vin la facultate din provincie, experienţa
traiului la cămin se adaugă celei din sălile
de cursuri, ca şi celei datorate întâlnirii cu
un mare oraş ca Bucureştiul.
În primul rând, proaspeţii absolvenţi de
liceu, veniţi de cine ştie unde, îşi imaginează
că traiul la cămin înseamnă promisiunea
unor noi prietenii, a petrecerilor la care se
dansează până dimineaţă ori a şuetelor
nesfârşite la o cafea. Destul de repede însă,
ei descoperă că viaţa de căminist nu e raiul
visat, ba chiar că această viaţă, uneori, nu e
deloc uşoară.
Suntem într-un cămin din Bucureşti şi stăm
de vorbă cu studenţii despre condiţiile de
locuire, despre avantajele şi dezavantajele
pe care le-au descoperit odată ce au
devenit locatarii căminului. Ioana Popescu,
studentă în anul I la management, e gata să
răspundă cu entuziasm întrebărilor noastre
şi ne pofteşte în camera ei. Ne aşezăm pe
pat şi începem conversaţia. Ioana a ales
să stea la cămin pe durata studiilor pentru
că, spune ea, „din relatările mai multor
cunoscuţi care, la rândul lor, au stat la cămin
pe durata facultăţii, există multă distracţie

aici, iar viaţa de cămin este o experienţă
care merită a fi trăită şi, oricum, nu te mai
întâlneşti cu ea niciodată“. Dar oricât de
promiţătoare ar fi fost viaţa la cămin, Ioana
nu s-a adaptat uşor: „La început mi-a fost
greu, mi-era dor de părinţi, pentru că ei îmi
făceau toate poftele“.
Cu colegele de cameră se înţelege bine,
în general, deşi mai sunt şi excepţii, atunci
când apar unele mici dispute. Vorbind
despre avantaje, Ioana nu ezită să ne
spună despre posibilitatea de a lega noi
prietenii, despre modul în care, inevitabil,
te maturizezi, despre felul în care înveţi
să devii mai îngăduitor cu ceilalţi. Nu în
cele din urmă, ea aminteşte de distracţii.
Dezavantajele traiului în cămin se referă
tocmai la „limita de distracţie“, întrucât apare
nevoia de păstrare a liniştii după ora 23.
Şi, tot la capitolul dezavantaje, Ioana ne
vorbeşte zâmbind despre „neputinţa
de a mă trezi dimineaţa ca să merg la
cursuri“. Deşi pomenise mai devreme
despre maturizare şi felul în care înveţi
să devii îngăduitor, atunci când trăieşti în
comun, Ioana spune: „Mă cert uneori cu
colegele de cameră, pentru că nu ştim
niciodată cine e la rând să facă curat“.
Un alt motiv de dispută ar fi „gălăgia pe
care o face una dintre noi atunci când
celelalte dorm“. De altfel, la cămin, Ioana a
descoperit cu neplăcere spaţiul foarte mic

al camerei. „În câţiva metri pătraţi nu încap
foarte multe lucruri. Trei paturi, două mese,
trei scaune, şifoniere pe care nici nu-ţi vine
să le deschizi, pentru că rişti să primeşti
în cap un teanc de haine; şifonierele sunt

// Foto: HYP TV

Cu bune şi rele, experienţa de căminist
este, fără îndoială, complexă şi fiecare
student o trăieşte altfel.
CRISTINA GARIP
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Meseria, brăţară din...
materiale reciclabile
Câţi bani se pot face cu ceva imaginaţie şi două mâini dibace?
Şi ce ar presupune o astfel de afacere?
Cine a făcut şcoala pe vremea „răposatului“
nu poate să uite orele de lucru manual.
Fetele coseau pe etamină, iar băieţii făceau
traforaj în lemn sau placaj. Sigur că unii
nu vedeau rostul acestor ore, pe care le
socoteau drept muncă manuală silnică, dar
să mai zică cineva că nu se punea accentul
pe practică în zilele acelea! Nu ştiu cât
se mai face lucru manual în şcoală acum,
dar săptămâna trecută am fost invitată la
fiul meu la şcoală, să facem, mici şi mari,
mărţişoare pentru profesoare. Fiecare a
adus ce-a putut de acasă: mărgeluţe, pânză
de diverse culori şi texturi, şireturi din piele,
bucăţi de sârmă. Şi, uite-aşa, s-a născut un
adevărat atelier de creaţie, în sala clasei a
doua a unei şcoli speciale din Bucureşti. Din
mâna unor copii de nouă ani au ieşit nişte
minunăţii.

Ora de lucru manual
de astăzi
ar putea deveni
afacerea de mâine
Oficial, am intrat în sezonul culorilor.
Floricele, mărţişoare, fluturaşi, podoabe,
zâmbete şi veselie. Unde poţi găsi, la un
loc, toate acestea? Cu siguranţă, la un târg
de cadouri. În preajma vreunei sărbători,
sunt amenajate anumite locuri unde se vând
daruri mai mult sau mai puţin simbolice,
aproape toate hand-made. Lucru manual,
adică. Câţi bani se pot face cu ceva
imaginaţie şi două mâini dibace? Şi ce ar
presupune o astfel de afacere? Pornesc
de la gândul că, dacă un copil, băiatul
meu, a reuşit să pună pe un elastic câteva
mărgeluţe colorate şi să-mi dăruiască o
brăţară de toată frumuseţea, de care nu mă
mai pot dezlipi, cu atât mai multe au şanse
de reuşită domnişoarele care expun în
târgurile specializate.
Ne aflăm într-un astfel de târg şi intrăm
repede în vorbă cu Oana, studentă la Arte
Plastice, anul II. Cu o investiţie de 250 de
lei, de Crăciun, a scos un profit de 900 de
lei, într-o singură săptămână. Bijuteriile
lucrate manual sunt la modă şi se găsesc
pe toate drumurile. Dar ca să ai succes pe
piaţă contează foarte mult originalitatea şi
ambalajul, îmi spune Oana, care s-a gândit
să îşi prezinte cât mai frumos creaţiile şi,
mai mult de-atât, chiar şi-a făcut un catalog.
De obicei, îşi vinde produsele prin prieteni,
pentru că este destul de mare chiria unui
stand în târgurile de profil.
Maria, studentă la master, a început să
lucreze făcând fotografii şi grafică. De
ceva timp, şi-a dat demisia de la firma
pentru care lucra şi a deschis o afacere pe
cont propriu. Ca orice afacerist serios, a
prospectat mai întâi piaţa. Cea a bijuteriilor,

// Foto: madebychitu.wordpress.com
evident. Tendinţe, culori, materiale, atât
cât să-şi facă o părere despre preferinţele
domnişoarelor de vârsta ei. A început
cu floricele şi modelaj în fimo (o pastă
polimerică), a continuat cu mărgeluţe din
nisip, dar numai atunci când a descoperit
lucrul cu pietre semipreţioase şi mărgeluţe
colorate a simţit că a dat lovitura. Acum
are deja cliente fidele, care o sună pentru
comenzi. „De obicei, atunci când sunt în
depresie şi vor să-şi cumpere bijuterii, fetele
mă sună să le arăt ceva frumos. Fiecare
vrea un lucru unic şi personalizat“. Maria
nu merge să vândă la târguri. Îmi mai
mărturiseşte că vrea să evite discuţiile cu
„piţipoancele cu fiţe care abia leagă două
vorbe, dar se dau experte în arta modei şi a
bijuteriilor hand-made“. Ca ajutor în afacere,
şi-a făcut un blog, unde îşi dă întâlniri
virtuale la cafea cu fidelele ei cumpărătoare.
Secretul, spune ea, este să stai de vorbă cu
clientele. Maria este mulţumită de afacerea
ei, vinde aproape tot ce creează, iar ce-i
rămâne, oferă ca bonus clienţilor cu vechime.
Pasiunea Cristinei este să croşeteze. Face
bijuterii croşetate, pe care le accesorizează
cu mărgeluţe. Din mâna ei ies botoşei

pentru copii, huse de telefon şi gentuţe. A
venit să expună la târg, dar spune că e mai
mult o formă de promovare, pentru că, din
banii pe care îi scoate, abia reuşeşte să-şi
plătească cele trei zile de chirie a standului.
Îşi aminteşte cum a creat prima colecţie. A
investit doar 50 de lei, pentru că avea ceva
materie primă în cutiuţa cu bijuterii a mamei
ei, şi a scos de 4 ori suma investită. Pentru
acest prim lot de produse, a lucrat timp de
două săptămâni, cam 4 ore pe zi. Veniturile
pe care le obţine sunt suplimentare, pentru
că lucrează cu normă întreagă la o firmă
de publicitate. „Din fericire, fetelor le place
să fie îngrijite şi frumos accesorizate“ ,
spune Cristina, care nu se dă bătută, deşi
este conştientă că podoabele croşetate
nu se vând la fel de bine ca cele din pietre
semipreţioase ale vecinei ei de stand.
„Este loc pentru orice idee şi orice
pasiune, atunci când vine vorba de creaţia
hand-made. Voi rămâne la produsele
croşetate“, spune încrezătoare tânăra
vânzătoare.
Aşadar, cu resurse puţine, poţi să scoţi
de câteva ori suma investită, dacă ai ceva

talent, idei şi prieteni prin care să-ţi
promovezi creaţiile. Dacă, înainte de
revoluţie, era mare mândrie să-ţi cumperi
bijuterii de aur (şi îmi amintesc degetele
împopoţonate ale doamnelor care îşi
etalau toate inelele adunate de-a lungul
vieţii), acum e chiar ciudat să fii tânără
şi să nu te accesorizezi cât mai original.
Broşe colorate din capace de bere,
inele din sârmă cu un design cât mai
ieşit din comun, şireturi din piele cu
mărgeluţe colorate, brăţări din PET
reciclabil, pe care poţi să înfăşori ce
pânză îţi place - iată câteva din ofertele care
te ajută să te asortezi cu primăvara care
tocmai a venit. Bani se pot scoate din orice
şi nu i se poate reproşa românului că nu
este inventiv. Se descurcă el!
Andrei Pleşu spunea că „a te descurca“
este cel mai trist verb din limba română,
întrucât asta înseamnă că nu ai găsit o
rezolvare permanentă a problemei.
Dar nici primăvara nu durează tot anul.
Aşa încât să ne bucurăm, măcar cât
ţine!
MIHAELA COŞERARIU
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Fotografia,
adrenalina „Reptilianului“
ALEX IACOB, zis „Reptilianul“, student la Jurnalism, anul II, la Universitatea Hyperion, este un tânăr pasionat de fotografia
urbană văzută din cu totul alte unghiuri în comparaţie cu ceea ce noi vedem zi de zi pe străzile Bucureştiului.
fac sunt ieşite din comun. Asta implică adrenalina şi
riscurile de a-ţi şubrezi sănătatea sau de a fi prins de
autorităţi. O singură dată am avut tangenţă cu poliţia,
când încercam să ajung pe o terasă a unui bloc. O
femeie a crezut că vrem să-i spargem locuinţa şi n-a
băgat de seamă prezenţa aparatelor foto pe care le
aveam la noi. Am irosit doar timpul, iar poliţiştii ne-au
spus: „Măi băieţi, aveţi şi voi grijă când vă mai suiţi pe
blocuri, că daţi de nebuni d-ăştia!“.
Altă dată am petrecut revelionul pe un casino părăsit,
fix la un an după am fost cu prietenii pe un bloc. O
mare parte din timp ni-l petrecem umblând prin locuri
de unde oraşul se vede altfel, inedit.
Ce simţi atunci când pleci pe străzi să faci
fotografii?
Mă simt ca un turist în propriul meu oraş. Cu gândul
ăsta am început şi sper să tot continui. Sunt mânat
de curiozitate şi de dorinţa de a mă distra. De altfel,
sunt o fire boemă şi caut mereu locuri pe care să le
imortalizez. Îmi place să trăiesc clipa, chiar şi sub
umbra fotografiei.

// Foto: arhiva personală a lui Alex Iacob
De când ai început să faci fotografii?
Din ultimul an de liceu, cu un aparat compact.
Am simţit necesitatea unui DSLR abia după un an.
Treptat, mi-am îmbunătăţit tehnica şi am schimbat şi
aparatura.
De unde vine pasiunea pentru explorarea urbană?
Sunt student la Jurnalism, iar din pasiunile pentru
fotografia urbană şi blogging s-a născut explorarea
urbană. Astăzi, cei care mă cunosc mă ştiu drept
„Reptilianul“, un pseudonim ales în urmă cu patru ani.
Îmi place să caut locuri abandonate şi greu accesibile
publicului larg, să imortalizez atmosfera acestora

// Foto: arhiva personală a lui Alex Iacob

şi să dau naştere unor poveşti ale acestor
aventuri.
Cât de dificilă este explorarea urbană prin
fotografie?
Să nu credeţi că acest gen de fotografie este foarte
comod şi simplu. Traseele pe care le fac cu prietenii
sunt uneori greu accesibile, dar adrenalina şi dorinţa
de a realiza fotografii ieşite din comun nu au limite.
Povesteşte-ne câteva dintre întâmplările ciudate de
care ai avut parte în explorările tale.
Aproape toate expediţiile din Bucureşti pe care le

Cum ţi se pare proiectul „Galeria din galerie“,
de la metrou, la care ştiu că şi tu ai o fotografie
afişată? Crezi că acea expoziţie are impact asupra
oamenilor care o văd?
Proiectul se numeşte „Galeria din galerie“ şi e iniţiat
de Asociaţia „Bucureştiul meu drag“. Este un pas
important, care arată trecătorilor viziunea unora despre
oraşul în care trăim. Sunt surprinse momente speciale
din alte unghiuri. Am fost invitat să particip şi eu cu o
fotografie, pe care o puteţi vedea în staţia de metrou
de la Unirii 1 până pe 15 martie.
Ce planuri de viitor ai? Se anunţă vreo expoziţie
personală?
Da, am în plan o viitoare expoziţie în afară de cea
permanentă care se va afla, în curând, în incinta unui
restaurant din centru. Am de gând, de asemenea,
să plec prin ţară şi să surprind şi alte locuri lovite de
trecerea timpului şi mai ales de nepăsare.
Interviu realizat de FLORIN ROTARU
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Drama românilor din
Istoria celor care au cumpărat case naţionalizate
închide în ea drama foarte multor români, dramă pe
care, la peste 20 de ani de la căderea comunismului,
statul român nu este capabil să o rezolve.
Nu există o definiţie propriu-zisă a ceea
ce reprezintă un cămin. Privit din mai
multe perspective, căminul poate însemna
imaginea unei familii, a siguranţei şi a
încrederii oferite de aceasta, un loc al tău,
construit cu greu, dar şi cu foarte multă
dragoste. Ce se întâmplă oare atunci când
cineva încearcă să ne răpească acest loc
unic, profitând şi bătându-şi joc de cel care
a reuşit să clădeasca într-o viaţă de om
căminul său, făcându-l să dispară într-o
clipă?
Este cazul multor oameni ale căror case
au fost naţionalizate de regimul comunist:
de cele mai multe ori, aceşti oameni au
fost deposedaţi peste noapte de căminul
lor şi, fără ezitare, au fost zvârliţi în stradă,
dacă nu chiar în puşcării. După 1989, anul
revoluţiei, pentru aceşti oameni a început
coşmarul revendicărilor. Legi strâmbe,
procese nesfârşite, bani cheltuiţi – totul
fiind pus la cale de statul român, care
şi-a dovedit încă o dată incapacitatea
de a rezolva o nedreptate. Politicienii,
pe care noi i-am ales tocmai pentru a ne
rezolva problemele – iar restituirea caselor
naţionalizate era o mare problemă – nu au
reuşit (e greu de crezut că au refuzat) să
pună capăt unei suferinţe la care au fost
supuşi foarte mulţi români. Mai mult decât
atât, a fost creat în mod fals un conflict aprig
între chiriaşi şi proprietari. Pe de o parte,
dreptul proprietarilor deposedaţi abuziv
era cel de a-şi primi casele înapoi; pe de
altă parte, chiriaşi de bună credinţă nu
aveau unde să se ducă, deşi ani de zile îşi
plătiseră obligaţiile către stat.
În Bucuresti, există în acest moment
aproximativ 1.500 de chiriaşi pe punctul de
a ajunge în stradă, după ce casele în care
locuiesc au fost retrocedate proprietarilor, în

// Istoria Doinei închide în ea drama multor români (foto: HYP NEWS)

condiţiile în care fondul locativ al Primăriei
Capitalei pentru astfel de cazuri cuprinde
doar 50 de garsoniere... Dar există şi alte
mii de oameni care încă mai visează să-şi
ia înapoi casa din care au fost izgoniţi pe
nedrept. Poveştile acestor oameni sunt
tulburătoare.
Am dat peste un caz aparte. O poveste pe
care Doina, cum îi spun prietenii, a dorit
să ne-o împărtăşească. „Mi-e dor de casa
în care am lăsat copilăria, care mult m-a
fermecat... ca să vă spun aşa, am lăsat
acolo toate amintirile şi toate bucuriile. Şi
vine o vârstă când reamintirea îţi face foarte
bine“, spune Doina. Are 57 de ani şi, în
prezent, pentru a-şi putea asigura existenţa,
lucrează în folosul comunităţii.
Totul a început când tatăl ei a dobândit
o casă de la o persoană, un „flăcău“ din
Consiliul General al Municipiului Bucureşti,
Departamentul Patrimoniului – Direcţia de
Administrare a Fondului Imobiliar. A fost
încheiat un contract de vânzare-cumpărare,
tatăl Doinei reuşind să plătească prin rate
toată suma pe care o valora imobilul în acel
moment. Dar, după o anumită perioadă,
familia Doinei primeşte o citaţie prin care
erau anunţaţi că sunt daţi în judecată de
către vechii proprietari, care locuiau în
Conneticut, SUA, şi care îşi vroiau casa de
pe Strada Trotuşului înapoi. Imobilul fusese
confiscat de stat atunci când proprietarii
reuşiseră să plece în străinăte. Pentru
cei care nu ştiu, este util să precizam
că statul român confisca în mod abuziv
locuinţele celor care plecau în străinătate.
Bineînţeles că, atunci când a cumpărat
casa, familia Doinei nu cunoştea acest lucru
şi nici riscurile la care a fost expusă de un
funcţionar incompetent. Şi cum un necaz

// Unul dintre multele acte prin care Doina caută dreptatea (foto: HYP NEWS)
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casele naţionalizate
nu vine niciodată singur, în primăvara lui
2004, tatăl Doinei se stinge din viaţă, dar
nu înainte de a-i face fiicei sale actele de
moştenire.
„Tata era un om bun şi înţelegător; a
muncit ca familia noastră să aibă un cămin.
După moartea lui, ne-am confruntat cu
multe probleme, cele mai grave fiind cele
financiare, fiindcă nu ne mai puteam permite
să ne apăram în instanţă. Atunci Cristi, cel
de-al doilea soţ al meu, a spus că nu are
rost să continuăm să plătim avocaţi care
să ne spună că nu prea avem ce face,
plimbându-ne de la un cabinet la altul. La un
moment dat, ne pierdusem speranţa. Aşa
că soţul meu a hotărât să urmeze Dreptul,
pentru a ne putea apăra el în instanţă.
Pierdea nopţile citind cărţi şi analizând legi,
încercând să găsească ceva anume, o
soluţie pentru situaţia noastră“. Aşa se face
că, după studierea temeinică a Codului Civil,
soţul Doinei a reuşit să câştige procesul,
primind de la Curtea de Apel Bucureşti,
Secţia a IV-a Civilă, sentinţa definitivă şi
irevocabilă prin care se atestă că familia
Doinei este proprietara acelui imobil.
„Am crezut că totul s-a terminat, în sfârşit“,
povesteşte Doina. Însă, din păcate, nu a
fost nici pe departe aşa. Soţul Doinei a aflat
la scurt timp că are cancer la plămâni. A
urmat o perioadă de chin pentru amândoi.
Copiii din prima căsătorie au fost alături de
ea în acele momente teribile, când şi-au
condus soţul, respectiv „tatăl de suflet“, pe
ultimul drum. Dar nu acesta este, în cele din
urmă, sfârşitul poveştii.
Vechii proprietari au redeschis procesul de
revendicare a casei, în ciuda unei sentinţe

judecătoreşti definitive şi irevocabile. Ceea
ce ne-a mirat şi mai mult a fost faptul că au
şi câştigat procesul, dar, la acel moment,
nu ştiam că dreptul de proprietate este
imprescriptibil. „Păi ce să mai fac eu în
momentele alea? Nu sunt chiar atât de
descurcăreaţă... Avocaţii pe care i-am avut
nu s-au ocupat cum trebuie. Casa a fost
imediat vândută după ce proprietarii au
câştigat procesul. La mijloc era vorba doar
de bani. Au ştiut să muşamalizeze totul.
S-au folosit şi de avocatii mei, fiindcă nu mi
se spunea mai nimic“, crede Doina.
Să recapitulăm. „Flăcăul“ de la Primărie
vinde o casă unei familii, casă care fusese
confiscată vechilor proprietari, pe motiv că
aceştia au plecat din ţară. Ei revin după
câţiva ani, cerându-şi drepturile. Nu le obţin,
pierd procesul, judecătoria pronunţând
o sentinţă definitivă şi irevocabilă. Trece
o perioadă de timp şi proprietarii revin,
redeschid procesul şi câştigă, în ciuda
primei sentinţe.
Istoria Doinei închide în ea drama foarte
multor români, dramă pe care, la peste 20
de ani de la căderea comunismului, statul
român nu este capabil să o rezolve.
În momentul de faţă, Doina locuieşte cu
chirie şi este bolnavă de cancer. A depus
cereri peste cereri la Judecătoria Sectorului
1 Bucureşti. Încă nu şi-a pierdut speranţa,
se vede asta în ochii ei. Îi e dor de casa ei,
aşa că poate măcar să-şi amintească.
LILIANA MÎNDROC
NICU-CRISTIAN ANDREI

// Doina nu şi-a pierdut speranţa de a recâştiga casa (foto: HYP NEWS)

// Casa pe care a moştenit-o Doina pe Strada Trotuşului (foto: HYP NEWS)
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Bucuria muzicii şi a familiei
CRISTINA IORDĂCHESCU-IORDACHE ne încântă cu o personalitate plină de viaţă şi carismă.
Talentată, prietenoasă, frumoasă, pianistă şi mezzosoprană, ea a avut amabilitatea să răspundă invitaţiei noastre,
iar interviul de mai jos este darul său pentru toţi iubitorii de muzică bună, indiferent de gen.
Cum arată o zi din viaţa dumneavoastră?
Zilele din viaţa mea nu sunt toate la fel.
Iată, de puţin timp sunt profesor de canto la
Universitatea Hyperion. Atunci când pregătesc un
concert, studiul trece în prim plan. Ca părinte sunt
solicitată din plin, pentru că urmăresc îndeaproape
evoluţia copiilor mei. Sunt redactor de carte şi
directorul unei mici edituri. Şi din când în când traduc,
o altă pasiune a mea fiind limbile străine,
în primul rând engleza. Dar când a trebuit să aleg,
am ales muzica!
Cu o viaţă atât de complexă, când aveţi timp liber
ce vă place să faceţi?
Să ascult muzică, să citesc, să scriu, să trăiesc
împreună cu familia mea.
Cum aţi ajuns să fiţi profesoară în cadrul
Universităţii Hyperion?
Am primit un telefon fericit! Este pentru mine
o bucurie să mă aflu aici, în Facultatea de Arte
Hyperion, un spaţiu academic valoros şi
important!
Cum este relaţia dumneavoastră cu studenţii?
Este încă prea devreme să vă pot răspunde.
Relaţia noastră e tânără, abia am preluat cursul de
canto şi interpretare muzicală. După prima noastră
întâlnire una dintre studente mi-a spus: „Nu ştiu când
a trecut timpul!“ Sper ca toate orele să se desfăşoare
sub semnul interesului pentru îndrumarea pe care sunt
pregătită să le-o ofer.

// Foto: mezzocristina.wordpress.com
Când v-aţi descoperit pasiunea pentru muzică?
Pasiunea? Întâi descoperi, ca să zic aşa, darul natural.
În situaţia fericită în care am fost eu – fiica unui mare
artist român, baritonul Dan Iordăchescu, şi al unei
cunoscute actriţe, Irina Bora Iordăchescu, talentată
şi pe plan muzical, nu doar pe cel al jocului scenic
– înclinaţia spre muzică mi-a fost descoperită devreme,
de la şase ani. Am început să studiez pianul şi la un
moment dat mi-am descoperit vocea! Era cu totul
altceva să cânţi cu propriul tău instrument! Am rămas
şi pianistă, dar pentru bucuria sufletului meu, şi m-am
îndreptat spre canto clasic.

Care este muzicianul dumneavoastră preferat?
Wolfgang Amadeus Mozart. Admir mulţi compozitori,
dar el îmi este cel mai drag.
Care este cea mai mare realizare, atât pe plan
personal, cât şi pe cel profesional?
Familia! Cea mai frumoasă realizare a mea sunt copiii
mei. Pe plan profesional nu simt că există „cea mai
mare“ – există doar bucuria de a cânta!

Ce sfat le puteţi da studenţilor?
Înainte de orice să-şi descopere vocaţia, pasiunea,
aspiraţiile, să şi le cultive, să le urmărească şi să nu
le părăsească niciodată. Poate nu vor reuşi de la
început, dar ce-ţi doreşti mult până la urmă trebuie să
se împlinească!
Cum reuşiţi să vă menţineţi atât de tânără şi
frumoasă?
Prin această bucurie interioară pe care familia
mi-o oferă şi pe care, evident, le-o dăruiesc la
rândul meu.
Interviu realizat
de CĂTĂLINA GEONETE

Ce studii aţi urmat pentru această frumoasă
pasiune?
Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu“ din
Bucureşti - astăzi Universitatea Naţională de Muzică.
Unde şi când aţi debutat în cariera muzicală?
Am păşit pentru prima dată pe scenă în calitate
de pianistă, ca acompaniator al baritonului Dan
Iordăchescu. M-am bucurat de acest dar al
pianului, datorită căruia am cântat cu tatăl meu
în multe concerte. Mi-au rămas în memorie două
evenimente muzicale care m-au marcat: debutul pe
scena Ateneului Român şi cel de pe scena Operei
din Iaşi. Apoi am început să cânt ca solist vocal,
mezzosoprană, pe scenele muzicale din ţară şi din
străinătate, debutul ca artist liric având loc pe o scenă
dintr-un oraş italian.

// Mezzosoprana Cristina Iordăchescu-Iordache alături de tatăl său, baritonul Dan Iordăchescu, şi de sora sa, soprana
Irina Iordăchescu (foto: mezzocristina.wordpress.com)
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Sfaturi pentru o frumuseţe sănătoasă
Frumuseţea fiecărei femei este unică. De multe ori, aceasta nu are legătură cu trăsăturile fără cusur, ci cu felul în care
e îngrijeşte fiecare. Dar ştim întotdeauna ce să folosim pentru a fi frumoase şi sănătoase în acelaşi timp?
când tenul încearcă să-şi refacă stratul de
sebum şi atunci el va deveni şi mai gras. Iar
dacă foloseşti scrub-ul pentru corp, există
riscul ca pielea să se crape. Nu-l folosi foarte
des, o dată pe lună fiind de-ajuns, iar după
folosire este indicat un ulei pentru bebeluşi,
ce poate fi absorbit imediat de corp.

Hidratarea
Multe femei neglijează hidratarea corpului
în anotimpurile răcoroase, când cea mai
mare parte a lui este acoperit de haine. Se
gândesc: „Ce nevoie mai am de cremă?“.
Dar când va veni sezonul cald, pielea lor va
fi aspră şi va avea un aspect tern, neîngrijit.
Dacă ştii că ai tenul uscat, e musai să aplici
după baie sau duş o cremă specială, care
înmoaie şi hrăneşte pielea. Pentru cele
cu tenul gras, o loţiune de corp cu extract
de citrice sau castravete este exact ce
au nevoie. Ai mare grijă de zona coatelor
şi a genunchilor, fiindcă acolo pielea are
tendinţa să se îngroaşe şi să arate
inestetic!

Unghiile

// Foto: muradukblog.com
Cine ar fi crezut că într-o cremă fină şi
albă precum o spumă de nor pot să zacă
atâtea ingrediente greu de pronunţat şi,
mai ales, greu de suportat? Ne răsfăţăm
tenul şi corpul cu produse cosmetice
din comerţ, dar în formula lor se ascund
compuşi care, pe termen lung, fac rău
pielii şi, de fapt, întregului organism. Este
indicat să respectăm cu minuţiozitate
sfaturile specialiştilor şi să stăm departe
de produsele care conţin ingrediente
dăunătoare.

Parabenii
Până acum ceva vreme, parabenii erau cel
mai des folosiţi pentru a conserva formula
şi aspectul produselor de îngrijire facială
şi corporală. Fără conservanţi, cremele
n-ar rezista proaspete nici măcar o zi,
darămite ani, cum scrie pe termenul de
garanţie. Parabenii ţin ciupercile şi bacteriile
dăunătoare departe, dar reversul medaliei
este potenţialul alergen şi cancerigen al
acestor substanţe. Aşadar, dacă pe etichetă
apar denumiri ale unor ingrediente precum
metilparaben, etilparaben, propilparaben,
butilparaben sau isobutilparaben, nu-i de
bine. Alegeţi produse pe care scrie „fără
parabeni“ sau „paraben free“. Sunt mai
scumpe, dar mai sănătoase. Parabenii se
regăsesc cel mai adesea în demachiante,
creme, farduri şi deodorante.

Ftalaţii
Un alt ingredient toxic sunt ftalaţii, substanţe
chimice folosite pentru a da rezistenţă şi

flexibilitate produselor cosmetice. Datorită
lor, cremele au o textură emolientă,
oferindu-vă acea senzaţie intensă de
hidratare, iar oja devine mai elastică şi
puternic aderentă. Ce-i rău în asta? Ei
bine, ftalaţii cresc riscul diabetului de tip
II, afectează sistemul hormonal şi au fost
asociaţi cu problemele de fertilitate. Se
găsesc în lacuri de unghii, creme şi mai ales
parfumuri.

Parafina
Un derivat ieftin şi toxic al petrolului,
parafina se află îndeosebi în ceara de
epilat. S-a descoperit că această substanţă,
intens utilizată în industria cosmetică şi
considerată inofensivă până de curând,
poate fi sursa unor iritaţii grave ale pielii şi
creşte riscul de cancer renal. Parafina se
găseşte în rujuri, balsam de buze, ceară de
epilat, mascara şi creme.

sau mixt, noile tendinţe arată că nu este
neapărat nevoie să doarmă cu creme pe
faţă, demachierea corectă fiind deajuns.

Săpunul
Te speli pe faţă cu săpun? Dacă acesta nu
este conceput special pentru asta, atunci
nici nu te gândi să o faci. Chiar dacă eşti
machiată cu produse care se şterg uşor cu
apă şi săpun, ţine cont că săpunul distruge
chiar şi tenul cel mai gras. Senzaţia de
prospeţime de după folosirea săpunului este
de fapt înlăturarea sebumului de pe faţă.
Rezultatul real apare însă după câteva ore,

Demachierea
Te culci făra să te demachiezi? Etichetele
produselor pentru machiaj se întrec în a le
arăta avantajele. Toate promit că hidratează
tenul şi previn apariţia ridurilor, de la fondul
de ten până la fardurile minerale. Însă, dacă
te gândeşti că poţi să dormi cu ele pe faţă,
faci o mare greşeală. Tenul are nevoie să
respire. Foloseşte un demachiant blând,
niciodată unul care să-ţi dea senzaţia
de usturime. Dacă ai tenul uscat, aplică
neapărat o cremă hidratantă peste noapte
şi una de îngrijire pentru pielea sensibilă
din jurul ochilor. Pentru cele cu tenul gras

// Foto: deadseaspacare.com

Frumuseţea fiecărei femei este unică.
De multe ori, aceasta nu are legătură cu
trăsăturile fără cusur, ci cu felul în care
se îngrijeşte fiecare. Graţia mâinilor nu
stă întotdeauna în lungimea artificială
a unghiilor şi sclipiciul pus în cantităţi
excesive. O unghie naturală, îngrijită şi
curată poate fi mai frumoasă decât orice.
La final, vă doresc o primăvară frumoasă,
plină de soare şi împliniri. Mai mult decât în
orice zi, să respectaţi şi să iubiţi femeia, căci
ea vă poate fi bunică, mamă, soră sau soţie!
Până la următoarea întâlnire, vă doresc
sănătate… că-i mai bună decât toate!
DANA SAILĂ

10

28 FEBRUARIE 2013 // NR. 12 // HYP NEWS

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

Actualitatea în sportul
Oltchim Râmnicu Vâlcea:
invincibilă în România,
dar cu probleme
în Champions League
Cu toate că se confruntă cu grave probleme
financiare şi cu memorii făcute la Federaţia
Română de Handbal, Oltchim continuă să
rămână cea mai bună echipă de handbal
feminin din România, ţinându-şi la respect
adversarele din clasament. Vâlcencele sunt
de neatins în campionat, cu 14 victorii din
14, după ultimul meci cu CSM Bucureşti.
Campioana României a câştigat la pas
în deplasare împotriva echipei la care
activează şi Cristina Vărzaru, cu scorul
de 24-32, chiar dacă nu a avut o evoluţie
foarte spectaculoasă. Printre remarcatele
meciului s-au numărat Katarina Bulatovic
cu 8 goluri şi Ramona Farcău cu 7 goluri,
ambele jucătoare reuşind să marcheze
aproape jumătate din golurile Oltchimului, şi,
nu în ultimul rând, portăriţa Silvia Navarro,
cu o prestaţie de excepţie, jucătoarea
înregistrând 15 intervenţii reuşite.
Următorul adversar din campionat cu
care se vor confrunta fetele lui Jakob
Vestergaard este gruparea antrenată de
Mariana Târcă, Corona Braşov, echipă
situata pe locul 5, cu 6 victorii, 1 egal şi 7
înfrângeri.
În Champions League, Oltchim nu o duce
foarte bine, fiind situată pe locul 3, cu
doar 2 puncte din 3 meciuri disputate.
Pentru a mai avea şanse de calificare
în runda următoare, vâlcencele sunt
obligate să câştige meciul următor de pe
2 martie, împotriva ultimei clasate, Zvezda
Zvenigorod, echipă care a înregistrat numai
înfrângeri în Ligă. Totuşi, pentru a putea
juca această manşă, campioana României
ar trebui să facă rost de bani pentru a-şi
achita restanţele către handbaliste, altfel se
va ciocni de indisponibilitatea acestora.
Meciul cu Zvezda se anunţă unul pe viaţă
şi pe moarte, deoarece, la o înfrângere a
oricărei echipe, aceasta pleacă fără nicio
şansa de calificare către următorul meci din
Champions League.
MĂDĂLIN PIETREANU

Schimbări în fruntea
Federaţiei Române de Tenis
După ce, timp de patru ani, s-a aflat în
fruntea Federaţiei Române de Tenis,
Ruxandra Dragomir a fost schimbată din
funcţie, aceasta fiind înlocuită de fostul
jucător de tenis George Cosac, în cadrul
Adunării Generale a forului. Cosac a fost
ales încă din primul tur, cu 124 de voturi
în favoarea sa. Dintre delegaţii prezenţii
la Adunarea Generală, 84 au votat pentru
Ruxandra Dragomir.
Născut la Constanţa, oraş natal şi al lui
Andrei Pavel, Cosac a reprezentat România
în competiţia de dublu de la Jocurile
Olimpice de la Barcelona, în 1992. Cea mai

// Oltchim domină campionatul românesc de handbal feminin (foto: www.cotidianul.ro)
bună clasare a acestuia a fost în anul 1995,
când a atins locul 265 în clasamentul ATP.
Tot în cadrul Adunării Generale, Ion Ţiriac a
renunţat la funcţia de preşedinte de onoare
al Federaţiei Române de Tenis.

Aceasta a trecut în turul doi de sportiva
cehă Kristyna Pliskova, scor 1-6, 6-3, 6-2,
după 92 de minute de joc. În turul trei,
Cârstea a întâlnit-o pe chinezoaica Na Li,
a şasea favorită a competiţiei. Asiatica s-a

ROXANA DIŢU

Australian Open
fără români
Nu a fost un turneu prea bun pentru
tenismenele din România la Australian
Open. Monica Niculescu, Simona Halep şi
Edina Galovitz şi-au făcut bagajele încă din
a doua zi. Monica Niculescu a întâlnit cel
mai greu adversar posibil şi a părăsit turneul
de la Melbourne. Victoria Azarenka, numărul
1 în clasamentul WTA, a fost o nucă prea
tare pentru româncă, aşa că Niculescu
a fost învinsă în două seturi, 6-1, 6-4, şi
nu a avut nicio şansă în faţa sportivei din
Belarus. Şi Simona Halep a fost oprită din
drum de americanca Sloane Stephens în
două seturi, 6-1, 6-1. Edina Galovitz a ieşit
cea mai şifonată: ea a pierdut la 0 ambele
seturi ale meciului cu Serena Williams. Nici
Irina Begu nu a avut mai mult noroc, fiind
eliminată în turul doi de poloneza Agnieska
Rawanska, a patra favorită, scor 6-3, 6-3,
după 86 de minute de joc.
Singura româncă ajunsă în turul al treilea
al Australian Open a fost Sorana Cârstea.

// Sorana Cârstea (foto: 24s.ro)

impus în două seturi, 6-4, 6-1, şi a lăsat
astfel România fără niciun reprezentant pe
tablourile de simplu ale turneului australian.
ALIN GRIGORE
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intern şi internaţional
până la 30 iunie 2018.
De asemenea, şi căpitanul catalanilor,
Carlos Puyol, a acceptat prelungirea
contractului până la 30 iunie 2016.
Ultimul jucător care a semnat prelungirea
cu formaţia „blaugrana“ este mijlocaşul Xavi
Hernandez, care va evolua pe Nou Camp
până la 30 iunie 2016.
Cei trei jucători au fost crescuţi la academia
de fotbal a Barcelonei şi au evoluat
de-a lungul carierei doar pentru echipa
catalană.

Argint pentru
Ana-Maria Brânză
la Campionatul Mondial
de la Doha

// Florentin Petre a revenit, ca antrenor secund, la Dinamo, echipa care l-a consacrat (foto: sport.rol.ro)

Florentin Petre
a fost înaintat în grad
Fostul mare jucător al lui Dinamo, Florentin
Petre, a revenit printre „câini“. După
demisia lui Dorinel Munteanu, conducerea
alb-roşilor l-a numit pe Cornel Ţălnar în
funcţia de antrenor principal. Acesta l-a
cooptat în „haita“ sa şi pe Florentin Petre,
care ocupase până atunci rolul de antrenor
second la Dinamo II. „Piticul“ va fi tot
antrenor secund, însă de această dată la
prima echipă, unde îl va avea elev chiar pe
fostul său coleg, Ionel Dănciulescu.
„Sincer, aşa de repede nu credeam
să-i fiu antrenor, mă aşteptam să lucrăm
împreună ca antrenori, dar antrenor eu şi
jucător el…S-a întâmplat destul de repede,
dar nu va schimba nimic în relaţia noastră.
El va fi liderul nostru din teren, pentru că
Dănciulescu este un nume greu, foarte
greu. Probabil că este cam ultimul mohican
din ultimii ani care, într-adevăr, a reuşit să
facă nişte performanţe greu de egalat“, a
spus Florentin Petre la Dolce Sport.

Rapidul
refuză să moară
Echipa patronată de George Copos pare
să se scufunde pe zi ce trece. Dacă la
începutul campionatului era cotată ca o

candidată serioasă la o poziţie de cupă
europeană, acum este candidată la
retrogradare. Rapid Bucureşti pare să se
confrunte cu probleme din ce în ce mai mari
din cauza cauza banilor, iar asta a adus de
la sine intrarea în insolvenţă.
De la începutul procesului de insolvenţă
şi până azi, giuleştenii au pierdut 16
jucători. Printre cei mai importanţi fotbalişti
se numără nume precum: Filipe Teixeira,
Rui Duarte, Vladimir Bozovic, Nemanja
Milisavljevic sau Paul Codrea.
Echipa de sub Podul Grand va aborda
a doua parte a campionatului cu mai
mulţi tineri jucători de la echipa
secundă.

„Miezul“ Barcelonei
continuă pe Nou Camp
Atacantul argentinian şi totodată câştigătorul
trofeului Balonul de Aur, Lionel Messi,
şi-a prelungit contractul cu Barcelona

Ana-Maria Brânză a obţinut medalia
de argint la Campionatul Mondial
de Spadă de la Doha. În ultimul act al
competiţiei, spadasina noastră a fost
învinsă cu scorul 11-15 de chinezoaica
Xu Anqi.
A cincea favorită a turneului, sportiva de
la CSA Steaua a trecut în drumul spre
finală de Violetta Kolobova (Rusia, 158), Erika Kirpu (Estonia, 15-13), Szasz
Emese (Ungaria, 13-10) şi Tiffany Geroudet
(Elveţia, 15-8).
Ana-Maria Brânză, vicecampioana olimpică
de la Beijing în 2008, a reuşit să câştige
turneul de la Doha în anul 2009. Xu Anqi,
adversara sportivei noastre, a fost medaliată
cu aur anul trecut la Jocurile Olimpice de la
Londra.
În primele 32 de sportive la acest concurs
a ajuns şi Simona Deac, ea fiind învinsă în
primul tur de chinezoaica Sun Yunjie.
Pagină realizată
de ALIN GRIGORE

CFR-ul câştigă bani,
dar pierde jucători
CFR Cluj pare să aibă o reţetă financiară
foarte bună: oficialii clujeni vând jucători
pe bandă rulantă. După transferul eroului
de la Braga, Rafael Bastos, la Al Nasr
pe suma de 3,5 milioane de euro, un alt
jucător important a părăsit echipa din Gruia.
Modou Sougou a fost cedat la Olympique
Marseille pe suma de 4 milioane de euro.
Senegalezul va avea un salariu de aproape
600.000 de euro pe sezon. Fostul atacant al
CFR-ului a fost adus la Cluj în vara lui 2011
de la Academica pentru 300.000 de euro.

// Ana-Maria Brânză (foto: olimpiadadelalondra.blogspot.ro)
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Bine ai venit, primăvară!
Anotimpul renaşterii s-a ţinut întotdeauna de promisiune: dacă ai grijă să cultivi, vei avea ce culege.

// Ghioceii sunt vestitorii primăverii (foto: imaginidesktop.blogspot.ro)
Cum altfel am putea descrie primăvara dacă
nu prin cuvinte simple de copil: iarbă crudă,
raze de soare călduţe, păsări, curcubee
de flori şi viaţă, multă viaţă. Zilele sunt mai
blânde şi mai lungi, iar nopţile mai scurte.
Temperatura începe să crească şi, încetişor,
natura se trezeşte la viaţă. În locul zăpezii
gri, murdare, apare o explozie de culori şi
de miresme proaspete. Copacii înmuguresc,
iarba încolţeşte străpungând ultimul strat
rămas din zăpada iernii. Verdele redevine
viu, crud, cald, plăcut.
Primăvara… Acest anotimp ne învaţă mereu
ce înseamnă renaşterea. Pentru noi toţi este
anotimpul propriei renaşteri. Este momentul
în care ne putem curăţa „buruienile“ ce au
prins rădăcini în noi, sub forma grijilor şi a
pesimismului. Cu entuziasm şi încredere
putem înfrânge orice, e timpul perfect pentru
a cultiva cu grijă şi chibzuinţă idei, speranţe.
Primăvara ni se oferă noi şanse. Gândurile,
faptele, visele şi eforturile de azi ne vor
oferi „recolta“ de mâine. Dacă neglijăm
oportunităţile ce ni se oferă astăzi, nu facem
decât să ne întârziem viitorul mai bun, dorit
de fiecare din noi. Nu retrăiţi astăzi ziua de
ieri, pentru că natura îşi urmează cursul
ei, fără a privi înapoi la zilele geroase.
Primăvara vine, dar nu aşteaptă, aşa că,
dacă nu avem grijă de momentul în care
„cultivăm“, viitorul nostru nu va fi cel pe care
ni-l dorim. Oportunităţile sunt pentru toţi,
apar şi dispar la fel de rapid, lăsând în urma
lor amintiri plăcute celor care au reacţionat
la timp sau regrete celor care au pierdut
şansa sau celor cărora nu le-a păsat.Viaţa
este un etern început, o eternă oportunitate.
Îmi place primăvara şi mi-e dragă!
Întotdeauna s-a ţinut de promisiune: dacă ai
grijă să cultivi, vei avea ce culege.

Primăvara e vie! Simt că prind viaţă. Îmi
cresc aripi aşa cum cresc frunzele copacilor.
Totul e culoare, lumină. Primăvara aduce
căldura atât de mult aşteptată în zilele reci
de iarnă. Soarele îţi încălzeşte nu doar
trupul, ci şi sufletul. Mai multă energie în
atmosferă, energie care pentru unii se
transformă în astenie. Mirosul plăcut din
aer, ploaia care are un ritm diferit. Oamenii
îşi schimbă culorile veşmintelor pe care le
poartă, parcă pentru a veni în întâmpinarea
minunatei primăveri.

Modă, tendinţe, stil şi originalitate în
primăvara lui 2013
Am putea spune că moda a devenit un
reper destul de important în stilul nostru
de viaţă.Odată cu venirea primăverii,
este timpul pentru o curăţenie generală
în şifonier. Înainte de a pleca în căutarea
pieselor cheie, trebuie să fim la curent
cu noutăţile din modă. Ca în fiecare an,
designerii de renume îşi prezintă colecţiile
cu câteva luni înainte, lăsând astfel timp

tuturor celor interesaţi să-şi reînnoiască
garderoba. Toată atenţia s-a îndreptat în
ultima perioadă spre prezentările de modă
ale colecţiilor primavără-vară 2013.
Primăvara 2013 ne aduce în prim plan
o nouă gamă cromatică în materie de
vestimentaţie. Culorile pastelate au luat
cu asalt interiorul marilor case de modă,
cucerind podiumurile de prezentare ale
noilor colecţii primăvară-vară 2013. De la
roz pal la verde mentă, blue ciel şi galben
pal, vitrinele promovează noile colecţii.
Designerii au decis. Unele dintre cele
mai importante tendinţe din modă ce vor
guverna în primăvara 2013 sunt dungile,
carourile sau orice alte forme geometrice
care vă trec prin minte. Imprimeul
must-have în acest an va fi dat de dungi,
deoarece ele sunt cele care vor marca
anul, 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.
Pantalonii scurţi rămân pe podium; însă,
pentru cele care nu au picioarele de
model, pentru a purta pantaloni scurţi, pot
alege pentru primăvara lui 2013 să poarte
pantaloni tip bermude.
Pielea este mereu la moda, dar în noul
sezon se reinventează. Pentru primavară
lui 2013 creatorii propun o mulţime de
articole din piele, accentul fiind pus pe fuste,
pantaloni scurţi, veste, sacouri.
Dacă te-ai săturat de culorile puternice şi
vrei să încerci altceva, alb & negru e una
dintre tendinţele pentru primăvară lui 2013.
O ţinută monocromă poate arăta la fel de
bine ca una colorată.
O ţinută nu este completă fără accesorii,
aşa că, în această primăvară, ochelarii
statement sunt cei care vor face diferenţa!
Noile tendinţe evidenţiază fineţea,
femininitatea şi gingăşia!
OANA VĂCĂRUŞI
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// Primăvara este un bun prilej de a vă reînnoi garderoba (foto: www.stoltzimage.com)
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