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Cosplay 2.0

U Jolidon, fără victorie în
Champions League
Vicecampioana României, U Jolidon,
părăsește grupele Champions League,
după prima participare, fără victorie. În
cea mai recentă partidă, handbalistele din
Cluj au pierdut în fața echipei RK Krim
Ljubljana, cu scorul de 23–31.
➥ PAGINA 9

Foto: Balint Katona

Spaniolii au dat lecții de
jurnalism tinerilor clujeni

E duminică seara. Ești într-una din sacrele capitale
ale modei, Harajuku,
Japonia. Probabil că te
așteptai să întâlnești multe
victime ale modei, dar

nu erai pregătit pentru
asta: zeci de oameni
îmbrăcați în personaje
anime sau în celebrități
autohtone. Lolite în rochii
pastel dantelate trecând

Pe valurile couchsurfingului

➥ PAGINA 3

Pasiunea din
spatele gratiilor

Să cunoști oameni din alt mediu de
viață, cu alte obiceiuri, cu o cultură nouă
și diferită totodată este o experiență interesantă pe care o recomand tuturor. Însă
cel mai interesant este să cunoști oameni
diferiți, dar care într-o oarecare măsură
îți împărtășesc aceleași gânduri și idealuri
într-o manieră diferită.

pe lângă fani Visual Kei
îmbrăcați în haine negre,
cu peruci stridente și priviri
pătrunzătoare... Verifici
data. Nu e Halloween.
➥ PAGINile 6-7

➥ PAGINA 4

Agendă
În fiecare număr, îți recomandăm... (sau nu)
concerte, filme, piese
de teatru, cărți sau evenimente pentru viața
studențească!
p. 12

➥ PAGINA 5
EDITORIAL

Clujul și specimenele sale

T

ot elevul de liceu din zona Ardealului
și nu numai, ambițios de felul lui, își
alege un țel pe care îl consideră înalt,
mai exact să fie student la Cluj. Nu prea se
ține cont de specializarea urmată, ideea de
bază e să fii la Cluj, că doar acolo „umblă
câinii cu covrigi în coadă și curg râuri de
lapte și miere”.
Ei bine, odată ajuns în Cluj, constați
cu stupoare că nu toți câinii au coadă, în
special cei vagabonzi (bieții de ei) și că, de
fapt, râurile curgătoare sunt cele cu apă

Totul începe dimineața, când, obosit și
mâloasă, care ies la suprafață din canalizare după o ploaie torențială. Lămurit somnoros, din cauza vecinilor care atunci
de peisajul „urbei de pe Someș”, crezi că când ți-e mai „dulce” somul pornesc maneaici este sfârșitul și mai rău de atât nu se lele „pă sistem”, ieși din garsoniera ta din
poate. Ei, țin să precizez că se poate. După Mărăști, Mănăștur sau oriunde. Și nici nu
o lună petrecută în minunatul oraș, ajungi reușești să faci doi pași, că muncitorii de
să cunoști și personajele nelipsite ale aces- la blocul vecin încep să fluiere în urma ta
tuia, de care cu siguranță te vei „bate” de de mama focului, pentru că vezi tu... ei se
’nșpe mii de ori în drumul tău grăbit spre „simte” foarte atrăgători în salopetele lor
facultate sau alte locuri.
pline de moloz și var.
Dar să nu mai întindem vorba și să facem
cunoștință cu aceste „fabuloase” făpturi.
➲➲ Continuare în pagina 2
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Buletin de microbist internaut

Pe valurile couchsurfingului

rea” ta. Important e să-ți știi tu calitățile și
să știi să te bucuri de fiecare lucru mărunt
pe care ți-l oferă viața fără să te gândești la
ce vor zice ceilalți. Nu e important locul în
care ieși să te relaxezi, ci persoanele cu care
ești, conversațiile pe care le ai, fiindcă ele îți
rămân întipărite în minte multă vreme. Lucrurile pe care le faci de fațadă sunt trecătoare și îți oferă satisfacție numai pe moment.
Mihaela Coste

spune că experiențele de acest fel pseudo-artiști de diferite etnii, care
îți aduc noroc, eiii și ce mai noroc! fie în toiul verii îți vor încânta auzul cu
Dacă ești student, mai ales boboc, tre- melodii de Crăciun , fie te vor „delecbuie să știi că vei întâlni pe stradă spe- ta” cu creații proprii, în special manele.
cimene de toate soiurile, de la cetățeni
Așadar, acestea sunt o parte din
turmentați care își vor expune în fața ta „personajele” pe care vei avea ocazia
transformarea finală a șprițului ajuns să le întâlnești, sau pe care deja le-ai
la limitele potențialului său, până la întâlnit. Fără ele, poate că orașul nu
tineri care vor întrece patrupezii din ar avea același farmec, prin urmacotețul bunicii prin râgâitul zgomotos re nu trebuie să fii pesimist, există și
de la colțul străzii. Iar dacă ești fată și o latură frumoasă a Clujului. Care
vrei să faci puțină miscare, ai grijă pe este? Rămâne să o descoperi tu. Până
unde alegi să faci mișcare, pentru că atunci, experiențe cât mai plăcute!
există riscul ca vreo tentativă de mascul să te alerge prin oraș îmbrăcat de la
brâu în jos doar în costumul lui Adam.
Maria Cosma
Și dacă tot am menționat anterior
de minunatele călătorii cu autobuzul, există posibilitatea să întâlnești

fi întrerupt pe paginile respective prea curând, acest
lucru nedorindu-se. Comentariile nu sunt moderate de
nimeni, iar mizeria rămâne. Singurul element pozitiv
din toată această poveste este că încet, încet, încep să
apară site-uri de specialitate și care, chiar dacă scot
capul mai greu în goana asta după vizitatori unici, se
vor face într-un final cunoscute. Modelul occidental a
ajuns și în România, trebuie doar să sperăm că avem și
la noi în țară suficient de mulți oameni care apreciază
și calitatea.
Paul Pop
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Ești o fire aventurieră? Țiar plăcea să călătorești
prin lume fără a-ți fi afectat
prea mult buzunarul de
student? Ți-ai dori să vezi
orașe noi, dincolo de pozele
frumoase din broșuri și
hoteluri mai mult sau mai
puțin luxoase? Ești atras să
cunoști persoane deschise,
sociabile și interesante?
Ai vrea să pleci în lume,
dar, pur și simplu, nu știi
încotro să o iei? Atunci
Couchsurfingul (sau surful
pe canapea) e pentru tine!
Ce mai e și asta?
Dacă nu ai auzit de acest termen mai
înainte, se pare că acum e cazul să descoperi simplitatea și utilitatea lui. Proiectul Couchsurfing presupune o rețea
internațională de oameni, al căror principal interes comun e călătoria. Fondatorii
organizației au încercat să elimine, pe cât
e posibil, toate barierele care ar împiedica o persoană să părăsească zona de
confort a orașului natal și să îmbrățișeze
necunoscutul, dăruindu-i libertatea de a
explora. Membrii comunității de surferi
știu că, pentru a vedea o altă țară sau un
alt oraș e suficient să manifești un strop
de curiozitate, aceasta creionând nucleul
dorinței, aspectele socio-politico-materiale fiind rezolvabile. Cei de la Couchsurfing tind să arate lumii că o călătorie nu
înseamnă doar să vizitezi niște locuri noi
atunci când ești în vacanță, ci e un mod
de a trăi, de a gândi.

Pentru noi lumea e mai
mică decât își închipuie
oamenii.
Să te alături „căutătorilor de canapele”
e cât se poate de simplu: accesezi site-ul
www.couchsurfing.org, te înregistrezi și
ți se deschide o lume a variantelor și al-

ternativelor, pentru ca voiajul tău, virtual
inițial, să-ți aducă o avalanșă de emoții
pozitive.
Couchsurfingul îți oferă posibilitatea
să vezi un alt oraș, o altă țară prin ochii
locuitorilor ei, nu a broșurilor de turism
sau a ghizilor. Tot ce trebuie să faci e să
scrii în bara de căutare orașul/țara unde
vrei să mergi și să vezi care sunt oamenii dispuși să te cazeze. E ca un joc, ca o
loterie a cărei componente sunt oamenii
pe care îi vei întâlni. Pe site există diverse
grupuri constituite pe baza unor interese
comune. Acest aspect tinde să-ți dea un
indiciu asupra alegerii locului și a persoanei care te va caza, cu toate acestea,
cheia tuturor situațiilor e comunicarea,
ea e catalizatorul deciziilor.
Cum e să vezi lumea de pe
canapelele altora?
„Mai mult un loc de dormit, Couchsurfing-ul îmi oferă posibilitatea să cunosc
oameni interesanți, frumoși, care știu să
se bucure de viață. Totodată, întâlnind
localnici, pot descoperi și locurile nepopulare din punct de vedere turistic ale unui
oraș, căci adevărata viață a orașului e dată
de locuitorii săi”, zice Natalia, o studentă a Facultății de Litere din Cluj. Timp
de un an și jumătate Natalia a cutreierat
România în lung și-n lat, reușind să parcurgă majoritatea orașelor importante.
Și e curios faptul că a făcut-o prin autostop: cu o plăcuță în mână (pe care scria
denumirea orașului unde vrea să ajungă),
zâmbetul pe buze și fața persoanei care o
va întâmpina întipărită în minte. Astfel,
cheltuielile materiale au fost reduse la minimum, fără a afecta calitatea călătoriei
și a distracției. În fiecare oraș stătea cel
mult trei zile, timp în care surferul-gazdă
îi arăta zonele importante ale orașului,
dar și locurile lui preferate. Împreună cu
canapeaua, explorarea orașului și ospitalitatea, Natalia a primit și un alt aspect
important, prietenia.
Canapele diferite pe
continente diferite
Când încă nu aveam habar ce-s cu
canapelele astea care cică fac surfing,
am cunoscut-o pe Maud, o tânără din
Montpellier, un oraș din sudul Franței.
Din perioada liceului, viața ei a devenit sinonim cu călătoria, iar acum, la cei 24 de
ai săi, se pare că îi place și mai mult acest
aspect. Reușind să combine activitățile
de voluntariat, călătoriile cu familia și

Foto: Mihaela Coste

ncotro o ia domeniul virtual, n-are nimeni habar,
însă drumul microbiștilor români este călăuzit de
ageamiii site-urilor de sport cu terminația .ro. În
țara în care Oncescu face audiență mai mare decât
derby-ul Steaua - Dinamo, nici că ar mai conta. Fără
a aduce în discuție tabloidizarea presei sportive din
România, trebuie precizat că educarea devoratorilor
de senzațional este un proces îndelungat, greoi, dar
totodată necesar pentru promovarea și exploatarea
valorilor adevărate. Când spiritele se încing, orice
duel pur sportiv devine pe internet un fel de prosop de
care toți cei care nu știu respecta se șterg de mizerie.
Remarcile rasiste n-au cum lipsi din lupta asta dusă
din spatele monitorului. Eticheta de „frate” sau de
„dușman” îți este pusă imediat după ce ți-ai anunțat
echipa favorită. Dacă nu ai o echipă favorită, n-ai nicio
șansă. Sfârșești prin a fi catalogat drept „habarnist”.
Fie ca ești din Corabia sau din Rădăuți, fie că ai
fost sau nu vreodată în viața ta pe un stadion de fotbal, calificativul de expert în fenomenul numit fotbal
trebuie să ți-l acorzi înainte de a trimite „mesaje de
bine” rivalilor. Oricum, nimeni nu contabilizează că
scrii „miau” legat ca pisica sau că nu știi nici măcar
jumătate dintre jucătorii echipei favorite, sau că nu știi
explica regula offside-ului. Tu funcționezi pe deviza
sfântă „Moarte dușmanilor!”, iar cel mai important
lucru e să le dai „perverse” cu ajutorul tastaturii. Simți
și crezi că nu există altul mai priceput în ale fotbalului
decât tine. Dar aici, scuzată-mi fie remarca, păcat că
nu mai și judeci, măcar așa, din când în când.
Tipologia descrisă mai sus le este cunoscută
microbiștilor veritabili, oamenilor pasionați cu adevărat de fotbal, care, de voie, de nevoie, au accesat
paginile de internet ale ziarelor de sport din România.
Majoritatea celor care iubesc fotbalul ca sport are
decența de a nu posta comentarii lânga prostimea
dornică de sânge. Subiectele proaste generează dezbateri pe măsură, iar războiul dus de așa-zișii fani nu va

Clujul și specimenele sale
juns în stația de autobuz, ești fericit că vine autobuzul și nu întârzii la primul curs, dar, ce să vezi,
nici nu apuci să intri în el, căci un damf
puternic de pălincă amestecată cu bere
te lovește în ceafă și îți „omoară” toate
simțurile. Vei întâlni frecvent aceste tipuri de mirosuri în autobuzele din Cluj,
deci ar trebui să te obișnuiești cu ele.
„Cu zâmbetul pe buze” și mintea
limpede, te dai jos din autobuz și îți
continui drumul spre facultate, dar
un strop de neatenție este suficient
pentru ca talpa piciorului tău să se
„răsfețe” cu un „suvenir” lăsat fie de
animalele patrupede, fie de cele bipede.
Hai, nu trebuie să fii trist, se

OIPOSDRU

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

admira ținuta, poate vedea cu cine îți
place să-ți petreci timpul liber, îți poți
etala ultimul tip de telefon apărut, pe
care, desigur, tu îl deții, îți poți pune
cele trei rânduri de chei, dar și portofelul pe masă. De acolo îți poți vedea
BMW-ul X5 parcat direct pe trotuar
lângă semnul care îți interzice să faci
asta, în cazul în care cineva sesizează și vin băieții să-ți ridice mașina.
Oamenii aceștia care se afișează
în restaurantele-vitrină precum un
manechin într-un magazin de haine
au uitat de nevoia de socializare. Ei nu
merg în acele locuri pentru a povesti
cu prietenii, pentru a se relaxa, pentru
a-și împărtăși experiențele. Oricum
ceilalți oameni pot afla ce fac ei, că
doar nu poți merge să plătești 7 lei
pe o cafea fără să dai un check-in pe
facebook, să știe lumea că ai fost și
tu în localul X, deci de ce ai mai socializa? Scopul tău a fost deja îndeplinit. Acești oameni sunt de obicei
și cei care își cumpără ultimul tip de
telefon apărut, dar circulă cu troleul, cei care au în parcare o mașină
de teren pe care o folosesc numai în
oraș, deși ea consumă de două ori mai
mult combustibil decât o mașină normală sau care își cumpără o mașină
foarte scumpă, dar locuiesc într-o
garso- nieră la marginea orașului.
Nu voi înțelege niciodată această
nevoie de a le arăta celorlalți „valoa-

➲➲ Continuare din pagina 1
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Prin vitrinele Clujului

miercuri după masă. Ai o pauză între cursuri sau pauza de
masă de la job și cauți un loc
liniștit în care să bei o cafea tare și
eventual să poți ronțăi un covrig, că
timpul nu-ți permite altceva. Trotuarele sunt neîncăpătoare, iar oamenii
mișună ca niște furnici. De asemenea,
sunt cozi infernale la semafoare, iar
stația de autobuz e plină de oameni
cu vârste cât mai variate. Ai putea
evita aglomerația. Ai putea alege să
mergi într-o cafenea oarecare, cea
de peste drum de facultate sau cea
de la colțul străzii pe care lucrezi,
dar nu faci asta. Nu te mulțumești
cu o cafea de trei lei, îți trebuie una
care costă minim șapte, deși gustul
este exact același. Nu te mulțumești
să asculți radio, vrei să știi sigur că
pune cineva muzică în acel local, chiar
dacă muzica este aceeași pe care o
asculți la radio în mașină sau în troleu.
Ne confruntăm cu un fenomen sociologic. Tot mai mulți oameni preferă
să meargă în localurile din centrul
Clujului pentru a se afișa. Nu mă refer
la localurile drăguțe care îți conferă
o anumită dispoziție prin muzică și
prin ambient, ci la acele localuri tip
vitrină în care ești văzut de toți trecătorii, localuri care apar ca ciupercile
după ploaie. Dacă ai privilegiul de a
te afișa fix langă geamul de doi metri, ești norocos. Toată lumea îți poate
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experiențele couchsurfing, Maud a stat pe
canapelele din patru continente: a făcut
înconjorul Europei (vizitând unele țări
chiar de câteva ori, printre care și România), a călătorit prin SUA, a beneficiat de
ospitalitatea surferilor din Baku și a stat
o săptămână la un surfer din Maroc. „Îmi
place să cunosc oameni noi, culturi noi,
mentalități diferite. Mă bucur că am prieteni de prin colțișoare diferite ale lumii
și sunt dornică să-i revăd. Couchsurfingul
e o experiență foarte frumoasă și consider
că fiecare ar trebui să încerce ” mi-a zis
Maud.
Mai mult decât o simplă călătorie

orașul unor necunoscuți. De la începuturile sale, surfingul pe canapea a legat zeci
de mii de relații de prietenie. Totodată,
Couchsurfing-ul l-a mai și ajutat pe Cupidon în câteva situații, în care scenele
din viața reală erau parcă desprinse din
vreun film romantic.
E o experiență de neuitat și e curios
faptul că nu știi ce se va întâmpla, pe cine
vei întâlni și cum va decurge călătoria. Știi
doar că vei avea unde să dormi. Dar e un
necunoscut tentant, așa că dacă ai vrea
să fugi în lume (sau în orașul de alături)
pe câteva zile, Couchsurfing-ul e gata să
te ajute.

Couchsurfingul e mai mult decât un
mod de a vedea locuri noi sau de a-ți arăta

A.C.

Couchsurfing-ul în date:
➲➲ Proiectul a început în 2004;
➲➲ Comunitatea de Couchsurfing are 4.8 milioane

de utilizatori, împrăștiați prin 93000 de orașe,
în 207 țări, de pe toate continentele;
➲➲ Cei mai mulți surferi sunt din SUA, apoi Germa-

nia, Franța, Canada;
➲➲ Vârsta membrilor proiectului variază între

18-60 ani, iar cea mai numeroasă categorie de

vârstă e de 18-24 ani;
➲➲ Cele mai multe țări vizitate de un singur surfer

– 197;

cei mai sudici din Antarctica;
➲➲ Pe site exista peste 40.000 de grupuri, în

funcție de interesele comune a surferilor;

➲➲ Cele mai multe nopți pentrecute în surfing de

➲➲ 3 surferi au stabilit recordul mondial pentru

un singur membru – 689, cele mai multe nopți

cea mai lungă plimbare cu taxi – 4 continente,

petrecute în calitate de gazdă – 2593;

51 de țări în 450 de zile (în cadrul unei campanii

➲➲ Sunt vorbite 366 de limbi;

pentru strângerea banilor în scopuri carita-

➲➲ Cei mai nordici membri sunt din Norvegia, iar

bile).
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Investește în oameni!

Investește în oameni!

Pasiunea din spatele gratiilor

vent în discursurile jurnaliștilor spanioli. Problema este că la
noi, în presă, acest lucru nu prea are aplicabilitate. În teorie
sună frumos și o știm toți, doar că în practică e foarte greu de
pus. Să subliniem faptul că există diferențe majore între presa
din România și cea din Spania. Există diferențe de cultură, de
mentalitate, economice și mai putem continua... Toate acestea
își pun amprenta în mass-media, astfel că nu prea par ușor
de pus în aplicare principiile și valorile evidențiate de ei. Și,
cu siguranță, nici ei nu le pot pune chiar pe toate în practică,
din simplul motiv că nu trăim într-o lume perfectă sau într-un
glob de cristal în care să nu fim atinși de nimeni și de nimic.
Pentru mine a fost o experiență interesantă și nouă și voi și
explica de ce. A fost interesant prin prisma faptului că am văzut
prin ochii unor oameni dintr-o altă țară, diferiți și totodată
cu experiență în domeniu, jurnalismul și am beneficiat și de
păreri și sfaturi personale. Atât noi am avut de învățat de la ei,
cât și ei de la noi: „Vreau să vă multumesc pentru că și noi am
învățat multe lucruri de la voi”, a spus Juan Manuel la sfârșit.
Deși în mare măsură am fost de acord cu cele spuse de
specialiștii spanioli, pe alocuri am avut rezerve, deoarece au
încercat oarecum să ne creeze modelul jurnalistului spaniol,
în timp ce asupra noastră plana viitorul muncii în presa românească.

Am apreciat faptul că sunt oameni simpli, fără prea multe
pretenții, sunt oameni dechiși și doritori să îți răspundă tuturor
întrebărilor într-o manieră optimistă.
Dincolo de ceea ce ține de jurnalism, ne-au arătat faptul
că Spania, dincolo de toreadori, fotbal și ceea ce mai știm noi,
este o țară frumoasă, cu tradiții, cu locuri de care nu aveam
habar că există și multe alte lucruri interesante. Prin câteva
filmulețe prezentate, am realizat că, în general, o țară nu
se poate identifica doar prin câteva nume celebre sau orașe.
Înseamnă mult mai mult. Ni s-a demonstrat faptul că, deși
credeam că știm multe despre această țară, rămâne doar o
impresie.
Finalul întâlnirilor nu a fost unul trist, deoarece ne vom
revedea și în decembrie cu doi dintre ei, respectiv Juan Manuel
Tapia și Belen Etxebarria. Sperăm că ne vor surprinde cu noi
activități și lucruri din care să avem doar ce învăța, iar sfaturile lor să contribuie la eventualul nostru succes în domeniu.

Antonia Georgiana Duma

De vorbă cu frica
despart de casieriță, acele voci pe care le auzi
prin holuri. Dar oare ți-ai pus vreodată întrebarea cine sunt? Ce gânduri au, ce probleme
existențiale, ce frustrări. Pentru că, dacă ai
face-o, ți-ai da seama că... semănați.
Reducând la maximum toate diferențele
de ordin cultural, social, intelectual, ajungem
la acea lume a senzațiilor și emoțiilor, care,
dacă e să privim în ansamblu, e cât se poate
de asemănătoare. Există lucruri care plac și
care nu, care atrag și care sperie, chiar dacă
același lucru poate fi ambivalent în raport cu
persoane diferite. Ne place să ne reușească
ceva și devenim frustrați când nu ne iese așa
cum ne-am dorit. Intervin momente în care
suntem dominați de nesiguranță, dubii și alte
manifestări ale senzației primare – frica. E
acea reacție de apărare a organismului la
diverse manevre ale mediului înconjurător,
acel beculeț care se aprinde în speranța de a
te salva dintr-o situație periculoasă pentru
organismul tău...sau pentru psihicul tău.

Poate că cea mai persistentă și răspândită
neliniște psihologică de-a lungul anilor e frica
de necunoscut: de ceea ce nu ai mai văzut, de
situațiile noi pentru tine. De fapt, mai corect
ar fi să spun că e o frică de modul în care te
vei simți atunci când vor surveni eventualele
consecințe ale acestor situații. Situațiilor cu o
întorsătură neplăcută le-am zis greșeli. Cred
că fiecare a avut un moment (cel puțin) în care
s-a simțit extrem de penibil. Și uite că acea
emoție s-a păstrat în cartea cu gânduri și poți
da de ea în cel mai nepotrivit moment. Amintirea unei greșeli poate să cauzeze ulterioara
frică de eșec și, respectiv, îți va tăia cheful de
a face ceva. Nu-ți prezinți tema, pentru că e
diferită de a celorlalți și zici că poate fi una
ratată, dar, totodată, poate fi cea mai bună
temă pe care a făcut-o cineva. Aici intervine
și chestia cu încrederea în sine. Nu vreau să
fac prea multă psihologie, dar fără încrederea
în sine... nu se poate. Orice greșeală e doar un
argument în favoarea încercării, a autodezvol-

tării și a viitoarelor reușite. Dacă tu n-o să ai
încredere în tine, crezi că cineva o va face în
locul tău? Dar, nu a fost menționat faptul că nu
poate fi vorba de intuiție și încrederea în norocul tău. Tu știi cât de reale sunt pentru tine.
Nu-ți fie frică să visezi, să-ți dorești, să
aspiri – sunt poate niște cuvinte supărate pe
banalitatea în care au ajuns, dar rămân a fi
actuale prin atemporalitatea lor. Lasă frustrările să zboare, poate s-au săturat ele de tine
deja și fă ceea ce ți-ai dorit să faci, fără ca să te
gândești la un eventual eșec. Și poate că astfel
de gânduri roiau și prin capul acelui bărbat de
pe banca din fața ta, sau a fetei cu căștile în
urechi, sau a tânărului Einstein rămas corigent la matematică.

A.C.i

Care au fost cele mai mari greutăți pe care le-ați
întâmpinat în penitenciar?
Cele mai mari au apărut chiar la început, în momentul
în care am intrat acolo am văzut niște ziduri groase, înalte.
M-am uitat, se vedea un petic de cer, am zis „Doamne, ăștia
mă îngroapă aici”. Asta a fost cel mai greu, perioada de început,
de acomodare. Sunt tot felul de oameni acolo, și mai buni și
mai răi... dar mai ales mai răi.
Ați avut probleme cu deținuții?
Nu am avut probleme, de la bun început am stat în pătrățica
mea. Fiecare are locul lui acolo, patul lui. În mod normal, dacă
nu ai treabă cu nimeni, nu încerci să te dai mare, nu are nimeni
treabă cu tine. Dar totuși, la început, până să te convingi de
lucrul ăsta, oarecum ți-e teamă. Te gândești la ce fel de oameni
sunt aici. Chiar erau tot felul de oameni...
Când și cum v-ați descoperit pasiunea pentru pictură?
Tot acolo. Și cum... mă apucasem să desenez în alb-negru,
la început, mai apoi cu creioane colorate. Era mai mult ca o
evadare din mediul ăla. Eram concentrat asupra a ceea ce
făceam acolo și parcă nici nu mai auzeam ce era în jurul meu.
Bineînțeles, au văzut și colegii de acolo, au început chiar să
mă roage să le fac câte o felicitare ca să trimită acasă de ziua
mamei, a nevestei. Pe urmă am început să fac portrete și uite
așa a mers vestea prin penitenciar cum că ar fi cineva care
desenează; că nu puteam să spun că pictez pentru că până și
portretele le făceam cu creioane.
Penitenciarul v-a pus la dispoziție toate materialele
de care aveați nevoie?
Da. Au venit niște cadre și m-au întrebat dacă vreau să mă
duc la clubul penitenciarului, unde aveau de toate și de ce aș

Foto: arhiva personala

Alexandru Hărănguș locuiește în ClujNapoca și are 58 de ani. Zece dintre
aceștia i-a petrecut însă între pereții
cenușii ai penitenciarului din Gherla,
pentru o greșeală pe care acum o
regretă: furtul. Totuși, chiar dacă
închisoarea l-a privat de libertate, i-a
dăruit ceva poate la fel de important:
pasiunea pentru pictură. Aceasta i-a
adus premii la competiții internaționale,
iar unul dintre tablourile sale, care îl
înfățișează pe Papa de la Roma, a ajuns
chiar în casa acestuia, la Vatican. Un
om modest, un artist tăcut, al cărui
talent nu a putut fi încătușat și care a
reușit să creeze mici licăriri de lumină
chiar și în cel mai întunecat loc.
avea nevoie, culori, pensule, una alta. Așa am început. Era
acolo un profesor de grafică din București, care m-a inițiat
și mi-a dat indicații în legătură cu arta. Pe urmă, fiind și o
bibliotecă foarte vastă în incinta închisorii, am avut ocazia
să citesc orice găseam despre artă și uite așa am început să
pictez, probabil din ce în ce mai bine.

unde alege. Și se gândesc oamenii probabil „Ce să mă complic
cu ăsta? Cine știe pentru ce a ajuns în pușcărie și ce fel de om
e?”. Chiar m-am întâlnit recent cu un fost coleg, un mecanic
auto foarte bun, care a stat 8-9 ani închis și vroia să se angajeze
la Kaufland ca manipulant. Nici măcar acolo nu l-au angajat.

Din ce vă inspirați pentru picturile dumneavoastră?
Din orice. Chiar și din interviul ăsta aș putea face un tablou.
Orice mă impresionează pun pe pânză.

Credeți că s-a schimbat ceva în ceea ce privește
inspirația dumneavoastră din momentul în care ați ieșit
din penitenciar? Sau felul în care transpuneti lumea pe
pânză?
Lumea o văd tot așa, că sunt tot eu. Atâta doar că, pe lângă
ideile pe care nu le-am pus pe pânză în penitenciar, acum
mai am și altele, din ceea ce am văzut că e afară. Mult mai
multe teme găsesc aici, în libertate, decât închis fiind. Acolo
ai doar 4 pereți și nu prea sunt evenimente deosebite care să
te frapeze, să te inspire.

Care este povestea din spatele tabloului ajuns la Vatican?
Cu ocazia unei expoziții de la Viena, am participat și eu cu
un tablou, nu aveam voie cu mai multe, probabil din cauza
spațiului. Era condiționat de la bun început că nu se restituie
tabloul. După o vremea am aflat că mi-au trimis o scrisoare
de mulțumire, atât pentru tabloul pe care l-am trimis pentru
concurs, cât și pentru cel cu portretul papei, pe care l-am făcut
după o fotografie de-a lui și l-am trimis drept cadou. Nu știu
cum l-au luat, dacă s-a pus la vânzare sau dacă pur și simplu
le-a plăcut și l-au făcut ei cadou Papei. E și unul din visele
mele, să ajung într-o bună zi la Vatican și să văd și eu tabloul,
unde l-au pus, prin ce colțisor.
În afară de acest concurs de la Viena, la ce alte competiții
ați mai participat?
Am mai participat în Germania, la Berlin, cu un tablou
pentru care am luat premiu, cu toate că nici nu era gata. Nu
am apucat să îl termin din cauză că am aflat de concursul respectiv cu doar 4 zile înainte și l-am făcut repede, nici măcar
nu era uscat când l-am trimis.
În momentul în care ați fost eliberat, care a fost primul
lucru pe care l-ați făcut? Cum vi s-a părut lumea după
atâția ani?
Total diferită. În primul rând am încercat să mă acomodez,
mai ales cu banii, pentru că nu îi mai cunoșteam. Înainte erau
alți bani. Poate eram considerat un ciudat și de către vânzătoare, când plăteam ceva luam banii și mă tot uitam să văd ce
scrie pe ei. Îmi fixasem eu în cap că dacă mă întreabă cineva
de ce mă tot uit așa la bani, să îi spun că am fost plecat undeva
în străinătate și nu mai cunosc banii din România. Mi-a fost
greu să mă acomodez și la ritmul vieții din afară, e mult mai
alert acum. Și cu orașul, s-au schimbat multe.

Foto: arhiva personala

Deși sunt doar de o lună implicată în proiectul Vehmed
(proiect de practică desfășurat în cadrul FSPAC-Juralism), pe
lângă toate facilitățile pe care le am în materie de pregătire
profesională, am avut parte și de „puțină pregătire personală”.
Timp de câteva zile, Clujul a fost casă pentru patru jurnaliști
spanioli care, prin diferite workshopuri și alte activități
desfășurate, au reușit să ne insufle nouă, jurnaliștilor în devenire, o altă perspectivă asupra a ceea ce trebuie să faci pentru
a ajunge un jurnalist adevărat.
Belen Etxebarria, Juan Manuel Tapia și David Velasco,
pentru că despre ei vorbesc, sunt o parte dintre jurnaliștii
spanioli care au dorit să vină și să ne împărtășească din vasta
lor experiență lucruri noi sau chiar cunoscute, dar cărora nu
le-am dat prea multă importanță până acum.
Mi-a atras atenția un lucru pe care credeam că îl stăpânesc
foarte bine și anume munca în echipă, de altfel unul dintre
cele mai importante puncte de realizat pentru ca lucrurile să
meargă pe un făgaș normal în orice domeniu, printr-o activitate simplă și amuzantă în acelși timp; mi-am dat seama, atât
eu cât și colegii mei, că noi nu suntem obișnuiți să lucrăm în
echipă și nici măcar nu încercăm să facem asta. În cazul meu,
aș putea să mă pronunț spunând că orgoliul și dorința de a
mă evidenția sunt principalele motive care mă împiedicau să
fac asta și, atenție, spun „mă împiedicau” pentru că acum pun
mare accent pe acest lucru, deoarece, în opinia mea, munca în
echipă este motorul oricărei firme, întreprinderi, redacții etc.
Am luat parte la dezbateri pe diferite teme și cel mai important este că a trebuit să ne susținem punctul de vedere în
fața tuturor fără inhibiții și cu un plus de încredere în ceea
ce spunem, pentru a fi mai convingători. La un moment dat,
chiar a trebuit să susțin cu agumente solide un lucru în care
eu una nu credeam, pentru că de așa natură era activitatea
pe care trebuia să o desfășurăm. Asta mi-a demonstrat încă o
dată că nu întotdeauna se întâmplă lucururile așa cum dorim
noi și, de cele mai multe ori, trebuie să ne conformăm și să ne
adaptăm la ceea ce ni se cere.
Obiectivitatea în jurnalism a fost un punct forte, auzit frec-

Foto: StudenTimes

Să cunoști oameni din alt mediu
de viață, cu alte obiceiuri, cu o
cultură nouă și diferită totodată este
o experiență interesantă pe care
o recomand tuturor. Însă cel mai
interesant este să cunoști oameni
diferiți, dar care, într-o oarecare măsură,
îți împărtășesc aceleași gânduri și
idealuri într-o manieră diferită.
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Spaniolii au dat lecții de jurnalism tinerilor clujeni

ți împarți realitatea cu o mulțime de oameni. Îi întâlnești în fiecare zi, oriunde
ai merge, la orice oră, în orice împrejurare. Ei sunt trecătorii, ale căror fețe plutesc
în jurul tău, creionând atmosfera străzilor.
Ei sunt acea rutină pietonală, acel schimb
de cadre laterale, un background al muzicii
din căști sau asistenți efemeri ai convorbirilor
tale telefonice. Ei sunt acele scaune ocupate
în autobuze sau cinema, acele spații care te
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Vă este mai greu să vă găsiți un loc de muncă din cauza
faptului că aveți cazier? Credeți că sunteți privit cu alți
ochi?
E aproape imposibil să îmi găsesc o slujbă cu carte de muncă.
Sigur că așa oricine te primește să lucrezi 2, 3 zile, o săptămână.
Dar când vine vorba de un loc de muncă stabil, în momentul în
care află că ai cazier...și poate că e de înțeles pentru că au de

Cam cât timp investiți într-un tablou?
Depinde și de tablou. Una e când pictez la comanda cuiva, un
portret, un peisaj și alta e atunci când pictez eu, liber. Atunci
mă pun în fața pânzei și dacă nu văd nimic, nu pictez nimic.
Când e bine conturată ideea pe care o am în cap doar pun pe
pânză culorile, formele. Totul e în funcție de inspirație și de
starea de spirit.

Care pictură vă e cea mai dragă?
Cam toate. Le consider copiii mei și nu pot să spun că pe
unul îl iubesc mai mult decât pe celălalt. De fiecare dată când
pleacă un tablou -cumpărat sau făcut cadou- în sinea mea
parcă îi urez să ajungă într-un loc cât mai bun, fără mult praf,
cu o lumină prielnică și așa mai departe.

Tot în legătură cu tablourile dumneavoastră, diferă
prețurile din țara față de cele din străinătate?
Diferă. În străinătate se plătesc mult mai bine. Spre exemplu,
știu un pictor care după ce s-a eliberat a avut o expoziție în
Elveția și a vândut tablouri la așa prețuri încât un an de zile
și-ar permite să nu mai picteze și să trăiască decent. Aici, nu
prea. Cred că lipsește cultura asta, nu se prea pune preț pe artă.

Totuși, ce vă reține în țară, având în vedere că în străinătate ați fi mult mai bine plătit?
Cred că sunt încăpățânat. Sunt român. De ce să mă duc
să-mi caut, că să spun așa, fericirea, în altă parte? O caut aici,
poate o găsesc... o găsesc. Că întotdeauna e o portiță -uneori
o găsești mai repede, alteori mai târziu- prin care dacă treci
ajungi acolo unde vrei. Și eu vreau să creez aici.
Laura Badiu
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Cosplay. O introducere

E o persoană foarte modestă, atât în felul în care se îmbracă, dar și în felul în care
vorbește sau se comportă. De multe ori, când
redă cuvintele cuiva sau descrie un anumit
moment, e imposibil să nu îți aducă aminte
de un personaj din anime-uri prin agilitatea
și dinamismul lor caracteristic.
Dar există momente când ea însăși devine
personaj, și atunci modestia se transformă în
muncă, munca îi aduce răsplată, iar Tsubaki
- echivalentul numelui Cameliei în japoneză îmbracă un costum diferit de gusturile ei din
viața reală, se machiază strident și adoptă un
caracter total schimbat de cel al ei. Tsubaki
este un cosplayer, adică dă viață unui personaj
de regulă din manga, anime sau jocuri video.
Profilul unui cosplyer pasionat
Tsubaki e din Sfântu Gheorghe, Covasna,
însă s-a mutat la Cluj pentru a urma cursurile Universității de Artă și Design. E o fire
independentă și, în curând, îți vei da seama
că o astfel de calitate este necesară pentru a
deveni un cosplayer bun, deoarece este unul
din puținele hobby-uri unde nu te poți baza
decât pe propria-ți persoană și pe propriile
abilități.
Pentru ea, pasiunea pentru cosplay a venit

din curiozitate, pe când avea 16 ani și a descoperit o poză cu un model ce semăna izbitor
de mult cu un personaj pe care ea îl plăcea. A
început să-și facă propriile costume, primul nu
a ieșit prea bine, după cum ne-a mărturisit, a
urmat o pauză, a mai învățat de pe Internet, a
mai întrebat oameni și s-a perfecționat.
Dacă te așteptai ca acest articol să fie despre o fată ce poartă un costum de școlăriță
pe post de „costume playing”, ei bine, mai
gândește-te odată! Tsubaki plasează conceptul de cosplay la un nivel mult mai înalt. Ea își
realizează singură costumele, de la zero, și nu
interpretează orice fel de personaje, ci pe cele
din jocurile video! La fiecare personaj nou,
ceea ce o atrage este designul, dificultatea și
complexitatea pe care o aduce.
„E o pasiune pentru a crea ceva ce nu există.
De exemplu: din 2D creezi 3D și chiar poți să
porți asta. [În cazul personajelor din jocurile
video] Sunt multe armuri și multe chestii la
care pur și simplu te uiți și nu ai cum să le realizezi. Cred că mai degrabă e pasiunea aceea
de a realiza ceva ce pare imposibil.”
E pasionată de jocuri, dar este interesată
și de game design, de felul în care reușești să
creezi o astfel de lume virtuală. În jocuri, caută
ceea ce ele au mai bun: un personaj demn de
reprezentat.
„Îmi place să văd imaginea și să mă gândesc
«Cum Dumnezeu pun asta pe mine?!»”
Ca orice altceva, cosplay-urile din jocurile
video au avantajele și dezavantajele lor. Personajele or fi ele lipsite de personalitate dacă
ar fi să le comparăm cu cele din anime-uri,
dar reacțiile pe care le primești atunci când
ieși cu costumul tău în lume sunt neprețuite,
după cum ne spune și Tsubaki.
„Când mergi cu costumul și toată lumea e
«Wow», apreciază munca, și mulți mă întreabă
de unde l-am cumpărat și eu sunt «Ha! Eu
l-am făcut!» E o senzație plăcută, ca și cum
aș fi un tablou mișcător.”
2012 - un maraton al convențiilor
Deși face cosplay din 2007, abia în acest
an Tsubaki consideră că s-a apucat „serios” de
treabă. Numai anul acesta a făcut patru costume: trei bazate pe personaje din gaming, unu
dintr-un anime. Participă activ la convenții,
și anul acesta i-a adus cea mai mare realizare
personală în ceea ce privește cosplay-ul. A
stabilit, de altfel, și o mică regulă pentru a se
putea bucura de aceste reuniuni ale fanilor
otaku: să alterneze costumele „grele”, cu cele
mai „ușoare”:
„De obicei sunt două zile de convenție și
nu încap într-un geamantan două cosplayuri
mari, așa că pun unul mai mare pe o zi și unul
mai simpluț, de fan. Am să fac și de acum
încolo unul mai măricel și unul mai simplu,
ca să pot să alerg pe acolo.”
În aprilie anul acesta, la concursul de
cosplay din cadrul Festivalului Japan Play
Transylvania, Tsubaki a luat locul întâi, interpretând-o pe Demon Hunter în a treia sa formă din jocul video Diablo III, care bineînțeles
a venit cu dificultățile sale.
„La Demon Hunter m-au durut picioarele
foarte mult, nu mă puteam întoarce și nu îmi
puteam ridica mâinile pentru că a fost prima
mea armură și mi-a fost destul de greu pentru
că nu am studiat prea bine...”
După Japan Play, a urmat în luna mai Otaku Festival de la București, unde i-a dat viață
personajului Sister Benedron din World of
Warcraft. Otaku Festival a presupus și califi-

cările pentru una dintre cele mai prestigioase
competiții de cosplay din Europa, Euro Cosplay 2012, din Londra. A luat locul al doilea
la Otaku, dar, printr-o schimbare de ultim
moment, a fost ea cea trimisă la Londra pentru
a reprezenta România.
26 de țări europene au fost reprezentate la
această competiție de peste 40 de cosplayeri.
Dintre aceștia, Tsubaki a luat un onorabil loc 5
cu costumul Empress Himiko din jocul Atlantica Online. Regrete? Ar fi vrut să poată pune
în bagaj mai multe props-uri (adică accesorii
ca săgețile, umbrela personajului etc.) pentru
momentul în care a trebuit să interpreteze
personajul în fața publicului și a spectatorilor.
După aceea, au urmat alte convenții în
Ungaria și participarea la Nijikon-ul din
București, care a avut loc luna aceasta.
Cosplay-ul e o treabă serioasă
A costat-o între 1.000 și 1.500 de lei să
creeze imaginea lui Empress Himiko. „A fost
foarte scump, dar ca norocul că l-am făcut în
vreo șase luni, așa că am tot pus câte un pic:
«Nu-mi iau o ciocolată acuma, mai iau un
clopoțel». E scump, dar se merită”.
Demon Hunter i-a luat undeva la 600 lei
și trei luni de muncă. Ceva mai ieftine, dar
nici ele de neglijat, sunt costumele făcute din
anime-uri:
„Un costum simplu poți să îl faci până întrun milion. Cred că [al meu de anul acesta,
inspirat din anime] a fost vreo 70 de lei, dar
să nu adaug peruca, pentru că te costă vreo
două milioane, dar te ține mult și bine.”
Cu toate acestea, cosplayerii sunt inventivi și, cu un pic de imaginație, reușesc să se
descurce și cu un buget redus. Ei pot fie să
se folosească de accesoriile pe care le au deja
sau să vină cu idei pentru a „ieși mai ieftin”.
„De asta am și ales-o pe Ririchiyo [al doilea
personaj interpretat la Londra și ulterior la
Nijikon], pentru că are freza exact ca Empress,
am ales-o special să pot purta peruca ei. Există
și unii cosplayeri care reciclează alte chestii.
De exemplu, dacă le trebuie o luminiță verde, pun plastic de la o sticlă verde de suc și o
luminiță de la brichetă. You know, recycling.”
Nici drumurile pe la convenții nu sunt de
neglijat, însă mulți cosplayeri se cunosc între
ei, și cazarea e uneori ca și garantată. Trebuie să iei în considerare doar transportul și
mâncarea.
La capitolul neplăceri mai poți adăuga
greutatea costumului, dar și faptul că, odată
îmbrăcat în el, trebuie să te abții de la a mânca
sau a face vizite la toaletă.
„În Londra am luat costumul și aveam la
dispoziție trei ore să fac poze jos cu oamenii și,
fiind o convenție așa de mare, cred că am făcut
pași de aici până acolo [îmi arată o distanță
de cinci metri] timp de trei ore. E incomod
să porți un costum: nu pot să mănânc pentru
că mă pătez, așa că toată convenția eram cu
un baton de ciocolată, nu pot să beau prea
multe, pentru că în costum nu mă puteam
duce la baie.”
Suportul familei este și el de nelipsit. De
exemplu, reușita de la Londra i-a adus nu doar
lui Tsubaki satisfacție: „Mama e așa de mândră că ar putea urla!”
Ridicând ștacheta în materie
de cosplay... sau nu?
Definiția pentru cosplay este una simplă:
e „costume playing” fie că ți-ai făcut singur
costumul sau l-ai cumpărat de la un magazin

de specialitate. Cu toate acestea, există mulți
cosplayeri care consideră că tu ar trebui săți construiești costumul - să fie oare acesta adevăratul concept de „Cosplay 2.0” de
care vorbea jurnalistul Takahashi Nobuyuki
în articolul alăturat? Până la urmă, așa a
început totul în anii ’80: fanii și-au folosit
imaginația pentru a se reda cât mai bine un
personaj preferat din filmele SF.
Chiar dacă încearcă să-și facă toate costumele de la zero, Tsubaki nu adoptă o poziție
în ceea ce privește cosplay-ul adevărat. Dar
când vine vorba de competiții, ea este fermă:
„Eu am luat cosplay-ul ca pe o artă de a
crea și prefer să fac totul singură, dar nu există regulă: poți să cumperi, poți să vinzi, poți
să ceri ajutor. Atâta e că, dacă te înscrii la o
competiție, ar trebui să ai totul făcut de tine,
deși mulți s-au înscris cu altele cumpărate...”.
Un lucru este sigur: percepția este diferită
de la continent la continent. Europa are o
părere diferită despre cosplay, comparativ cu
America și Asia, care au pozițiile lor.
„Nu e ușor să faci cosplay. E ușor dacă
faci cosplay din anime, mie așa mi se pare.
Dar acolo trebuie în primul rând accent pe
față, de aceea asiaticii, din câte am înțeles,
preferă să facă îmbrăcăminte mai simplă
și să accentueze doar fața prin machiaj. În
schimb, partea de Europa e cumva între [Asia
și America]. Adică eu prefer să am un costum
bun decât să îmi arăt fața. Știi, pot să fac
un costum cu mască și să arăt cât de fain e
costumul.”
Dar maid café-urile din Japonia - acele
cafenele în care fetele sunt toate îmbrăcate
în menajere? E asta cosplay?
„Cosplay-ul văzut de europeni e diferit de
cosplay-ul lor. Dar totodată cosplay înseamnă «costume play», și în principiu orice e pe
tine se poate numi cosplay, indiferent dacă e
făcut de tine sau nu. Acuma, rămân la ideea
că dacă vrei să participi la o competiție sau
ceva, fă tu costumul. Dacă nu, poți să mergi
pe stradă într-o gothic Lolita și cu o perucă
și să zici că faci cosplay.”
Dar, în țară, cum sunt cosplayerii văzuți?
„Se face mișto de cosplayeri, aici în Româ-

nia. Mergi pe stradă cu un costum, lumea ori
se uită ciudat la tine, ori începe să facă mișto.
În convenție nu se întâmplă asta.”
Convențiile trec, momentele
frumoase rămân
Indiferent de costuri, indiferent de
percepții, cosplay-ul este un hobby care tocmai datorită acestor dezavantaje reușește din
când în când să aducă zâmbete și culoare
pe buzele pasionaților de cosplay și cultură
otaku.
De exemplu, Tsubaki a învățat din propria experiență că trebuie să îi mintă pe
taximetriști ca să ajungă în siguranță la locul
unde se ține convenția.
„M-am machiat de acasă și mi-am pus gluga pe cap. Taximetristul se uita uimit la mine
și eu eram «Mă duc la un fel de Halloween»,
iar el mi-a spus «A, da, da, de asta ești așa
machiată!».”
... sau că fanii pot să apară de unde te
aștepți mai puțin:
„Eram la convenție, în Londra, și vine
un copilaș la mine, se uită la mine, se duce
la maică-sa, iar vine la mine, se uită, iar se
duce la maică-sa și mă arată așa cu degetul:
«That’s from Yu-Gi-Oh, that’s from Yu-GiOh!», iar mama «Yes darling, whatever you
say, it’s from Yu-Gi-Oh...» Bineînțeles că eu
am început să râd pentru că nu era nici close
to Yu-Gi-Oh.
Apoi stăteam să pozez și, la un moment
dat, un tip tot ridica așa mâna la mine și când
mă uit acolo începe să strige «You are hot!!»,
«Thank you!»”
... și, nu în ultimul rând, cosplay-ul, ca
orice altă pasiune, îi poate uni pe oameni,
indiferent de naționalitate sau statut social:
„Sunt multe persoane cu dizabilități care
fac cosplay. Am văzut și la convenții că erau
mulți în scaun cu rotile și făceau cosplay. Nu
conta dacă le-au cumpărat sau dacă le-au
cusut [ei înșiși]...”, ne-a mai mărturisit Tsubaki, aproape de final, cu un zâmbet pe buze.
Diana Cristolțean

Foto: Iulia Peșteanu

Foto: Phoenix Feather Works

Când jocul devine realitate

Am cunoscut-o pe Camelia la
o cacao cu lapte, într-un local
liniștit din centru. Am vorbit
despre anime-urile copilăriei,
dar și despre subiecte tabu
din Japonia. Bineînțeles, am
discutat aprins și despre
cosplay și am observat cu
coada ochiului că oamenii
din jurul nostru întorceau
capetele sau zâmbeau pe
sub mustăți. Nu e ușor să
vorbești despre cultura unei
țări așa de diferită cum e
Japonia, să nu mai punem la
socoteală o subcultură ca și
cosplay-ul, el însuși privit cu
scepticism de unii locuitori
ai țării sale de proveniență.
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duminică seara. Ești într-una din sacrele capitale ale modei, Harajuku, Japonia. Probabil că te așteptai să întâlnești
multe victime ale modei, dar nu erai pregătit pentru asta: zeci de oameni îmbracați în
personaje anime sau în celebrități autohtone.
Lolite în rochii pastel dantelate trecând pe
lângă fani Visual Kei îmbrăcați în haine negre,
cu peruci stridente și priviri pătrunzătoare...
Verifici data. Nu e 31 octombrie, deci nu poate
fi Halloween. Să fie o petrecere tematică la
care participă toți acești tineri? Nu, e cosplay,
un stil de viață.
Ca să poți vorbi de cosplay, trebuie mai întâi
de toate să-l plasezi într-un context, și acest
context este reprezentat aici de o subcultură
predominant niponă, numită otaku. Cosplayul este cireașa de pe tort a acestui curent fără
de care nu ar putea exista, dar în același timp
(după cum avea să ne mărturisească Tsubaki,
una din împătimitele cosplay-ului cu care am
vorbit) nici otaku nu ar putea „supraviețui”
dacă nu ar fi pentru această formă de manifestare.
Traducerea literară a termenului japonez
„otaku” este „casă” sau „familie”, a fost des folosit ca un pronume onorific pentru persoana
a doua și a ajuns azi să îi definească pe fanii
cărților de benzi desenate japoneze (manga),
ai animațiilor (anime) și ai jocurilor video.
Cuvântul otaku poartă în anumite locuri din
Japonia o conotație negativă, deoarece poate fi interpretat ca o referire la persoanele
neadaptate la viața socială. În ciuda tuturor
stigmatizărilor (mai mult sau mai puțin întemeiate) aduse acestui grup, ei au ajuns să
reprezinte azi în Japonia una dintre cele mai
mari și puternice piețe economice.
Cultura otaku a luat naștere prin anii 1970,
atât ca o reacție la suferințele lăsate de cel deal Doilea Război Mondial, dar și ca un efect
al ocupației americane imediat următoare
pierderii războiului. Așadar, otaku își are rădăcinile atât în propria cultură niponă, cât și
în cea a Statelor Unite, azi ajungând să-și facă
simțită influența atât în Asia cât și în America
sau Europa.
În afara plăcerii (îi vei auzi des pe unii folosind cuvântul „plăcere”, în japoneză e „moe”)
de a consuma manga, anime, jocuri sau de
a colecționa obiecte reprezentative pentru
pasiunile lor, mulți dintre otaku mai sunt
caracterizați de ceva: dorința de a produce ei
înșiși propriile bunuri care să le definească
hobby-ul. Din consumatori, ei devin producători, și unul dintre cele mai înalte nivele la care
pot ajunge este să portretizeze la perfecțiune
tocmai personajele favorite cu care se indentifică, să arate ca ele, să se comporte ca ele sau,
într-un cuvânt, să devină cosplayeri. Personajele pot proveni din paginile cărților manga,
din animeuri, jocuri video, entertainment,
seriale de televiziune sau chiar din lumea
publică.
Astfel, otaku nu le oferă fanilor săi doar
plăcerea de a consuma manga, animeuri etc.,
ci îi încurajează pe deasupra să fie creativi, să
recreeze pe marginea produselor deja existente. În acest sens, cosplay-ul poate fi comparat
cu formațiile de tip tribute sau karaoke-ul,
pentru că fanii acestora din urmă refuză să
se limiteze la a asculta muzica sau la a merge
la concertele formației preferate. Acestea se
aseamănă cu cosplay-ul deoarece cer implicare, indentificare cu artiștii și imitarea talentelor lor muzicale.
Cosplay-ul, la rândul lui, îți aduce anumite beneficii ca încrederea și curajul, potrivit
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cosplayer-ului profesionist Yunmao Ayakawa,
care nu consideră că personajul ales trebuie
„slăvit”, ci doar „iubit”. „Simt că sunt completată de natura personajului. El are calitățile
pe care eu nu le am, pe care le admir și, când
îmbrac costumul, simt că devin mai puternică,
simt că pot merge oriunde și că pot face orice”,
explică ea.
Multitalentata japoneză e pasionată de cosplay încă din liceu, a avut ocazia de a cunoaște
de-a lungul timpului un public divers, așa că
e conștientă de opiniile celor din jur când se
află în cercul de otaku. Mulți cred că un hobby
ca și cosplay-ul se ridică împotriva normelor
stricte impuse de cultura tradițională, dar și
a faptului că, în cosplay, individul este promovat înainte de grup. „E probabil din cauza
naturii culturii japoneze: obișnuim să mergem
în aceeași direcție, simțim că trebuie să fim
la fel ca toți cei din jur. Altfel am fi lăsați pe
dinafară sau tratați cu răceală. Dacă unul nu
îi urmează pe restul, va fi tratat ca o povară în
Japonia”, adaugă Yunmao Ayakawa.
Termenul cosplay vine de la sintagma
„costume playing” și a fost introdus publicului nipon de către editorul unei reviste de
anime,Takahashi Nobuyuki, care în 1984 a
participat la una din cele mai mari convenții
science fiction și a fost uimit să vadă că fanii
înfocați se costumau asemeni personajelor din
filmele SF preferate. Și da, a fost prescurtat
„cosplay” pentru că sună „drăguț”! Articolul
scris de el a dat naștere unui adevărat fenomen, care nu a făcut decât să fie amplificat de
lansarea Web-ului.
După cum a menționat și jurnalistul, cosplay-ul intră într-o nouă eră ce poate fi numită
„Cosplay 2.0” fiind la fel de revoluționară ca
și introducerea lui „Web 2.0” în cazul Internetului. Acceptat, alături de curentul otaku,
ca și cultură pop, cosplay-ul nu este doar mai
accesibil tuturor (chiar și cei care nu sunt fani
otaku sunt interesați de acest „ritual”) prin
distribuția largă a costumelor, dar a ajuns
chiar să aducă creșteri economice majore și
să promoveze turismul în locurile unde se țin
evenimente ce îi vizează pe fanii otaku.
Singurele scene pe care cosplayerii ajung să
strălucească sunt cele ale convențiilor pentru
fanii culturii japoneze. În Țara Soarelui Răsare s-a afirmat un târg de manga, Comiket, care
se ține de două ori pe an și găzduiește peste o
jumătate de milion de fani, mii dintre aceștia
fiind cosplayeri. Cel mai mare concurs de cosplay din lume este World Cosplay Summit
ținut în Japonia, pe când Europa se mândrește
cu Euro Cosplay (Marea Britanie) și European
Cosplay Gathering (Franța).
Diana Cristolțean
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Investește în oameni!

În Grupa C, Malaga și-a confirmat statutul de lider și a plecat neînvinsă de pe San
Siro unde a izbutit o remiză 1-1 și a rămas la
5 puncte peste AC Milan, ocupanta locului
secund. Milan (5 p), Anderlecht (4 p) și Zenit
cu 3 puncte, se bat în ultimele două etape pentru o calificare alături de Malaga în optimile
Champions League.
Borussia Dortmund și Real Madrid ocupă
meritat primele două poziții ale Grupei D,
după o nouă demonstrație de fotbal total, de
această dată pe Santiago Bernabeu. Echipa lui

Celtic a produs șocul Grupei G învingând-o
pe Barcelona cu 2-1 pe Celtic Park și au devenit astfel principalii pretendenți la ocuparea
locului 2. Scoțienii mai au de jucat cu Benfica
în deplasare și cu Spartak Moscova pe teren
propriu și se află la 3 puncte peste lusitani și
la 4 peste ruși.
CFR Cluj și-a dat cu stângul în dreptul pe
teren propriu contra lui Galatasaray și l-a făcut erou pe Burak Yilmaz, care a înscris un
hattrick în Gruia. Victoria lui Manchester
United de la Braga i-a ajutat însă pe feroviari, iar meciul de pe teren propriu contra lui
Braga de pe 20 noiembrie a devenit decisiv
pentru ambele trupe. Având parte de adversari
accesibili în Grupa H, Manchester United
este singura echipă cu maximum de puncte
în această ediție a UEFA Champions League
la capătul primelor 4 etape.
Paul Pop

Casian Simeny

C

ristiano Ronaldo a reușit să spargă bariera celor
50.000.000 de like-uri, fiind de departe cel mai popular
sportiv de pe rețeaua de socializare Facebook
În lupta sa cu recordurile, după ce a devenit primul jucător
din istorie care a înscris în 6 “El Clasico” consecutiv și după
ce a bifat 100 de prezențe în tricoul naționalei Portugaliei,
Cristiano Ronaldo își domină eternul rival Lionel Messi în
duelul de la distanță care se duce în mediul online.
Atacantul lui Real Madrid a trecut de 50.000.000 de like-uri și se află acum la o distanță de peste 11 milioane de
starul argentinian al lui FC Barcelona, iar statisticile arată că
aproape 5% din totalul utilizatorilor de Facebook i-au dat like
jucătorului născut la Funchal. Un factor care a contribuit la
diferența atât de mare de fani dintre cei doi fotbaliști e forma
în care prenumele actualului Balon de Aur este căutat pe
Facebook. Messi e înregistrat cu prenumele Leo, însă foarte
multe căutări conțin “Lionel” înainte de Messi și de aici și
confuzia dintre contul oficial al decarului Barcelonei și fake-

urile create de fani.
Cristiano Ronaldo a ținut să le mulțumească fanilor săi
pentru această performanță și chiar a pornit un concurs cu
această ocazie, în care fanii din diferite țări îi trimit poze în
care îl încurajează, iar el le sortează pe cele mai reușite și le
postează apoi pe pagina lui de Facebook.
Fotbaliștii ocupă primele poziții într-un top al sporitivlor
apreciați pe Facebook. David Beckham spre exemplu are 21
de milioane de fani, Kaka aproape 19, Andres Iniesta peste
11, iar Wayne Rooney 10 milioane. Din lumea sportului la coș,
fostul baschetbalist Michael Jordan apare în topul primilor
zece sportivi de pe Facebook cu 21 de milioane de fani și
Lebron James cu 12 milioane. Alți sportivi care se bucură
de faimă pe Facebook sunt Sachin Tendull cu 8 milioane de
like-uri (jucator de cricket) și vedeta WWE, John Cena cu
aproximativ 13 milioane.
Paul Pop

Foto: sport.ro

CFR Cluj a câștigat la
Chiajna, în cea de a doua
partidă cu Paulo Sergio
antrenor principal și a
urcat pe locul 5 al Ligii 1.
Plecarea lui Ioan Andone și numirea noului
antrenor în persoana lui Paulo Sergio a început
să dea roade. După victoria de pe teren propriu
cu 5-0 în fața Brașovului, CFR-iștii au reușit
să câștige pe un teren unde nici Dinamo și nici
Steaua nu au fost capabile să învingă în cupă,
adică la Concordia Chiajna. Într-o partidă

U

O nouă conducere pentru U

niversitatea Cluj a fost preluată de
frații Bultoc, iar problemele financiare sunt ca și rezolvate.
După discuțiile nefinalizate cu investitorii
germani de la DK Sportler, Florian Walter
s-a orientat spre frații Bultoc cu care a bătut
palma pentru suma de 450.000 de euro și un
procent din banii pe drepturile de televizare.
După finalizarea discuțiilor cu Walter, noii patroni au negociat cu trei antrenori, toți liberi de
contract, iar cel cu care au ajuns la o înțelegere

Casian Simeny

Casian Simeny

U Jolidon, fără victorie în

Revenire pentru Mobitelco

U

Mobitelco a obținut etapa
trecută prima victorie după
două înfrângeri consecutive,
în fața campionilor en-titre, CSU Asesoft Ploiești, și a formației care se află
momentan pe primul loc în clasamentul
Ligii Naționale, CS Gaz Metan Mediaș.

N

Baschetbaliștii clujeni au învins pe
teren propriu BC Timba Timișoara, cu
scorul de 71–60, într-o partidă contând
pentru cea de-a 7-a etapă. Recent promovata echipă timișoreană nu a reușit
să câștige decât primul sfert, la diferență
de 2 puncte (19–17), după care a pierdut

Champions League

tot până la final (21–16, 20–13, 13–12).
Partida a fost deschisă de către Tyler
Morris, cel care și-a anunțat retragerea
din baschetul profesionist din cauza unei
accidentări. După meci fostul jucător al
lui Mobitelco a declarat că se bucură de
reușita echipei sale: „Atmosfera a fost
specială! Sunt bucuros că am reușit să
câștigăm în această seară, Mircea, antrenorul și toată lumea au vrut această
victorie pentru a-mi oferi mie o seară
specială. Ați fost, cu toții, minunați și
nu o să uit niciodată experiența pe care
am avut-o aici, la Cluj.”
U Mobitelco se află, după cinci victorii
și două înfrângeri, pe locul 4 în clasament, la două puncte de prima clasată,
care are, însă, și un meci în plus. Etapa
următoare, clujenii îi întâlnesc în deplasare pe cei de la CSS Giurgiu, situați pe
locul 11 cu 10 puncte, după trei victorii
și patru înfrângeri.
Bianca Dumitru

Clujul, dezastruos la volei

ici una dintre echipele clujene de volei nu are rezultate
notabile în acest sezon. După
șase etape, fetele de la U Cluj au doar
un punct și se află pe penultima poziție
în clasament, fără să fi înregistrat vreo
victorie, iar băieții sunt pe ultimul loc
fără nici un punct.
Pentru „studentele” lui Dan Gârleanu urmează două meciuri de la care nu
așteptăm prea mult: în deplasare cu
UNIC Piatra Neamț, situată pe locul 7
în clasamentul Diviziei A1, cu trei victorii
în șase partide, iar apoi acasă cu formația
de pe primul loc, Știința Bacău, care nu
a înregistrat nici o înfrângere până în
prezent.
Băieții de la U Cluj vor întâlni, în
următoarele două etape, două echipe

a fost Marius Șumudică, fostul antrenor al
giuleștenilor în sezonul 2010-2011, echipă
contra căreia va debuta ca antrenor pe banca
clujenilor. Dacă până ieri am fi putut prefața
partida ca una dintre două echipe cu mari
probleme financiare, până la ora meciului se
pare că doar rapidiștii vor continua să se afle
în această situație. Noii investitori au făcut
primul pas plătind banii restanți angajaților
clubului, iar luni vor fi plătiți jucătorii pentru
ca aceștia să fie concentrați doar la joc. Fostul
antrenor al clujenilor, Marius Popescu, nu va fi
dat afară, ci va fi noul secund, funcție pe care
a mai avut-o la club când antrenor principal a
fost Cristi Dulca. În ultima partidă ca antrenor
principal, Marius Popescu a pierdut la CSMS
Iași fără drept de apel cu scorul de 4-0, partidă în care din minutul 20 U Cluj a jucat în
10 oameni, după eliminarea lui Zsolt Szilagyi.
Aflată la un singur punct de locurile retrogradabile, U Cluj va juca contra Rapidului, o
echipă care nu a mai câștigat nici o partidă în
ultimele 3 etape.

bucureștene: CSM Agronomia București
și Dinamo București, ambele mai bine
clasate. Dacă cei de la Agronomia se
af lă, cu doar 4 puncte, pe locul 10,
dinamoviștii ocupă locul 5 și au obținut
până acum trei victorii.

Cu speranța că cele două echipe vor
scăpa de retrogradare, vă invităm la meciurile de volei. Ei au nevoie de noi!
Bianca Dumitru

Vicecampioana României, U Jolidon,
părăsește grupele Champions League,
după prima participare, fără victorie. În
cea mai recentă partidă, handbalistele
din Cluj au pierdut în fața echipei RK
Krim Ljubljana, cu scorul de 23–31.

Foto: Cristea Silviu

Schalke 04 și Arsenal au remizat 2-2 în
returul meciului de pe Emirates Stadium și șiau complicat viața în Grupa B. Olimpiakos le
suflă în ceafă amândurora, pentru că a învinso pentru a doua oară pe codașa Montpellier.
Ordinea primelor trei locuri la finalul grupei
poate fi oricare, Olimpiakos decizându-și viitorul european în meciurile cu Schalke 04 din
deplasare și cu Arsenal de acasă.

BATE Borisov, surpriza primelor două etape în Grupa F, s-a stins după al doilea eșec
consecutiv în fața lui Valencia și cel mai probabil va trebui să se mulțumească cu poziția a
treia. Lille a suferit și ea o înfrângere usturătoare pe terenul lui Bayern și este una dintre
dezamăgirile acestui sezon de Champions
League, fără nici un punct strâns. Valencia și
Bayern Munchen rămân doar să-și stabilească
ordinea în care vor trece de această grupă.

S

teaua București a câștigat partida din
deplasare în fața celor de la Molde cu
scorul de 2-1 și sunt cu un pas în primăvara Europa League.
Roș-albaștrii mai au nevoie de un singur
punct din ultimele două partide, acasă cu
Stuttgart și în deplasare cu FC Copenhaga,
pentru a se califica în 16-imile Europa League
fără a depinde de rezultatele celorlalte echipe.
Laurențiu Reghecampf a implementat, pentru
prima dată în mandatul său, sistemul 3-43 cu doi jucători de bandă, în persoana lui
Chipciu și Pîrvulescu, cel de al doilea fiind
înlocuit în minutul 16 de Latovlevici în urma
unei accidentări.
Frigul din Norvegia s-a răsfrânt în jocul steliștilor, acestora trebuindu-le câteva
minute să intre în ritm. Partida a început
cu dominarea celor de la Molde, iar Gatt și
Chukwu i-au pus probleme lui Tătărușanu,
portarul Stelei fiind la post de fiecare dată.
În minutul 21 la prima ocazie mai importantă
a roș-albaștrilor, Chipciu a reușit să deschidă
scorul după un un-doi cu Tănase și o finalizare
la colțul scurt cu piciorul stâng. Golul stelist a
pus capac norvegienilor, care, deși au încercat
să revină în joc, nu au fost capabili să pună în
pericol poarta lui Tătărușanu.
Introducerea lui Latovlevici a fost una cu
noroc, căci în minutul 37 acesta a reușit să
ducă scorul la 2-0 din pasa aceluiași Tănase.
Acest rezultat s-a menținut până la pauză fără
a mai fi vreo ocazie clară de gol.
Primele 10 minute ale reprizei secunde ar
fi putut aduce liniștea în tabăra Stelei, însă
inspirația atacanților a lăsat de dorit. În minutul 56, la prima ocazie mai importantă,
Molde a redus din handicap prin golul lui
Chukwu. După această reușită meciul s-a
jucat pe contre, dar ocaziile clare s-au lăsat
așteptate. Cu trecerea timpului, antrenorul
Stelei i-a introdus în teren pe Nikolici și Pintilii, iar 11-le a început să semene foarte tare
cu cel de bază. Rezultatul final, 2-1 pentru
Steaua, a rezovat într-o foarte mare măsură
problema calificării.
În cealaltă partidă a grupei, Fc Copenhaga
a pierdut pe teren propriu meciul contra celor
de la Stuttgart cu scorul de 2-0 și a coborât
pe locul 3 al clasamentului.

deloc ușoară pentru CFR, unde Felgueiras a
ținut să arate că este cel mai bun transfer al
clujenilor în 2012, acesta intervenind salvator
la trei ocazii mari ale gazdelor, au reușit să se
impună cu scorul de 2-1, iar golul decisiv a
fost marcat de Sougou în minutul 57. Chiajna
a început partida în forță, dar nu a reușit să
mențină ritmul și încet încet CFR-ul a reușit
să pună stăpânire pe joc.
Dacă în campionat lucrurile încep să revină
la normal, în Champions League lucrurile au
devenit mult mai complicate după înfrângerea
de pe teren propriu în fața lui Galatasaray
cu scorul de 3-1, cu același Sougou marcator
pentru CFR. Cu toate că se află pe poziția a
doua, care permite accederea în primăvara
europeană, programul clujenilor este foarte greu. Cu un rezultat pozitiv, clujenii erau
foarte aproape de a trece de grupe indiferent
de competiție, Champions sau Europa League.
În ultimele partide din grupă, CFR va întâlni
Manchester United în deplasare și Braga pe
teren propriu, iar dacă vor obține cel puțin 3
puncte vor reuși să își îndeplinească obiectivul.

Foto: stiridesport.ro

emoți de Dinamo Zagreb, care după umilința
4-0 de pe Parc des Princes a ajuns la -10 la golaveraj, fără nicio reușită. În condițiile acestea,
Dynamo Kiev este tot mai aproape de primăvara Europa League, ucrainenii acumulând 4
puncte după primele 4 etape.

Grupa E s-a echilibrat după ultima etapă,
Chelsea învingând-o pe Shakhtar la ultima
fază, în timp ce Juventus a trecut la pas cu
4-0 de FC Nordsjalland. Chelsea si Shakhtar
au acum 7 puncte, Juventus 6 și Nordsjalland
doar unul singur. Se anunță o luptă interesantă pentru primele două poziții în această grupă, orice scenariu fiind posibil pentru
campioanele Italiei și Ucrainei și deținătoarea
trofeului Champions League.

Sougou, salvatorul CFR-ului

Foto: Iobservator.rou

Un punct pentru
o calificare
matematică

Cristiano Ronaldo, cel mai popular sportiv pe Facebook

Foto: yahoosport.com
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Grupa A pare că și-a ales deja echipele pentru faza următoare, FC Porto și Paris Saint
Germain fiind ca și calificate în optimi cu 10,
respectiv 8 puncte. Parizienii au trecut fără
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Investește în oameni!

Jurgen Klopp putea câștiga și returul cu 2-1,
dacă Mesut Ozil nu egala pentru madrileni în
penultimul minut de joc. Criza lui Manchester
City se acutizează în Europa, cetățenii rămânând la 2 puncte în spatele lui Ajax și cu șanse
infime de calificare.

Încă o etapă s-a scurs din cea mai râvnită
competiție fotbalistică intercluburi din lume,
iar până la stabilirea echipelor care vor accede
în optimile UEFA Champions League, au mai
rămas doar două runde de jucat. Etapa a patra
a grupelor a adus și una dintre cele mai mari
surprize ale acestui sezon al Ligii Campionilor. Imbatabilă în La Liga, Barcelona a fost
răpusă în Europa de Celtic și a pierdut pentru
prima dată în ultimii trei ani în faza grupelor.
Eficiența teribilă a scoțienilor, care au înscris
de două ori din cele 3 șuturi pe poartă, a anihilat posesia zdrobitoare a balonului de 83,4%
pe care au avut-o catalanii lui Tito Vilanova.
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Barcelona, bătută pentru
prima dată în Scoția

Pentru prima dată în istorie,
Barcelona a fost învinsă
în Scoția, după ce Celtic
a câștigat întâlnirea de
pe Celtic Park cu 2-1, la
capătul unui meci care s-a
jucat la o singură poartă

UNIUNEA EUROPEANĂ

Cu toate că publicul a fost mereu alături de ele, studentele
lui Gheorghe Covaciu nu au reușit să se impună. Jolidonul a
fost încurajat din tribune atât de fotbaliștii de la Universitatea, cât și de Luminița Huțupan, cea care a evoluat la clubul
sloven în perioadele 2001-2002 și 2003-2006, dar nu a reușit
nici măcar să le egaleze pe cele care erau considerate cele mai
accesibile rivale din grupă.
Portarul Petroczi nu a mai demonstrat forma extraordinară
din alte partide și a fost învinsă de multe ori de formația lui
Tiselj. Din echipa clujeană s-au făcut remarcate, ca de obicei,
Mihaela Ani-Senocico, care a reușit să înscrie de cinci ori în
poarta apărată de una dintre cele mai bune portărițe ale momentului, și Florina Chintoan, cu 4 reușite. Din echipa oaspete
cea mai bună jucătoare a fost, fără îndoială, portarul Grubišic
care a avut 27 de intervenții, fapt care a cauzat diferența de 8
puncte de la finalul partidei. De asemenea, dintre jucătoarele
de camp ale lui Krim, Mavsar a avut o zi mare și a adunat șase
reușite, patru dintre ele din lovituri de la 7 metri, iar Muller
i-a urmat exemplul, înscriind de 5 ori.
Mulțumite de prezența printre cele mai bune 16 echipe ale
lumii, fetele de la Jolidon speră să nu-și fi dezamăgit suporterii.
Ele au ca obiectiv o nouă prezență, sezonul următor, în grupele
Ligii Campionilor, pentru a face, încă o dată, Clujul mândru
de echipa sa de handbal.
Bianca Dumitru
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Investește în oameni!

din Evul Mediu. Atunci, prima zi din Brumar era consacrată drept una de pomenire
a morților. Acest lucru se datora faptului că
oamenii, după ce ieșeau de la Sfânta Liturghie ținută cu ocazia Zilei Tuturor Sfinților, își
îndreptau pașii spre cimitire, unde își petreceau după-amiaza rugându-se pentru sufletele
răposaților.
Pe 1 Noiembrie, în mai multe biserici, se
ține slujba de seară, numită și vecernie, unde
preoții rostesc rugăciuni în memoria celor
trecuți în veșnicie.
Cu ocazia acestei sărbători, cimitirele se
transformă într-o oază de lumină datorită
miilor de lumânări aprinse în memoria celor trecuți în neființă. Cu câteva zile înainte,
credincioșii merg la cimitir pentru a curăța

mormintele, pentru a smulge buruienile, ca
mai apoi, pe 1 Noiembrie, să aducă flori la
cimitir, în special crizanteme, care sunt flori
specifice toamnei. Mormintele se împodobesc
cu lumânări, flori, jerbe și cununi de flori prinse pe crenguțe de brad.
În memoria celor decedați, oamenii dau
pomană săracilor, iar, în Ardeal și Maramureș,
aceștia obișnuiesc sa ducă dulciuri la cimitir
pentru a le împărți copiilor.
În legendele populare se spune că noaptea
de 1 Noiembrie reprezintă noaptea în care
Porțile Tărâmului de Dincolo se deschid, iar
cei morți vin să îi viziteze pe cei vii.
C.C.

„Dacă un câine îți sare
în poală, e pentru că te
îndrăgește; dar, dacă o pisică
va face acest lucru, e pentru
că în poala ta e mai cald”.
(Alfred North Whitehead)
Pisicile - creaturile astea pe cât de
drăguțe, jucăușe și neajutorate, pe atât de
independente, agresive și extrem de șirete.
Dar, cert este faptul că aceste vietăți nu
te pot lăsa indiferent, fie te încadrezi în
categoria celor care le adoră sau a celor
care nu le suportă. Au ele un șarm aparte, care a atras omul timp de mii de ani,
în pofida ambivalențelor relației dintre
acesta și felină.
Totul a început în Egiptul Antic, unde
drăguțele patrupede erau literalmente divinizate. Acum 5.000 de ani, pisicile erau
protejate prin lege, exportul acestora fiind
strict interzis, iar uciderea unei feline țiar fi costat viața. La moartea pisicilor se
ținea doliu, iar ulterior acestea erau mumificate și îngropate în gropi sacre, având
deseori și provizii cu șoareci mumificați
(pentru vânătoarea de apoi). Motivul cel
mai plauzibil al apariției acestui cult ar
fi că patrupedele mustăcioase erau cea
mai eficientă metodă de luptă împotriva
rozătoarelor, ceea ce reprezenta garanția
unei recolte bune. Dar știm noi că e doar o
explicație cu aer logic, când, de fapt, secre-

tul sacralității e ascuns în ochișorii magici
ai miaunicilor (e destul să va amintiți de
motanul din Shrek, de efectul imediat al
unei simple priviri a acestuia, și situația
pare cât se poate de clară).
După o perioadă de adorare absolută,
a survenit era neagră în istoria pisicilor.
Dacă la egipteni a fost divinizată, în Evul
Mediu european felina a fost demonizată
și transformată în agent al răului. Pisicile
erau asociate cu vrăjitoarele și diavolul,
iar cum toată povestea cu Inchiziția era
în toi, patrupedele au fost exterminate
sistematic. Papa Grigore al IX-lea clasifica
pisica drept „creatură diabolică”, iar orice
persoană care deținea feline era suspectată de vrăjitorie și, deseori, condamnată
la moarte împreună cu animalul de companie. De atunci se trage firul superstiției
cu pisica neagră care îți trece drumul și
ghinionul. Odată cu încetarea vânătorii
de vrăjitoare, situația socială a felinelor
s-a îmbunătățit, acestea țesându-și iscusit
mrejele manipulatorii.
Astăzi se pare că asistăm la o nouă eră
a pisicilor. Acestea au găsit cea mai eficientă cale de a-și extinde influența – Internetul. Rețelele de socializare și site-urile
de divertisment sunt invadate de poze cu
pisici. Un bun exemplu al acestui fenomen
îl putem găsi pe popularul site de „just for
fun” – 9gag.com: pisici în ipostaze haioase, feline care se comportă ca oamenii,
mustăcioși-filosofi, motani deprimați și,
desigur, prezentarea veșnicului duel dintre pisică și câine. Pare a fi creionarea unui
nou cult sau, mai bine-zis, recreionarea

Foto: Ana Cojuhari

De ce suntem sclavii pisicilor?
Fotografii: Arhiva personală Cristina Florina Cherecheş

Obiceiul de a merge la cimitir, de a duce
flori și de a aprinde o lumânare la căpătâiul
persoanelor dragi trecute în neființă, provine
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Luminația, ziua tuturor morților
1 Noiembrie este acea zi din
an în care gândurile tuturor
se îndreaptă către cei care
nu mai sunt printre noi.
Cunoscută sub mai multe
denumiri, Luminația, Ziua
Morților sau Ziua Tuturor
Sfinților, este o sărbătoare
celebrată în foarte multe
țări creștine din lume.
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vechiului cult. Dacă ai o pisică în postarea
ta (poză, video, text) – succesul acesteia
pe tărâmul virtual e garantat.
Am experimentat-o și eu. Chiar în
ziua în care am mers pe străzile clujene
în căutarea graffiti-urilor pentru poza
din acest articol, am găsit un pisoiaș în
Parcul Central. Ploua, era frig, așa că nu
am putut trece indiferentă pe lângă el.
L-am încălzit, l-am hrănit, dar nu l-am
putut lua la mine (nu prea cred că i-ar fi
plăcut ideea adminei din cămin) și l-am
lăsat. În aceeași zi, am scris o postare pe
blog cu mustăciosul în rolul principal. Și,
voila, mi-au fost bătute toate recordurile
de trafic pe blog de comentarii siropoase
la adresa micuțului.

Cele mai bune filme oldies
F
ilmele vechi au avut - și îmi place să cred că vor avea
mereu - un farmec aparte. În ele regăsim un parfum fin
al unor vremuri pe care noi, studenții, nu le-am prins și
o atmosferă diferită, incărcată de pasiune și mister. Obișnuiți
fiind cu filmele secolului XXI, în general înecate în efecte
speciale, clișee și povești fără fond, unii au rețineri atunci când
vine vorba de vizionarea unui film vechi. Însă, odată văzut,
acesta poate impresiona într-o măsură mult mai mare decât
unul proaspăt ajuns în cinematografe. Cele cinci recomandări
de mai jos vă vor transpune în vremuri de mult uitate, în care
poveștile de dragoste erau mai romantice, filmele horror mai
înspăimântătoare și dramele mai profunde. Vizionare plăcută!

livestream.com/ub2tv

1. Breakfast at Tiffany’s (1961) - Un film care poate fi
vizionat de zeci de ori, o poveste de dragoste superbă, între
frumoasa și cocheta Holly Golightly și tânărul scriitor Paul
Varjak. Aceștia duc o viață ușoară și liniștită, Holly înfiltrându-se în viața spumoasă a celor bogați, în speranța de a găsi un
bărbat înstărit care să o ia de soție, iar Paul fiind întreținut de
o femeie mai în vârstă. Însă traiul lor lipsit de griji se schimbă
în momentul în care cei doi se cunosc și se îndrăgostesc unul
de celălalt. Audrey Hepburn joacă cu o grație extraordinară
rolul care a consacrat-o și pentru care a rămas în istoria cine-

matografiei, cel al fetei materialiste, dar aiurită și adorabilă.
2. Psycho (1960) – Este un horror classic, pe care dacă nu
l-ați văzut până acum, trebuie să îl vedeți neapărat și cât de
curând posibil. Considerat o capodoperă cinematografică, cel
mai cunoscut film al lui Alfred Hitchcock urmărește povestea
unei tinere care, după ce fură 40.000 de dolari cu care speră să
înceapă o viață nouă, poposește la un motel al cărui proprietar
este un bărbat ciudat și tăcut, aparent dominat de mama sa.
Dacă ați vizionat în alte filme horror faimoasa „scenă de la duș”,
în care se întrevede umbra amenințătoare a unei persoane cu
un cuțit în mână, acum veți vedea și de unde a pornit totul.
Bonus: povestea este inspirată din personalitatea reală a unui
criminal în serie, pe nume Ed Gein.
3. Wuthering Heights (1992) – Fiind unul dintre puținele
cazuri în care filmul este cel puțin la fel de bun ca și cartea „La
răscruce de vânturi” urmărește firul narativ al cărții lui Emily
Brontë. Întreaga atmosferă a ecranizării este una sumbră,
cenușie, în ton cu drama pe care o prezintă, și anume cea a
lui Catherine Earnshaw și a orfanului pe nume Heathcliff, pe
care tatăl lui Cathy îl ia de pe străzi și îl adoptă. Încă de mici,
cei doi eroi nutresc o afecțiune specială unul pentru celălalt,
însă viața nu este deloc blândă cu Heathcliff. După ce acesta
o pierde pe femeia iubită, devine un personaj perfid și crud,
dornic de a se răzbuna pe toți cei care l-au umilit în trecut.
4. Carrie (1976) – Filmul este inspirat din cartea omonimă
a lui Stephen King și o are în centru pe Carrie, o adolescentă
ciudată pe care o batjocoresc toți colegii de liceu. Ceea ce nu
știu ei e că aceasta are puteri telekinetice și poate mișca orice
obiect cu puterea minții. Chinuită și de mama ei, o fanatică
religioasă, dar și de către colegii răutăcioși, Carrie își pierde
cumpătul la balul de absolvire, unde lucrurile iau o întorsătură

Dacă, în concepția egipteană, un om
obișnuit nu putea deține o ființă divină,
faraonul fiind proprietarul felinelor, acum
fiecare poate avea un astfel de animal de
companie. Și, respectiv, fiecare proprietar
poate avea iluzoria senzație că e stăpânul
pisicii. Poate că ne e permis să credem
aceasta, să le considerăm inferioare, să
ne fie atenuată vigilența. Mai în glumă,
mai în serios, pisicile au fost și sunt unele
dintre cele mai enigmatice animale, comportamentul lor nu poate fi prevăzut. Iar
omul va continua să fie atras de aceste
patrupede mustăcioase.
A.C.

extrem de sângeroasă pentru toți. În prezent, se pregătește un
remake al acestui film, însă pentru fani este greu de crezut că
acesta va întrece filmul original și interpretarea de excepție
a actriței principale.

5. The Silence of the Lambs (1991) – Puțini sunt cei care
nu au auzit măcar de acest film, care îl are în rolul principal pe
Anthony Hopkins. Hannibal Lecter este un celebru criminal/
canibal/geniu, de al cărui ajutor va avea nevoie o agentă FBI,
pentru a-l prinde pe cel mai notoriu criminal în serie al momentului. Acesta din urmă are o tehnică extrem de sadică de
a tortura victimele și anume jupuirea pielii. “Tăcerea mieilor”
este cea mai cunoscută parte dintr-o serie de cinci filme, toate
concentrate în jurul personajului prolific al lui Hannibal. Interpretarea lui Anthony Hopkins și complexitatea psihologică
a personajului l-au transformat pe Hannibal într-o adevărată
legendă horror.
Laura Badiu
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„După dealuri”- o realitate
atât de familiară

D

upă dealuri este unul dintre cele
mai noi filme românești al regizorului Cristian Mungiu, dar și unul
dintre cele mai controversate din ultima
perioadă. Filmul tratează într-o versiune
mai blândă cazul Mănăstirii Tanacu, în
care o tânără măicuță a murit după ce a
fost crucificată, făcându-i-se un ritual de
exorcizare de către preotul mănăstirii și
cele cinci măicuțe.
Totul începe când Alina, interpretată
de Cristina Flutur, se întoarce în țară, din
Germania pentru a o lua alături de ea pe
Voichița, interpretată de Cristina Stratan.
Dorința Alinei de a fi urmată de singura
persoană care i-a fost alături din copilărie
este oarecum una egoistă.

D’ale teatrului

Drama interioară a Alinei se accentuează pe parcursul derulării acțiunii și, din
păcate, pentru suferința ei de ordin psihic
nu este găsit nici un „leac”. În momentul în
care crizele acesteia încep să izbucneacă, ea
refuză să accepte că, de fapt, Voichița a ales
calea bisericii, filmul ne aduce la suprafață
o realitate atât de cunoscută românilor.
Acestă realitate este reprezentată de lacunele din sistemul de sănătate, iar cel mai
reprezentativ moment este acela în care
doctorul spitalului în care este internată
Alina îi recomandă măicuței să-i citească
din Psaltire, știind că boala fetei este de
natură psihică și nu spirituală.
Mai mult decât atât, realitatea despre care vorbeam anterior mai poate fi
evidențiată și de comunitatea măicuțelor
și a preotului, care cred de cuviință să vindece bolnava printr ritualuri de exorcizare,
având credința că suferința Alinei își va găsi
sfârșitul prin „îndepărtatrea necuratului
care o stăpânește”.
Imaginea preotului, așa cum este conturată în filmul lui Cristian Mungiu, este aceea a unei persoane cu multă bună-credință,
comparativ cea a preotului de la Mănăstirea Tanacu, căruia, în opinia publică i s-a
creat imaginea de fanatic și chiar psihopat.
Sfârșitul tragic este într-o oarecare măsură previzibil și ne determină să reflectăm asupra felului în care acceptăm să fim
coordonați de către alții, asupra a ceea ce
se întâmplă când renunți la liberul arbitru.
Maria Cosma

Trebuie să iubești personajul pe care îl interpretezi,

O nouă recomandare pentru teatru se
strecoară în agenda ta încărcată. De data
aceasta te invităm joi, 22 noiembrie, ora
19:00, să vizionezi reprezentarea celebrei
piese de teatru a lui Ion Luca Caragiale –
„D’ale carnavalului”. Se pare că personajele
lui Caragiale sunt atemporale, căci putem
găsi trăsături ale acestora în oamenii care ne
înconjoară. Prototipurile au fost create atât
de iscusit, încât fundalul istorico-socio-cultural parcă readuce exact aceleași personaje
ca altădată.
Dacă vrei să te amuzi pe cinste, să o faci
și pe observatorul/analizatorul societății
contemporane, să savurezi jocul iscusit al
actorilor și, pur și simplu, să vezi o piesă de
teatru bună, atunci porțile teatrului sunt
deschise pentru tine.
Prețul biletelor pentru studenți e același,
7.50 lei la prezentarea cărțuliei magice –
carnetul de student.
A.C.

V

London Guns – The Libertines (Dj
Set), Babyshambles (Dj Set)

ești bune pentru fanii muzicii indie:
Gary Powell (The Libertines, Dirty
Pretty Things, The Invasion Of) și
Adam Ficek (Babyshambles, Roses Kings
Castles) vor susține un Dj-set pentru prima
oară în România chiar la Cluj, în data de 17
noiembrie 2012, începând la orele 22:00, în
Flying Circus Pub. Pe lângă Dj-setul în sine,
vor fi și momente de „Live Drums” pentru că
cei doi invitați să le demonstreze celor prezenți
că sunt doi dintre cei mai buni toboșari ai
muzicii indie. Proiectul London Guns reprezintă remix-uri și mashup-uri ale unor piese
de referință într-o combinație electro și indie.

chiar dacă joci rolul unui răuf ăcător.

Mihaela Coste

Andy Garcia (actor)

Transilvania Jazz Festival

Festival Du Film Francais a Cluj
În perioada 15-18 noiembrie, va avea
loc Festivalul Filmului Francez la Cinematograful Victoria. Festivalul filmului
francez prezintă la Cluj în acest an opt
filme și îi are în prim plan pe celebrii
cineaști Agnès Varda și Alain Resnais,
precum și pe filosoful, amator de film,
Gilles Deleuze. Biletele pot fi procurate
de la Cinema Victoria la prețul de 10 sau
5 lei pentru elevi și studenți, iar abonamentul pentru întreg festivalul costă 25
de lei. Printre filmele care pot fi văzute
anul acesta la festival se regăsesc Un
monstru la Paris (de Eric Bergeron,
2011), Camille redouble (de Noémie
Lvovsky, 2011), Iubirea durează 3 ani (de

Pasionaților de muzică bună le recomand Transilvania Jazz Festival 2012
care promite să ne surprindă cu ceva
deosebit. Festivalul se va desfășura pe
perioada de 14-17 noiembrie 2012. Timp
de patru zile. Teodora Enache și Shekinah Rodz-Latin Jazz & Afro-Boriken
Jazz Quintet promit sa ne cânte și să ne
încânte cu muzică bună și specială.
Duma Georgiana

Frédéric Beigbeder, 2011), În doi e mai
ușor (de Emilie Deleuze, 2009), Infidelii (de Jean Dujardin et al, 2011), dar și
38 de martori (de Lucas Belvaux, 2012)
care va deschide festivalul. Tot în cadrul
festivalului va avea loc în 17 noiembrie o
lecție de cinema specială cu Emilie Deleuze - “Producția de film pentru cinema și
pentru televiziune. Diferențe și practici”
în mediateca Institutului Francez Cluj de
la ora 14:30, iar accesul este liber pe bază
de înscriere la adresa de email boglarka.
nagy@institutfrancais-roumanie.com.
Mihaela Coste
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