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Commercial Dance vs. Underground Dance
Dansul comercial şi dansul underground nu au grad de
comparaţie. Este ca şi cum ai compara doi supereroi din două
filme de desene animate diferite. Ambele sunt desene animate.
Amândoi sunt invincibili în povestea lor, aşadar nu li se pot
atribui grade de comparaţie.
„Commercial Dance“ se referă la dansurile ce ţintesc
majoritatea maselor, iar „Underground Dance“ ţinteşte grupurile
mai restrânse, care au un set de valori bine stabilite, valori
care nu sunt în conformitate cu masele.
Termenul de „comercial“ se referă la comerţ, unde ideea de
promovare şi vânzare într-un sistem economic este pregnantă.
Obiectivul principal este obţinerea profiturilor prin maximizarea
vânzărilor, exploatând bunurile şi serviciile puse spre vânzare
maselor.
„Underground“ este un termen ce subliniază un lucru de
avangardă, nonconformist, care pune accentul mai mult pe
valorile obiectului în cauză, decât pe răspândirea lui
comercială.
Dacă este să privim în general însemnătatea termenilor
„comercial“ şi „underground“, se pot compara cu un cuplu mai
certăreţ. Membrii acestui cuplu se definesc unul pe celălalt, iar
separat, chiar dacă ar putea trăi, nu ar putea realiza atât de
multe lucruri.
Cât despre dans, povestea este aproximativ la fel. Cultura a
pus ştampilă pe diferite grupuri de oameni, dar, desigur,
esteticul imprimeului variază în funcţie de tipul de material pe
care cade cerneala. Fiecare persoană are felul ei de a simţi
muzica şi de a interpreta dansul.
ŞTEFAN UNGUREANU
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EDITORIAL

Ce a însemnat VEHMED pentru mine?

ALINA CRISTEA

M-am implicat în proiectul VEHMED în anul I de
facultate. Am crezut şi am sperat că o să învăţ
multe lucruri care mă vor ajuta în cariera pe care
vreau să o urmez şi nu m-am înşelat. Datorită
oamenilor pasionaţi de munca lor, care ne-au învăţat
pas cu pas ce înseamnă meseria de jurnalist, cred
că am ajuns să am cunoştinţele suficiente pentru a
lucra într-o redacţie.
Pe lângă profesionalismul de care dau dovadă
experţii români din echipa VEHMED, am fost
onorată să particip la şedinţe predate şi explicate de
experţi spanioli. De fiecare dată când au venit la
studioul şi redacţia noastră, au ştiut să ne transmită
pasiunea cu care lucrează, entuziasmul cu care ne
explicau toate detaliile pe care nu oricine le observă

şi dorinţa de a ne face să descoperim calităţi pe
care nu credeam că le avem.
Până să particip la acest proiect, eram indecisă spre
care parte a presei să mă îndrept. Am învăţat cât
am putut despre ce înseamnă presa scrisă, online,
televiziune, cu ce se ocupă fiecare membru dintr-o
redacţie şi am decis să mă opresc la televiziune.
Când am participat la prima emisiune realizată
împreună cu colegii mei şi cu profesorii noştri, m-am
îndrăgostit de TV.
După un an pe care l-am petrecut printre camere de
filmat, muncă de teren ca reporter, şedinţe de sumar
şi multe zile de miercuri în care am fost prezentă la
studiouri, mi-am dat seama cu adevărat ce

înseamnă zicala „Nu o să munceşti niciodată, dacă
faci ceea ce îţi place“. Este foarte important să faci
o facultate care te învaţă să devii ce îţi doreşti şi
mai ales să ai profesori care predau cu multă
pasiune şi care ştiu să transforme o persoană din
elev de liceu în student şi după aceea viitor jurnalist.
Din punctul meu de vedere, contează foarte mult
echipa din care faci parte şi să găseşti persoane cu
care ai lucruri în comun. Acest proiect m-a ajutat să
leg noi prietenii, să aspir spre un loc de muncă în
adevăratul sens al cuvântului, nu doar să visez la el.
A fost primul pas de la un vis la realitate.
Îmi place foarte mult ceea ce fac la studiourile de la
VEHMED şi vreau să dureze cât mai mult. În fiecare
zi pe care o petrec acolo, îmi dau seama că nu
mi-am pierdut timpul, ci am câştigat noi cunoştinţe şi
am mult mai multe informaţii despre ceea ce mă
interesează şi îmi place.
Un lucru este sigur: e nevoie de mult interes şi
multă pasiune pentru reuşită.
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Bani pentru bunicii
care au grijă de nepoţi
Un proiect de lege prevede înlocuirea
stimulentului oferit părinţilor cu o
indemnizaţie specială pentru bunicii
care vor avea grijă de nepoţi. Ei
ar putea primi 560 de lei pe lună,
atât cât este salariul minim net pe
economie, pe toată perioada în care
au grijă de cei mici. O mamă care a
optat pentru un an de concediu de
creştere a copilului îşi reia activitatea
când bebeluşul are opt luni. Bunicii
vor primi astfel 560 de lei pe lună
până ce nepotul împlineşte vârsta
de doi ani. În total, asta ar însemna
8.900 de lei pentru munca de 16 luni
a bunicului sau a bunicii. Părintele
pierde îndemnizaţia stabilită de
autorităţi la 85% din media veniturilor
realizate pe ultimele 12 luni, dar nu
mai mult de 3.400 de lei.
Proiectul este privit cu ochi buni de
părinţi, însă unele fundaţii spun că
părinţii ar trebui să poată încasa
venitul de inserţie dacă bunicii nu se
pot ocupa de cei mici.

Drogurile acaparează
tot mai mulţi tineri
Statisticile prezentate de Centrul
Internaţional Antiodrog şi pentru
Drepturile Omului în Comisia de
Învăţământ a Senatului arată că o
zecime dintre elevi şi un sfert dintre
studenţi au consumat cel puţin o dată
droguri.
Raportul arată că, din Uniunea
Europeană, România prezintă cele
mai mari creşteri ale consumului de
substanţe interzise: în doar trei ani,
indicele a urcat de la 1,7% la 4,3%
în rândul populaţiei. Creşterile s-au
înregistrat în rândul consumului de
etnobotanice şi de marijuana, deşi
este foarte ridicat şi consumul de
cocaină şi heroină. În anul 2012 au
fost înregistraţi peste 600.000 de
consumatori, numărul real fiind însă
cu mult mai mare. Situaţia cea mai
grava este prezentă în rândul tinerilor
- peste 11% dintre elevi, respectiv
150.000 de copii care au consumat
cel puţin o dată substanţe interzise.
O cauză pentru această situaţie este
activitatea defectuasă a Agenţiei
Naţionale Antidrog, instituţie care
a alocat programelor de prevenire
sub 5% din fondurile anului 2009. În
perioada 2006-2010, peste 85% din
banii agenţiei au mers către salariile
angajaţilor şi către cheltuielile pentru
bunuri şi servicii.
În Senat a fost stabilită o subcomisie
care să se ocupe de problema
modificării legislaţiei în vigoare.
Parlamentarii au hotărât în
unanimitate să iniţieze un proiect
de lege care să protejeze minorii de
riscul consumului.

Cum să ne pregătim
pentru un examen
Ştim cu toţii cât de greu este un examen sau câte emoţii avem înaintea lui. Încă de mici am
trăit acest sentiment, când ne pregăteam pentru o lucrare de control, o teză sau, ulterior,
pentru examenul de capacitate din gimnaziu şi examenul de bacalaureat după terminarea
liceului. Însă, cu trecerea anilor, apar şi examenele mai grele din timpul vieţii noastre.
În faţa fiecărui test spuneam că acela
este primul examen important din viaţa
noastră, fără să ne dăm seama că, de fapt,
pe parcursul dezvoltării noastre fizice şi
psihice, în fiecare zi, soarta şi destinul ne
supun unor noi probe cu care ne luptăm şi
la care sperăm să luăm o notă de trecere.
Pe acest principiu se pregătesc studenţii
şi pentru examenul de licenţă de după
terminarea facultăţii. Dar, din păcate,
suntem cuprinşi de emoţii, stresul
şi o alimentaţie nesănătoasă ne fac
mai vulnerabili la o notă mică sau la
nepromovarea examenului. Cu toţii
amânăm momentul când trebuie să ne
apucăm de învăţat, şi cu o zi înainte de
examen, nu ştim ce să citim şi să învăţăm
mai repede. De aceea, ar fi bine să facem
cum spune proverbul: „Nu lăsa pe mâine ce
poţi face azi!“.
Pentru a ne creşte şansele spre reuşita
la examen este bine să avem grijă de
organismul nostru. Cheia spre succes este
o alimentaţie cât mai sănătoasă şi odihna.
În acceastă perioadă, este de preferat să
evităm mâncărurile grase, nesănătoase,
precum cele de tip fast-food, şi să ne axăm
mai mult pe mâncarea sănătoasă, cu
precădere pe fructe şi legume proaspete.
Să nu uităm de faptul că glucoza este
indicată pentru o mai bună funcţionare a
creierului, iar aceasta se poate asimila din
alimente bogate în carbohidraţi, cum ar fi
cerealele, pâinea şi pastele. De preferat
ar fi să evităm dulciurile şi toate alimentele
bogate în zahăr, pentru că acestea ne dau
o falsă impresie de energie, care nu va dura
foarte mult, ba chiar dimpotrivă, ne vom
simţi mai obosiţi decât înainte.
Hidratează-ţi corpul, bea multă apă sau
citronade, acestea fiind benefice pentru o

IOANA FORCOŞ
// Foto: www.readfast.org

concentrare mai uşoară şi asimilarea de
informaţii mai rapid decât în mod oboşnuit.
Să nu uităm de sport - relaxarea minţii şi
a corpului în timpul pregătirii pentru un
examen şi înainte de acesta. Sportul ne
ajută să ne împrospătăm muşchii şi mintea,
ne dă o stare de relaxare, lejeritate şi ne
ajută să scăpăm de stres. De aceea, este
indicat ca, înainte de un examen, să nu
uităm acest amănunt foarte important.
Când luăm o pauză de la învăţat şi simţim
că nu ne mai putem concentra la studii,
de preferat ar fi să ieşim la o plimbare
cu prietenii prin parc. Aerul curat ne
oxigenează creierul şi prietenii ne fac să
mai uităm pentru moment de teancul de
cărţi care trebuie studiate pentru examen,
iar cu câteva glume atmosfera se destinde
imediat.
Dar nu trebuie să ne abatem de la învăţat,
să lăsăm la o parte cărţile şi să fugim la
distracţie, chiar dacă ştiu că ne tentează
foarte tare acest lucru şi spunem foarte des
„hai că merg, dar nu stau mult“. Şi totuşi,
mulţi dintre noi o fac. Aceasta este cea mai
mare minciună pe care ne-o putem spune:
ne vom lăsa corupţi de tovarăşii noştri de
distracţie şi, ştiind ce ne aşteaptă acasă, nu
vrem să ratăm ocazia de a ne simţi bine şi
de a ne alătura găştii. Nu ne mai gândim la
examenul care stă să bată la uşă şi fugim
repede cu prietenii la distracţie, cu gândul
că vom avea timp să mai citim puţin când
ne întoarcem. Este cea mai mare greşeală
pe care o poate face un student înainte
de examen. E bine să te relaxezi înainte
de un examen important, dar nu sună mai
bine când te relaxezi după un examen, fiind
conştient că ai făcut totul bine şi că vei lua
o notă mare? Mai bine ne axăm mai mult pe
învăţat, să fim siguri că vom promova liniştiţi

examenul şi abia după aflarea rezultatului
putem să mergem să ne distrăm liniştiţi cu
prietenii. Decât să bei de supărare că nu ai
învăţat când trebuia, mai bine bei de fericire
că ai promovat examenul, nu?
Încă un lucru foarte important este
încrederea în puterile tale şi optimismul că
vei reuşi la examen. Dacă eşti pesimist, intri
repede în panică şi uiţi tot ce ai învăţat.
Şi nu uitaţi că, dacă Îi adresăm o rugăminte,
Dumnezeu ne va avea în grija şi paza Lui
şi poate ne va ajuta să obţinem o notă mai
bună la examen.
Succes!
ELIZA IFTODE
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Commercial Dance
versus Underground Dance
„Commercial Dance“ se referă la dansurile ce ţintesc majoritatea maselor, iar „Underground Dance“ ţinteşte particularităţile,
grupurile mai restrânse, care au un set de valori bine stabilite, valori care nu sunt în conformitate cu masele.

// Foto: streetquality.ro
„Comercial vs. Underground“ – ce ciudat
sună. Parcă vorbim despre o luptă aprigă,
într-un ring, unde fiecare rundă se lungeşte
parcă tot mai mult, spre interminabil. Ca
să puteţi înţelege cât mai bine cele ce
urmează, voi începe prin a „diseca“ puţin
termenii.
Termenul de „comercial“ se referă la comerţ,
unde ideea de promovare şi vânzare într-un
sistem economic este pregnantă. Obiectivul
principal este obţinerea profiturilor prin
maximizarea vânzărilor, exploatând bunurile
şi serviciile puse spre vânzare maselor.
„Underground“ este un termen ce subliniază
un lucru de avangardă, nonconformist,
care pune accentul mai mult pe valorile
obiectului în cauză, decât pe răspândirea lui
comercială.
Un exemplu elocvent de underground ar
fi trupa de hip hop Public Enemy. Aceştia
însumau anumite valori. Pe lângă versurile
lor, care vorbeau despre mândria afroamericană sau despre întărirea acesteia,
şi pe lângă muzica lor, care era văzută de
mulţi ca un „zgomot“, aveau în permanenţă,
pe scenă, membri ai forţelor de securitate,
sub numele de SW1 („Security of the First
World“), care, prin marşul lor, păreau foarte
impunători şi periculoşi.
Chuck D, de la Public Enemy, declară: „Îmi
doream să produc melodii pe care fetele
le urau. Eu iubeam R&B (Rhythm and
Blues) din anii 1960, cu Luther Vandross
şi melodiile de dragoste, dar de prin anul
1980 au devenit gunoaie. Aşa că, dacă
eu produceam o melodie, iar iubita mea
spunea să închid casetofonul, ştiam că
am o treabă! Principiul meu în a produce
melodii consta în a nu produce nimic din

ceea ce îi place prietenei mele“.
Cum reuşim să deosebim o masă de o
particularitate?
Toţi semănăm între noi, dar suntem în
acelaşi timp diferiţi. Gândiţi-vă la un oraş.
Cu toţii avem o temelie asemănătoare,
dar clădirile arată diferit. Clădirile cele
mai înalte, cu fundaţia cea mai solidă,
reprezintă particularitatea, deoarece sunt
cele mai rare, iar clădirile cele mai mici, cu
o fundaţie slăbuţă, reprezintă majoritatea.
De ce majoritatea este uşor de controlat?
Deoarece se bazează pe o fundaţie simplă,
pe instincte primare şi structuri psihologice
simple. De ce particularitatea este greu de
manevrat? Deoarece deasupra fundaţiei
s-au construit o serie de valori puternice
complexe.
Acum, să facem referire şi la titlu.
„Commercial Dance“ se referă la dansurile
(un mix de stiluri de dans de toate
genurile) ce ţintesc majoritatea maselor,
iar „Underground Dance“ (care poate
varia de la stilurile culturii hip hop la unele
mişcări ale dansului contemporan) ţinteşte
particularităţile, grupurile mai restrânse,
care au un set de valori bine stabilite, valori
care nu sunt în conformitate cu masele.
De ce versus? De ce o luptă?
Dacă facem referire la cultura hip hop
(pentru că în urmă cu câteva decenii şi
jazz-ul, care acum este mainstream, era
underground, la fel şi salsa sau bachata
etc…), vorbim despre anumite valori
culturale care aparţineau unei populaţii afroamericane şi latino-americane defavorizate.
Dacă privim puţin înapoi, la naşterea
acestor valori, putem găsi o piatră de
temelie în anul 1953, când Bronx-ul a

fost secţionat în două pentru a face loc
unei şosele suspendate, numită Cross
Bronx Expressway. Acest lucru a distrus
comunitatea, rupând periferia de restul
oraşului, şi a dus, astfel, la dispariţia clasei
de mijloc, lăsând loc doar clasei de jos.
Imaginaţi-vă toată splendoarea şi luxul
Manhattan-ului, toţi zgârie-norii şi geamurile
de sticlă care reflectau lumina luxurizantă a
soarelui. Apoi, gândiţi-vă la un oraş întreg
distrus de timp şi realitate, plin de gunoaie,
sărăcie şi violenţă, unde hidrantele servesc
ca loc de spălat pentru unii copii şi unde, la
fiecare colţ de stradă, este „plantat“ câte un
dealer de droguri.
O întreagă luptă de supravieţuire, o
transpunere modernă a epocii paleolitice.
Din această disperare s-au născut anumite
valori care au ajuns să contureze o întreagă
cultură, care a dezvoltat mai multe tipuri de
mişcări artistice, cum ar fi DJ-ing, MC-ing
sau Graffiti.
La un moment dat, această cultură a atras
atenţia mass-media, care a început să o
prezinte întregii lumi. Dar, tipic mijloacelor
de informare în masă, această cultură a
fost mestecată şi remestecată până când
valorile sale s-au denaturat. Din acest
motiv, ringul nostru ne pregăteşte treptat
adversari sau ne transformă în propriii noştri
adversari, ca să ajungem, într-un final,
„furaţi“ de necesitatea sau sclipirea banului.
Până şi Bboy Crazy Legs, împreună cu
Rock Steady Crew, pentru a scăpa (pentru
o scurtă perioadă de timp) din acel ghetto
şi de acea viaţa sărăcăcioasă, au făcut
eforturi colosale şi au trecut podul. Singură
modalitate de a scăpa de toate tentaţiile era
ori să înveţi, ceea ce era un lucru mai greu,
ori să dansezi.
Însă fără mass-media, această cultură,
cu toate aspectele ei, nu ar fi luat o
asemenea amploare, drept dovadă că hip
hop-ul a devenit mai mare decât rock and
roll-ul, ajungând să dicteze cele mai noi
trenduri, de la muzică la comportament,

// Foto: streetquality.ro

vestimentaţie, alimentaţie, imagine etc…
Dacă este să privim în general
însemnătatea termenilor „comercial“ şi
„underground“, se pot compara cu un cuplu
mai certăreţ. Membrii acestui cuplu se
definesc unul pe celălalt, iar separat, chiar
dacă ar putea trăi, nu ar putea realiza atât
de multe lucruri.
Cât despre dans, povestea este aproximativ
la fel. Cultura a pus ştampilă pe diferite
grupuri de oameni, dar, desigur, esteticul
imprimeului variază în funcţie de tipul de
material pe care cade cerneala. Fiecare
persoană are felul ei de a simţi muzica şi de
a interpreta dansul. Aşa că aceste stiluri de
dans erau practicate nu doar de persoanele
din interiorul culturii, promotori ai acesteia,
ci şi de oameni din exteriorul ei, luând
astfel naştere „instructorii“ care predau mai
departe dansul fără a-l stăpâni sau fără a-i
cunoaşte rădăcinile.
De ce se denaturează estetica stilurilor?
Există mai multe motive, unele constructive,
altele nu. De exemplu, majoritatea
cântăreţilor nu sunt dansatori, însă au
nevoie de coregrafii pentru turnee şi
videoclipuri. Astfel, intervine cenzura
vocabularului de mişcare, rezumând totul la
„cât mai simplu“, „cât mai multă atitudine“,
cât mai de „efect“. Lucru normal, deoarece
artistul nu merge în turneu ca profesor, să
informeze masele de oameni, ci merge să le
distreze, de la cele mai inteligente, până la
cele mai puţin inteligente.
Dansul comercial şi dansul underground
nu au grad de comparaţie. Este ca şi cum
ai compara doi supereroi din două filme
de desene animate diferite. Ambele sunt
desene animate. Amândoi sunt invincibili
în povestea lor, aşadar nu li se pot atribui
grade de comparaţie. Nu trebuie să intervină
niciun semnal de alarmă, ci un semnal de
înţelegere din partea „conservatorilor“ şi din
partea „comercialilor“ în aceeaşi măsură.
ŞTEFAN UNGUREANU
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„Fiecare om, dar mai ales un artist,
trebuie să rămână fidel propriei căutări“
Cultura română contemporană cunoaşte un nou stil: „eglantinismul“. EGLANTINA BECHERU revoluţionează prin stilul
aparte prin care îşi expune trăirile pe pânză. Este studentă la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul
SNSPA. A luat numeroase premii pentru public speaking, oratorie şi dezbateri, literatură, exerciţii cinematografice, s-a
implicat în proiecte umanitare, este realizator la Radio Lynx România. Recent, a demarat un proiect online, „Elegantine“,
care adună în acelaşi loc radiografia online a produselor şi a serviciilor de lux din România.
Eşti o tânără care ar putea fi exemplu pentru mulţi din
generaţia noastră. De ceva timp mă macină o întrebare
pe care o adresez studenţilor: ai pleca din ţară?
Da. Îmi spun adesea: „Trebuie să pleci din România, cât
mai repede“. Apoi mă gândesc că şi la New York plouă, şi
la Paris sunt nedreptăţi, şi la Viena bate vântul. Probabil că
nu sunt încă pregătită complet pentru această schimbare,
undeva în adâncul meu, sper să reuşesc în ţara mea. Când
mă izbesc, însă, de ignoranţa acestui sistem, realizez că
poţi face mai multe pentru România din afara ei.
Pe când o expoziţie de pictură?
La începutul lunii iunie, la Casino Metropolis din Bucureşti.
Mi-am dorit un spaţiu inedit, care să reflecte sentimentele
mele din clipele în care am pictat această ultimă colecţie de
tablouri: emoţia riscului, războiul dintre inimă şi creier, ideea
de totul sau nimic.
Sunt curioasă dacă ai un idol - cineva la care te-ai
închina sau doar te-ai inspira în stilul tău de a picta.
Nu am idoli. Sunt personaje pe care le admir, fie că vorbim
de pictură, literatură, felul în care îşi trăiesc viaţa. E drept
că pictorul meu preferat rămâne Dali, dar fiecare om are
preferinţele sale, nu neapărat şi idoli. Ştii ce? M-am răzgândit.
Am un idol: Don Juan, dar într-o variantă distorsionată,
fireşte. Eu caut ceva în toţi oamenii pe care îi întâlnesc, în
toate lucrurile pe care le fac sau după care tânjesc. Don
Juan e idolul meu pentru că, între fidelitate şi infidelitate, a
rămas mereu fidel căutării. Cred că fiecare om, dar mai ales
un artist, trebuie să rămână fidel propriei căutări.
// Foto: arhiva personală a Eglantinei Becheru
Cum a început povestea pensulelor?
Într-un fel, e amuzant. Toată lumea mă întreabă cum am
început eu să pictez. Provin dintr-o familie de artişti - tatăl
meu a fost pictor (şi zic „a fost“ pentru că, de-a lungul
timpului, din pasiune, dar şi din nevoi obiective, s-a axat pe
arta lemnului). I-am moştenit efervescenţa artistică şi, deşi
nu mi-am imaginat niciodată că voi face acelaşi lucru, se
pare că destinul ştie mai bine decât noi de unde plecăm şi
unde ajungem. Altfel spus, povestea pensulelor a început
într-o familie cu trăiri intense.
Ce înseamnă pentru tine radioul? Este o pasiune
sau doar un mediu prin care îţi faci cunoştinţe în
domeniu?
Radioul a fost o întâmplare încă din timpul liceului, când
mi s-a ivit oportunitatea de a intra în echipa Radio Tg. Jiu.
Dacă unele relaţii se bazează pe dragoste la prima vedere
şi ea dispare în timp, iar altele încep asumat, ca un acord,
iar iubirea vine odată cu vremea şi se impune cu tărie, în
relaţia mea cu radioul, pasiunea a venit cu anii. După ce
am acumulat o mică parte de cunoştinţe în acest domeniu,
iubesc radioul, pentru că îmi oferă prilejul de a transmite.
Sunt multe voci plăcute, oameni cu dicţie ireproşabilă, dar
nu oricine poate transmite.
Ai fost Brand Ambassador al Intact Media Group, iar
acum ocupi aceeaşi funcţie pentru revista „Cariere“. Ce
înseamnă pentru tine „ambasadorul”?
Aştept să ajung ambasadorul României la Paris şi îţi spun

apoi! Mai în glumă, mai în serios, lumea crede că stau şi nu
fac nimic. În schimb, e o mare responsabilitate să reprezinţi
un anumit brand: din acel moment, trebuie să fii un model
de comportament demn de imaginea instituţiei respective.
Şi, ca să-ţi dau un exemplu, am 21 de ani, o vârstă la care
majoritatea tinerilor experimentează tot felul de lucruri, ies,
petrec în cluburi, beau, fumează etc. Nu că m-ar caracteriza
aceste activităţi, dar nu ar fi prea plăcut ca imaginea
unei reviste de business să fie surprinsă într-o ipostază
ce prejudiciază brandul respectiv. Responsabilitate, asta
înseamnă pentru mine „ambasadorul“.
Trecem la artă şi vreau să ne spui cum iau naştere
picturile tale. Există un proces pentru a făuri frumosul?
Asculţi muzică sau te închizi în cameră şi te dezlănţui?
Nu ştiu nici eu cum iau naştere picturile mele, nu le gândesc
prea mult. Le simt. Uneori e suficient să aud un cuvânt şi
în mintea mea apar sute de imagini pe care le transpun
ulterior într-un singur tablou, alteori visez noaptea şi pictez
cum mă trezesc. Uneori din furie sau apăsare, alteori dintr-o
căutare fără răspuns. Niciodată din bucurie.
De unde ideea de a te intitula „fata cu sânge verde“?
Nu m-am intitulat eu. În iulie 2012 am lansat conceptul
de „sânge verde“ în cadrul expoziţiei „Pure Green Blood“
organizată de „Arta nu muşcă“. La câteva zile după, am fost
invitată la vernisajul pictorului Mihai Liviu şi, când am ajuns,
lumea m-a întâmpinat zicându-mi „fata cu sângele verde“.
Să mă tai să vedem ce culoare are?

În ţara noastră există mulţi tineri talentaţi, însă pentru a
putea picta un singur tablou trebuie un buget, iar mulţi
nu-l au, aşa că renunţă la visul lor. Ai putea să le dai un
sfat pentru a nu se opri din drum?
În viaţa unui pictor sunt zile în care trebuie să aleagă: îşi
cumpără mâncare sau vopsea? Când îţi place cu adevărat
un lucru, nici nu îţi pui întrebarea aceasta. Ştii deja răspunsul.
Nu sunt în măsură să dau sfaturi, dar cred că ar trebui să
nu intre în panică, să privească cu atenţie în jurul lor. Sunt
atâtea suporturi pe care poţi picta, de la mobilier la textile.
Am aflat de planurile tale pe termen scurt, însă cum ai
picta viitorul? Cum vezi sfârşitul anului 2013?
Îmi place să-mi fac planuri de viitor, dar întotdeauna viaţa
mă ia prin surprindere. De obicei, proiectele mele se nasc
într-o fracţiune de secundă, mi se întâmplă lucruri la care nu
m-aş fi gândit niciodată, pierd lucruri de care eram sigură,
întâlnesc oameni care îmi schimbă perspectiva asupra
lumii. La sfârşitul anului 2013 voi spune: „Ei, ai crescut,
Eglantino!“. Până atunci, să nu ne facem planuri.
Ai o paletă largă de activităţi. Pe ce „culoare“ te-ai axa?
Verde, bineînţeles! Adică pe tot ce mă face fericită. N-aş
putea elimina niciuna.
Pictează cuvinte, defineşte un mesaj pentru cititorii
HYP NEWS!
Să râdă mult, să viseze, să nu subestimeze pe nimeni, să
aibă grijă ce-şi doresc şi să citească în continuare!
Interviu realizat de ALEXANDRA DOGARU
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„Arta e menită să fie «consumată»
de iubitori de frumos“
Dacă am întreba un om de pe stradă despre artişti contemporani, pictori sau sculptori, probabil că nu ar şti să răspundă.
Ar spune că arta e în altă parte, că s-a pierdut odată cu Tonitza sau Luchian, la fel cum contemporanii impresioniştilor
credeau că Romantismul sau Realismul au reprezentat anii de a aur ai picturii. Dar arta nu a murit, nici nu s-a mutat în altă
parte. Încă se naşte şi supravieţuieşte, fără zgomotul blitzurilor sau al camerelor, fără cancan televizat, în România noastră
de azi, aşa cum am descoperit-o prin pictorul CĂTĂLIN RELENSCHI.
Există o imagine colectivă în mintea oamenilor
atunci când vine vorba de artişti, aceea a unor
personaje „viciate şi chinuite“; o imagine îndreptăţită,
dacă stăm să ne gândim la Van Gogh sau
Toulouse-Lautrec. Cum este acum, un secol mai târziu,
viaţa pictorului?
Respir pictura, este viaţa însăşi, nu doar o activitate
de umplut timpul, cum de curând am auzit de la cineva
că ar fi; eram revoltat, voiam să reacţionez, dar m-am
abţinut. Arta e menită să fie „consumată“ de iubitori de
frumos. Dacă artistul nu este frumos şi armonizat pe
interior, cu siguranţă că asta se va simţi şi în lucrările
sale. Trebuie să le dai oamenilor ce au nevoie,
nu ce crezi că vor avea nevoie cândva, pentru că
îşi pierd interesul şi te uită. Poţi păstra în tolbă magicul
şi, de asemenea, poţi să-l eliberezi la momentul oportun,
în care oamenii vor să primeasca şi tu le dai atât cât
trebuie, nici mai mult, nici mai puţin, pentru că atunci creezi
dezechilibre.
Din biografiile artiştilor am observat diferite vârste şi
momente de iniţiere în acest domeniu. Cum au decurs
lucrurile în cazul tău?
Nevoia de frumos a apărut încă de când eram mic, în
jurul meu văzând doar gri şi tristeţe, m-am regăsit în
desen. Desenez de la 5 ani cred, mama este pictor şi
mi-a dezvoltat vrând-nevrând pasiunea pentru pictură. Din
păcate, atunci când eram mici, cu toţii am trecut printr-o
perioada destul de nesigură, sumbră, apoi a fost tendinţa de
explozie şi nimeni nu mai apleca privirea şi spre artă. Acum,
din fericire, lucrurile merg pe un drum mai bun, mai bine
„asfaltat“ eventual.
Pentru că Bucureşti nu mai este de mult timp
„Micul Paris“ şi nici România nu este tocmai
„Ţara Artelor şi a Frumosului“, aş vrea să ştiu cum
e să fii pictor în România de azi. Există sprijin din
partea statului? Dar din partea celorlalţi colegi de
breaslă?
Nu am primit sprijin decât din partea iubitorilor de artă
care doresc să colecţioneze lucrări; de la stat, alţi pictori
ori sponsor nu am avut vreodată. Înainte era „Mecena“,
patronul artistului, care se îngrijea de acesta.
A dispărut de mult această tradiţie, a mai rămas doar
ca o poveste în cărţi şi cunosc oameni cu capacitate
financiară destul de ridicată încât să-şi permită să o facă
şi eventual fără să se laude prin vreun comunicat de
presă. Oamenii nu mai iubesc oameni, se iubesc în mare
parte doar pe ei, au devenit răutăcioşi şi egoişti. Mai sunt,
desigur, şi excepţii, dar aceştia sunt rari,
pe cale de dispariţie.
Fiecare artist păstrează o doză de admiraţie pentru unul
sau chiar mai mulţi maeştri. Care sunt preferaţii tăi şi
care este stilul asupra căruia te-ai oprit?
Sunt foarte mulţi artişti pe care îi îndrăgesc: unii care au
fost, alţii care sunt. Vermeer, spre exemplu, m-a fascinat
pentru acuitatea detaliilor, puterea şi vibraţia culorilor, dar
şi a întregului ansamblu, apoi Konstantin Makovsky, care
surprindea în mod miraculos expresiile oamenilor la o
nuntă, la o petrecere ori pe câmp, la muncă. Mai sunt artişti
care mă influenţează în a-mi şlefui măiestria: Canaletto,

// Foto: arhiva personală a lui Cătălin Relenschi
Durrer, Monet. Sunt şi astăzi pictori care mă fac să vreau să
le cunosc şi să le înţeleg arta. Un nume ar fi Nicolae Maniu,
care are o tehnică pe care nu ai des ocazia să o întâlneşti,
ar mai fi Mihai-Bogdan Radu, dar şi fratele meu, Daniel
Relenschi, care s-a dezvoltat destul de mult, în condiţiile în
care arta la noi abia începe să adere către un loc fruntaş
printre priorităţile oamenilor.
Vreau să aflu dacă există printre lucrările tale una
preferată, pe care o păstrezi pentru tine şi de care eşti
ataşat într-o măsură mai mare.
Pictorul, după părerea mea, nu trebuie să se ataşeze de
lucrările lui atât de tare, ar însemna că e egoist, că nu
vrea să împartă. Ce-i drept, trebuie să ştie unde va ajunge
lucrarea lui şi în ce condiţii; e ca şi cum ai avea un copil pe
care îl laşi în grija cuiva.
Câteodată, linia dintre cele „şapte arte“ este trecută
cu uşurinţă de artişti. Ai încercat şi altceva în afară de
pictură?
De ceva timp, de prin liceu, scriu poezii, din pură
inspiraţie. Nu mă aşez special să creez una anume, cu
temă, vine tema la mine şi se dezvoltă, rezultând o poezie
ori mai multe. Cândva voi aduna toate poeziile într-un
volum.
Este pictura o sursă de venit constantă, mai ales aici, în
România, în 2013?
A fost, este şi va fi un mod de viaţă, dar de fiecare depinde

cât de îndestulat sau nu poate fi. Trebuie să munceşti, dacă
nu pui în practică ideile, nici nu mai reuşeşti mai târziu. Te
trezeşti că aceeaşi idee a ta a fost prezentată şi te gândeşti
că ar fi trebuit să faci atunci când trebuia ce trebuia. Trebuie
să te dedici şi oamenii te simt, vor să te susţină, dacă văd
că te zbaţi.
Ce ne pregăteşti pentru anul acesta şi unde îţi putem
admira lucrările?
Lucrez la o expoziţtie pe care o voi vernisa în
Suceava, într-un cadru neconvenţional. Anul acesta,
în toamnă, voi lansa un proiect artistic, împreună cu
Doina, mama mea, şi fratele meu, Daniel. Lucrăm
intens la el, e într-o fază deja conturată şi trebuie să
începem să îl facem realitate. Mi-ar plăcea să mă expun
mai mult şi cât mai mulţi oameni să aibă acces la arta
mea. Deocamdată, sunt prezent în câteva galerii din
Bucureşti, într-un restaurant din Botoşani, proprietarul
mi-e un bun prieten şi încearcă pe cât posibil să mă susţină.
Împreună cu Daniel am făcut mai multe lucrări care sunt
prezente în Botoşani, Suceava, Făgăraş, Timişoara,
Bucureşti, dar marea parte a lucrărilor sunt în colecţii
particulare, departe de ochii majorităţii. În schimb, cu
acordul beneficiarilor tablourilor, le pot expune pe pagina
mea de Facebook. Mai nou, aceasta a luat amploare şi a
devenit un bun mod de a arăta şi celorlalţi ce experimentez,
ce realizez.
Interviu realizat de LUIZA DRĂGHICEAN
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Speranţa din Ţara lui Păcală

Aplicaţia care resetează contorul pompei de benzină
Cei care visau să plătească doar 10% din preţul real al carburantului s-au ales
cu un vis drăguţ şi o păcăleală straşnică de 1 aprilie.

// Foto: www.vice.com
Tradiţia zilei de 1 aprilie este cunoscută şi
arhicunoscută. Gluma regelui Carol al IX-lea
al Franţei de a muta revelionul anului 1564
de la 1 ianuarie la 1 aprilie a transformat
această zi într-o „sărbătoare“ a păcălelii.
De-a lungul timpului, obiceiul s-a perpetuat
în întreaga lume sub forma unor farse şi
glume mai mult sau mai puţin nevinovate şi
rezistă şi în prezent.
Din păcate sau din fericire (depinde cum ne
raportăm la situaţie), fenomenul păcălelilor
ia câteodată amploare şi în restul zilelor
anului. Noi vom vorbi despre un astfel de

fenomen întâmplat în ţara noastră.
În visul românului şi, de altfel, al oricărui
cetăţean care-şi doreşte un trai decent se
regăşeşte şi ideea de a plăti cât mai puţin
pe lucrurile de uz aproape zilnic. În cazul
discuţiei noastre, este vorba despre benzina
/ motorina „cea de toate zilele“. Vestea că
a apărut un subterfugiu care poate să ofere
o uşurare traiului şoferilor s-a propagat
mai ceva ca vântul şi ca gândul. 12.500
de persoane au subscris cu încredere pe
Internet pentru intrarea în posesia unei
aplicaţii software instalate pe telefonul mobil

care ar ajuta la obţinerea reducerii de preţ la
combustibil.
Procesul presupunea câţiva paşi simplu:
descărcarea programului „Reductor“
pe telefon, urmat de pornirea lui, lipirea
telefonului de contorul pompei de benzină
şi apoi ar fi apărut rezultatul - contorul se
reseta.
Măi să fie!... Un pont gratis care ar fi
reglat conturile într-o modalitate pe care
oficialităţile guvernamentale nu au fost în
stare să o facă până acum prin exploatarea
inteligentă a resurselor naţionale de
combustibil şi spre profitul populaţiei, nu
numai al marilor companii.
Evident, ca să fie tacâmul complet, ştirea
despre această aplicaţie a fost postată pe
portaluri de ştiri, pe bloguri şi pe alte câteva
zeci de site-uri. Dacă adunăm rezultatele
statisticilor, avem peste 100.000 de
persoane care au accesat această ştire în
mai puţin de jumătate de zi. Şi pe Facebook
ştirea s-a răspândit foarte repede, doar
articolul de Realitatea.NET cumulând peste
5.000 de share-uri.
Din păcate, cei care visau să plătească
doar 10% din preţul real al carburantului
s-au ales cu un vis drăguţ şi o păcăleală
straşnică de 1 aprilie.
Aparent, e o glumă nevinovată, dar totuşi
pare să vină şi ca un semnal de alarmă care
subliniază încă o dată una dintre aspiraţiile
electoratului care, sătul de promisiunile
politicienilor ce vin şi pleacă fără a apăra
drepturile cetăţenilor, şi-ar lua singur
drepturile dacă i s-ar oferi ocazia.
Sector 7 sunt cei cărora trebuie să le
mulţumim pentru experimentul păcălelii cu
aşa-zisul reductor de combustibil. Sector 7
este, de fapt, un colectiv de creaţie compus
din scenarişti, comedianţi, realizatori de film,
muzicieni, designeri, programatori, oameni
de publicitate, film şi media.
ANGELICA STÎNGĂ

INFO

Noul Allview P5 Quad
Piaţa producţiei de telefoane mobile a
fost abordată acum trei ani şi de către
români. De atunci, cei de la Allview
continuă să ne încânte cu noi modele
de telefoane. Avantajele telefoanelor
româneşti sunt performanţele
superioare la preţuri cu mult sub cele
ale competitorilor.
Pe 22 martie a fost lansat cel mai
recent telefon de la Allview, numit P5
Quad, la un preţ greu de egalat, de
doar 1.099 lei. Acesta este cel mai
puternic produs din categoria sa,
fiind primul smartphone de la Allview
cu sistem Android 4.1 Jelly Bean şi,
totodată, primul din gama Quad, cu un
procesor Quad Core Cortex-A7 de 1,2
GHz. Însă acestea nu sunt singurele
lucruri uimitoare pe care le are în
dotare P5 Quad. Utilizatorii se vor
bucura şi de o cameră foto principală
de 8 MP, viteză 3G HSDPA+ 21,4
Mbps şi display IPS-LCD de 4,5 inch.
Pentru pasionaţii de jocuri, P5 Quad
ar fi o alegere potrivită, având în
vedere display-ul mare cu rezoluţia
de 960x540 px cu 240 dpi, puterea
procesorului şi chipsetul video
PowerVR SGX 544 / OpenGL ES 2.0,
care vor rula fără probleme jocuri cum
ar fi Temple Run 2, Need for Speed
Undercover sau Asphalt 6 Adrenaline.
Touchscreen-ul capacitiv oferă şi
el o experienţă plăcută în gaming,
răspunzând foarte bine la comenzi.
Camera foto de 8 MP îi va ajuta
foarte mult pe pasionaţii de fotografie,
pozele făcute cu acest device fiind
foarte clare şi vii chiar şi în condiţii
de luminozitate scăzută, atunci când
multe dispozitive similare nu reuşesc
să ofere rezultate tocmai plăcute.
Pentru cei care nu sunt interesaţi doar
de ce are sub carcasă, smartphone-ul
are un design slim de numai 9,8 mm,
telefonul fiind disponibil în culorile alb
şi negru.
Producătorul român de terminale
mobile ne promite că şirul surprizelor
plăcute în domeniul tehnologic va
continua cu noi gadgeturi la preţuri
imbatabile.
ROBERT LUCACI

Şapte soluţii pentru îmbunătăţirea unui website
Înainte să apelezi la „servicii web
profesionale“, este important să îţi stabileşti
priorităţile pentru un website. Iată şapte
soluţii pentru îmbunătăţirea propriului
website:
1. Design adaptabil. Pentru a strânge
un număr cât mai mare de vizitatori, este
necesar un design adaptabil la orice
platformă. Având acest „responsive design“,
website-ul poate fi vizionat uşor de pe orice
dispozitiv.
2. Motor de căutare bun. Un website ce
deţine un motor de căutare bun este un
website eficient. Timpul este preţios, de
aceea răbdarea consumatorului nu trebuie
întinsă la maximum. Cu cât motorul de
căutare este mai bun, cu atât vizitatorul va

fi mai încântat, iar şansele de a reveni vor
creşte.
3. Atenţie la detalii. Un site care conţine
mici greşeli poate crea imediat senzaţia
de neprofesionism, fapt care îi pune
consumatorului încrederea la îndoială.
Site-ul trebuie „periat“ până la cele mai mici
detalii înainte de a fi vizibil vizitatorilor.
4. Optimizarea imaginilor. Chiar dacă în
zilele noastre există multă lăţime de bandă
la preţuri accesibile, nu toţi vizitatorii au o
conexiune rapidă la Internet. De aceea,
imaginile trebuie să fie cât mai optimizate în
ceea ce priveşte calitatea lor.
5. Pagini de eroare. Sunt situaţii în care
site-ul nu mai funcţionează sau este blocat
de numărul mare de accesări. Crearea unor

pagini de eroare frumoase şi redirecţionarea
vizitatorului către un rezultat asemănător cu
cel pe care îl caută poate salva situaţia.
6. Spaţii libere. Spaţiile libere sunt
esenţiale pentru a centraliza atenţia pe ceea
ce este important. Nimănui nu îi place să
se simtă pierdut în multe reclame sau să fie
acaparat de lucruri care nu îl interesează.
7. Înscriere uşoară la newsletter.
Interacţiunea cu clienţii este foarte
importantă, de aceea înscrierea la
newsletter trebuie să fie uşoară. În ceea
ce priveste e-mail-urile în sine, ele nu
trebuie să-i acapareze poşta electronică a
utilizatorului.
ALEXANDRU BERA

// Foto: victorblog.ro
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Trei zile la Viena
Viena este veche, Viena este nouă şi cu siguranţă nu îmi pare rău că am ales să mă duc acolo.
M-aş întoarce de fiecare dată când aş avea ocazia.

// Palatul Schonbrunn (foto: www.flickr.com)
Acum câteva luni, în urma unui reportaj
văzut la televizor despre Roma şi
frumuseţile sale, am decis că trebuie să
merg acolo. Am vorbit cu familia, le-am
arătat şi lor reportajul ca să îi pot convinge
şi, în momentul în care am obţinut
aprobarea lor şi bugetul necesar, m-am
întreptat către agenţia de turism. Dar acolo
am avut parte de o surpriză neplăcută.
Excursia la Roma era mult mai scumpă
decât credeam. În momentul acela, cred
că se putea citi pe faţa mea dezamăgirea
şi neputinţa. Efortul de a-mi convinge
familia, efortul de a obţine banii, visele
mele... toate erau în zadar. Dezamăgită

şi descurajată, m-am ridicat de pe scaun
pentru a pleca, dar am auzit vocea celui de
la agenţie întrebându-mă dacă mi-ar plăcea
să merg la Viena. Prima dată mi-a trecut
prin minte întrebarea „ce aş putea face la
Viena?“, după care mi-am aruncat un ochi
pe ofertă. Scria cu litere mari „Viena, acum
ori niciodată“, iar mai jos „Viena este veche,
Viena este nouă“”. Brusc, m-am aşezat şi
am cerut detalii. „Până la urmă, dacă nu
pot merge la Roma, de ce nu aş merge la
Viena?“, m-am întrebat. Am acceptat oferta,
urmând ca într-o săptămână să plec.
Am avut parte de prima experienţă de a
călători cu avionul. A fost emoţionant încă

de când am ajuns la aeroport. Am zburat
timp de o oră şi jumătate, lipită cu capul de
geamul avionului. Ceea ce se vede de sus
este superb. Lumea se aseamănă cu un
muşuroi de furnici, clădirile cele mai înalte
de aici par nişte gândăcei. Dunărea, cât de
impunătoare se arată jos, de sus seamănă
cu un mic pârâu.
Când am ajuns la hotel, am desfăcut repede
bagajele şi mi-am amintit de lista pe care
o făcusem, cu ceea ce am putea vizita.
Bineînţeles că prima oprire a fost la Palatul
Schonbrunn, al prinţesei Sisi. Nu am văzut
niciodată o clădire atât de impozantă şi
întinsă pe un spaţiu atât de mare. Palatul,

odinioară reşedinţa de vară a familiei
imperiale, datează din secolul al XVIII-lea,
iar arhitectura este în stil baroc. Din cele
1.441 de camere ale palatului, nu am putut
vizita decât 45. În spatele Schonbrunn-ului
se întinde o imensă grădină-labirint cu flori,
dar şi cea mai veche grădină zoologică
din lume. Pe vremea aceea, o privelişte
frumoasă era extrem de apreciată, astfel
că, pe dealul din spatele palatului, s-a
construit terasa de observaţie înaltă de
20 de metri, ce găzduieşte astăzi celebra
cafenea Gloriette, unde poţi savura cele
mai bune prăjituri din Viena. Am plecat de la
Schonbrunn plăcut impresionată şi uimită de
ceea ce am văzut.
Următoarea oprire a fost la Casa Mării.
Motto-ul „Aqua, Terra, Zoo“ descrie încă de
la început ce urmează să vezi - minunăţiile
care se ascund în apă sau pe Pământ. Aici
poţi vedea de la cei mai mici peşti tropicali
până la rechini fioroşi, de la stele sau căluţi
de mare până la gigantica broască ţestoasă
ce are onorabila vârstă de 300 de ani. În
grota artificială, cu stalactite şi stalagmite,
se pot vedea peste 100 de animale
nocturne: miriapode uriaşe otrăvitoare,
amblipigii, insecte heterometabole, peşti
fără ochi şi scorpioni strălucind fantomatic
sub lumina ultravioletă. Ceea ce m-a
impresionat cel mai mult a fost un acvariu
imens cu peşti care aveau nişte culori greu
de descris în cuvinte: erau asemeni unui
curcubeu. Cine nu îl cunoaşte pe Nemo?
L-am zărit chiar şi pe el, într-un colţ, trist,
probabil din cauza dorului de mama lui.
În zilele care au urmat, am fost în parcul
de distracţii din Prater, am vizitat muzee
care adăposteau adevărate capodopere,
catedrala Sf. Stephan şi Turnul Dunării,
unde îţi poţi savura cafeaua la înălţimea
de 252 de metri, în timp ce te bucuri de o
privelişte minunată asupra oraşului.
Excursia a fost scurtă, de doar trei zile, şi nu
am putut vizita tot ceea ce mi-am propus,
însă ceea ce am văzut mi-a schimbat total
părerea despre Viena. Într-adevăr, Viena
este veche, Viena este nouă şi cu siguranţă
nu îmi pare rău că am ales să mă duc acolo.
M-aş întoarce de fiecare dată când aş avea
ocazia.
ALEXANDRA IACOBESCU

Prin capitala Europei
Între mine şi Bruxelles a fost dragoste la
prima vedere. Sunt 3 ani de când am călcat
pentru prima oară pe aceste meleaguri,
simţind de atunci nevoia să păstrez această
legătură vie.
Odată ce ajungi în Bruxelles, simţi o emoţie
delicată, a unui oraş frumos cap-coadă.
Arhitectura, oamenii, joie-de-vivre-ul lor,
gusturile şi aromele, vegetaţia luxuriantă,
amestecul ameţitor de simplitate şi
opulenţă, influenţele puternic europene te

fac să-ţi pierzi minţile.
Pentru că Bruxelles este, oarecum, oraşul
meu adoptiv, de câte ori merg acolo caut
să văd altceva nou, incitant, în afară
de obiectivele turistice bine cunoscute:
Manneken Pis, Grand Place, catedralele,
Atomium. Dar, cu toate acestea, paşii mă
poartă fără să vreau pe drumurile deja
ştiute, spre locurile familiare.
Bruxelles este capitala Belgiei şi a provinciei
Flandra, dar şi capitala Europei, alături

de Strassbourg şi Luxemburg. Este un
oraş cosmopolit, foarte modern, dar, cu
toate acestea, îşi păstrează intact aerul şi
caracterul său tradiţional flamand.
Bruxelles este un oraş elegant şi plin
de viaţă, în care vechiul tradiţional şi
noul contemporan fac din el o adevărată
aventură şi stârnesc dorinţa de a-l explora şi
de a-l cunoaşte îndeaproape.
CLAUDIA TUDOR

// Grand Place
(foto: http://www.captaintravel.ro)
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Intrigi supranaturale
cu „The Vampire Diaries“
„The Vampire Diaries“ („Jurnalele vampirilor“) este un serial de origine americana pentru adolescenţi, dar nu numai,
numărul celor interesaţi şi captivaţi de acest proiect fiind din ce în ce mai mare.
Inspirat de seria de romane cu acelaşi
nume scrise de L.J. Smith, „The Vampire
Diaries“ urmăreşte viaţa Elenei Gilbert (Nina
Dobrev), o tânără fără puteri supranaturale,
dar cu o istorie nu la fel de normală. Elena
se îndrăgosteşte de Stefan Salvatore,
un tânăr aparent normal, şi continuă să-i
fie alături chiar şi după momentul în care
află că iubeşte un vampir. Relaţia celor
doi începe să se complice când apare
în scenă fratele mai mare al lui Stefan,
Damon Salvatore (Ian Somerhalder), acesta
îndrăgostindu-se, la rândul lui, de Elena
Gilbert.
Dacă stai să te gândeşti o clipă, premisa
serialului seamănă suspect de mult cu cea
din seria „Twilight“: avem de-a face tot cu
un triunghi amoros, iar protagoniştii se află
(cel puţin aparent) la vârsta liceului. Elena
este o fată de 17 ani din orăşelul american
Mystic Falls, care ajunge să devină
centrul de gravitaţie al unor evenimente
abracadabrante când în jurul ei îşi fac
apariţia familii de vampiri, vrăjitoare şi...
vârcolaci. Rezumat în câteva cuvinte,
subiectul pare rizibil, dar creatorii serialului,
Kevin Williamson şi Julie Plec, reuşesc
cumva să menţină logica (în contextul
supranatural, bineînţeles) într-un mod
convingător. Astfel, Elena ajunge să se
îndrăgostească de „colegul“ ei de liceu
Stefan Salvatore fără să ştie că este vampir
şi că, de fapt, vârsta lui e de 162 de ani.
Când Damon se întoarce în oraş, provoacă
prăpăd printre locuitorii acestuia, pentru a-i
face lui Stefan viaţa un calvar din pricina
unui trecut plin de secrete. Nimic nu-i mai
dulce decât răzbunarea când eşti vampir şi
ai peste 160 de ani, nici măcar sângele!
Serialul nu se rezumă doar la cei trei
protagonişti, în scenă făcându-şi apariţia
numeroase personaje menite să le pună
beţe-n roate acestora, dar şi prieteni care
sunt dispuşi să-i ajute necondiţionat. Astfel,
orăşelul Mystic Falls devine curând plin de

// Foto: www.iwallscreen.com
vampiri sub acoperire, de întâmplări cărora
cei normali nu le găsesc explicaţie, fiecare
episod fiind plin de aventură şi neprevăzut.
Serialul a avut premiera în anul 2009 şi,
dacă primul sezon nu a fost tocmai bine
primit de critică, aprecierile au început să
crească odată cu al doilea sezon.
Sezonul 4, început în 2012, aduce cu sine
un moment neaşteptat de către fani, şi
anume transformarea Elenei în vampir.

printre atâtea drame, trădări şi lovituri sub
centură.
Controverse, intrigi, elemente de
supranatural şi nu numai se întâlnesc încă
din primul sezon şi până în prezent şi, cu
siguranţă, vor continua şi pe parcursul
sezonului 5, care va apărea în octombrie
2013.
ANDREEA NIŢULESCU

Distopia lui Huxley

Copiii viitorului
În vara anului 2012, pe litoral, copiii ne-au
demostrat încă o dată valoarea pe care o
au şi viitorul pe care îl pot oferi ţării noastre,
pe o scenă amenajată pe plaja din Mamaia,
sub soarele strălucitor şi pe nisipul care
ardea toate emoţiile, atât ale participanţilor,
cât şi ale celor care au organizat
evenimentul. Premiile puse în joc au ţinut
cont în primul rând de vârstele copiilor, dar
şi de dorinţele fiecăruia. Copiii erau plini
de viaţă şi de entuziasm, mulţi fiind pentru
prima dată pe o scenă şi în faţa unui public.
Participanţii, cu vârste cuprinse între 4 şi
12 ani, aveau pregătit pentru public un mic
spectacol de talente, fiecare venind cu idei

Serialul este încă în desfăşurare, el nefiind
finalizat, şi se bazează pe căutarea unui
leac împotriva vampirismului pentru Elena.
Doar că, vă vine sau nu să credeţi, aceasta
nu-l vrea, ea obişnuindu-se cu viaţa de
vampir!
Puţine sunt serialele în care au loc mai
multe răsturnări de situaţie decât în „The
Vampire Diaries“ şi este uimitor cum
scenariştii au putut să ţină toate iţele legate,

originale. Un semn primit de la un domn
foarte charismatic a pornit „hărmălaia“, iar
copiii au intrat în roluri ca şi cum ar fi fost
actori. În jurul scenei amenajate erau sute
de oameni care doreau să vadă cât mai
bine ceea ce fac prichindeii pe scenă. Pe
final, copiii păreau mai agitaţi, pentru că
ştiau că urmează partea cea mai aşteptată,
premiile. Câştigătorul a fost o fetiţă care,
de emoţie, nu vroia să se ducă să-şi ridice
premiul!
Sper ca acest gen de spectacol să aibă loc
şi în sezonul estival 2013.
MĂDĂLINA PREDOIU

Celebrul roman „Minunata lume nouă“ al
lui Aldous Huxley porneşte de la ideea
unei societăţi distopice care, pentru a-şi
controla cetăţenii, recurge la orice, de la
transformarea rasei umane şi manipularea
ei genetică până la mascarea minciunii în
absolut.
Am auzit de acest roman la cursul domnului
profesor Gelu Sabău, cel care ne-a şi
recomandat să-l citim.
Romanul prezintă o lume utopică, în care
copiii se nasc în laboratoare, viaţa lor fiind
programată încă dinainte de a se naşte.
Embrionii erau pur şi simplu programaţi
pentru o anumită muncă şi oamenii trăiau

vieţile pe care le decideau alţii pentru
ei. Populaţia era separată în clase de
inteligenţă şi nu îmbătrânea niciodată din
punct de vedere fizic.
Acţiunea în sine îşi pierde din intensitate,
iar tensiunea pe care o societate distopica
o exercită inevitabil nu se acumulează
nicăieri în această carte. Cu toate acestea,
cartea atrage prin atmosfera sinistră pe care
o emană. Ceea ce m-a impresionat a fost
capacitatea extraordinară a autorului de a
prevesti, într-un roman publicat în 1932,
problemele secolului în care trăim.
IOANA BĂESCU
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Pasiunea pentru adrenalină
Julian şi Adrian Răduţă sunt doi fraţi, campioni naţionali şi est-europeni la motocross. În ciuda accidentelor petrecute
în decursul carierei lor de sportivi, aceştia reuşesc să depăşească momentele dificile şi să ducă la bun sfârşit fiecare cursă.
Motocrossul este un sport extrem, un stil de viaţă alimentat de viteze periculos de mari, o libertate amestecată
cu emoţii şi adrenalină. În prezent, există concursuri desfăşurate outdoor, dar şi indoor, şi variază de la Arenacross
la Freestyle-Motocross.
Am avut plăcerea de a fi lângă JULIAN RĂDUŢĂ, o persoană dornică de adrenalină, energică şi cu o dorinţă de viaţă
arzătoare. Din interviul care urmează, aflăm ce înseamnă pentru el motocrossul.
lume, având în vedere că este fată, iar acest sport
este unul dur?
Din păcate, acest sport este dominat de sexul
masculin, dar poate fi înţeles şi practicat şi de către
fete. Ca băiat, mă atrag foarte mult fetele care practică
acest sport. Admir forţa şi curajul lor. Bănuiesc că
prietena mea este invidiată de multe fete şi apreciată
de mulţi băieţi.
Cum te defineşte acest sport?
Pentru mine, motocrossul înseamnă totul. Şi când
spun totul, mă refer la viaţă. Nici nu vreau să mă
gândesc cum ar fi fost viaţa mea fără acest strop de
adrenalină. Poate şi din cauza faptului că sunt un tip
energic, hiperactiv aş putea spune, pentru că îmi place
să mă bucur de fiecare moment al vieţii.
Cât de importante sunt antrenamentele?
Pregătirea fizică este cea mai importantă pentru acest
sport. Ai nevoie de un fizic excelent, o condiţie a
corpului capabilă să stăpânească acel motor. De cel
puţin două ori pe săptămână sunt la Ciolpani, locul
unde mă antrenez pentru competiţii.

// Foto: www.dirtbikezone.ro
De când şi de unde această pasiune pentru
motocross?
Această pasiune există, cred, de când m-am născut
(râde)… După revoluţie, tatăl meu a cumpărat un
motor, iar de aici a pornit totul. Familia mea a dezvoltat
o afacere în acest domeniu. S-a implicat în fiecare
concurs, în fiecare organizare. Fratele meu a fost

primul care s-a urcat pe un motor şi de atunci a fost
în permanenţă încurajat de către familie. Aşa s-a
întâmplat şi la mine. De la familie vine această pasiune
pentru sport.
Venind vorba de familie, am înţeles că şi prietena
ta practică acest sport. Cum este văzută de către

Prin acest sport, ai reuşit să cunoşti oameni la care
nici nu te gândeai vreodată că îi vei întâlni. Cum te
simţi, având în vedere ce ai realizat până acum?
Am o viaţă activă şi niciodată nu am regretat nimic.
Mă simt împlinit şi foarte norocos. Uite, Mihaela
Rădulescu a început şcoala de motocross pe circuitul
de la Ciolpani împreună cu mine şi cu fratele meu. Am
participat la reclama de la Prima TV, l-am interpretat pe
Şerban Huidu pe motor. Şi aşa mai departe...
Ce obiective ai pe viitor, legate de acest sport?
Acest sport înseamnă pentru mine o întreagă carieră,
în care îmi concentrez tot efortul. Bineînţeles, ca orice
sportiv, îmi doresc să câştig titlul de campion mondial.
Interviu realizat de ANA-MARIA PELTEACU

Miracolele Stelei s-au oprit în optimile Europa League
După un 1-0 formidabil, în tur, pentru
Steaua, la jumătatea lunii martie, Chelsea
ne-a coborât cu picioarele pe pământ,
marcându-ne trei goluri, însă cu foarte multă
muncă şi sudoare. Nici noi nu ne-am lăsat
mai prejos şi am marcat golul de onoare,
care în acel moment ne aducea la egalitate
pe tabela de marcaj, prin Vlad Chiricheş.
Cealaltă jumătate a echipei Steaua, publicul
stelist venit pe Stamford Bridge, s-a ridicat
cu uşurinţă la nivelul Ligii Campionilor.
Suporterii au încurajat echipa din primul
până în ultimul minut, însă au existat
momente când jucătorii roş-albaştrilor au
greşit decisiv, iar astfel s-a făcut diferenţa.
Dacă, în prima manşă, jucători precum
Hazard, Mata sau Torres nu au ieşit la
rampă, la Londra au făcut-o decisiv pentru

Chelsea. Când ai jucători precum cei
menţionaţi mai sus, e mai greu să pierzi o
calificare, decât să o câştigi. Nu de alta, dar
valoarea lor nu te lasă.
Ce trebuie să înţelegem după acest
insucces? Putem fi mândri că, timp de
trei reprize, am ţinut campioana Europei
în corzi. Ne putem aminti cu plăcere
disperarea de care jucătorii lui Chelsea au
dat dovadă pe finalul meciului, trăgând de
timp. Acest examen dat de jucătorii Stelei
poate fi benefic pentru viitorul acestora.
Imaginea noastră în Europa s-a îmbunătăţit
considerabil prin atitudinea acestor jucători
stelişti, dar şi prin glasul suporterilor care nu
încetau să strige „RO-MÂ-NI-A, RO-MÂ-NI-A!“.
Iar lucrul cel mai important pe care toată
lumea îl poate învăţa este că, prin această

performanţă a Stelei, alte rivale din Liga 1
se pot impulsiona, dorindu-şi egalarea, dacă
nu chiar întrecerea acestei performanţe a
roş-albaştrilor.
Ca suporter al fotbalului, îmi doresc ca
această super-echipă, Steaua Bucureşti,
să rămână în aceeaşi formulă. Spun
asta pentru că Steaua nu e Chelsea sau
Barcelona, ca, atunci când îi pleacă un
jucător, să poată cu uşurinţă să-l facă uitat
prin achiziţionarea altuia de aceeaşi valoare
sau mai mare. În acest moment,
roş-albaştrii sunt un întreg, iar dacă din
acest întreg o părticică dispare, totul o ia la
vale, iar construcţia şi munca celor de acolo
va fi în zadar.
ALIN GRIGORE

// Foto: www.evz.ro
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Iubirea în secolul XXI
Oare mai există iubire adevărată în secolul în care trăim sau iubirea a devenit un simplu basm?
Oare a mai rămas ceva din povestea tragică a celor doi îndragostiţi Romeo şi Julieta?
privească, să nu se atingă, să se mângâie
sau să îşi vorbească. Spun cu regret că, în
ziua de azi, nu prea mai vedem asta. Însă,
când văd pe stradă doi bătrânei care se ţin
de mână, mi se umple sufletul de fericire şi
îmi doresc să aflu mai multe detalii despre
cum a început relaţia lor.

// Foto: www.istockphoto.com
Am rămas profund impresionată de
povestea lui Romeo şi a Julietei, o istorie
de dragoste foarte frumoasă, dar cu un final
tragic pe măsură. Cartea lui Shakespeare
este foarte captivantă şi, din această
cauză, nu am lăsat-o din mână până nu am
terminat-o.
Dar oare această iubire mai există şi în
zilele noastre? Dacă ne uităm atent la tot ce
se petrece în jurul nostru, am putea spune
că iubirea nu mai există şi că aceasta a
devenit un simplu cuvânt. Să dăm vina pe
tehnologie şi pe stresul care ne înconjoară

la fiecare pas? Este adevărat că oamenii
au devenit interesaţi mai mult de partea
materială a vieţii şi luptă zilnic pentru o
carieră şi o viaţă mai bună. Dar de ce nu
mai luptăm pentru iubire, cum o făceau
Romeo şi Julieta?
Dragostea este cel mai frumos şi mai
pur sentiment întâlnit, dar astăzi oamenii
renunţă atât de uşor la acest el. Sunt
convinsă că nu există om pe lumea asta
care să nu fi simţit măcar o dată în viaţă că
iubeşte, dar, din goana după bani, unii nu
mai au timp să îşi urmeze sufletul. Aceşti

oameniu nu au aflat că iubirea nu poate fi
cumpărată, oricât de mulţi bani am avea.
Romeo şi Julieta ne-au demonstrat că
iubirea nu ţine cont de vârstă. În ziua în
care cei doi s-au cunoscut, Julieta împlinea
14 ani. Majoritatea oamenilor ar spune
că eşti prea mic la 14 ani ca să iubeşti şi
eu i-aş susţine, dacă mă gândesc la unii
adolescenţi contemporani, care nu ştiu ce
vor de la viaţă şi pun preţ doar pe lucrurile
material şi pe aspect fizic. Dragostea
adevărată este între două persoane care îşi
zâmbesc mereu, nu se pot abţine să nu se

Iubirea există, dar depinde doar de noi dacă
îi facem loc în viaţa noastră sau îi dăm cu
piciorul. În secolul în care trăim s-au format
anumite clişee şi mentalităţi colective care
nu fac decât să aprofundeze unele idei
greşite despre iubire. Iubirea adevărată este
cea care nu ţine cont de latura materială
şi de plăcerile fizice. Iubirea adevărată se
găseşte în naivitatea şi inocenţa sufletelor
noastre, dar, prin felul nostru de a trăi,
uneori ne pierdem inocenţa şi, odată cu ea,
şi cel mai pur şi mai frumos sentiment.
Am ajuns să nu mai credem în iubire pentru
că suntem falşi şi pentru că ne-am învăţat
să primim fără să oferim ceva în schimb.
Iubirea adevărată este cea care nu îşi caută
propriul folos, ci folosul celuilalt. Cineva
mi-a spus acum câţiva ani că iubirea vine la
pachet cu suferinţa, dar eu cred că suferim
din cauză că suntem orgolioşi.
În ziua de azi, oamenii nu mai au timp sau
nu mai ştiu să iubească, nu mai au răbdare
să se răsfeţe, nu mai ştiu să se uite în ochii
persoanei iubite şi să-i vadă sufletul. Dar
când vedem un cuplu fericit ţinându-se de
mână, doi iubiţi care se privesc şi nu se mai
satură unul de celălalt, ne dăm seama că
mai există oameni norocoşi sau curajoşi
care, la un moment dat al vieţii lor, au ştiut
să aleagă iubirea şi nu au greşit.
ANNE-MARIE TOADER

Voluntar al Crucii Roşii
Încă de la înfiinţare, voluntariatul este sufletul Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie.
Voluntariatul este o activitatea de interes
public, desfăşurată din proprie iniţiativă,
de orice persoană fizică, în folosul altora,
fără a primi o compensaţie materială. În
cadrul Crucii Roşii şi al Semilunii Roşii,
voluntariatul este motivat de consimţământul
liber al persoanei respective, şi nu de
dorinţa unui câştig financiar sau material
sau de presiuni externe de natură socială,
economică sau politică.
Activitatea se desfăşoară în beneficiul
categoriilor şi comunităţilor vulnerabile şi în
concordanţă cu Principiile Fundamentale
ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie
şi Semilună Roşie. Există şapte principii
fundamentale ale Crucii Roşii: umanitate,
imparţialitate, neutralitate, independenţă,
voluntariat, unitate şi universalitate.
Încă de la înfiinţarea în 1863, voluntariatul
a reprezentat sufletul Mişcării Internaţionale

de Cruce Roşie. În România, Crucea Roşie
beneficiază de aportul a peste 10.000
de voluntari, dintre care 40% sunt tineri.
Aceştia ajută Societatea Naţională de Cruce
Roşie să deruleze programe de succes
şi asistă zeci de mii de persoane aflate
în dificultate. Voluntarii au un rol cheie şi
în conducerea organizaţiei, preşedintele
Societaţii Naţionale fiind, de asemenea,
voluntar.
Iată 10 motive pentru a fi voluntar al Crucii
Roşii:
- pentru a ajuta la schimbarea lumii în care
trăieşti;
- pentru că şi de tine depinde fericirea
celorlalţi;
- pentru a readuce zâmbetul pe chipul celor
nefericiţi;.
- pentru că demnitatea altora depinde şi de
propria ta demnitate;

- pentru a da înapoi o parte din ceea ce ai
primit de la alţii;
- pentru a-ţi forma deprinderi utile şi a învăţa
lucruri noi;
- pentru a fi parte a unei organizaţii
prestigioase, într-o echipă puternică;
- pentru a-ţi face noi prieteni şi pentru a-ţi
regăsi prietenii, deja voluntari;
- pentru a căpăta experienţă în vederea
obţinerii unui loc de muncă mai bun;
- pentru a-ţi construi amintiri şi a rămâne în
amintirile celorlalţi.
Pentru a deveni voluntar, trebuie să
completezi un formular disponibil pe site-ul
www.crucearosie.ro şi să-l trimiţi la filiala
din judeţul sau sectorul în care locuieşti sau
studiezi – datele de contact le găseşti pe
acelaşi site.
GIANINA NICOLESCU

// Foto: Facebook
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Mâncare sănătoasă sau fast-food?
Mulţi experţi îşi dau cu părerea despre alimentaţie, unii se contrazic, teorii vechi sunt acum răsturnate şi nici nu ştii
ce să mai crezi. Parcă îţi vine să nu mai mănânci nimic. Dar nevoia de supravieţuire te cam obligă.
Ştim cu toţii că mâncarea de tip fast-food nu
este sănătoasă, dar totuşi continuăm să o
consumăm.
Dacă ne gândim la avantaje, ar trebui să
începem cu portretul celor care servesc
aceste gen de hrană. Este vorba, în
principal, de oameni care nu au timp să
mănânce, care au un program încărcat şi
apreciază că în drumul lor, printre multele
întâlniri, pot lua ceva de mâncare în doar
câteva minute şi, mai mult decât atât, nu
pierd timp cu masa. Este cu adevărat un
mare atu, dar, dacă stăm să ne gândim la
impactul global al problemei, poate că am
privi altfel lucrurile.
Pe lângă acest mare avantaj al economiei
de timp, produsele fast-food mai au şi alte
avantaje, mai mici, ce-i drept, dar, de multe
ori, foarte atrăgătoare. Sunt mai ieftine,
de multe ori un meniu fast-food având un
bilanţ monetar mai mic decât o masă gătită
obişnuită, ca să nu mai vorbim de o masă
cu produse bio, organice. Nu numai că nu
trebuie să stăm undeva la o masă ca să
le consumăm, dar nici nu trebuie să avem
grija pregătirii unei mese, astfel încât putem
vedea cum programul zilnic ni se eliberează
mult prin sărirea acestor etape, în dauna
sănătăţii noastre.
Cel mai controversat şi discutat dezavantaj,
de multe ori vizibil şi impresionant, este
obezitatea. Aceste produse conţin un
număr imens de calorii. Un meniu clasic
fast-food, alcătuit din hamburger, cartofi
prăjiţi şi băutură carbogazoasă, te face să
consumi toate caloriile necesare pentru o zi
la o singură masă şi nu-ţi asigură principiile
alimentare de care ai nevoie. Astfel, putem
creiona un portret-robot al celor care
consumă constant produse fast-food: de
obicei, persoane sedentare, deloc interesate

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.

// Foto: healthyfatburnr.blogspot.ro
de sănătatea lor sau de aspectul şi condiţia
fizică.
Aceste efecte metabolice pe termen lung
duc la adevărate probleme de sănătate: pe
lângă obezitate, şi boli cardiace, dislipidemii,
hipertensiune arterială, diabet zaharat.
Aspectul atrăgător al alimentelor fast-food
este, de cele mai multe ori, o imagine falsă.

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.

Ca să ne referim doar la fructe şi legume,
puţinele câte sunt în restaurantele fast-food,
ele pot fi frumoase la exterior, dar de cele
mai multe ori sunt obţinute prin adăugarea
unor substanţe care să le îmbunătăţească
aspectul, să le ajusteze mărimea şi să le
crească durata de viaţă, astfel încât, prin
consumarea acestora, aducem mai degrabă
un aport de substanţe dăunătoare decât
de vitamine şi minerale, aşa cum ne-am fi
aşteptat.
Dar nu numai la fructe şi legume se folosesc
substanţe care să „înşele“. Pentru toate
aluaturile şi nu numai se folosesc aditivi şi
coloranţi care să dea un aspect mai frumos
produselor, să le „îmbunătăţească“ în
detrimentul sănătăţii noastre.
Pe lângă partea strict alimentară, aceste
produse ne influenţează viaţa negativ şi în
alte moduri. Acest tip de masă zilnică duce
la înstrăinarea de cei apropiaţi, pregătirea şi
luatul mesei nu mai sunt prilejuri de întâlnire
şi interacţiune între membrii familiei. De
asemenea, aspectul social poate fi invocat
- nu vorbim despre restaurante elegante,
cu ambianţă plăcută şi mâncare sănătoasă,
unde să ne relaxăm şi să luăm masa cu
prietenii şi familia, ci de restaurantele tip
fast-food, locuri cu o agitaţie continuă.
Cine se hrăneşte normal, diversificat, în
funcţie de anotimp, dar şi de efortul pe
care trebuie să-l depună zilnic, este un om
sănătos. Nu ne putem plânge că nu găsim
în piaţă ce trebuie ca să gătim şi să ne
hrănim sănătos. Femeile de azi, cele
care atât de des se plâng că nu au timp
să fie şi gospodine, să-şi amintească de
mamele lor, de felul cum erau hrănite

atunci când erau copii.
Poate că v-aţi întrebat de ce oamenii de
la ţară sunt mai sănătoşi şi mai puternici
decât cei de la oraş, de ce rezistă mai bine
la eforturi mari şi cum de fac pe jos drumuri
atât de lungi. Toate acestea şi încă multe
alte eforturi nemaipomenite sunt posibile
pentru că omul de la ţară încă se hrăneşte
sănătos.
Să vă dau un bun exemplu din familia mea.
Îmi aduc aminte de bunica, care a murit la
93 de ani şi a trăit la ţară, avea un program
fix atunci când mânca şi niciodată nu sărea
peste masa de dimineaţă, de prânz sau
seară. Întotdeauna ştia ce o să mănânce
şi niciodată nu exagera. Poate şi datorită
acestui fapt, la acea vârstă, vedea mai bine
ca mine.
Dacă astăzi alegi mâncare cât mai
sănătoasă în detrimentul mâncării de tip
fast-food, uneori ţi se pare dificil şi poate
şi mai scump, dar este o investiţie pentru
sănătatea ta, atât în prezent, cât şi în
viitor. Gândiţi-vă că suma pe care o plătiţi
acum pentru mâncarea sănătoasă ar fi
echivalentul sumei pe care aţi plăti-o pentru
medicamente şi consultaţii la medic în cazul
în care ar apărea orice tip de boală.
În concluzie, este mai bine să previi decât
să tratezi şi nu trebuie să uităm să ne
întoarcem la natură şi la toate darurile pe
care ni le oferă. Mâncarea adevărată este
cea pe care o regăsim în natură, în stare
pură, fără alte prelucrări sau chimicale. De
asta ar trebui să fim cu toţii conştienţi!
IOANA IVAN
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Ia românească în modă
Lăzile de zestre ale bătrânelor din satele noastre ascund, pe lângă alte comori,
şi adevărate vedete ale portului femeiesc care au făcut carieră spectaculoasă
în moda internaţională – iile.

// Adele îmbrăcată în ie într-un pictorial din revista „Vogue“ (foto: fansshare.com)
Cea mai importantă piesă a costumului
tradiţional feminin din România, ia, a
fascinat deopotrivă pictori, fotografi, feţe
regale şi designeri de renume internaţional.
Toţi aceştia s-au inspirat, au promovat şi
s-au lăsat vrăjiţi de ie sau „cămaşa cu altiţă“
(chenar), aşa cum mai este ea cunoscută.
Ia a fost făcută celebră în lume de personaje
de mare influenţă, precum Regina Maria a
României sau Maria Tănase. Regina Maria,
o englezoiacă de o frumuseţe clasică,
nepoată a Reginei Victoria a Marii Britanii,
adora costumul popular românesc, pe care
nu ezita să-l îmbrace şi în care s-a lăsat
fotografiată de nenumărate ori. De altfel, ea
s-a numărat printre primele femei de rang
înalt care au purtat această bluză ca pe
un element de lux al garderobei, oferindu-i
iei un atu extrem de valoros. Şi nu numai

Maria, dar toate reginele României şi
aristocraţia feminină a timpului au adoptat
acest tip de îmbrăcăminte, poate şi cu
intenţia mai mult sau mai puţin ascunsă de
a se face plăcute de mulţime.
Celebra ie românească, piesă de bază a
portului tradiţional, a devenit obiectul unei
campanii iniţiate de revista „The One“,
care îşi propune să scoată în evidenţă
frumuseţea acestui obiect vestimentar şi
nota de originalitate conferită celor care o
includ în garderoba lor.
Pe lângă magazinele designerilor români
Adrian Oianu, Valentina Vidraşcu sau Andra
Andreescu, care au reinventat ţinutele
moderne cu elemente tradiţionale, ia
– „bluza românească în tendinţe“ – poate
fi cumpărată şi de pe câteva bloguri şi
site-uri precum Romanian Label, Costume

Populare, Blouse Roumaine Shop sau
Romanian Blouse.
Stiliştii autohtoni recomandă ia în sezonul
primăvară-vară, pentru că poate fi purtată
atât în ţinutele de zi, cât şi de seară.
Adrian Oianu propune un look punk, care
are la bază o bluză cu motive româneşti.
În plus, ia, dacă este creată din materiale
confortabile, precum pânza topită, poate fi
purtată chiar şi la plajă, în locul tricourilor
sau a maieurilor „oversize“. „Scopul nobil
pe care îl putem avea este să reuşim să
reinterpretăm tradiţiile româneşti, să le
aducem într-o formă cât mai digerabilă,
pentru ca femeia să le adopte din nou şi să
îşi recapete identitatea românească. Şi asta
pentru că unei românce cel mai frumos îi
stă în veşmânt autohton, inspirat din tradiţia
noastră seculară“, spune Adrian Oianu.
Pentru un look modern, evită culorile
puternice, optează pentru ia albă, clasică,
cel mult poate pentru cea cu broderie
neagră - este îndemnul stiliştilor.
Dana Rogoz a mărturisit că are în
garderobă o ie veche de 80 de ani,
cumpărată de soţul ei de la Muzeul
Ţăranului Român. „Am fost întotdeauna
fascinată de broderiile şi cusăturile de
pe straiele româneşti, de materiale,
de combinaţia de culori, aşa cum sunt
colecţionară şi de bijuterii tradiţionale din
toate colţurile lumii. Îmi place să le adaptez
unor ţinute moderne, să le recontextualizez
şi cred că sunt haine nemuritoare şi
dovada că femeile au ştiut mereu să
se înfrumuseţeze, uneori din nimic. Mă
bucură apariţia iei româneşti în zona
haute couture“, a spus şi Amalia Enache,
o susţinătoare a campaniei „Iac-aşa e ia
mea!“, realizată de revista „The One“.
Printre creatorii de modă străini interesaţi de
ia românească se numără Karl Lagerfeld,
John Galliano şi Tom Ford. În anii ’60 –’70,
pe lângă hippioţii care au lansat mişcarea
flower-power, timid, începeau să apară şi la
marile evenimente de modă bluze inspirate
de ie. Dar boom-ul a fost dat de celebrul
Yves Saint Laurent, care i-a adus un
omagiu pictorului francez Matisse, fascinat
de portul românesc. Designerul a creat în
1981 o întreagă colecţie intitulata „La blouse
roumaine“, după numele cunoscutului
tablou al lui Henri Matisse. Yves Saint
Laurent a fost primul care a recunoscut că
s-a inspirat strict din ia românească pictată
de Matisse. Apoi, ia a fost promovată Jean
Paul Gaultier, acum patru ani. Tom Ford a
reinterpretat ia din zona Sibiu, cu broderiile
negre specifice zonei, produs care de altfel
a şi apărut în numărul american al revistei
„Vogue“, în 2012, purtat de Adele.
Ia românească va fi prezentată şi la New
York de Institutul Cultural Român, în cadrul
unei serii de evenimente reunite sub titlul
generic „La Blouse Roumaine“, prin care
se doreşte doreşte promovarea identităţii
culturale româneşti în spaţiul nord-american.
ANA-MARIA POROJAN

INFO

Kelly Osbourne a
slăbit 30 de kilograme
Fiica lui Ozzy Osbourne a apărut
pe coperta revistei „Self“, unde
vorbeşte despre transformarea
prin care a trecut în ultimii ani.
Acum, britanica a ajuns să aibă
mai multă încredere în sine şi
în puterea pe care o are asupra
propriului său corp, datorită
faptului că a slăbit.
Secretul său a fost să pună starea
de sănatate pe primul loc şi să nu
mai petreacă serile de sâmbătă
în cluburi. Pentru a slăbi, Kelly
Osbourne a făcut exerciţii Pilates
de două ori pe săptămână şi a
dansat câte 5 ore pe zi.
Nu numai sportul contează pentru
a slăbi, ci şi alimentaţia sănătoasă
este foarte importantă, întrucât
Kelly s-a apucat să mănânce mai
sănătos.
Vedeta a mai spus că dieta
echilibrată şi gândirea pozitivă
sunt cu siguranţă garanţiile
succesului.
GABRIELA ANDREI

// Foto: www.self.com
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