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Tinerii şi
pericolul
drogurilor

Ele au reuşit
în televiziune.
Poţi şi tu!

Paul Păduraru
şi pasiunea
pentru dans
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Singur acasă
Povestea unui copil cu părinţi

plecaţi la muncă în străinătate
În România, între 82.000 de copii, potrivit autorităţilor, şi
170.000, conform estimărilor Fundaţiei Soros, sunt lăsaţi în
grija rudelor de către părinţii care pleacă pentru un loc de
muncă în Europa de Vest.
Eu am fost unul dintre aceşti copii. Când aveam 12 ani,
mama a plecat să muncească în străinătate, ducându-se
după tata, care deja lucra acolo.
M-am trezit transformată dintr-un copil într-o persoană care
trebuia să-şi asume îndatoriri de om mare, fiind nevoită să
renunţ la multe dintre bucuriile copilăriei.
E foarte uşor să îi judeci pe acei părinţi care îşi lasă acasă
copiii - fie cu bunicii, fie singuri - şi pleacă să muncească în
altă ţară. Pentru că niciun părinte nu îşi lasă copilul de
plăcere ca să plece să lucreze la sute sau mii de kilometri
distanţă de casă. Majoritatea părinţilor pleacă la lucru în
străinătate tocmai pentru a le asigura un trai şi un viitor mai
bun copiilor lor.
Nu am vrut să îi dezamăgesc pe părinţii mei şi probabil de
aceea am ales să învăţ, să merg la şcoală, să mă implic în
diferite activităţi extraşcolare, în primul rând pentru mine, iar
în al doilea rând pentru cei care mi-au dat viaţă.
ANDREEA BRÎNZEI

// Foto: wallpaperscraft.com

EDITORIAL

HYP NEWS cu miros de primăvară

ALEXANDRA DOGARU

De fiecare dată când mama îşi cumpăra reviste,
înainte să le răsfoiesc, mă opream asupra
editorialelor, le citeam şi absorbeam fotografiile
editorilor, pentru că mă umpleau de pozitivism. Îmi
spuneam mereu că trebuie să fie frumos să scrii
textul care cuprinde subiectele principale din revistă
sau ziar, dar niciodată nu mi-am închipuit cât de
greu poate fi să-i dai forma finală.
Luna aprilie mi-a oferit această şansă, de a zâmbi şi
de a mai trece în revistă încă un lucru pe care nu-l
realizasem şi la care doar visam: editorialul.
Frumuseţea jurnalismului constă în faptul că te
surprinde. Am gustat din dulcele radioului, din
efervescenţa presei online, din mirajul televiziunii.
E greu să începi o astfel de carieră, dar dacă faci
pasul acesta şi te pasionează, nu-ţi mai trebuie
nimic altceva, pentru că doza de viaţă ţi-o iei din

lucrul pe care-l iubeşti. În acest număr, Alexandra şi
Georgiana ne povestesc despre începuturile lor în
televiziune, în interviurile realizate de Mihaela
Grigoriţă.
Dar „pe sticlă“ se pune accentul pe imagine, iar
cutia plină de culori şi personaje cu forme apetisante
naşte în adolescente dorinţa de a semăna cu
vedetele care se perindă pe canapele vesele sau în
show-uri păcătoase. Tinerele sunt dispuse să facă
orice ca să arate ca ele, însă nu ţin cont de
consecinţele dietelor „minune“. Despre diete şi ce se
ascunde în spatele lor vă povesteşte Cerasela
Barlaboi în paginile publicaţiei noastre.
Într-o realitate dureroasă, copiii sunt abandonaţi şi
trăiesc pe străzi. În România anului 2013, 60.000 de
copii sunt lăsaţi în grija statului. Mulţi dintre ei sunt
viitorii tineri care devin dependeţi de droguri. Ei

ascund realitatea crudă într-o lume creată de ei, se
refugiază într-un univers care le poate aduce finalul
nefericit. Copiii şi lipsa de educaţie este un subiect
atins de Carmen Budeanu, iar despre pericolul
drogurilor şi un caz concret, veţi regăsi în paginile
HYP NEWS un articol semnat de Alina Chiper.
Dar lucrurile nu stau întotdeauna atât de rău, iar
dacă iubeşti arta şi frumosul te vei putea detaşa de
problemele cotidiene citind o carte sau vizionând un
film. Sau poate le vei face pe amândouă. Îţi
propunem un exerciţiu: citeşte un volum a cărei
acţiune a fost transpusă pe ecran şi vezi dacă
Bogdan Stoica are dreptate atunci când aduce în
lumina reflectoarelor cartea versus filmul.
Şi dacă vrei să ne critici sau să ne lauzi,
aşteptăm feedback-ul pe pagina noastră de
Facebook, care renaşte în aceaste zile la adresa
www.facebook.com/hypnews.
Vă doresc o lună frumoasă, chiar dacă ea se anunţă
a fi capricioasă, cu soare şi vânt, cu ploi şi miros de
pomi înfloriţi, pentru că exact aşa e şi viaţa: plină de
surprize!
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// Horia Brenciu (foto: www.tvmania.ro)

Horia Brenciu –
nebunia celor 40 de ani
Pe 28 martie, Horia Brenciu a susţinut al
doilea concert dintr-o serie la Sala Palatului.
7.000 de oameni s-au înghesuit grăbiţi la
unul dintre cele mai aşteptate show-uri
muzicale al primăverii.
Înainte de spectacol, un cronometru
inteligent a apărut pe ecranele amplasate
strategic şi a început un dialog cu publicul,
pentru a-I încălzi şi ţine în priză, în timp ce
secundele se scurgeau. Glumele acestui
cronometru s-au întins până la aluzii despre
relaţia lui Ştefan Bănică Jr. cu Andreea
Marin, culminand cu anunţul-farsă că, de
fapt, Horia Brenciu nu a mai putut ajunge
la concert şi o să cânte Fuego în locul lui,
moment în care întreaga sală a început să
fluiere.
Horia Brenciu a oferit un spectacol de sunet,
lumină şi culoare care s-a întins pe mai bine
de trei ore, timp în care publicul a aplaudat,
a urlat şi a dansat. Am văzut pe scenă un
artist complet, care a ştiut să facă o trecere
interesantă prin diferite stiluri muzicale.

de studenţii facultăţii sub îndrumarea
marilor actori ai ţării, dar şi modul în care se
desfăşoară orele de curs. În deschiderea
acestui eveniment a cântat trupa Vunk.
Evenimentul este realizat în fiecare an în
totalitate de studenţii facultăţii cu ajutorul
profesorilor.
ADRIANA RAGEA

Spectacol de poezie
la Hyperion
Pe 4 aprilie, studenţi şi masteranzi ai
Facultăţii de Arte a Universităţii Hyperion
din Bucureşti, specializarea Actorie, au
organizat alături de Institutul Cervantes un
spectacol de poezie după poeme de Ioana
Gruia, o poetă spaniolă de origine română.

Ioana Gruia este câştigătoarea premiului
„Andalucía de poesía joven“ în 2011, pentru
volumul „El sol en la fruta“. Din acest volum
fac parte şi poemele care au fost prezentate
în spectacol.
Recitările au fost însoţite de momente
muzicale cu mezzosoprana Cristina
Iordache-Iordachescu, profesor de canto la
Facultatea de Arte a Universităţii Hyperion,
şi tenorul Florin Ormenişan, acompaniaţi de
pianistul Alexandru Răileanu.

Pe 27 februarie, campania „vALLuntar“ a
ajuns la final. Bilanţul a fost peste aşteptările
editurii. S-au scris 522 de recenzii şi s-au
adunat 10.607 de comentarii, ceea ce
înseamnă 632 de copaci de plantat .
În jur de 200 de puieţi au fost livraţi către
bloggerii care au ales să planteze singuri
copacii obţinuţi prin recenzii şi comentarii.
Restul de puieţi au fost plantaţi de Grupul
Editorial ALL împreună cu o echipă de
voluntari, pe 6 aprilie, la Snagov.

COSMINA ALBUŞI

IOANA CIMPOERU

Un nou album
Proconsul

Acoustic Live Music
la Cafe Antipa

Trupa Proconsul şi-a lansat pe 3 aprilie noul
album, intitulat „No Matter What“ . Lansarea
mult aşteptatului album a avut loc în Garajul
Europa FM, în faţa a 200 de fani. Primul
extras pe single de pe acest album îi are ca
invitaţi pe cei din trupa El Proyecto.
Proconsul este o formaţie de muzică
pop-rock înfinţată în 1999 şi este prima
trupă din Romania care a câştigat trofeul
„Cerbul de Aur“.
În cei 14 ani de activitate, cei de la
Proconsul au lansat 9 albume, au avut
numeroase apariţii la radio şi TV şi au
susţinut concerte în toată ţara.

În fiecare joi, începând cu ora 20, la Cafe
Antipa din incinta Muzeului Naţional
de Istorie Naturală „Grigore Antipa“, se
organizează seara de Acoustic Live Music.
Într-un mediu cald şi primitor, sunteţi invitaţi
să vă relaxaţi în atmosfera creată de vocea
Anamariei Maranda şi chitara lui Constantin
Neculae.

LIVIU TĂNĂSOIU

Editura ALL ajută la
împădurirea României
Pe 4 februarie s-a dat startul campaniei
online „Mai multe cărţi, mai multe şanse“,
prin care Grupul Editorial ALL, cu sprijinul
Romsilva, şi-a propus să încurajeze lectura
şi voluntariatul.
Fiecare blogger participant în campanie a
trebuit să aleagă două dintre cărţile puse
gratuit la dispoziţia sa de către editură şi
să scrie o recenzie pe blogul personal. 15
comentarii strânse la recenzia publicată a
însemnat un copac plantat.
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Zilele uşilor deschise
la UNATC
În perioada 4-7 aprilie a avut loc un
adevărat maraton de spectacole şi lecţii
de improvizaţie, susţinute de studenţii
Facultăţii de Actorie şi Coregrafie din
cadrul UNATC. Evenimentul a fost adresat
celor care doresc să devină studenţi ai
acestei facultăţi, dar şi tuturor persoanelor
pasionate de teatru şi film. Cei interesaţi
au putut urmări piese de teatru realizate

DANUSIA ROBU

// Echipa „vALLuntar“ (foto: laurafrunza.com)

Corectură:
Carmen Târşănoagă
Tehnoredactare:
Alexandru Bera
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Tinerii şi pericolul drogurilor
În ultimii ani se vorbeşte tot mai mult despre droguri şi efectele lor. Din ce în ce mai mulţi
tineri se droghează de la vârste foarte fragede, ceea ce este un lucru destul de îngrijorător.
cererii de droguri ilegale. În Bucureşti, 90%
dintre cei care consumă aceste stupefiante
sunt bolnavi de hipatita C sau HIV. Valentin
Simionov, membru al Romanian Harm
Reduction Network, a declarat că şi rata de
injectare a crescut. Îngrijorător este şi faptul
că în ultimii 2 ani numărul de cazuri de HIV
în rândul toxicomanilor a ajuns la 360, în
timp ce în anii 2007-2010 numărul lor era
de 30.

// Foto: www.itsalljunk.net
Ce sunt drogurile? Drogurile sunt substanţe
solide, lichide sau gazoase a căror folosinţă
se transformă în obicei şi care afecteză
direct creierul şi sistemul nervos, schimbă
gândirea, starea de conştienţă şi imaginea
asupra realităţii înconjurătoare. Ele sunt
folosite la petreceri, în cluburi sau chiar în
scara sau la colţul blocului.
De ce se droghează tinerii? Motivele sunt
nenumărate: curiozitatea, anturajul, mândria
sau pur şi simplu ideea de a încerca ceva
„cool“. Cel mai rău este faptul că, de multe
ori, nici medicii nu au ce face în această
privinţă, spunând că îi vindecă pe moment,
dar că cei mai mulţi se apucă iar.
Mulţi dintre tinerii care consumă droguri
spun că nu vor deveni dependenţi, lăsânduse păcăliţi de celebra replică „pentru prima
şi ultima dată“. Unii ajung să se drogheze
din deznădejde, din neînţelegeri sau din
singurătate. De multe ori o parte din vină o
au părinţii care nu comunică cu propiii copii,

dându-le prea multă libertate sau prea mulţi
bani pe mână.
După un studiu amănunţit făcut de Centrul
Internaţional Antidrog în 2007 a rezultat
faptul că o zecime dintre elevii de liceu şi
un sfert dintre studenţi au consumat cel
puţin o dată droguri. În România, consumul
de droguri cel mai mare se înregistrează
în mediul urban, mai ales în Bucureşti şi în
judeţele Timiş, Cluj, Iaşi, Constanţa, Braşov
şi Bihor. Studiul arată că cele mai multe
stupefiante sintetice sunt utilizate mai ales
în Transilvania, iar în Capitală heroina.
România se plasează în ultimele 10 state
europene la consumul de droguri, cu 8
procente sub media europeană înregistrată.
Cele mai mari capturi au fost făcute în 2005
- 900 kg, în 2006 – 1.200 kg, iar în 2007
– 2.200 kg.
Potrivit Mediafax, criza economică are un
impact major asupra pieţei drogurilor, dar
nu în sens bun: ea stimulează creşterea

Campanie împotriva drogurilor
Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a lansat
pe 7 aprilie campania „Sportul contra
droguri“, având ca scop promovarea
sănătăţii fizice şi combaterea consumului de
stupefiante.
Evenimentul a constat în practicarea
de activităţi sportive în ziua respectivă,
dată care coincide şi cu Ziua Mondială a
Sănătăţii.
Sub sloganul „Fă sport şi arată că-ţi pasă
de sănătatea ta şi a celor din jur“, mii

de oameni din toată ţara au participat la
eveniment şi au practicat diverse sporturi.
Cotidianul „România liberă“ relatează
că cifra celor implicaţi a depăşit 30.000
şi că se intenţionează intrarea în Cartea
Recordurilor cu cea mai mare manifestare
sportivă a voluntarilor.
Scopul campaniei a fost promovarea
sportului ca alternativă pentru sănătatea
fizică şi psihică a tinerilor. Printre obiective

În anul 2008, în Bucureşti a fost făcută o
campanie numită „100% Risc Droguri“,
iniţiată de trupa de actori ai Asociaţiei
Transcena. Piesa „Opţiune: Acces la
succes“ porneşte de la cazuri reale, precum
cel al lui Mihai, un tânăr care de mai mulţi
ani se zbate să scape de dependenţa de
droguri. Tânărul fotbalist a încercat pentru
prima dată heroina la vârsta de 18 ani, după
un accident la picior. El spune că anturajul
a fost cel care l-a împins să facă măcar
o dată un joint. „Dacă nu mă accidentam
şi îmi vedeam în continuare de fotbal, nu
ajungeam până aici“, spune Mihai. Ca în
multe dintre cazuri, prima dată a fost mai
greu, după au urmat mai multe zile cu
jointuri, până a ajuns la dependenţă, uitând
de visul de a deveni un sportiv faimos.
Acum nici măcar banii de buzunar nu îi mai
ajungeau, ceea ce l-a împins la furt: de la
roţile de la maşini până la telefoane mobile.
Cum era de aşteptat, nu s-a mulţumit doar
cu prafuri şi a ajuns şi la seringă. „Dacă
nu iei doza, ai o stare de nervozitate, nu
ai chef de nimic, îţi lăcrimează ochii, ai
dureri de oase.“ La scurt timp, Mihai a ajuns
şi furnizor, cu toate că îi era foarte frică
să nu fie închis, însă ideea de a câştiga
mii de euro nu-i dădea pace. Mihai a fost
de mai multe ori internat la un spital de
dezintoxicare, unde a stat 21 de zile pline
de chin fizic şi psihic, dar acest lucru nu l-a
ajutat prea tare, pentru că tot mai trăgea din
când în când, cu toate că nu dorea să îşi
mai dezamăgească familia.
Pentru cei mai mulţi drogurile sunt un
refugiu, susţinând că le dau o stare mai
bună, sunt mai veseli, îi fac să uite de toate
problemele acumulate. Din nefericire, acest
refugiu poate avea un final trist,
ajungându-se până la moarte.
ALINA CHIPER

INFO

Târg de joburi
şi practică la
Universitatea
Hyperion
În perioada 15-20aprilie,
în Universitatea Hyperion
se desfăşoară târgul de
joburi şi practică – ediţia de
primăvară.
Prima zi de târg va fi
deschisă de eJobs.ro cu un
workshop începând cu ora
14:00, dar şi alte companii,
cum ar fi JobTrust, le vor
sta la dispoziţie studenţilor
interesaţi să îşi găsească un
job sau un loc de practică.
Pe 16 aprilie, reprezentanţii
Orange România vor
ţine un workshop despre
dezvoltarea carierei.
Pe 17 şi 18 aprilie, companii
precum Valoris Center,
Humangest, UPA Solutions,
Pro Credit Bank, Asociaţia
Brokerilor, Zentiva, Penny,
Ingenio, Integra, dar şi
altele vă vor sta la dispoziţie
la parterul corpului B al
Universităţii Hyperion. Dacă
vreţi să aplicaţi pentru
un job, nu vă uitaţi acasă
cartea de identitate, CV-ul şi
întrebările!
Invitaţia la târg se
adresează atât studenţilor
Universităţii Hyperion din
Bucureşti, cât şi studenţilor
de la alte universităţi.
Programul integral al
târgului de joburi şi practică
îl găsiţi pe site-ul oficial
al Biroului de Presă al
Universităţii Hyperion,
www.bpuh.hyperion.ro.
ALEXANDRA DOGARU

// Foto: www.hyperion.ro

s-au numărat şi tratarea şi reinserţia
unui număr de cel puţin 30 de persoane
consumatoare de droguri; conştientizarea
importanţei unui comportament adecvat
pentru sănătatea fizică şi psihică;
dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor
favorabile sănătăţii prin metode de
promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru
sănătate; implicarea societăţii civile
(asociaţii, fundaţii) ca partener în derularea
programelor specifice informării şi prevenirii
consumului de droguri.
SIMONA NIŢU

// Foto: Facebook

4

11 APRILIE 2013 // NR. 15 // HYP NEWS

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

Cât de greu e să începi
ALEXANDRA GRIGORIŢĂ:

„La finalul zilei sunt mulţumită de ceea ce fac“
ori trebuie să scrii ce ţi se cere, chiar dacă nu îţi place
sau nu eşti de acord cu subiectul respectiv. Uneori sunt
zile atât de aglomerate încât nu faci altceva decât să
monitorizezi discursuri, emisiuni, ca să îi ajuţi pe colegii
de la politic, eveniment sau altă secţie. În final, însă,
faci parte din echipă şi contribui la rezultatul final. Per
total, însă, e o meserie frumoasă.
HYP NEWS: Ai avut vreodată tendinţa de a
renunţa?
ALEXANDRA GRIGORIŢĂ: O singură dată m-am
gândit că poate nu sunt potrivită să lucrez într-o
televiziune şi că ar trebui să mă întorc în radio, unde
ştiam cum merg lucrurile. Se întâmpla în primele
săptămâni de muncă la Realitatea, când aveam o zi
mai proastă. Gândul a trecut repede din fericire şi
mi-am dat seama că trebuie doar să îmi acord un pic
de timp să mă acomodez cu noul job, noul colectiv.
HYP NEWS: Munca pe care o desfăşori în redacţia
postului TV îţi oferă satisfacţii?
ALEXANDRA GRIGORIŢĂ: La finalul zilei sunt
mulţumită de ceea ce fac. Deci, da, munca pe care o
fac la Realitatea TV îmi oferă satisfacţii.
HYP NEWS: Colectivul redacţiei este unul plăcut şi
care să te facă să munceşti cu drag?
ALEXANDRA GRIGORIŢĂ: Nu ştiu cum e în alte
redacţii, însă la Realitatea este un colectiv foarte
frumos. Este un mediu plăcut în care să lucrezi, toată
lumea colaborează, oamenii se ajută unii pe alţii. Se
leagă prietenii de durată.
// Foto: arhiva personală a Alexandrei Grigoriţă
HYP NEWS: În urma absolvirii facultăţii şi obţinerii
diplomei de master, care a fost primul pas spre a te
îndrepta către un loc de muncă?
ALEXANDRA GRIGORIŢĂ: Am început să lucrez încă
din primul an de facultate la postul de radio Bucureşti
FM, astfel că, în momentul terminării facultăţii, nu am
fost nevoită să îmi caut de lucru. La primul job am
ajuns prin intermediul facultăţii, printr-un program de
practică.
HYP NEWS: Te-ai fi gândit vreodată să ajungi să
lucrezi în televiziune?
ALEXANDRA GRIGORIŢĂ: Încă din clasa a VIII-a
mi-am dorit să devin jurnalist şi să lucrez în domeniu,
astfel că nu aveam o idee anume despre ce aş vrea să
fac. Ştiam doar că vreau să lucrez în presă, fie că eram
redactor sau reporter, nu conta foarte mult. Important
era să lucrez în mass-media. Mi-am dorit mereu să
lucrez în televiziune, însă odată ce am ajuns să lucrez
la radio, mi s-a părut un pic cam greu să fac tranziţia
de la radio la TV. Am făcut apoi practică la TVR şi
mi-am dat seama că nu e chiar atât de greu, având în
vedere că noţiunile de bază le aveam deja. Trebuia
doar să îmi doresc din nou să lucrez în televiziune.
HYP NEWS: Învăţăturile din cadrul facultăţii au stat
şi încă mai stau la baza muncii tale?
ALEXANDRA GRIGORIŢĂ: De câte ori trebuie să fac
o ştire un pic mai complicată mă gândesc la ce m-au
învăţat profesorii în facultate: o ştire trebuie să fie

înţeleasă de toată lumea, inclusiv de bunica de la ţară.
Deci pot spune că învăţăturile din anii de facultate le
am mereu în minte şi le pun în aplicare de fiecare dată.
HYP NEWS: Care au fost etapele care te-au adus
în faţa faptului împlinit, acela de a lucra ca
redactor pentru un post de televiziune ca
Realitatea TV?
ALEXANDRA GRIGORIŢĂ: Am ajuns să lucrez la
Realitatea TV printr-o conjunctură. Postul respectiv
se rupsese în două şi aveau nevoie de oameni.
Cunoşteam câteva persoane care lucrau acolo şi
mi-au spus că e nevoie de redactori, reporteri, editori
de voce. Aşa că am trimis un CV pentru postul de
voiceover. Am ajuns, însă, redactor.
HYP NEWS: Cum ţi s-au părut primele zile de
muncă?
ALEXANDRA GRIGORIŢĂ: Primele zile în redacţia
unei televiziuni de ştiri mi s-au părut grele. Nu eram
încă obişnuită cu munca de televiziune, cu ritmul alert,
cu termenii folosiţi. Dar cu ajutorul colegilor m-am
obişnuit.
HYP NEWS: Muncind aici de aproape un an, te
regăseşti în ceea ce faci? Simţi că este ceea ce ţi-a
plăcut mereu să faci?
ALEXANDRA GRIGORIŢĂ: Sunt momente şi
momente. Îmi place ceea ce fac, însă, ca redactor, nu
poţi scrie doar despre subiecte care îţi plac. De multe

HYP NEWS: Acum, că eşti familiarizată cu tot ceea
ce presupune redacţia unui post TV, crezi că pe
lângă funcţia de redactor poţi face şi altceva?
ALEXANDRA GRIGORIŢĂ: Cred că, atâta timp cât
îţi doreşti ceva, poţi să fii orice, mai ales într-un mediu
unde ai mai mereu oportunităţi de promovare. Trebuie
doar să ai curajul să spui ce vrei şi apoi să munceşti
din greu pentru ceea ce vrei, ca să dovedeşti că eşti
omul potrivit.
HYP NEWS: Vei rămâne axată doar pe televiziune
sau vei încerca şi alte medii de informare?
ALEXANDRA GRIGORIŢĂ: Televiziunea e frumoasă
şi sper să lucrez mult timp în acest mediu. Dacă aş
avea, însă, oportunitatea să mă întorc în radio aş
face-o. Măcar să îmi aduc aminte cum era.
HYP NEWS: Te vezi în postura de realizator TV,
având propria emisiune? Ce domeniu te-ar încânta
să abordezi într-o emisiune televizată?
ALEXANDRA GRIGORIŢĂ: M-aş vedea în postura de
realizator, dar după multă muncă. Cum se zice, mai am
de mâncat o pâine până acolo. Nu ştiu pe ce domeniu
m-aş axa, însă nu ar fi politică, pentru că lumea e deja
sătulă de acest domeniu.
HYP NEWS: Cum vezi lumea în momentul de faţă,
fiind la curent cu tot ce se întâmplă?
ALEXANDRA GRIGORIŢĂ: Văd o lume cu probleme,
oameni mult prea compleşiţi de griji ca să se mai
bucure de ceva. Cred că de vină pentru asta e şi
presa, care e mult prea preocupată să arate doar
lucrurile rele. Mai sunt, ce-i drept, şi mici excepţii.
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să lucrezi în televiziune?
GEORGIANA PAULICĂ:

„Lumea din spatele ecranului trăieşte într-o continuă tensiune“
HYP NEWS: Ce anume îţi inspiră toate „trucurile“
pe care televiziunea le ascunde?
GEORGIANA PAULICĂ: Toate „trucurile“ televiziunii
mă duc cu gândul la faptul că, dacă vrei să ai de-a face
cu acest domeniu şi să şi rezişti, trebuie să îţi placă,
dar ai nevoie de multă răbdare şi nervi de oţel.
HYP NEWS: De mici, cu toţii avem dorinţe. Tu ce ai
visat să devii?
GEORGIANA PAULICĂ: Mi-am dorit să fiu pilot de
aeronave. Tata este aviator şi mi-am dorit să urmez
această cale, însă cursul vieţii s-a schimbat. Cu timpul,
am ajuns să am alte dorinţe şi iată-mă cum studiez
două domenii total diferite în paralel, Sociologia şi
Asistenţa Socială versus Jurnalismul.
HYP NEWS: Consideri că poţi munci şi în alte medii
de informare? Îţi poate oferi plăcere să lucrezi la
radio sau într-o redacţie din presa scrisă?
GEORGIANA PAULICĂ: La radio mi-ar plăcea să
lucrez, şi în publicitate mi-ar plăcea foarte mult, însă
într-o redacţie de presă scrisă chiar nu ştiu. Dacă aş
ajunge acolo de nevoie, aş face cumva să-mi placă în
orice caz. O să-mi placă oriunde ajung să muncesc. Ai
de învăţat din toate experienţele .

// Foto: arhiva personală a Georgianei Paulică
HYP NEWS: Cu toate că te afli în primul an în
cadrul Facultăţii de Jurnalism, ai reuşit să ajungi
să lucrezi pentru Pro TV. Când ai făcut primul pas
spre angajare?
GEORGIANA PAULICĂ: Cu toate că sunt în
anul I la Jurnalism, am mai absolvit o facultate, în
cadrul Universităţii din Bucureşti. De asemenea,
urmez în paralel cu Jurnalismul la Hyperion şi
un program de master tot la Universitatea din
Bucureşti. Primul meu loc de muncă a fost la un
call center. Probabil genul de prim loc de muncă
prin care trece toată lumea. Spre norocul meu, am
avut oportunitatea de a lucra pentru producţia unei
emisiuni internaţionale, mai exact Masterchef. Jobul
l-am primit ca urmare a faptului că era nevoie rapid
de o persoană, iar eu am fost disponibilă şi potrivită
cerinţelor. Şi nu, nu am gătit nimic în cadrul acelei
emisiuni!
HYP NEWS: Ce a reprezentat pentru tine postul la
care aspirai?
GEORGIANA PAULICĂ: Jobul pe care urma să-l
ocup a reprezentat în primul rând o provocare, pentru
că nu mai lucrasem vreodată în acest domeniu. În al
doilea rând, a reprezentat o plăcere, datorită echipei
de producţie, iar în al treilea rând oboseala cronică!
Aş repeta oricând experienţa şi probabil o să se şi
întâmple, în producţia unei alte emisiuni. Sezonul
doi de Masterchef l-am ratat din cauza sesiunilor de
examene de la cele două facultăţi.

HYP NEWS: Ai avut momente în care ai fi vrut să
renunţi?
GEORGIANA PAULICĂ: N-am renunţat niciodată la
nimic din ce am început din proprie iniţiativă, pentru
că sunt ambiţioasă şi consider că este o ruşine faţă de
mine însămi să fac asta.
HYP NEWS: Cum ai văzut televiziunea până
în momentul în care ai ajuns să cunoşti unele
elemente din spatele ei?
GEORGIANA PAULICĂ: Legat de televiziune, mă
fascinează ce se întâmplă în spatele ecranelor.
Niciodată nu mi-am dorit să apar pe sticlă, însă am fost
mereu curioasă ce se întâmplă dincolo de ea. Mi-am
dorit să urmez Jurnalismul de la finalul liceului. Au
existat anumite impedimente care m-au încetinit, dar
nu împiedicat. Faptul că am ajuns să lucrez în domeniu
a fost o confirmare, nicidecum o bază. Baza exista
dinainte şi, ca să fiu sinceră, în prezent visul meu cel
mai mare nu e să lucrez în producţie de televiziune
până la sfârşitul vieţii. Am mai multe vise şi probabil o
să le iau la rând.
HYP NEWS: Atunci când te afli la locul de
muncă te gândeşti vreodată că este pasul spre
independenţă?
GEORGIANA PAULICĂ: Mă gândesc la pasul către
independenţă atunci când iau salariul şi am impresia
că pot să fac multe lucruri, dar după două zile îmi
trece!

HYP NEWS: Se spun multe despre oamenii
din televiziune. Tu cum vezi lumea din spatele
ecranului, pe care ceilalţi nu o pot percepe?
GEORGIANA PAULICĂ: Se spun multe despre
oameni în general. Ar trebui să nu se mai spună în
necunoştinţă de cauză. Lumea din spatele ecranului
ar putea fi uşor percepută dacă s-ar dori. Este foarte
uşor de judecat orice greşeală de acasă, de pe fotoliu,
şi probabil facem asta cu toţii involuntar. Lumea din
spatele ecranului trăieşte într-o continuă tensiune.
HYP NEWS: Odată cu finalizarea facultăţii şi a unui
master, crezi că vei avea şansa să ai la un moment
dat propria ta emisiune TV?
GEORGIANA PAULICĂ: Odată cu finalizarea studiilor,
niciodată nu ştii unde se ajunge. Mai în glumă, mai în
serios, viaţa e imprevizibilă. Totuşi, mi-ar plăcea să
produc o emisiune, în niciun caz s-o moderez.
HYP NEWS: Ce subiecte şi ce invitaţi ar putea
umple şi reprezenta o posibilă emisiune?
GEORGIANA PAULICĂ: Emisiunea mea probabil
ar aborda în mare parte teme şi probleme sociale.
Mi-ar plăcea totuşi să produc şi o emisiune reality, de
divertisment.
HYP NEWS: În prezent, prin natura locului tău de
muncă, cum percepi lumea şi ce ai încerca să faci
pentru o schimbare?
GEORGIANA PAULICĂ: Nu ştiu dacă prin prisma
locului de muncă aş încerca să schimb lumea. Mai
degrabă întotdeauna aş încerca să evoluez în bine, să
mă adaptez eu la lume şi la toate tipurile de oameni.
Lumea este imposibil de schimbat şi nu sunt atât de
naivă încât să-mi închipui că voi putea s-o schimb,
indiferent unde muncesc. Putem promova nişte idei,
fiecare, în funcţie de mediul în care trăim sau lucrăm,
însă atât.
Interviuri realizate de MIHAELA GRIGORIŢĂ

6

11 APRILIE 2013 // NR. 15 // HYP NEWS

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

Singur acasă

Povestea unui copil cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate
Un copil are nevoie de prezenţa părinţilor în viaţa lui. Nimic nu îl poate face mai fericit decât un sărut părintesc.
Deşi nerostită, el are nevoie de acea căldură sufletească pe care doar un părinte i-o poate oferi.
Mă întreb dacă aceste femei, gata să
judece pe oricine, înţeleg cu adevărat ce
se întâmplă. Pentru ca niciun părinte nu
îşi lasă copilul de plăcere ca să plece să
muncească la sute sau mii de kilometri
distanţă de casă. Majoritatea părinţilor
pleacă la lucru în străinătate tocmai pentru a
le asigura un trai şi un viitor mai bun copiilor
lor. E dureros să nu îi poţi oferi copilului tău
o îmbrăţişare sau să nu te poţi bucura de
el, dar e şi mai dureros când copilul tău îţi
cere diferite lucruri, cele mai multe de strictă
trebuinţă, iar tu, ca părinte, nu ai cum să-i
îndeplineşti nici cele mai simple dorinţe.
E atroce când propriul tău copil îţi
reproşează că ceilalţi colegi sau prieteni au
unele lucruri, iar el nu. E uşor de judecat din
exterior, dar tu, ca părinte implicat în situaţia
asta, te simţi ultimul om şi eşti obligat să
pleci la lucru în altă parte pentru a-i oferi
copilului tău un trai decent.

Câţi copii locuiesc
fără părinţi?

// Foto: gabriellelouisedesign.blogspot.ro
Mulţi copii nu ştiu ce înseamnă să îţi
vezi părinţii o dată pe an şi pe mulţi îi
poţi auzi spunând: „Ce mi-aş dori să
locuiesc singur!“. De cele mai multe ori, cu
experienţa mea de copil care locuia singur,
încercam să le explic adolescenţilor că nimic
în lumea asta nu poate înlocui dragostea şi
prezenţa celor care ţi-au dat viaţă.
Cred că nici Turnul Eiffel nu poate
compensa absenţa părinţilor. Din momentul
în care unul dintre părinţi pleacă la muncă
în străinătate, viaţa unui copil se schimbă
radical.

Ce simte un copil
când rămâne singur?
E greu să te vezi singur acasă şi să te poţi
bucura de acest lucru. Asta mi s-a întâmplat
la vârsta de 12 ani. Era ora 6 dimineaţa,
când mama m-a trezit şi mi-a spus că a
sosit clipa să plece. Nu îmi era necunoscută
această situaţie. Ştiam că pleacă în
străinătate la tatăl meu, care lucra acolo
de ceva timp. Dar când am deschis ochii
şi am văzut bagajele la uşă, m-a cuprins
un sentiment greu de explicat. Încercam
să nu plâng, deoarece eram conştientă că
acest lucru ar fi făcut-o pe mama să sufere
şi mai mult. Mai erau doar câteva minute
până la plecarea autocarului. Mă uitam în
jurul meu şi nu puteam să cred câţi copii
plâng şi cât de încărcată putea fi atmosfera
din jurul unui autocar care se pregătea
să se îndrepte spre acea „tristă şi urâtă

străinătate“.
Încercam să îmi dau putere singură, dar
în momentul când mama a pus piciorul pe
treapta autocarului, m-a cuprins un val de
lacrimi pe care nu le mai puteam controla.
Când maşina s-a pus în mişcare, am crezut
că durerea sufletească mă va face să mă
prăbuşesc. Vedeam cum mama stătea cu
mâinile pe geam ca să îmi dăruiască până
în ultima clipă acea mângâiere de care
aveam nevoie.
Era atât de mare suferinţa, încât, deşi în
jurul meu erau foarte mulţi oameni, eu
nu puteam să le remarc prezenţa. Era o
nălucire care avea să devină apoi realitatea
de zi cu zi.

De ce pleacă părinţii la
muncă în străinătate?
E foarte uşor să îi judeci pe acei părinţi
care îşi lasă acasă copiii - fie cu bunicii, fie
singuri - şi pleacă să muncească în altă
ţară. De multe ori, unele femei care sunt
şi ele mame la rândul lor se întreabă dacă
acele fiinţe care îşi lasă copiii sunt „lipsite
de suflet“. Sau încearcă, pur şi simplu, să-i
rănească o dată în plus pe copiii acelor
femei „lipsite de suflet“, cu toate că ele
sunt conştiente de faptul că orice mamă,
oricât de rea ar fi, îşi iubeşte copilul. Dar
aceste femei nu vor decât să sublinieze
cât de „norocoşi“ sunt copiii lor că le au
ca mame, ba mai mult, vor să arate cât de
responsabile sunt faţă de copiii lor.

În ţara noastră, aproximativ 2.500 de minori
sunt plasaţi în „cămine de tip familial“,
potrivit datelor Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC).
Este vorba de cămine gestionate de
instituţiile locale, unde personalul încearcă
să facă totul ca într-o familie: mesele,
temele, zilele de naştere, plimbările.
Legăturile care se creează în aceste
instituţii sunt atât de puternice încât, uneori,
copiii le spun educatoarelor „mama“.
De asemenea, între 82.000 de copii, potrivit
autorităţilor române, şi 170.000, conform
estimărilor Fundaţiei Soros, sunt lăsaţi în
grija rudelor de către părinţii care pleacă
pentru un loc de muncă în Europa de Vest,
cel mai adesea în Italia şi Spania.

Ce face un copil
singur acasă?
E simplu şi frumos să fii copil! Fiecare
persoană îţi spune să profiţi de acei ani şi
să îţi trăieşti copilăria. Dar aceasta este o
etapă a vieţii pe care copiii cu părinţii în
străinătate o trăiesc altfel. Un copil care
locuieşte fără părinţi are alte preocupări.
De nenumărate ori, eram judecată că
nu ieşeam la joacă, dar niciun copil nu
înţelegea că, pe lângă jocurile de copii,
eu eram nevoită să practic „jocuri“ de-ale
oamenilor mari. Mă durea sufletul când
vedeam că majoritatea copiilor se jucau, iar
eu trebuia să gătesc sau să fac alte lucruri
pe care înainte le făcea mama. Având alte
arii de preocupare, aveam griji şi îmi era
foarte greu să mă adaptez într-un cerc de
copii. La un moment dat, am început să mă
înţeleg foarte bine cu adulţii şi majoritatea
acestora erau uimiţi de felul cum gândeam.
Grijile, suferinţa şi singurătatea au

transformat copilul fraged din mine într-o
persoană matură. Chiar dacă aveam doar
12 ani, femeile îmi spuneau că am ajuns să
gândesc ca un om mare.
De obicei, când un copil rămâne singur, are
două variante: fie alege să străbată o cale
normală a vieţii, fie alege să se drogheze
sau să-şi găsească alte preocupări la fel de
periculoase.
De când eram mică, mama îmi tot repeta
că trebuie să învăţ din greşelile celorlalţi.
Sincer, nu înţelegem ce treabă au greşelile
altora cu viaţa mea. La un moment dat,
părinţii unei colege de clasă au plecat la
muncă în Spania şi, la doar câteva zile,
acestă fată a devenit o altă persoană.
A început să lipsească de la şcoală cu
săptămânile şi nu le mai răspundea
părinţilor la telefon. Disperaţi, părinţii fetei
au dat-o dispărută. La doar câteva zile,
poliţia a găsit-o, iar părinţii au fost nevoiţi să
se întoarcă în ţară. Când au ajuns acasă,
nu şi-au mai recunoscut propriul copil. În
vârstă de 14 ani, Mădălina alesese să se
prostitueze.
Abia atunci am înţeles cuvintele mamei şi
cât de important este ca un copil să înveţe
din greşelile celorlalţi.

Departe la propriu,
aproape la figurat
Chiar dacă m-au despărţit 5.000 de kilometri
de mama, mereu am simţit-o aproape. Ea
a fost singura persoană care mi-a dat forţă
să trec peste orice problemă. Pentru mine,
cuvintele mamei de rămas bun, „când vei
cădea eu voi fi în spatele tău să te ridic“,
au reprezentat şi reprezintă acea dragoste
părintească care mă însoţeşte oriunde şi
oricând. Cred că mult mai dureros este
pentru un copil să ştie că mama lui e lângă
el fizic, dar să nu o simtă niciodată aproape.
Mama a fost mereu lângă mine şi, de când
a plecat, am luptat ca această iubire şi
prietenie cu ea să nu se rupă.
În zile precum 8 martie, mă simţeam cel
mai singur copil din lume. Eram atât de
tristă, atât de supărată că mama nu este
lângă mine, încât singurul refugiul pe care
mi-l găseam era plânsul. De 8 martie, dorul
şi lacrimile îmi ţineau companie. Aş fi vrut
să-i dau un buchet de flori, să o îmbrăţişez
şi, în acele momente, repetam la nesfârşit
cuvintele „îmi este dor“, „îmi este dor“...
Niciodată nu am vrut să îi dezamăgesc pe
părinţii mei şi probabil de aceea am ales
să învăţ, să merg la şcoală, să mă implic în
diferite activităţi extraşcolare, în primul rând
pentru mine, iar în al doilea rând pentru cei
care mi-au dat viaţă.
Având aceste principii de „femeie matură“,
cum spune o colegă, am reuşit să-i fac pe
ai mei să zâmbească şi să fie mândri de
copilul lor.
ANDREEA BRÎNZEI
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Micuţii abandonaţi
şi lipsa de educaţie
Pe stradă sau în mijloacele de transport în comun, suntem deranjaţi uneori de mirosurile neplăcute sau de comportamentul
nepotrivit al anumitor copii sau adolescenţi. Începem să criticăm, să arătam cu degetul spre aceste persoane, fără a şti de
unde provin şi în ce împrejurări au ajuns aşa.
Dacă stăm şi ne gândim, sămânţa acestei
probleme este lipsa educaţie.
De exemplu, o femeie care provine
dintr-o familie dezbinată, căreia părinţii nu
i-au oferit o educaţie corespunzătoare, riscă
să întâlnească un bărbat care îşi va bate joc
de ea, îi va face un copil şi o va abandona.
Din cauza lipsei posibilităţilor, femeia îşi va
părăsi copilul.

// Foto: Getty Images
Problema copiilor abandonaţi cu care
ne confruntăm în ziua de azi este una
mai veche şi a început deja să facă parte

din viaţa noastră. Sigur că ea ar putea fi
rezolvată dacă am fi mai buni, mai inimoşi
şi, cel mai important, educaţi.

Aceasta este o situaţie destul de tristă
în ţara noastră. Mulţi copii sunt abandonaţi
în spitale sau cămine şi, ce e mai rău,
sunt lăsaţi de izbelişte încă din prima zi de
viaţă. Cei care ar trebui să aibă grijă de ei
nu o fac şi au un comportament indiferent
faţă de ei. Uneori, doctorii care ar trebui
să fie ca nişte părinţi nu le fac controalele
necesare, gândind că, atât timp cât aceştia
nu au părinţi, nu există nimeni care să-i
tragă la răspundere.
Pentru a scapă de copiii abandonaţi,
spitalele îi trimit în centre de deplasament,
un alt pas chinuitor şi trist pentru micuţi.
Nici acolo nu este o viaţă roz pentru copiii
nimănui. Dacă nu primesc o educaţie

Copiii străzii
Copiii străzii continuă să fie discriminaţi de către autorităţi
precum poliţia, şcoala şi sistemul de sănătate.
Mulţi copii ai străzii nu au fost niciodată la şcoală
şi sunt analfabeţi.
În România, fenomenul „copiii străzii“
persistă, cu toate că suntem membri ai
Uniunii Europene încă din 2007. Există însă
ONG-uri care se ocupă cu aceste cazuri
sociale, dar, de cele mai multe ori, copiii
refuză să fie ajutaţi, spunând că strada le
poate aduce aduce câştiguri neaşteptate.
Aceşti copii fac parte, în cele mai multe
cazuri, din familii dezorganizate ori sunt
orfani. Unii dintre ei susţin că le place viaţa
pe stradă, aceştia neştiind la ce pericole
sunt expuşi. Ei preferă viaţa pe stradă
pentru că în familie sunt abuzaţi, maltrataţi
şi înfometaţi. Pe stradă, prin cerşit, ei scapă
de condiţiile precare de acasă, dar nici acolo
nu sunt în siguranţă, pentru că, de cele mai
multe ori, se izbesc de răutatea altor oameni
care îi resping sau îi agresează, fără a le da
o mână de ajutor.
În încercarea de a-şi crea căminul mult
visat, ei ajung să-şi întemeieze o familie,
acest lucru atrăgând după sine creşterea
considerabilă a numărului persoanelor care
trăiesc pe stradă. Partea cea mai neagră a
acestui fenomen este că aceştia ajung să

fie exploataţi pe piaţa muncii la negru, ei
fiind puşi la activităţi neadecvate vârstei lor,
deoarece sunt dispuşi să lucreze pe bani
puţini.
Din pricina condiţiilor în care trăiesc, unii
dintre ei sunt nevoiţi să fure, să cerşească,
să ducă o viaţă mizerabilă. În încercarea de
a uita viaţa grea cu care se confruntă, copiii
se lasă pradă drogurilor sau altor substanţe
periculoase. În cazul fetelor, prostituţia
reprezintă cel mai uşor mod de a câştiga
bani, însă acestea nu-şi dau seama că sunt
expuse unor boli incurabile precum SIDA.
Mulţi dintre copiii străzii au împlinit vârsta de
20 de ani, însă nu au mers nici măcar o zi
la şcoală, acest lucru ducând la degradarea
societăţii şi atrăgând după sine un grad
din ce în ce mai ridicat de analfabetism
la această categorie socială. Uimitor este
faptul că numărul acestor copii ai străzii
continuă să crească de la an la an, din
cauza discriminării şi a nepăsării.
ANAMARIA FERARU

// Foto: el1as.com

corespunzătoare, ei vor învăţa să înjure,
să fumeze, în general să fie răi. Apoi, sunt
cunoscute cazuri în care personalul de la
centrele de plasament ia mâncarea de la
gura acestora, în timp ce câştigă bani de pe
urma lor.
Familile care nu pot avea copii pot înfia
micuţi din centrele de plasament. Numai
că unii astfel de oameni trăiesc cu teama
că pot înfia un copil bolnav sau unul care,
după ani, le va aduce reproşuri că nu sunt
părinţii lui adevăraţi şi va părăsi familia care
l-a adoptat.
În România sunt în acest moment peste
60.000 de copii lăsaţi în grija statului. Mulţi
dintre ei au şanse extrem de scăzute de a
fi înfiaţi, fie din cauza etniei, fie din cauza
unor deficienţe fizice sau psihice sau a unor
probleme de sănătate, potrivit unui studiu
realizat de ORA, UNICEF şi Facultatea de
Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul
Universităţii din Bucureşti.
CARMEN BUDEANU
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Carte versus film
Uneori, nu e de ajuns o mână de actori celebri ca să faci un film bun dintr-o carte, iar paginile scrise şi adunate între coperţi
strălucesc mult mai mult decât stelele de cinema.
De cele mai multe ori, o carte bună va fi
transpusă într-un film bun. Deşi consider
că este mai bine să laşi la latitudinea
cititorului să-şi imagineze personajele,
din multitudinea de ecranizări bune pe
care le-am văzut, unii actori au dat viaţă
personajelor din carte întocmai cum mi
le-am închipuit.
Un film bun te poate determina să citeşti
cartea care i-a stat la origine, deşi după
lectură poţi constata că „se putea şi mai bine“.
Câteva ecranizări reuşite ale unor cărţi bune
sunt „Perfume - The Story of a Murderer“
(după cartea omonimă a lui Patrick
Süskind), „Memoirs of a Geisha“ (după
romanul lui Arthur Golden), „Brokeback
Mountain“ (după povestea semnată de
Annie Proulx), „Pride and Prejudice“ (după
cartea clasică scrisă de celebra Jane
Austen), „Jane Eyre“ (după Charlotte
Brontë) şi chiar seria „Twilight“ (după
Stephenie Meyer), mult îndrăgită în zilele
acestea de milioane de tineri.
„Perfume - The Story of a Murderer“ este
o carte vie, captivantă, cu multă pasiune
înghesuită în aproximativ 200 de pagini.
Ecranizarea acoperă numai o treime din
carte, adică ideea esenţială, şi foloseşte
artificii care surprind publicul şi care fac un
film excelent.
„Memoirs of a Geisha“ surprinde gândurile

şi întâmplările prin care trece Sayuri,
o tânără japoneză. Filmul nu respectă
întocmai povestea cărţii, însă amândouă
transmit acelaşi mesaj, iar ce simţi în
momentul în care citeşti cartea este similar
cu sentimentul din timpul vizionării filmului.
„Brokeback Mountain“ este o poveste
intrigantă scrisa de Annie Proulx şi a
fost publicată în colecţia „Close Range:
Wyoming Stories“. Adaptarea este foarte
fidelă cărţii şi, dincolo de interpretările
excelente oferite de Jake Gyllenhaal şi
Heath Ledger, este o dramă romantică
despre o iubire interzisă.
Una dintre cele mai ecranizate cărţi,
datorită modernităţii poveştii de dragoste,
a veşnicului motiv al bătăliei sexelor şi a
farmecului personajelor este „Pride and
Prejudice“, a lui Jane Austin. Scrisă cu mult
umor, cartea are la bază povestea unei
familii de condiţie socială medie, cu cinci
fete, şi peripeţiile acestora în căutare de
soţi, singurul mod prin care îţi puteai rezolva
problemele financiare în acea vreme. Cea
mai bună ecranizare este cea din 2005,
care îi are în rolurile principale pe Matthew
Macfadyen şi una dintre cele mai sexy
actriţe ale momentului, Keira Knightley.
Unele cărţi reprezentative au avut parte
de ecranizări care, din punctul meu de
vedere, lasă de dorit: celebrele romane

// Keira Knightley şi Matthew Macfadyen în „Pride and Prejudice“
(foto: www.cinemagia.ro)
ale scriitoarei Anne Rice, „Interview with
a Vampire“ şi „Queen of the Damned“,
şi ultima ecranizare, apărută în 2012, a
romanului „Anna Karenina“ al lui Lev Tolstoi.
Lejeritatea ne îndeamnă să credem că este

Realitatea din
spatele ficţiunii
Nu sunt fană a filmelor SF, dar câteva care
mi-au captat interesul prin ideea pe care o
reflectă. „Gazda“ / „The Host“, regizat de
Andrew Niccol, este unul dintre ele.
Într-un viitor utopic, Pământul este ocupat
de o specie de extratereştri paraziţi, care
pun stăpânire pe corpul uman, inhibând
toate emoţiile, personalitatea şi conştiinţa
victimelor lor. Când una dintre dintre
puţinele supravieţuitoare este capturată,
ea se sinucide, dar nu moare. „Sufletul
invadator“ care este introdus în corpul ei
se luptă cu o situaţie dificilă şi neşteptată:
vechiul chiriaş al corpului refuză să renunţe
la posesiile minţii ei. Cele două suflete
distincte care coexistă în acelaşi trup
ajung treptat să îşi unească gândurile
şi sentimentele pentru un scop comun:
salvarea celor dragi.
„Aproape că e mai uşor să spui ceva despre
prezent plasând acţiunea în viitor. E un fel
de Cal Troian. Publicul se gândeşte că,
fiind un film despre viitor, nu are legătură
cu realitatea, apoi îi livrezi un motiv de
reflectare“, spune Andrew Niccol. Tocmai
aceasta, cred eu, este ironia unui SF bun:
faptul că ajungi să regăseşti într-o poveste
fantastică lucruri care se potrivesc perfect
cu realitatea în care trăieşti şi, involuntar,
ajungi să empatizezi cu personajele.
IOANA CIMPOERU

mult mai comod să ne uităm la un film decât
să citim o carte, însă cele două merg perfect
împreună.
BOGDAN STOICA

Un western
pe Marte

// Saoirse Ronan în „The Host“
(foto: www.cinemagia.ro)

// Taylor Kitsch în „John Carter“
(foto: www.cinemagia.ro)

Acum câteva săptămâni am avut plăcerea
de a viziona filmul „John Carter“, cu Taylor
Kitsch în rolul principal. Iniţial, am crezut că
este vorba de un alt western plin de noroi,
pistoale şi pălării de cowboy, dar atenţia
mi-a fost atrasă în momentul în care am
văzut că acţiunea începe să se desfăşoare
pe altă planetă.
Filmul începe când personajul principal
se află în căutarea unei mari cantităţi de
aur, pentru care îşi riscă viaţa. El ajunge
într-o peşteră, unde găseşte un dispozitiv
care îl propulsează pe altă planeta (Marte,
în film aceasta fiind denumită Barsoom).
Aici întâlneşte tot felul de creaturi, luptă
cu acestea, încercând să le explice cum
a ajuns aici şi exprimându-şi arzătoarea
dorinţă de a se întoarce acasă. Aflând că
pe Barsoom rămăseseră doar două mari
oraşe care erau în război, decide să ajute
unul dintre ele, care reprezenta partea
„binelui“. Cum trebuie mai mereu să existe
şi un personaj de sex feminin, şi aici avem
o războinică prinţesă care luptă pentru
trimuful oraşului de care aparţine.
În final, totul se termina cu bine, ca în orice
alt film american, dar, spre deosebire de
filmele de duzină, acţiunea este diferită şi
amestecul de western şi science-fiction m-a
suprins într-un mod plăcut.
ANDREEA MIHALACHE
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Pasiunea pentru dans
PAUL PĂDURARU, un tânăr dansator pasionat, este un exemplu de artist ce îşi dedică viaţa şi fiecare părticică a corpului
său pentru ceea ce îl face fericit: dansul. La vârsta de 23 de ani, lista lui de reuşite este foarte bogată. A fost prezent pe scena
Pro TV în cadrul emisiunii „Românii au talent“, împreună cu trupa sa, Blockbusters Crew, ajungând până în semifinale.
Fiindu-i remarcat talentul şi pasiunea desăvârşită pe care o are pentru dans, a fost ales să participe la emisiunea „Dansez
pentru tine“, unde a reuşit să ajungă pe locul 5, împreună cu partenera sa de scenă, Andreea Ibacka. După toate aceste
experienţe în lumea dansului şi a showbizz-ului, a reuşit să ajungă şi pe scena Antenei 1, făcând parte din baletul emisiunii
„X Factor“. Deşi este apreciat de nume importante ale televiziunii româneşti, el nu mizează foarte mult pe celebritate şi pe
apariţiile TV. Ţinteşte să-şi deschide propria sală de dans şi să continue să îi înveţe în special pe copii să iubească dansul,
aşa cum o face el.
Ai participat la emisiunea „Românii au talent“
împreună cu trupa ta, Blockbusters Crew. De cât
timp sunteţi în această formulă mixtă?
Am participat la această emisiune mai mult pentru
copii. Am format o trupă mixtă în care membrii aveau
vârste cuprinse între 8 şi 21 de ani. Am scos foarte
mult în evidenţă capacitatea copiilor de a ţine pasul cu
cei mari. Ştiam că această psihologie ne poate aduce
rezultate bune şi aşa a fost, din sute de concurenţi am
ajuns în semifinale.
Care este atmosfera din interiorul unei astfel de
trupe eterogene?
Chiar dacă la „Românii au talent“ am participat în
această formulă, ne antrenăm separat, însă atunci
când avem posibilitatea dansăm şi împreună cu cei
mici. Este foarte important că eu mă ocup de ambele
echipe, pentru că am un control asupra lor. Copiii sunt
foarte afectuoşi şi „fură“ foarte mult de la cei mari, lucru
care mă bucură.
Cum reuşeşti să te descurci cu ei şi să faci faţă
atâtor responsabilităţi?
Din momentul în care am decis să mă implic mai mult
în acest hobby am ştiut că vin şi responsabilităţi. Acum
acesta este jobul meu şi mă bucur că am un loc de
muncă unde nu am şef, ceea ce îmi permite să dezvolt
totul aşa cum vreau eu. Însă am oameni în jurul meu
care mă ajută foarte mult. Dar din păcate, unii dintre
ei au avut impresia că nu este serios ceea ce fac şi au
plecat să caute acea siguranţă de care aveau nevoie,
iar acum, dacă mă uit la ei, îmi dau seama că eu chiar
am ştiut tot timpul ce fac şi că am reuşit mereu să îmi
ating scopurile.

// Foto: arhiva personală a lui Paul Păduraru
Cum ţi-ai descoperit talentul şi care au fost
începuturile în dans pentru tine?
Dansul a fost o pasiune la început, la vârsta de 14
ani, când încercam să îmi ocup timpul cu ceva. După
o perioadă în care m-am apropiat din ce în ce mai
mult de dans, am început să realizez lucruri care erau
apreciate de cei din jurul meu şi să aud din ce în ce
mai des că am talent. Eu consider că este mai multă
muncă decât talent.
Care a fost momentul în care dansul s-a
transformat în ceva mai mult decât un simplu
hobby?
Singur am decis acest moment în care am vrut să
schimb ceva. Am fost la Campionatul Mondial de
Street Dance din Germania în anul 2007, unde am
avut ocazia să trăiesc momente care mi-au schimbat
percepţia despre acest hobby.

că pot face mai mult decât atât. A fost o experienţă
foarte importantă pentru mine - am cunoscut coregrafi
mari, vedete şi oameni care trăiesc din arta pe care o
fac.
Te-a ajutat această promovare pe plan profesional?
Nu am luat-o ca pe o promovare, ci ca pe o experienţă.
M-a ajutat foarte mult: după ce s-a terminat emisiunea
„Dansez pentru tine“ am fost la casting pentru baletul
„X Factor“ şi am intrat în acest proiect. Poate că dacă
nu aş fi avut experienţa cu „Dansez pentru tine“ sau
cea cu „Românii au talent“ nu aş fi făcut parte nici din
proiectul „X Factor“.
Ce planuri de viitor ai?
Acum îi am pe cei mici înscrişi în emisiunea „România
dansează“, sunt bucuros că au fost aleşi şi aici şi au
intrat în semifinale chiar. Pe lângă asta, tot ce fac
acum este pentru a-mi deschide propria sală de dans.
Însă nu mă grăbesc, pentru că vreau să iasă totul aşa
cum îmi doresc.
Interviu realizat de DANIELA DUMITRAŞCU

Ce impresie ţi-a lăsat acest gen de emisiune?
Această emisiune este un bun prilej de a te face
cunoscut sau cel puţin de a vedea tu, ca participant,
dacă într-adevăr lumea apreciază ceea ce faci. Este o
emisiune care are presiunea ei şi singurul dezavantaj
este că, dacă ai talent şi nu ai experienţă, nu ai foarte
multe şanse.
Care au fost consecinţele acestei emisiuni? Aţi
avut de câştigat ca trupă?
Am fost primii care au dansat cu „pitici“, iar pe acest
plan am avut de câştigat, sala noastră de dans a fost
din ce în ce mai productivă. Acum avem posibilitatea
de a pregăti momente de dans cu 50 sau 70 de copii.
Ca şi trupă de dans... experienţă şi cam atât.
După experienţa de la „Românii au talent“ ai fost
ales să participi la o altă emisiune televizată,
„Dansez pentru tine“. Cum ţi s-a părut? A fost aşa
cum te aşteptai?
Eu nu mă aşteptam să fiu concurent la „Dansez pentru
tine“, deci a fost mai mult decât mă aşteptam. Când
am fost ales concurent mi-am dat seama că
într-adevăr am făcut o treabă bună la „Românii au
talent“ şi echipa de producţie a avut încredere în mine

// Paul Păduraru alături de Andreea Ibacka,
partenera sa de la „Dansez pentru tine“
(foto: www.libertatea.ro)

10

11 APRILIE 2013 // NR. 15 // HYP NEWS

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

ACTUALITEA ÎN SPORT
pentru care meciul cu Farul Constanţa nu
s-a mai jucat. Jucătorii au intrat în grevă
pentru că nu şi-au mai primit salariile de
aproape 2 ani. Şiman refuză să-i plătească,
dar şi să-i elibereze de contract. Fotbaliştii
Sportului au refuzat să mai intre pe teren,
provocându-l astfel pe Şiman. Acesta a
intrat într-o dispută aprinsă atât cu jucătorii,
cât şi cu părinţii acestora, cearta lăsându-se
cu ameninţări şi înjurături.
Situatia clubului este foarte delicată:
jucătorii se plâng că nu au asistenţă
medicală, transport, echipamente şi, mai
nou, nici posibilitatea de a se antrena, după
ca le-au fost închise vestiarele.
ALEXANDRA ROMANESCU

Messi, fără accidentări
de aproape 3 ani

// Lucian Bute (foto: www.peteava.ro)

Lucian Bute,
încrezător înaintea revanşei
Lucian Bute începe deja să pună presiune
pe viitorul său adversar, Jean Pascal,
cu mai puţin de două luni înaintea
superconfruntării din Quebec. Bute a
declarat în mai multe rânduri în presa
din Canada că l-a urmărit foarte mult
pe adversar şi îi ştie stilul de luptă. De
asemenea, românul a declarat că nu îi este
frică de acesta şi că este sigur de victoria
sa, lansându-i chiar o provocare lui Pascal,
aceea de a încerca să reziste 12 reprize.
Meciul se anunţă a fi unul incendiar, fiind
disputat pe Stadionul Olimpic din Montreal,
o arenă cu o capacitate de aproximativ
60.000 de locuri, confruntarea fiind văzută
ca un duel între cei mai buni pugilişti din
Canada.
Partida dintre Lucian Bute şi canadianul de
origine haitiană Jean Pascal va fi difuzata
pe postul de televiziune HBO, în acelaşi
timp cu meciul dintre Carl Froch şi Mikkel
Kessler.
La început, canadianul îi fusese atribut alt
meci, împotriva campionului WBC Chad
Dawson, dar partida a fost amanată de
comun acord. Jean Pascal (30 de ani) are în
palmares 27 de victorii, dintre care 13 prin
KO, 2 înfrângeri şi un rezultat de egalitate.
SERGIU SAFTA

Scandal
la Sportul Studenţesc
Finanţatorul echipei Sportul Studenţesc,
Vasile Şiman, a fost ameninţat cu bătaia de
către jucători.
Sportul nu poate să-şi plătească nici măcar
chiriile pentru terenuri, acesta fiind motivul

Jucătorul cel mai important al Barcelonei,
Lionel Messi, pare imun în faţa
accidentărilor. Ultima sa accidentare a
fost provocată în urma unei alunecări
periculoase a lui Ujfalusi, în urma acestei
lovituri Messi stând departe de teren 10
zile. Din acel moment, vedeta a suferit
mici accidentări neimportante care i-au
permis totuşi să fie prezent în aproape toate
meciurile.
În urma puţinelor accidentări suferite de
către Lionel Messi, se pare că acesta nu
este doar cel mai bun fotbalist din ultima
perioadă, ci şi foarte norocos, ţinând cont de
faptul că fotbalul este un sport dur.
IULIANA SPIRACHE

// Michael Owen (foto: ascotinsider.com)

Owen îşi agaţă
ghetele în cui
Fost jucător al lui Liverpool şi Real Madrid,
englezul Michael Owen (33 ani) şi-a anunţat
retragerea din fotbal la finalul acestui sezon.
Atacantul a reuşit să marcheze de 40 de
ori în 89 de apariţii în tricoul Angliei. Prima
convocare în lotul „Albionului“ a avut loc în
anul 1997, iar ultima a fost în preliminariile

HYP TV
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 mai bine de 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 Campionatul European din 2008. Din
cele 40 de reuşite la echipa naţională, un
gol a fost marcat şi în poarta României, la
Campionatul Mondial din 1998, din Franţa.
La acea vreme, Owen era unul dintre cei
mai buni atacanţi ai Europei.
Owen a fost unul dintre cei mai talentaţi
atacanţi pe care Anglia i-a avut. Perioada
cea mai bună a avut-o la Liverpool, pentru
care a evoluat între anii 1996 şi 2004. El
a marcat 118 goluri în 216 partide pentru
„cormorani“, iar în 2001 a reuşit să câştige
Balonul de Aur. Această performanţă uriaşă
l-a propulsat în atenţia lui Real Madrid, unde
a ajuns în 2004. Dar campionatul Spaniei nu
i s-a potrivit lui Owen, care a jucat un sezon
la Real, echipă pentru care a marcat 13
goluri în 36 meciuri.
După aventura din Spania, fotbalistul
a revenit în Anglia, de această dată la
Newcastle United, unde a evoluat din 2005
până în 2009, reuşind doar 26 de goluri
Ultima echipă cu renume pentru care
atacantul englez şi-a dat acordul de a juca
a fost Manchester United. Pentru aceasta a
jucat de-a lungul a 3 ani, în 25 de partide,
şi a înscris doar 4 goluri. Arătând foarte
puţin din punct de vedere fotbalistic, Alex
Ferguson a decis împreună cu jucătorul
că este mai bine ca cel din urmă să-şi
găsească o altă echipă. Owen a semnat un
contrac cu Stoke City, de la care a hotărât
să se şi retragă.
În cariera sa, atacantul englez a câştigat
Cupa Angliei, Cupa Ligii Angliei, Cupa UEFA
şi Supercupa Europei cu Liverpool. În tricoul
lui Manchester United a cucerit campionatul
şi Cupa Ligii.
ALIN GRIGORE
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Nu credeţi în „poveşti“
privind dietele rapide!
Multe persoane din jurul meu recurg la metode de slăbire care au efecte imediate, dar pierderea în greutate într-un timp
scurt va avea efecte asupra sănătăţii, chiar dacă aceste efecte nu se văd imediat.
Unul dintre lucrurile care ne preocupă este
felul în care arătăm. Vedem vedetele cu
formele lor apetisante la televizor sau pe
prima pagina a revistelor sau alte persoane
din jurul nostru care arată bine şi ne dorim
să arătăm ca ele. Multe persoane sunt
dispuse să facă sacrificii enorme pentru a
avea o siluetă de invidiat, iar de cele mai
multe ori sunt tentate să aleagă cele mai
rapide metode pentru a scăpa de surplusul
de grăsime, fără a ţine cont de consecinţe.
Această problemă apare deoarece oamenii
nu se informează şi cred în reclamele
dietelor sau ale pastilelor-minune care îi
scapă de kilogramele în plus în câteva
săptămâni. Aceşti oameni nu realizează că
metodele rapide de a pierde în greutate nu
fac decât să le dăuneze organismului, iar
în urma acestora se vor îngrăşa la loc sau
chiar mai mult.
Un exemplu foarte des întâlnit sunt pastilele
de slăbit. Înainte de a le folosi, aproape
nimeni nu se interesează ce conţin aceste
pastile. De cele mai multe ori, cei care
încearcă această metodă sunt influenţaţi
de alte persoane, care le spun cât de mult
au slăbit în urma consumării lor, însă nu le
spun că aceste pastile duc la dereglări ale
metabolismului, probleme stomacale sau, în
cazuri extreme, chiar la deces. Multe pastile
de slăbit conţin efedrină şi pseudoefedrină,
două substanţe care pot avea efecte
nedorite asupra sistemului nervos şi a celui
cardiac. În cazul acestor pastile de slăbit au
fost înregistrate simptome precum creşterea
tensiunii arteriale, insomnie, aritmie, atacuri
de panică, nervozitate ori depresie.
Visul frumos al slăbirii rapide, fără a depune
niciun efort, poate deveni un adevărat
coşmar atunci când consumul de pastile
de slăbit în doze crescute duce la diaree,
crampe, deshidratare şi, de cele mai multe
ori, anemie. Din cauza efectului laxativ al
anumitor pastile de slăbit, sunt eliminate
minerale mult mai repede decât ar permite
ritmul normal al organismului.
Când eram în liceu, am avut câteva colege
cu probleme de greutate care au început să
consume pastile de slăbit, ulterior scoase de
pe piaţă. Dupa câteva săptămâni de folosire

a acestor pastile, colegele mele aveau o
stare psihică foarte proastă, cu insomnii şi
chiar halucinaţii.
O altă metodă de a scăpa de kilogramele în
plus într-un timp cât mai scurt sunt
dietele-minune. O să vorbesc despre două
dintre cele mai cunoscute diete din lume,
care sunt chiar asemănătoare: Atkins
şi Dukan. Acestea au făcut înconjurul
mapamondului şi foarte multe persoane
le-au încercat, chiar şi vedetele. Oamenii
preferă aceste diete pentru că pierd în
greutate destul de rapid şi pot consuma
unul dintre alimentele lor preferate, carnea.
Aceste două diete se bazează pe consumul
de proteine, iar personele care le urmează
pot consuma produse lactate, ouă şi carne.
Consumul excesiv, pe termen lung, al
alimentelor bogate în proteine şi excluderea
carbohidraţilor conduce la un dezechilibru
nutriţional. Metabolizarea proteinelor creşte
ureea şi acidul uric - substanţe toxice care
se elimină la nivel renal şi care, dacă au o
concentraţie crescută în organism, prezintă
un efect „otrăvitor“ pentru multe organe.
Nutriţioniştii ne îndeamnă să avem un aport
proteic de maxim 35% din totalul alimentelor
consumate zilnic!
Excesul de proteine poate prezenta efecte
toxice la nivel cerebral (până la demenţă),
renal, pentru ficat, la nivelul metabolismului
calciului, al paratiroidelor, al oaselor, la
nivel intestinal (constipaţie cronică cu toate
urmările nedorite ale acesteia), poate creşte
riscul de infecţie prin scăderea imunităţii etc.
Scăderea bruscă şi importantă a
consumului de carbohidraţi reprezintă
pentru organism un şoc. Glucoza este
principalul „combustibi“ al creierului, iar
atunci când aceasta este în deficit, sistemul
nervos suferă.
Una dintre prietenele mele a urmat dieta
Dukan şi a slăbit 8 kilograme în două luni
şi jumătate, însă după acest timp a revenit
la vechile obiceiuri alimentare, pentru că se
săturase pe produsele pe care le impunea
dieta. Acum o văd că mănâncă multe
dulciuri, alimente de tip fast-food şi produse
bogate în grăsimi. Credeţi oare că se merită
să urmaţi o dietă şi să vă chinuiţi câteva
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luni, iar după aceea să vă reluaţi proastele
obiceiuri alimentare?
Nutriţioniştii afirmă ca în cazul dietei Dukan
există riscul de luare în greutate, poate
chiar mai mult decât în faza de dinaintea
începerii dietei. Din păcate, statistic vorbind,
80% dintre persoanele care au ţinut dieta pe
termen mai lung pun la loc kilogramele pe
care le-au pierdut, chiar şi mai mult faţă de
greutatea iniţială.

În concluzie, dacă doriţi să slăbiţi, alegeţi
să o faceţi lent, urmând un regim alimentar
sănătos, care să asigure toate nutrimentele
de care aveţi nevoie, şi nu uitaţi că sportul
este un element foarte important pentru
a scăpa de kilogramele în plus. Cel mai
indicat este să vă consultaţi cu un medic
înainte de începerea unei diete.
CERASELA BARLABOI

Dieta-minune: cocktail şi 24 de minute de sport
Regimul-minune care te ajută să pierzi în
greutate în timpul nopţii este alcătuit pe
baza unor cocktailuri, acompaniate de o
serie de exerciţii simple şi rapide de numai
de 24 de minute!
În timpul nopţii scade nivelul de insulină
produs, ceea ce contribuie la arderea de
grăsimi în jurul taliei şi a coapselor.
Medicul american Caroline Apovian de la
Boston Medical Centre te ajută să slăbeşti

peste 3 kilograme în doar o săptămână,
fără a scoate din meniu alimente precum
pastele, cartofii sau băuturile alcoolice.
Regimul se bazează pe consumul a 3
cocktailuri într-o zi a săptămânii în care
este evitat orice alt aliment, iar în restul
celor 6 zile alimentaţia revine la mâncarea
obişnuită.
A doua parte a dietei este bazată pe
mişcarea zilnică de cel puţin 24 de minute.
Exerciţiile presupuse de acest plan pe care

medicul american îl recomandă de 4 ori pe
săptămână întăresc aproape fiecare grupă
majoră de muşchi, îmbunătăţind echilibrul şi
flexibilitatea. Cel mai important lucru este să
te mişti foarte repede fără să iei pauze şi să
diversifici exerciţiile de fiecare dată, pentru a
păstra grupele diferite de muşchi în mişcare.
Începe de la nivelul cel mai simplu, dar
ajustează gradul de dificultate pe măsură
ce câştigi forţă şi reuşeşti să te apropii de
forma dorită.

Cum să ţii kilogramele departe pe termen
lung? Când ai ajuns la greutatea perfectă,
adaugă medicul, este foarte important să nu
revii la obiceiurile alimentare proaste.
Caroline Apovian oferă câteva reţete de
cocktailuri care conţin: iaurt, diferite
legume (castraveţi, morcovi, roşii, ţelină),
proteine, fructe (ananas, banană, mere,
portocale).
MYRIAM MANOLE
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De la hainele de iarnă
la hainele de vară
Odată cu venirea primăverii adevărate, pomii au înflorit, aerul este mai cald,
iar oamenii şi-au aruncat hainele de iarnă şi le-au scos de la naftalină pe cele de vară.
Noi, femeile, cred că suntem programate
genetic să fim preocupate să arătăm bine
şi să fim admirate şi apreciate în orice
împrejurare. De aceea, cu fiecare ocazie pe
care o avem, facem shopping sau mergem
la salon ca să ne facem tot mai frumoase
şi atrăgătoare. Fiecare dintre noi, atunci
când facem cumpărături, achiziţionăm şi
rochii cât mai multe şi mai interesante,
însă atunci când alegem o rochie trebuie
să fim atente la mai multe detalii. Nu este
suficient să o cumpărăm doar fiindcă ne-a
plăcut modelul, ci trebuie să se potrivească
cu forma corpului, cu înălţimea, dar şi cu
nuanţa pielii. Ne place tot ce este mai nou
apărut în modă, însă atunci când trebuie
să cumpărăm rochii elegante pentru ocazii
sau evenimente speciale este mai greu să
ne decidem. Dacă eşti o persoană foarte
pretenţioasă şi îţi doreşti o rochie delicată,
feminină, senzuală, care să uimească prin
farmecul ei, atunci optează pentru o una
din dantelă. Rochia din dantelă este ideală
pentru ocazii speciale şi scoate în evidenţă
delicateţea şi feminitatea. Cu o astfel de
rochie este imposibil să dai greş!
Jacheta este un articol vestimentar care nu
trebuie să lipsească din garderobă în acest
sezon, pentru că este de mare ajutor şi, în
plus, este o haină practică. Designerii ne
propun pentru această primăvară să uităm
de vestimentaţia închisă la culoare şi să
purtăm haine cât mai viu colorate.
Culorile-vedetă în primăvara şi vara acestui
an sunt verde-smarald, verde-crud,
verde-jad, roşu, nuanţe de albastru, nude
sau cream, violet, orange, galben - culori
care oferă stări de bine, energie, vitalitate,
creativitate şi senzualitate. Fiecare culoare
în parte are vibraţia ei, te transformă şi te
învăluie în mister, oferindu-ţi o stare de
linişte şi pace interioară. Sunt la modă acele
jachete cu diferite aplicaţii, modele cât mai
interesante care să iasă în evidenţă prin
creativitate şi inovaţie.

// Foto: chicisimo.com
După atâtea zile de frig şi ninsori, iată că
minunea s-a produs: în sfârşit a ieşit soarele
şi ne-a arătat adevărata sa faţă.Toată lumea
era supărata şi credea că iarna nu se va
mai termina, dar primăvara a fost mult mai
puternică şi a învins, chiar dacă mai târziu.
Bucuroşi că soarele bate din nou cu putere,
mii de bucureşteni au asaltat parcurile din
Capitală. Copii de toate vârstele, împreună
cu părinţi şi bunici, au ieşit să se bucure
de aceste zile minunate. Odată cu venirea
anotimpului frumos a venit şi pofta de
mişcare. Atunci când pot, bucureştenii au
început să renunţe la transportul în comun
în favoarea mersului pe jos.
În ceea ce priveşte vestimentaţia, specialiştii
spun că primăvara totul trebuie să revină la
viaţă, chiar şi moda. Dacă anul trecut erau

la modă pantofii transparenţi, acum trecem
în revistă un alt accesoriu foarte important,
geanta. Ca orice accesoriu-vedetă, aceasta
trebuie să aibă ceva dosebit, cum ar fi
materialul din care este realizată şi impactul
vizual pe care acesta îl dă. Dacă vorbim
despre geanta transparentă, la prima
vedere spunem că este genială şi că trebuie
să o avem - de-aia suntem femei, ca să
fim în pas cu noile apariţii în modă. Geanta
este frumoasă, nou apărută, are un stil
foarte îndrăzneţ, dar când am cumpărat-o
deja s-ar putea să avem mici surprize, aşa
că trebuie să ne gândim unde mergem cu
geanta respectivă şi în ce împrejurări o vom
folosi, dar şi ce lucruri vom lua cu noi în
geantă, pentru că, fiind transparentă, toată
lumea inevitabil va observa şi obiectele
personale din ea.

În materie de accesorii, se poartă foarte
mult cerceii maxi trend. În primăvara şi vara
lui 2013 trebuie să uităm cu desăvârşire de
lucrurile mici şi simple, lipsite de opulenţă.
Acum este momentul să revenim la viaţă
odată cu natura şi, în plus, să ne inspirăm
de la ea în alegerea bijuteriilor. Dacă anii
trecuţi gablonţurile nu erau la moda şi cine
le purta era considerată o persoană „out
of fashion“, acum lucrurile s-au schimbat
radical. Designerii ne propun să purtăm
cercei cât mai mari şi voluminoşi, cu foarte
multe aplicaţii: perle, mărgele de toate
tipurile şi de toate dimensiunile, pietre
preţioase şi semipreţioase, paiete, puf şi
multe altele. Acesta este momentul de glorie
al bijuteriilor handmade.
NARCISA NEGOIŢĂ
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Florin Piersic,
onorat la Călăraşi
Pe 24 februarie, la Centrul
Cultural Judeţean Călăraşi,
compania artistică Mix Music a
deschis stagiunea teatrală de
primăvara 2013 cu un proiect
numit „Un altfel de spectacol“, iar
primul care a acceptat să participe
a fost actorul Florin Piersic.
Moderatorii evenimentului, Cătălin
Măruţă şi Emma Ştefan i-au
adresat întrebari celui mai iubit
actor, însă surpriza a constat în
faptul că şi publicul prezent în
sală a avut posibilitatea de a-i
pune întrebări mai mult sau mai
puţin incomode invitatului.
Pentru toată cariera de excepţie,
Florin Piersic a primit un trofeu
care îl reprezinta: o stea pe
„Aleea Celebrităţilor“ din faţa
Centrului Cultural Judeţean
Călăraşi.
CARMEN TÂRŞĂNOAGĂ
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