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SUA, călătorie cu repetiție

DeZbatere:
Visuri cu joburi
Viitorul sună bine. Sau asta vrem să credem, cei mai mulți dintre noi. Cu destul
timp înainte de a intra pe porțile facultății,
suntem întrebați, din stânga sau din dreapta, cum ne vedem viitorul. Cum trec anii,
spre finalul studiilor, întrebarea revine tot
mai des. Nu întâmplător, redactorii StudenTimes deschid serialul dezbaterilor de
la această interogație.
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Trenduri bune anul are

După cum bine știm, fiecare început de
an vine cu noi tendințe și inovații în materie de modă și lifestyle. Nici anul 2013 nu
s-a lăsat mai prejos și ne propune o serie
de combinații pe cât de neașteptate, pe atât
de bine venite. Hainele și tehnologia se vor
intersecta tot mai mult, reciclarea nu va
mai fi lăsată doar în seama activiștilor de
mediu, iar experiența cumpărăturilor se
va schimba radical. Vă invit să aflați cinci
noutăți de care ne vom bucura în 2013.

Anual, mii de studenți din
Cluj-Napoca își îndeplinesc
visul american, muncind și
călătorind o vară-ntreagă
în cele mai frumoase și
celebre locuri din Statele

Unite ale Americii. Printre
persoanele care au trecut
prin experiența americană,
chiar de patru ori, se
numără și Miklos Timea,
care astăzi este agent

Tudor Vlad: Modelele
de mare succes sunt
vârful aisbergului
		

EDITORIAL

L

Work&Travel, ajutându-i
pe studenți să-și obțină un
job și o viză pentru SUA.
➥ PAGINA 4

Sherlock Holmes,
un pic mai încuietor
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Agendă
De la număr la număr,
află de la noi unde trebuie să îţi petreci următoarele două săptămâni... cu
voie bună şi bun folos.
p. 12

Rememorăm 2012, dar privim spre 2013

a fiecare început de an, ajungem să ne întrebăm
ce am realizat în ultimele 12 luni. Unii dintre
noi ne gândim mai mult la momentele fericite,
alții la cele care ne-au întristat, dar toți uităm să
dăm aceeași importanță lucrurilor care ni s-au întâmplat, indiferent de gradul lor de pozitivitate sau
negativitate. Ar trebui să medităm la faptul că toate
lucrurile sau ideile pe care le-am avut în anul care se
încheie fac parte din noi, iar pentru anul care vine să
ne motivăm să realizăm mult mai multe.

Până să bată Anul Nou la ușă, pentru mine, 2012
a fost anul în care:
➲➲ am „bifat” încă un an de facultate și am trecut
prin două sesiuni de examene;
➲➲ am realizat o mulțime de proiecte și materiale
jurnalistice pentru care nici nu știam că am
atâta inspirație;
➲➲ am spus că voi merge mai des la cinema și la
teatru... și a rămas doar la stadiul de „spus”;
➲➲ am supraviețuit celor cinci anotimpuri: iarnă,
primăvară, vară, toamnă, și din nou iarnă;

➲➲ am cunoscut din România mai mult decât în
patru ani la un loc;
➲➲ am votat de trei ori, pentru trei lucruri diferite;
➲➲ am adăugat încă un an de viață;
➲➲ am trecut printr-o Apocalipsă.
De la 2013 numai de bine să avem parte, de bucurii și împliniri, iar străduința să își aibă rezultatele
dorite.
Elena Cocoru

Părerile noastre
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Investește în oameni!

Investește în oameni!

Ți-e frică de tine sau ți-e frică de alții?
Oamenii sunt diferiți unii de alții și, din acest motiv, este
foarte posibil să apară unele conflicte. Însă asta nu ar trebui
să stea în calea unor relații de calitate. În locul unui conflict
aspru, omul nostru ar putea căuta soluții. Nu ar trebui să se
teamă de bârfe sau cuvinte urâte spuse într-un moment tensionat sau chiar din răutate. În felul acesta, individul ar reuși
să treacă peste frica de opinia publică, tocmai prin abilitatea
sa de a se adapta și prin voința de a face ajustări acolo unde
este nevoie. În fond, oamenii se completează reciproc: calitățile
unuia compensează slăbiciunile celuilalt și invers.

„Potrivit celor mai multe studii, cea
mai mare teamă a oamenilor este de a
vorbi în public. Pe locul al doilea este
moartea. Moartea e pe locul al doilea.
Vi se pare normal? Asta înseamnă că
o persoană obişnuită, dacă merge la
o înmormântare, se simte mai bine
în coşciug decât ţinând un discurs
de comemorare”. (Jerry Seinfeld)
Cuvântul este o unitate de bază a vocabularului, care constă
într-un sunet sau un complex de sunete cărora le corespund
unul sau mai multe sensuri. Cel puțin așa ne spune Dicționarul
explicativ al limbii romane. Însă, de cele mai multe ori, oamenilor le e teamă să spună cuvântul, să iasă din anonimat,
să vorbească în public, să-și exprime ideile sau chiar să se
prezinte la un interviu.
În umila mea experiență de student-jurnalist, am întâlnit
oameni care fugeau de un răspuns, deși acesta n-ar fi constat
în dezvăluirea unui mare secret. De multe ori, mă întrebam
de ce le e teamă/rușine să spună cu voce tare care este propria
lor părere.
Refuz să cred că cea mai mare frică a oamenilor este de
a vorbi în public. De fapt, sunt sigură că, în spatele acestei
temeri, stă de fapt frica de propria-ți persoană și frica de
opinia publică. Fapt care duce direct la neîncrederea în sine.
Neîncrederea în sine apare din cauza fricii, din cauză că au
fost descurajați de cei din jur sau poate din pricina faptului
că și-au urmat cândva visul, dar au avut un eșec, iar curajul
să încerce din nou le-a lipsit cu desăvârșire.
Astfel, oamenii ajung să se complacă în diferite situații
în care nu ar fi vrut să ajungă, dar își acceptă stilul de viață
monoton. Se obișnuiesc cu rutina zilelor, pe care uită cum să

le deosebească și nimic din ce au nu mai e pe placul lor.
Ajung să cred că oamenilor le e frică să viseze, descurajându-se singuri. Sau poate că visează, cu consolarea că e doar un
vis și că nimic din ce gândesc ei nu se poate împlini. Visează
să-și întreacă părinții, profesorii, să facă o lume mai bună,
visează la ceva măreț și tocmai asta îi sperie.
Nu contest că lucrurile par prea mari la primul gând, însă
cred în dorința fiecărui om de a ajunge acolo unde își propune.
Să ne imaginăm un om care va face voluntariat. Pe lângă faptul
că se va împrieteni cu o mulțime de oameni noi, acesta va avea șansa
să se dezvolte, atât personal, cât și profesional. Ar putea fi suficientă
doar întărirea abilității organizatorice, lucru care pe viitor să-i
aducă o avansare la locul de muncă. Acest om va descoperi încetîncet că are și alte calități, aptitudini și talente excepționale. Va fi
unic prin schimbările pe care le va face și prin influențele pe care
le va avea asupra altor oameni cu care va interacționa. Însă, așa
cum spuneam și mai sus, neașteptatul poate apărea oricând, iar,
în situația acestui om, lui i s-ar putea întâmpla orice. De exemplu,
un conflict cu colegii de breaslă. Încet-încet, pentru el lucrurile ar
degeneră, s-ar simți neputincios din cauza unui incident banal, fără
valoare pentru alții, dar de mare importanță pentru el.

Când alegem să lăsăm frica deoparte și
să ne descoperim pe noi înșine?
Categoric, nu toți oamenii sunt făcuți pentru a sta mereu în fața
altora, însă, atunci când suntem puși în fața unui interviu pentru un
job dorit, ar trebui să lăsăm emoțiile deoparte și să ne arătăm adevărata
valoare. E posibil să nu fim încă pregătiți pentru jobul mult dorit, sau
să fim mai puțin buni decât ceilalți. Însă frica de a ne exterioriza este o
piedică în plus pentru un moment important din viața noastră, un moment ce ne poate decide „soarta” vizavi de viața profesională.
Nu puțini sunt cei care ne-au explicat ce e frica de a vorbi
în public, frica de opinia publică. Dar nu sunt puțini nici cei
care ne explică și ne învață cum să depășim această frică. Ne
încurajează cu sfaturi și ne ajută să realizăm că frica, indiferent
de natură ei, se află în interiorul nostru. Astfel, conștientizăm
că ea va fi mereu mai mică decât noi.
Un lucru sigur, poate cel mai sigur, e faptul că noi decidem
când lăsăm teama și emoțiile deoparte. Noi decidem când
alegem să ne prezentăm în fața altor oameni, când alegem
să vorbim, când alegem să ne expunem opiniei publice! Doar
atunci ne vom înfrânge frica prin voință și prin dorința de a
ne autodepăși.
Emoțiile fac parte din noi și, dacă alegem să le lăsăm deoparte, ne vom putea convinge cu ușurință că toate aceste
stări sunt ale noastre și că ele nu ne pot face rău, ba chiar vom
descoperi că emoțiile sunt și… constructive.
Dumitrița Haja

Crulic: Drumul spre dincolo. O tragedie animată

C

rulic: Drumul spre dincolo e un film diferit. E un
documentar românesc bazat pe o poveste tragică, realizat de Anca Damian și este una din puținele animații
notabile apărute la noi în ultimii (mulți) ani. Un alt fel de love
story nu se pune. Nu adaugă nimic nou la povestea în sine
și nu încearcă să ne prezinte „adevărul” cel adevărat, ci mai
degrabă reia tot ceea ce știm și îl retransmite într-un registru
mult mai teatral, cu nuanțe de umor negru în prima parte,
cu o doză de resemnare mai apoi și cu anumite intervenții
reci ale unui narator obiectiv lăsat să umple golurile.
Pelicula reia povestea foarte mediatizată a lui Claudiu
Crulic, imigrant român în Polonia, acuzat pe nedrept de
furt și încarcerat. Ignorat asemeni lui Josef K. atunci când
vrea să-și prezintă alibiul, decide să protesteze împotriva
justiției începând o grevă a foamei. Nouăzeci de zile fără
mâncare, neglijența din partea oficialilor și incapacitatea
medicilor penitenciarului de mai târziu fac ca soarta sa să
se încheie tragic.
Crulic îți vorbește cu o sinceritatea aproape ludică. Te
înștiințează încă din primele minute că nu se mai află printre
noi. Pe un ton naiv, mărturisește că întreaga sa viață poate
încăpea „cam într-o sută de poze”. Ți se adresează direct și te
îndeamnă să te gândești la lucruri importante, din categoria
„ce-ar fi dacă...”. Totuși, există unele pasaje cu adevărat minunate, în care iese la iveală umorul negru de care vorbeam
mai devreme. Protagonistul (care-și împrumută vocea de la
Vlad Ivanov) întrerupe discursul pentru a insera fie o fărâmă
de ironie amară legată de tragismul propriei copilării („cea
mai apropriată relație până la 5 ani am avut-o cu o suzetă”),
fie o confesiune tristă la adresa realității de atunci („în ’90,
românii cumpărau de toate, singura condiție era să nu fie
făcute în România”).
Confesiunile sale capătă viață prin interpretarea sinceră
a lui Ivanov, al cărui timbru surprinde perfect oful sufletesc,
frustrarea unui om care se știe nevinovat și sinceritatea
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emoționantă a unui destin tragic. Relatările la persoana
a treia din partea unei voci narative secunde și imparțiale
întrerup implicarea empatică a spectatorului, dar conferă
claritate evenimentelor și justificări pentru trăirile interioare
ale personajului.
Crulic: Drmul spre dincolo este, după cum ziceam la
început, un film diferit. Nu știi cum să reacționezi atunci
când îl vizionezi și asta pentru că îmbinarea tehnicilor variate
ale animației, vocea copilărească a lui Ivanov și gravitatea
evenimentului transpus pot părea la început ușor neobișnuite.
Prin film, Anca Damian îi redă lui Crulic vocea pierdută, îi
permite să-și spună povestea așa cum o știe, o face auzită și
înțeleasă de toți cei dispuși să îl asculte.
Cătălina Mătăsaru
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Sesiunile lovesc... studenții se joacă
Dacă în perioada
examenelor ai tendința
de a învăţa 24 de ore din
24, e timpul să te oprești!
Creierul uman nu poate
să facă față stresului de a
studia non-stop. Mintea
se umple cu informații și
nu va mai funcționa bine
dacă nu îţi iei câte o pauză
de 20-30 de minute.

Emoțiile din preajma
examenelor sunt imense,
mai ales la prima sesiune din
viața unui student. Boboceii
se pot recunoaște ușor, prin
comportamentul lor agitat și
speriat. Studenții din anul II
sunt ceva mai relaxați. Pot
fi găsiți în cluburi, cafenele
și alte fel de fel de locuri. Pe
studenții din anul III ajungi
să fii chiar gelos, aceștia
fiind total lipsiți de emoțiile
dinaintea unui examen.
Pe principiul „ce-o fi o fi”, studenții își
construiesc strategii despre ce și cum să
învețe. Deși întrebări ca „de ce trebuie să
învăț asta, la ce mă va ajută?” sau „oare,
dacă nu învăț, iau 5-ul?” pun studenții pe
gânduri, ei nu se descurajează și primesc
cu inima deschisă orice fel de ajutor/minune.
Maria Forostov, studentă în primul an
la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC), secția
Administrație Publică, ne-a mărturisit ce
simte înainte de prima ei sesiune: „Daaa,
am emoții, dar sper să fie bine. M-am pregătit din timp, am mai dat niște simulări.
A fost bine până acum. Mi-e frică de două
examene, dar sper să treacă bine”.
Dacă în prima sesiune din viața unui
student emoțiile sunt cele mai grele trăiri,
pentru un student din anul II, lucrurile se
simplifică. Elena Budici, studentă tot la
FSPAC, secția Jurnalism, a învățat înainte de a începe sesiunea și prima dată
s-a pregătit pentru examenele mai grele.
„M-am apucat de învățat cam cu o săptămână înainte de a începe sesiunea și mă
axam pe examenele mai grele. Prima dată
am învățat la ele, cum aveam mai mult
timp, iar pentru cele mai ușoare învățam
mai puțin”, ne-a povestit Elena.
Pentru un student din anul III, emoțiile

Da, am emoții, dar sper să
fie bine. M-am pregătit din
timp, am dat și niște simulări.
A fost bine până acum. Mi-e
frică doar de două examene,
dar sper să treacă bine.
Maria Forostov,
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, anul III

parcă nici n-au existat vreodată. Cristina
Mateș, studentă la Facultatea de Litere,
secția Limbi Moderne Aplicate (englezăfranceză), recunoaște că nici nu mai știe ce
sunt acelea emoții și că, de obicei, învață
pe ultima sută de metri: „Ce sunt alea
emoții? Nu mai am deloc! Învăț în ultima
noapte, citesc o dată tot, apoi mă axez pe ce
e mai important. Proiectele le-am făcut din
timp, că să nu mă aglomerez chiar foarte
tare, dat fiind faptul că am 11 examene în
sesiunea asta”.
Vlad Jurcă, un alt student în anul III,
este plecat în Polonia prin programul Erasmus. A uitat și el cum e să fii emoționat în
preajmă sesiunii, dar recunoaște că este
stresat. „Emoții am avut la început, când
am ajuns în Polonia și am mers la primele
cursuri. Trebuie să dau șapte examene,
dar mai stresat sunt de gândul că trebuie
să-mi fac licența”, a povestit Vlad.
Alexandru Dascălu este student masterand, iar experiența în domeniul sesiunii
l-a ajutat să scape de emoții. „La master
e un pic mai ușor decât la nivel licență.
Am cinci examene, mai mult predare de
proiecte, dar am și două examene scrise. Nu mai sunt atât de emoționat atunci
când vine vorba de sesiune. E și normal,
înaintăm în vârstă, prindem experiență,
e doar o sesiune. Învățăm înainte de examen, apoi o să treacă. Rămâne de văzut”.

Dumitrița Haja

Ai putea crede că cel mai bine ar fi să înveți
încontinuu, deoarece ai un deadline, dar
nu acesta este modul optim de a reține
informația. Recomandarea mea este să te
relaxezi cu jocuri video. Nu spun asta doar
pentru gamerii avizi, ci și pentru cei care au
un cont de Facebook și au jucat cel puțin o
dată jocuri precum Farmville. Și, odată cu
acestea, apetitul li s-a deschis și celor care
nu erau deloc interesați de jocuri, astfel încât
au ajuns să caute pe internet.

Din punctul meu de vedere, jocurile
video relaxează cel mai mult, deoarece
includ elemente vizuale, auditive și interactive care, împreună, duc la o implicare mult mai intensă. Față de vizionarea
unui serial sau ascultarea unei melodii,
jocurile video reușesc să te prindă mult
mai bine și astfel îți este mult mai ușor
să te relaxezi.
Majoritatea jocurilor pe care urmează să vi le recomand sunt indie, deoarece nu sunt foarte lungi, au o poveste
relativ simplă, sunt ușor de jucat și poți
ieși din joc oricând, ca să te poți întoarce la ceea ce ai de studiat.
Atenție!

Nu te apuca de jocuri care te pot
enerva, au povești lungi și captivante,
sunt competitive sau te pot stresa din
cauza dificultății ridicate. Din această
categorie fac parte jocuri ca Farming Simulator, Minecraft, MMORPG-uri sau
MOBA-uri precum League of Legends.

Recomandări:

➲➲ Little Inferno, locul unde
poți să arzi orice lucru imaginabil. Ce bine ar fi să poți
să îți arzi așa și cursurile.
➲➲ Scribblenauts: testează-ți
creativitatea; orice scrii în
joc devine realitate. Rezolvă puzzle-urile cu ajutorul
cuvintelor.
➲➲ Fist Puncher, o parodie la
jocurile sau filmele cu bătăi din anii 80. Descarcă-ți
nervii acumulați, împărțind
pumni pixelați în stânga și-n
dreapta.
➲➲ The Cave, unde poți alege
trei personaje din cele șapte
disponibile, care variază de
la țărănoi la călători în timp,
și folosește-te de ei ca să explorezi și să descoperi misterioasa Peșteră, care, apropo,
îți vorbește.
➲➲ Hotline Miami, îndrăgitul
joc, plasat în 1989, în Miami,
te va pune să iei decizii de
moment pentru a împușca
mafioții și a-ți salva pielea.
➲➲ BIT.TRIP VOID, dacă ești
meloman înrăit. Luptă-te cu
muzica ta, în jocul care îți
oferă o explorare sinestezică
a ritmului melodic.
➲➲ Droid Assault. Intră în pielea unui robot care se pricepe să tragă cu laserul în
inamici și să îi hack-uiască
pentru a trece de partea
lui. Fă-ți propria armată de
roboți.
➲➲ 10,000,000 este un hibrid
între un RPG și un joc-puzzle. Unește trei sau mai multe
iconițe identice ca să avansezi și să găsește recompense.

Cosmin Chitilă

Foto: Cosmin Chitilă
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A trăit visul american de patru ori,
iar acum îți sare-n ajutor

Tudor Vlad: „Modelele de mare succes sunt
rare și sunt vârful aisbergului”

Primul pas este să pleci. Întrebările
îți sună în cap, obstacolele ți se lipesc
de creier, în timp ce posibilitățile ți se
înfățișează nesfârșite, precum Câmpiile
Elizee. Pentru Timea, ecuația plecării nu
a fost însă atât de grea. „Ideea de a pleca
în Statele Unite mi-a venit ca o inspirație
din anturaj, pentru că am foarte mulți prieteni care au fost plecați și care au lucrat
ani la rând în America. Au câștigat destui
bani, au avut șansa să călătorească și să-și
facă foarte mulți prieteni. Așadar, mi-am
propus și eu să încerc această experiență
culturală, ca să-mi fac prieteni și să văd
lumea”, explică ea.
Pe lângă experiența culturală, ideea
unui câștig financiar nu putea fi ignorată, mai ales că știa pe de rost povestea
unui prieten plecat cu zece ani înainte în
Statele Unite. „Când a venit acasă, a avut
mai multe realizări. A putut să-și cumpere
mai multe bunuri, printre care chiar și
o garsonieră. Acum însă s-au schimbat
puțin lucrurile. Pentru mine au fost importante ambele, atât partea financiară,
cât și faptul că puteam călători. Am vrut
să mă descurc pe cont propriu, să mă pot
întreține singură, dar, în același timp, să
pot participa la cursurile de la facultate.
Dacă aș fi lucrat aici, în România, nu ar fi
fost la fel de bine, pentru că nu aș fi putut
nici să studiez așa cum mi-aș fi dorit, și
nici să lucrez așa cum trebuie. Astfel, am
ajuns la concluzia că cel mai bine ar fi
ca, în timpul facultății, să învăț, iar pe
timpul verii să muncesc și să călătoresc”,
își amintește Timea.

Pași pentru a ajunge în State:

Circuitul Work&Travel în natură

Și de atunci nu a plecat numai o dată.
Ci de trei ori, ca să fie cu noroc. Prima
dată, a folosit banii părinților ei, apoi s-a
descurcat pe cont propriu, punându-și
deoparte din ceea ce câștiga. „În primul an m-am împrumutat de la părinții
mei. Eu îl numesc „împrumut”, pentru
că atunci când am venit înapoi le-am restituit toată suma, mai ales că era vorba
de o sumă destul de mare, fiind plecată
împreună cu sora mea. Așadar, atunci
când m-am întors, le-am dat banii înapoi
părinților și am păstrat o sumă care să-mi
permită să mă duc și vara următoare în
America. Am fost plecată de trei ori cu
programul Work & Travel și o dată cu
programul Internship, tot în SUA. Atunci
când am fost plecată cu programul Work
& Travel, am călătorit atât pe Coasta de
Est, cât și pe Coasta de Vest. Astfel am
reușit să-mi fac foarte mulți prieteni din
Ecuador, Austia, Ucraina sau Lituania.
Totodată, am cunoscut nu doar cultura
americană, dar și alte culturi”, povestește
tânărul agent Work&Travel.
Deși i se mai spune și „Țara tuturor posibilităților”, SUA te primește
cu brațele deschise dacă vrei totuși să
muncești. Iar, de obicei, începi de jos, din
locurile în care poți să câștigi experiență
pentru a avansa. „Primul meu loc de
muncă a fost ajutor de bucătar. Era un
job bun, mi-a plăcut pentru că lucram
în echipă și asta era ceea ce căutam,
practic. Dificultăți am întâmpinat la
început cu limba engleză, pentru că nu
eram obișnuită și nu cunoșteam termenii pentru diferite lucruri din bucătărie,
însă în decurs de două săptămâni problemele de acest fel au dispărut. Am mai
lucrat și la un hotel, ca și menajeră, apoi
în comerț - în vânzări, am fost și pe un
vapor foarte mare pe care am organizat

nunți și diferite petreceri. La un moment
dat, am ajuns să lucrez ca și superviser
la un magazin. Tot timpul am încercat să
evoluez”, povestește Timea.
Cum a fost posibil? De multe ori, cu
multe sacrificii de timp și energie. Și
chiar cu mai multe joburi în același timp.
„În general, într-o vară aveam câte două
sau trei joburi. De exemplu, în ultima mea
vară cu Work & Travel am avut două joburi, iar în luna septembrie am început să
lucrez și într-un al treilea loc. Depindea
de timp și de cum mi-l organizam. Am
urmărit să lucrez cât mai mult pentru
a câștiga bani, dar în același timp am
avut grijă și să îmi fac timp liber pentru
distracție cu prietenii”, adaugă ea.
Ilustrate cu prietenii din America

Însă, dincolo de bani și o cultură nouă,
experiența americană se traduce, de cele
mai multe ori, în prieteni, în oamenii cu
care ai ajuns în contact, în toate amintirile pe care apoi le poți derula ca pe niște
clișee fotografice. „În primul rând, am
preluat puțin din ritmul de viață al americanilor, o viață mai liniștită și lipsită de
griji. În al doilea rând, mi-a plăcut modul
în care îi primesc pe străini și faptul că
sunt deschiși față de alte culturi. Chiar
dacă foarte mulți cred contrariul, eu am
primit acest lucru din partea lor. Am fost
foarte bine primită și întotdeauna m-au
întrebat cum este în România, ce tradiții
avem, ce mâncăm sau cum ne distrăm
noi, românii”, spune Timea, gândindu-se
la anii petrecuți printre „străini”. Străini
care se pare că au ajuns să aprecieze o
bucățică din România tocmai prin aceste
întâlniri. „Americanii spun că noi în România avem o etică a muncii foarte bine
dezvoltată. Au văzut că luăm în serios
atribuțiile de la serviciu și au încercat să
preia acest lucru. Au început să fie și ei

➲➲ Te înscrii la o agenție de mediere;
➲➲ Mergi la interviu, iei jobul;
➲➲ Îți rezolvi actele pentru viză, iei
viza;
➲➲ Iei biletul de avion și-ți iei zborul spre New York, California sau
unde îți propui.
➲➲ Toată procedura nu durează
mult dacă de la bun început știi
exact ce îți dorești: stat, oraș și,
desigur, domeniu de muncă.

mai muncitori, mai „hard workeri” văzând că noi muncim chiar și câte 10 ore
pe zi. Poate că nu au reușit tot timpul,
dar măcar au încercat”.
De cealaltă parte…

Acum, Timea stă de cealaltă parte a
biroului celor de la Work&Travel. Munca
ei zilnică este să îi îndrume pe studenți în
găsirea și rezolvarea dosarelor care le vor
aduce un loc de muncă în Statele Unite.
„Am început munca la acest birou anul
trecut. Ei m-au sprijinit în toate excursiile pe care le-am avut în America, iar
acum este rândul meu să-i îndrum pe
studenți. Mă simt foarte bine că fac acest
lucru pentru alți studenți, pentru că la
rândul meu și eu am fost ajutată. Sper
că toți cei care încearcă această aventură
vor avea parte de veri frumoase, așa cum
am avut și eu”, explică Timea.
Iar, între timp, ține legăturile strânse
cu prietenii pe care și i-a făcut „dincolo”, atât pe Facebook câ și, atunci când
e posibil, prin întâlniri față în față. „Cu
foștii mei angajatori vorbesc foarte des.
În plus, un coleg din Lituania și o colegă
din America au venit la mine în vizită,
aici în România. Am reușit chiar să le
prezint locul în care am crescut și în care
trăiesc printr-un road trip”, își amintește
ea.
Roxana Miron

Tudor Vlad este unul dintre fondatorii
școlii de jurnalism de la Cluj. Este
licențiat în filologie și a obținut titlul
de doctor în cadrul Universității
„Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.
Activitatea academică a fost dublată
de activitatea de presă și științifică,
iar în prezent, predă la James
Cox Center for International Mass
Comunication din cadrul University
Of Georgia, Athens, Statele Unite.

Î

n urma experiențelor de pe continentul american, Tudor Vlad
a susținut la Facultatea de Științe Politice, Administrative și
ale Comunicării conferința Alegerile din Statele Unite din
noiembrie 2012 și reflectarea lor în mass-media americană. În
prelegerea sa a subliniat diferențele dintre campaniile din Statele
Unite și cele din România, specificul presei americane și a celei
românești. A vorbit de asemenea și despre înființarea catedrei
de jurnalism și despre experiențele sale personale în calitate de
cercetător la University of Georgia. Una dintre concluziile profesorului Vlad, referitoare la abordarea campaniilor electorale în
presă, este că în Statele Unite ale Americii 80% dintre instituțiile
de presă sunt mici și foarte mici, cu o echipă redacțională de 3-4
oameni și că problema esențială a presei este credibilitatea, iar
aceasta se reflectă și în mass-media românească.

Ați putea face o comparație între felul în care sunt tratate campaniile electorale în presa din România și în cea
din Statele Unite ale Americii?
Sunt campanii foarte diferite, date de mai multe motive, unul
dintre ele, așa cum am mai spus și în cadrul conferinței, este
că în Statele Unite se desfășoară practic 50 de alegeri diferite
în 50 de state, deci după procedee diferite, având populații
foarte diferite și din punct de vedere demografic și din punct
de vedere cultural, suprafața țării este, bineînțeles, mult mai
mare. Faptul că există acele state unde se dă adevărata bătalie
electorală, unde este concentrată întreaga mass-media și unde
sunt concentrați toți banii, pe când în România, alegerile se
desfășoară în întreaga țară, votul fiecărui cetățean este important pentre președinție și nu votul electorilor. Una dintre
problemele esențiale pentru presa din Statele Unite este credibilitatea. Credibilitatea este o valoare în presa americană pentru că atrage tiraj sau, în cazul televiziunilor, atrage audiență.
În momentul în care ai tiraj sau audiență, ai și reclamă.

Studenții americani sunt extrem de motivați
să participe la cursuri pentru că și plătesc
o grămadă de bani și atunci ei consideră că
li se cuvine să fie bine pregătiți și că e de
datoria lor să participe la toate cursurile
Cum vedeți viitorul presei scrise, ținând cont că presa
online se află în ascensiune?
Nu sunt foarte optimist în ce privește viitorul presei scrise, după
părerea mea, zilele ziarelor așa cum le știam noi, adică în versiunea
tipărită, sunt numărate. Sigur că vor exista surse de știri, cred că și
acum există, este supraabundență de surse de știri, problema este că
nu se știe câtă credibilitate vor avea acele surse pentru că internetul
ne inundă cu știri, problema este credibilitatea lor. Eu cred că în
timp se va întâmpla ceea ce se întâmplă și în presa tradițională și
anume că pe internet vor rămâne câteva surse importante, credibile
de știri, niște agregatori de știri importanți, iar alții o vor face cu
amatorism și o vor face fără a-și instituționaliza demersul.
Care credeți că a fost rolul și misiunea jurnalistului
în perioada comunistă, apoi imediat după revoluția din

Foto: Mihaela Coste

De mai bine de 15 ani, zeci de agenții
din toată țara sprijină studenții români
să plece pentru o vară în Statele Unite ale
Americii, prin cunoscutul și mult îndrăgitul program Work & Travel.
Pentru a-ți face o idee despre ce înseamnă viața, munca și distracția în
America, am stat de vorbă cu Timea
Miklos, care ne-a povestit cum a trăit ea
de patru ori aventura Work & Travel: ce
a lucrat, câte joburi a dus în paralel și ce
locuri minunate a văzut în cele patru veri
și, ce e mai important, cu ce impresii s-a
întors în România din fiecare călătorie.

Foto: interbridge.org

Anual, mii de studenți din
Cluj-Napoca își îndeplinesc
visul american, muncind și
călătorind o vară-ntreagă în
cele mai frumoase și celebre
locuri din Statele Unite ale
Americii. Printre persoanele
care au trecut prin experiența
americană, chiar de patru
ori, se numără și Miklos
Timea, care astăzi este agent
Work & Travel, ajutându-i
pe studenți să-și obțină
job și viză pentru SUA.

De ce pleci?
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Activitatea jurnalistică:

➲➲ redactor-șef al Transilvanian Review (1991–1999);
➲➲ redactor-șef adjunct al săptămânalului Tribuna
(1990–1999);

În SUA:

Nu sunt foarte optimist în ce privește
viitorul presei scrise, după părerea mea,
zilele ziarelor așa cum le știam noi, adică
în versiunea tipărită, sunt numărate.

➲➲ consultant pentru The New York Times (2008–2010);
➲➲ consultant pentru Russian Journalism Union (2009);

1989 și care este acum, la 20 de ani după evenimentele
din decembrie?
După părerea mea, viața jurnalistului a fost dificilă și înainte
de `89 și este dificilă și după `89. L-am întrebat pe un prieten
odată care a lucrat la fel ca și mine în presa scrisă înainte și după
revoluție în funcții de conducere, care sunt diferențele, iar el
mi-a spus că diferența constă în faptul că în perioada comunistă
aveam mâinile legate în față, iar în perioada postcomunistă
simt că am mâinile legate la spate. Deci nu e o viață ușoară
a jurnalistului. De fapt, după cum știți, nu e o viață ușoară a
jurnalistului cam niciunde în lume. Modelele de mare succes
sunt rare și sunt vârful aisbergului, dar majoritatea jurnaliștilor
lucrează la instituții de presă relativ mici, sunt destul de prost
plătiți și, totuși, mulți dintre ei încearcă să facă un lucru bun.

➲➲ Copyright and Consequences: Central European
and US Perspectives

Dacă ar fi să vă întoarceți în timp și să contribuiți din
nou la înființarea catedrei de jurnalism, ce ați face la fel
și ce ați face diferit?
A fost un demers foarte riscant să creezi un program de jurnalistică pornind de la nimic, dar asta aveam – nimic. Nu aveam
cărți, nu aveam tradiție, nu aveam profesori, dar cred că cineva
tot trebuia să facă începutul acesta. Cu siguranță se putea face
mai bine. Ceea ce cred că aș ști să fac mai bine acum, ar fi să
caut fonduri, să încerc să găsesc surse de venituri, pentru că
tot mai mult sunt convins că un manager de valoare este un
manager care poate produce finanțări.
Ce puteți să ne spuneți despre felul în care se desfășoară
cursurile la College of Journalism & Mass Comunication
de la University of Georgia unde sunteți profesor?
În ce privește cursurile, ele sunt mult mai dialogale decât în
Europa. Așteptarea este ca studenții să vorbească foarte mult
nu numai la seminar cum se întâmpla aici, ci și la cursuri.
Ce echipamente se utilizează?
Echipamentele sunt foarte bune, dar o explicație este că acest
colegiu este unul dintre colegiile bogate. Depinde de dimensiunea facultății, dotările sunt diferite de la o facultate la alta.

Publicații în domeniul jurnalismului:

➲➲ Interviul: De la Platon la Playboy
➲➲ Fascinația Filmului la Scriitorii Români.

Co-editor la lucrarea:

Cum sunt studenții americani, comparativ cu cei români?
Mi-e greu să compar pentru că am pierdut contactul cu studenții
români de 15 ani. Cred că există studenți buni și mai puțin buni
peste tot. În orice caz, ei sunt extrem de motivați să participe
la cursuri pentru că și plătesc o grămadă de bani și atunci ei
consideră că li se cuvine să fie bine pregătiți și că e de datoria
lor să participe la toate cursurile.
Spuneați în cadrul conferinței că sunt 492 de programe
de jurnalism în Statele Unite. Câți dintre absolvenți își
găsesc un loc de muncă după ce termină facultatea?
În ultimii ani, cei marcați de criza economică, cam jumătate
dintre absolvenții de jurnalism și-au găsit un loc de muncă în
primul an după absolvire. Istoric, procentul a fost mai mare,
de aproximativ 60-62%.
Care au fost cele mai importante rezultate sau descoperiri pe care le-ați realizat ca cercetător la James Cox
Center for International Mass Comunication?
Cred că principalele direcții de cercetare din cadrul centrului
au fost cele legate de hipercompetiția pe piața mass-media în
țările postcomuniste și studiile legate de evaluarea libertății
presei. Am fost invitați de Freedom House, de Ifex, cele două
mari instituții din Statele Unite care creează indexuri de libertate a presei să le fim consilieri și i-am ajutat să-și adauge
indicatorii la indexul de libertate a presei și am scris destul
de mult pe tema asta.
Pe final, ce ați dori să le transmiteți studenților
jurnaliști români?
Aș dori să-i încurajez să învețe cât mai mult, să se gândească
la un masterat undeva în străinătate, pentru că o experiență
multiculturală este întotdeauna benefică.
Mihaela Coste
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Hai-hui prin vitrine

Ce posibilități de angajare
crezi că ai după ce termini facultatea?

Clujul este unul dintre orașele care se
bucură de un număr mare de baruri,
cafenele și puburi pentru că și cererea
este mare: sunt foarte mulți studenți și
fiecare are altă așteptare de la locul în care
alege să-și petreacă seara cu prietenii.
Există localuri cu un anumit specific sau
axate pe un anumit segment muzical, locuri
în care cei mai pretențioși dintre tineri

își găsesc cu ușurință locul, dar există și
barurile de cartier pe care le întâlnești la
colțul străzii sau peste drum de facultate.
La polul opus, mai ales în centrul Clujului,
întâlnești la tot pasul acele localuri de tip
acvariu - cu vitrină - în care poți vedea
cine este înăuntru, ce face și cu cine este.
Aceste localuri, tot mai multe la număr,
sunt preferate de oamenii care pun mare
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preț pe ceea ce afișează, pe statutul lor
în societate, pe ce cred ceilalți și care
uită funcția esențială a unui astfel de
spațiu: de relaxare, de socializare cu
prietenii, într-o atmosferă intimă.
Fotografii și text:
Mihaela Coste

Viitorul sună bine. Sau asta vrem să credem, cei mai mulți jurnalistului sau tomurile profesorului. Cum trec anii, spre
dintre noi. Cu destul timp înainte de a intra pe porțile facultății, finalul studiilor, întrebarea revine tot mai des. Nu întâmplător,
suntem întrebați, din stânga sau din dreapta, cum ne vedem redactorii StudenTimes deschid serialul dezbaterilor cu ea.
viitorul purtând halatul de medic, roba de avocat, pixul
După ce termin facultatea, vreau să plec în strainătate
pentru studiile de masterat. Mi-ar plăcea să studiez ceva
legat de fashion journalism și, în timpul masterului, să
fac un internship la o revistă de modă din străinătate.
Sper ca într-un final să mă pot angaja în cadrul unei
astfel de publicații.
Romana Iulia Pop
După finalul facultății, aș dori să urmez studii masterale în străinătate, pe tema jurnalismului cultural,
eventual făcând practică într-o revistă de profil. Ca și
job, mi-aș dori să lucrez în cadrul unei reviste care să se
axeze pe muzică sau pe literatură.
Flavia Dima
Viitorul de după terminarea facultății nu îmi este conturat clar în minte încă. Ideal ar fi să am posibilitatea de
a urma un program de masterat de Film Studies și să pot
lucra în calitate de critic de film la o publicație cu acest
profil, însă mă gândesc foarte mult și la posibilitatea de
a lucra la radio.
Cătălina Mătăsaru
Nu aș putea spune exact ce am de gând să fac după
ce termin facultatea. Cu siguranță vreau să-mi continui
studiile cu un masterat și, de ce nu, un doctorat, dar încă
nu m-am decis la o temă anume pe care aș vrea să mă
axez. Poate voi deveni profesor, poate voi fi editor, who
knows what the future holds?
Cătălina Ciolan
Consider că există multe posibilități de angajare după
terminarea facultății, cu condiția ca un student să se implice mult în timpul acesteia. Experiența acumulată din
proiecte, în special, m-a ajutat de exemplu să îmi găsesc
un loc de muncă în domeniu. Este foarte important să
te implici și în activități de voluntariat, deoarece acolo
ai șansa să cunoști oameni care te pot ajuta să îți găsești
locul de muncă dorit.
Mădălina Hodorog
Deocamdată, nu pot să spun ceva sigur legat de acest
subiect. Sunt încă în formare, îmi doresc să continui
studiile. Cred că momentul angajării este o provocare
pentru fiecare de a-și etala abilitățile adunate de-a lungul
timpului, într-un dosar. Acum îmi centrez atenția asupra
lucrurilor de bază de care voi avea nevoie în viitoarea
mea profesie.
Ioana Gale
În momentul de față, îmi pun speranțele de cariera
în montajul video sau filmări, fie că sunt de studio sau
pe teren. Mă atrage atât ideea de a fi un cameraman
freelancer cât și editor de imagine. E ceva timp deja de
când am început să le practic ca hobby. Alternativ, aș
dori să lucrez în promo sau regie.
Adrian Vasian

în România, inclusiv jurnalism de jocuri video merge
foarte bine la noi în țară. Personal, cred că, dacă îți place
un anumit domeniu, se poate face jurnalism din el.
Cosmin Silaghi
Sincera să fiu, cred că e o lege a atracției. Pură. Eu
cred că, dacă îți dorești ceva cu adevărat, se întamplă.
Evident, nu se rezolvă lucrurile din inerție. Trebuie să
vrei să muncești. E voință. Personal, stau relativ bine la
acest capitol. Însă tot timpul e loc de mai bine. Tot ce
contează e să îți menții, cumva, entuziasmul, energia,
voința și motivația la un nivel ridicat. Și să nu uiți de
curiozitate! Curiozitatea e ingredientul cheie.
Ruxandra Pătrașcu

În principiu, nu doresc să lucrez ca reporter, mai degrabă pe partea tehnică sau în relații cu media, sau
domenii legate de media, precum publicitate. Mă atrage
tehnicul mai mult decât partea de scriitură.
Călin Crețu

Posibilitățile de angajare după terminarea facultății
par a fi multe, mai ales pe paginile online de angajare.
Însă șansele de a te angaja se diminuează în momentul
în care ești într-o serioasă căutare a unui job „Soarta”
ta ajunge în mâinile norocului. Însă, atunci când știi cu
adevărat ce îți dorești în privința domeniului în care vrei
să lucrezi, nu-ți rămâne decât să încerci, iar și iar și iar.
Dumitrița Haja

Sincer, cred că te poți angaja în orice domeniu jurnalistic, chiar dacă este nișat. Nu doar televiziunea merge

Când m-am apucat de această facultate nu am pornit
cu ideea concretă de a fi un jurnalist. Nu îmi era în plan
să o termin. Scopul principal a fost să compensez un

vis ruinat. În tinerețe, cu exces de zel și naivitate, îmi
propuneam să le știu pe toate, dar, după cum vă puteți
da seama, realitatea s-a strecurat în univesul meu feeric
și mi-a zis că nu se poate să le știu pe toate sau cel puțin
nu foarte bine. După o „depresie” de cam un an, am
ajuns la concluzia că e imposibil să mențin un stilul de
viață rupt de haosul cu care eram obișnuit. Motiv pentru
care am decis să compensez capacitatea de a le ști pe
toate cu o capacitatea de a găsi informație. Jurnalismul
mi se parea cea mai bună direcție în ceea ce privește
satisfacția nevoii mele intelectuale. Circumstanțele fac
ca la începutul primului semestru să îmi fie prezentată
o latură a televiziunii care e ascunsă de public, editarea
audio-video. Ca rezultat al acestei „inițieri”, m-am concentrat predominant pe acest domeniu, care era și este
o activitate exrtracuriculară. Am ajuns în momentul de
față să o pun mai presus de cursuri și a examenelor. Sunt
fericit să spun că, deși în primul an mi s-a oferit un loc
de muncă la una din televiziunile locale, doar pe baza
experienței și recomandărilor pentru editare video. De
asemenea, am primit recent o ofertă de freelancer. Personal, deși mi se pare interesant să mă plimb în țară sau în
lume, nu îmi fac griji în ceea ce privește activitatea mea
profesională în momentul în care îmi voi încheia relația
cu facultatea, prematur sau nu. Dar nu asta vreau să fac
în viață, o văd doar ca o modalitate de finanțare pentru
alte proiecte, mai grandioase, megalomane.
Aurelian Rus
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Horoscop (29 ianuarie-11 februarie)
Berbec
(21 martie – 20 aprilie)
Începutul lunii februarie se anunță a fi unul
plin de noutate, armonie și energie.
Prima decadă a lunii se prezintă plină de
prospețime. Vei cunoște persoane noi, pe care
în general le vei îndrăgi; luna asta ești ceva mai sociabil. Nici
pe plan profesional nu o să stai liniștit prea mult, doar știi că
ai proiecte, examene. Totuși te anunț că o să fii plin de energie,
bună dispoziție și ambiție. Te vei descurca admirabil în munca
de echipă, vei fi un lider demn de urmat. Dar, ai mare grijă,
nu te stresa prea tare și nu neglija sănătatea ta, căci în această
lună ești puțin mai sensibil decât de obicei.

Leu
(23 iulie - 22 august)
Vești bune. Dacă nu ești deja îndrăgostit,
sigur vei fi. Luna februarie începe cu promisiunea unei iubiri aprinse și a unei bune dispoziții
debordante. Te asigur că și pe plan financiar o
să îți meargă bine, dovadă a dedicării tale în tot ceea ce faci,
dar te sfătuiesc să fii ceva mai prudent cu banii, pentru că
s-ar putea să se întrevadă ceva probleme. Începutul acesta
de lună te prinde bine dispus și plin de viață, deși ești puțin
agitat. Drept urmare, trebuie să ai puțintică grijă să nu te
extenuezi, pentru că, știi prea bine, asta s-ar putea să îți strice
toată buna dispoziție.

Taur
(21 aprilie – 21 mai)
Taurule, tu ești mereu un romantic incurabil.
Evident, luna februarie începe cu tine amorezat
până peste cap. O duci bine în viața de cuplu, nu
ai de ce să te plângi nici cinci minute. De altfel, la începutul
acesta de lună ești mai comunicativ decât de obicei, atât de
comunicativ încât o să observi realul tău succes în proiectele
realizate în echipă și pe toate planurile în care ai de transmis
un mesaj; asta îți va aduce o mare satisfacție, atât sufletească,
cât și financiară. Deși ești mai leneș din fire, luna asta începe
cu tine plin de energie. Te sfătuiesc să ai grijă, deoarece ai un
tonus uneori inconstant.

Fecioară
(23 august – 21 septembrie)
Ca de obicei, capricioasa fecioară intră în luna
februarie cu ceva incertitudini. Unii din voi o să
vă îndrăgostiți și-o să vă meargă bine, în timp
ce altora o să le meargă ceva mai prost, probabil
din cauza faptului că, la începutul acesta de lună, sunteți mai
puțin comunicativi decât de obicei. Dar lasă, dacă în dragoste
nu-ți merge bine, la muncă/școală toate merg strună și ești
tare satisfăcut. Măcar aici să înceapă luna februarie bine, nu?
Pe planul sănătății, te pot sfătui să ai grijă și, dacă ești deja
bolnăvior, să urmezi întocmai pașii recomandați de doctori.

Gemeni
(22 mai – 21 iunie)
Pregătește-te să fii fericit, dacă nu ești deja.
Luna februarie începe plină de bună dispoziție
și iubire. Relaționezi cu toată lumea perfect, pe
toate planurile. Dar te sfătuiesc ca, la muncă și/
sau la școală, să păstrezi diplomația la loc de cinste, deoarece, cu toate că ești vesel, s-ar putea să fii prea agitat
și să ai o reacție nepotrivită. Așa că ar fi bine să fii puțin mai
calculat și răbdător pentru rezultate satisfăcătoare. Fiindcă
tot ești așa agitat, ar fi bine pentru sănătatea ta să îți faci
un program și să faci tot ce îți propui într-o anumită ordine.

Balanță
(22 septembrie – 22 octombrie)
Vai, vai! Pentru tine luna februarie se anunță
cât se poate de agitată. E și o parte bună, te
îndrăgostești! Sau, dacă erai deja îndrăgostit,
tânjești și tu după ceva schimbări. La job/școală, îți merge
strună, cu toate că ești ceva mai ocupat decât în ultima vreme,
A venit timpul să te afirmi, dacă nu ai făcut-o până acum. Dar
ai mare grijă la stres și oboseală! Începutul acesta de lună te
așteaptă cu destule probleme. Fă ca sănătatea să nu intre în
această categorie.

Rac
(22 iunie – 22 iulie)
Pentru tine, racule drag, luna februarie își are
începuturile sub semnul noutății. Vrei o schimbare cam pe toate planurile. Prima jumătate a
lunii se anunță cu nemulțumiri emoționale. Se
pare că vrei să faci ceva schimbări în relațiile tale
interumane. Sau, dacă ești implicat într-o relație stabilă, ceva
te nemuțumește, probabil ai vrea mai multă maturitate sau
implicare. În schimb, pe planul carierei ești mulțumit și foarte
activ; să te aștepți la reușite și răsplăți pe măsură. Se pare că,
în începutul acesta de lună, ești destul de nervos și stresat.
Sfatul meu este să încerci să îți canalizezi energia pe priorități.

Scorpion
(23 ocotmbrie – 21 noiembrie)
Te sfătuiesc să începi această lună sub aura
protectivă a prudenței. Chiar dacă simți nevoia
să iubești sau să te aventurezi în noi povești
amoroase, ar fi mai bine să te gândești de două
ori. La fel stă treaba și la job/școală, calculează-ți fiecare pas.
De asemenea, perioada asta o să te simți mai activ cerebral
și capabil, ceea ce îți va aduce satisfacții pe măsură. Schimbările intervin și în planul sănătății, începi luna aceasta plin
de vitalitate. Îți recomand să îți întocmești un program de
mișcare.
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Săgetător
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Se pare că și tu ești un mare amorez în începutul acesta de luna. Îți cauți iubirea, iar dacă
o ai deja s-ar putea să ai surprize plăcute. Dar, ai grijă, nu te
avânta prea tare. La job/școală, se anunță o vreme tare agitată.
Deși ești mereu ambițios și ai mereu ce calități să îți etalezi, te
sfătuiesc să începi luna februarie cu ceva mai multă precauție
pentru că se anunță ceva perturbări în paradis. Din punct de
vedere fizic, luna februarie începe fără prea multe probleme
de sănătate și parcă ești mai dornic să-ți hrănești intelectul
cu niște cărți bune.
Capricorn
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Pe tine, luna februarie te întâmpină cu un
început liniștit și plin de fericire pe plan sentimental. Nici pe plan profesional nu stai prost,
luna asta parcă ți se răsplătesc toate activitățile, ai rezultate
satisfăcătoare și la școală/muncă și în buzunar, dacă mănțelegi ce zic. Dar te sfătuiesc să ai puțină grijă și să fii ceva
mai ordonat decât de obicei. Dacă ai impresia că toate-s bune,
nu te pripi; după cum știi, luna februarie începe extrem de
agitată pe plan profesional. Ai grijă, nu te stresa prea tare,
punctul tău slab este sistemul nervos.
Vărsător
(20 ianuarie – 18 februarie)
Se vede și se simte că luna februarie e luna
ta. Începi într-o notă plină de energie, optimism și succes. Intri în luna februarie cu șanse
mari de a-ți găsi jumatatea perfectă. La job ești
activ și dai randament maxim, cu toate că ești
ocupat până peste cap. Ești bine dispus și plin de viață, ai și de
ce, luna februarie începe cum nu se poate mai bine!

Pești
(19 februarie – 20 martie)
Precum elementul tău, apa, luna februarie
începe cât se poate de imprevizibil. Se anunță
agitată peste tot. În dragoste nu te sfătuiesc să te
avânți prea tare că este posibil să nu fii mulțumit.
La muncă/școală, este cazul să te mobilizezi pentru că ai o perioadă extrem de încărcată și, dacă nu îți dai
interesul la început de lună, s-ar putea întâmpla diverse evenimente neplăcute. Fii cât se poate de cumpătat și-o să vezi că
o să fie bine. Cu sănătatea o duci bine, doar că ești predispus la
oboseală și accidentări. Pentru stres și oboseală îți recomand
alimente cu mult magneziu și vitaminele B.
Maria Korodi

Personalități în Vărsător
Agyness Deyn – model
16 februarie 1983

I.L. Caragiale – scriitor
30 ianuarie 1852

C-tin Brâncuși – sculptor
19 februarie 1876

Edouard Manet – pictor
23 ianuarie 1823

Paris Hilton – vedetă
17 februarie 1981

Alicia Keys – cântăreață
25 ianuarie 1981

Charles Dickens – scriitor
17 februarie 1812

Denise Richards – actriță
17 februarie 1971

Gh. Mureșan – baschebalist
14 februarie 1971

Răzvan Lucescu – antrenor
7 februarie 1969

livestream.com/ub2tv

Trenduri bune anul are

După cum bine știm, fiecare
început de an vine cu noi
tendințe și inovații în materie
de modă și lifestyle. Nici
anul 2013 nu s-a lăsat mai
prejos și ne propune o serie
de combinații pe cât de
neașteptate, pe atât de bine
venite. Hainele și tehnologia
se vor intersecta tot mai
mult, reciclarea nu va mai
fi lăsată doar în seama
activiștilor de mediu, iar
experiența cumpărăturilor
se va schimba radical. Vă
invit să aflați cinci noutăți de
care ne vom bucura în 2013.

Sănătate: că-i mai bună decât toate
Stresul e deja o problemă omniprezentă în
viața multor oameni și fiecare încearcă să-i
facă față cum poate mai bine. Unii pleacă
în vacanțe de weekend, alții se relaxează la
spa, dar mai sunt și cei care încă nu au găsit
metoda ideală prin care să se destindă. Ați
visat mereu să dețineți un dispozitiv magic
care să vă aducă aminte că a venit timpul
să vă relaxați, nu-i așa? Ei bine, un grup de
cercetători de la Massachuttes Institute of
Technology au venit cu soluția ideală. Ei au
creat Bandu - un prototip de ceas de mână
colorat, care monitorizeată nivelul stresului
și te avertizează automat când a venit timpul
să iei o pauză. În acel moment, pe micul ecran
digital al ceasului apar mesaje care te sfătuiesc
să asculți o melodie relaxantă, să faci exerciții
de respirație sau să suni un prieten drag. Acest
accesoriu inovator este doar un mic indiciu
pentru a ne da seama încotro se îndreaptă

relația dintre modă și tehnlogie în 2013.
Cumpărăm sau reciclăm?
Vestea bună e că le putem face pe ambele! Branduri mari precum Puma sau
Marks&Spencer au demarat anul trecut
campanii de reciclare în magazinele lor,
iar acum a venit rândul lanțului de magazine H&M să li se alăture. Începând cu
luna februarie, retailerul suedez lansează
în magazinele din toate cele 48 de țări în
care e prezent, o campanie de reciclare a
hainelor vechi. Astfel, clienții vor putea
aduce vestimentația uzată (indiferent de
brand sau gradul de uzură), iar, în schimbul
fiecărui sac, ei vor fi recompensați cu vouchere. Această inițiativă este așteptată să se
răspândească rapid, tot mai multe branduri
dorind să oprească tone de materiale textile
să ajungă anual la gropi de gunoi.
Parodie
Lăsând la o parte probleme importante
pentru un moment, o mână de designeri ai
unor magazine accesibile au început să readucă în atenția publicului parodia. Finalul
anului 2012 a culminat cu câteva modele de
tricouri cu mesaje ironice și amuzante care

au devenit extrem de căutate de iubitorii
de modă. Acestea nu au fost concepute cu
scopul de a defăima sau ataca marile case
de modă, ci de a le da o șansă oamenilor
de a se juca cu conceptul de high-fashion.
Unul dintre exemple este creat de magazinul
american Reason, care a creat un tricou
inscripționat cu numele Celine, urmat de
Dion - aluzie la casa de modă franceză. De
asemenea, magazinul Malla New York a
reinterpretat pronunția brandului Chanel,
punând în vânzare tricouri cu inscripția
SHA-NEL, care s-au vândut ca pâinea caldă. În timp ce unii designeri vestiți nu au
fost deloc de acord cu aceste interepretări,
alții s-au declarat mândri că notoritatea
marilor case se face simțită și în rândul oamenilor obișnuiți. Un lucru e sigur: în 2013
ne putem aștepta la o invazie de astfel de
produse, care mai de care mai ingenioase
și amuzante.
Clientul nostru, stăpânul nostru.
Universul consumatorilor este împărțit
în două: între cei care preferă să facă cumpărăturile online și cei care rămân fideli
experienței cumpărăturilor reale. Pentru
a inclina balanța în detrimentul celei de-a

doua categorii, tot mai multe branduri și
magazine își imbunătățesc partea de comunicare și PR, gîndind oferte personalizate
pentru clienții lor.
Unul dintre exemple este conceptul
de personal shopping. Brandul american
J.Crew a lansat anul programul de Very Personal Stylist, care se adresează atât oamenilor foarte ocupați, cât și celor care nu sunt
siguri de alegerile lor vestimentare. Astfel,
clienții pot apela la servicile unui angajat
specializat, care le va da sfaturi despre ce
produse li s-ar potrivi cel mai bine pentru
diferite ocazii. Produsele sunt livrate la domiciliu, după ce au fost modificate după placul cumpărătorilor, iar stiliștii își adaptează
programul de lucru în funcție de nevoile
clientului. Dat fiind faptul că tot mai mulți
oameni se bucură de atenția oferită și grija
la detalii, aceste programe sunt așteptate să
fie implementate în întreaga lume, aducând
clasicul tip de shopping la un nou nivel în
care clientul este vedeta.
O nouă revoluție industrială
Fiecare deschidere a unui nou magazin
ne ia prin surprindere. În loc să vedem finisaje de ultima clasă, pereți imaculați și
aranjamente gândite la milimetru, suntem
întâmpinați de podele din beton, țevi groase
lăsate la vedere și pereți din cărămidă. Se
pare că acesta este noul trend în materie de
design de interior pentru spații comerciale,
care a început să fie adoptat și la noi. Prin
această schimbare radicală de ambianță,
clienții sunt invitați să se simtă mai confortabil la cumpărături, într-o ambiență
intimă și deloc sofiticată.
După cum am văzut, industria modei este
într-o continuă evoluție. Tehnologia de ultimă oră, designul de interior și ecologia vor
fi aduse la un loc pentru a-i oferi clientului
exact ceea ce are nevoie. Trendurile au fost
puse în joc - acum așteptăm să vedem care se
vor bucura de cel mai mare succes în noul an.
Iulia Romana Pop

De ce am nevoie de Lady Gaga în viața mea
Înainte să încep să enumăr principalele motive pentru
consider că această entitate controversată trebuie să fie prezentă indirect în viața mea, simt nevoia să precizez un lucru:
nu sunt un fan. Cel puțin nu așa cum își imaginează lumea că
s-ar comporta un fan. Nu îi urmăresc în mod conștient traiectoria pe calea faimei, nu dețin nici un fel de produs marca
Lady Gaga și nu simt nevoia de a sări de pe un pod de fericire
atunci când își anunță un nou album (ArtPop?) / concert/
întâlnire extraterestră. Sunt, totuși, destul de impresionată
de abilitățile sale vocale și talentul în a apăsa clapele pianului,
calități pe care le pot aprecia doar din perspectiva unei ființe
afone cu care mă indentific.
Am nevoie de Lady Gaga pentru că am nevoie de cineva
cu acea atitudine de „je m’en fiche” pe care cred că o are.
Mă refer, în mod evident, la alegerile sale aparent ridicole de
vestimentație. Când te afli în mijlocul unui ocean de poze cu
celebrități aranjate până la ultimul fir de păr de pe braț, să o
vezi pe Gaga în niște ținute realmente bizare poate fi revigorant
și chiar terapeutic, zise niciun specialist vreodată.
Am nevoie de cineva care să întruchipeze cu adevărat și
latura aceea oarecum ridicolă a modei, pentru că, involuntar,
Gaga este o satiră materializată a acestei industrii. Adevărat,
prezența minunatei Helena Bonham Carter nu poate fi nici
ea ignorată deși, ce-i drept, comportamentul celor două au

explicații diferite, tentativele de ironizare ale actriței fiind
cât se poate de benevole. În timp ce Carter susține sus și tare
că este de datoria ei să încalce regulile fashion-ului și să demonstreze că planeta continuă să se învârtă în jurul Soarelui
dacă nu asortezi geanta cu pantofii, probabil că este destul de
evident pentru toată lumea că Lady Gaga nu se lasă condusă de
aceleași principii. În cazul ei, e strategie. De marketing, de a
atrage atenția, de ce vreți. Dar intenția mea nu este de a-i pune
la îndoilă intențiile. Indiferent de justificările dintre rânduri,
ca spectator te simți fericit atunci când această personalitate
apare la un eveniment cu un pui de șinșila pe cap pe motivul
„de ce nu?”. Irelevant dacă real sau nu, deși poate fi tema unei
discuții viitoare foarte captivantă.
Lady Gaga e în mod clar pornită să-și stimuleze vizual
adoratorii. De altfel, a și declarat la un moment dat „people
will always talk, so let’s give them something to talk about”,
care, în traducere liberă ar suna „dacă tot voi fi analizată din
cap până în picioare de către o lume întreagă, de ce să nu le
ofer ceva interesant?”. Ținutele ei sunt greu de pus într-o categorie clasică de „așa da, așa nu” pentru că nu asta e menirea
lor. Alegerile sale vestimentare nu au scopul de a-i avantaja
înfățișarea, ci se vor a fi interpretate. Gaga se consideră un
artist nu doar în domeniul muzicii, ci și în modă. Nu caută să
exprime frumusețea evidentă a starletelor, caută să exprime

tumultul sufletesc al unui om condamnat la o viață în lumina
reflectoarelor de care nu se poate distanța. Pentru că, odată ce
ajungi faimos, e imposibil să dispari din ochiul public, nu-i așa?
Lady Gaga vrea să facă arta din faptul că se îmbracă ciudat.
Iar cum frumusețea (pretindem că arta și frumusețea sunt
sinonime în acest context) se află în ochii privitorului, deci
rămâne ca privitorii cântăreței să decidă singuri calitatea
artei sale vestimentare.
Cătălina Mătăsaru
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Investește în oameni!

Florin Covaciu, antrenorul
echipei de baschet feminin
„U” Cluj, este de părere că
fetele pe care le antrenează
nu pot să avanseze din cauza
puținilor investitori locali
și că, în acest mod, îi va fi
foarte greu să ducă echipa
spre rezultate mai bune.
„Am preluat echipa de patru
ani și de atunci ni se tot
promite”, declară nemulțumit
antrenorul echipei de
baschet feminin „U” Cluj.

Cu ce probleme se confruntă echipa în
momentul de față?
Echipa trebuie redimensionată, dar bugetul
rămâne o problemă constantă. Am preluat
echipa de patru ani și de atunci ni se tot promite.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POSDRU 2007-2013
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Sherlock Holmes, un pic mai încuietor

Banii, o piedică pentru evoluția echipei
antrenate de Covaciu

Momentan, echipa pe care o antrenați
ocupă locul 13. Care ar fi obiectivul pe viitor?
Ne dorim ca la începutul campionatului să
intrăm pe locul 8.

GUVERNUL ROMÂNIEI
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AMPOSDRU

Echipa trebuie redimensionată,
dar bugetul rămâne o
problemă constantă. Am
preluat echipa de patru ani și
de atunci ni se tot promite.

„Aradul” este o echipă bună.

Foto: u-cluj.ro

Nu este frustrant să știi atât de multe și
să fii la o echipă mică?
Ba da, este. Dar înveți să te conformezi
cu timpul.
De ce vă place mai mult să antrenați
băieți?
Jocul masculin este mai pe forță și mai
spectaculos. În plus, fetele sunt mai lente.
Care credeți că este cel mai bun jucător
din afară?
Magic Johnson. Nu are rost să spun de ce.
Da. Bugetul feminin este pe sfert mai mic
decât la masculin.
Acesta este unul dintre motivele pentru
care s-ar putea plânge jucătoarele?
Da și nu. Avem salarii modeste. Am adus
două jucătoare din afară. Una dintre ele a plecat după o săptămână și jumătate, iar cealaltă
după două luni, motivând că a auzit că vrem
să o schimbăm și că își dorește să plece. Deci
nu cred că banii ar avea vreo legătură.

Și atunci, ar mai avea fetele motiv să
vină la baschet feminin?
Cred că principalul motiv ar fi plăcerea de a
juca. Mai apoi, dorința de afirmare și câștigul.
Când o să iasă echipa la lumină?
Nu aș putea să vă spun. În Cluj, deocamdată, este greu cu investitorii locali.
În concepția dumneavostră, care echipă
este una bună?

Ce sport credeți că îi lipsește Clujului?
Nu este vreunul care să îi lipsească. Clujul
are toate sporturile posibile.
Este greu să combinați viața familială
cu cea profesională?
Dacă nu te înțelege soția, nu ai nicio posibilitate. Deci, da, este.
Elena Cocoru

Marian Popescu: Riscul și fotbalul sunt sinonime

Au petrecut câteva zile găsind un joc la care
să pot să butonez întins în pat, cu o cană de cafea în mâna stângă și mouse-ul în dreapta, iar
zeii internetului mi-au raspuns. Am dat peste
The Testament of Sherlock Holmes. Un puzzle
game bine conturat, care mi-a cam dat bătaie
de cap. Dar, despre asta, puțin mai încolo.

Marius Popescu, antrenorul „U” Cluj, este de părere că fotbalul este un sport în
care trebuie să îți asumi riscuri pentru a câștiga. În plus, cel mai important lucru
după care se ghidează un fost jucător de fotbal, actual antrenor, este deviza:
„Trebuie să vrei, să știi și să poți”.

Din punctul dumneavoastră de vedere, care este cel mai
periculos moment într-un meci?
În mod clar, cel mai periculos moment este acela când
adversarul se află în posesia mingii.
Care sunt lucrurile importante pentru victorie?
În primul rând, riscul. Și asta pentru că, dacă vrei să te
impui, nu poți altfel decât dacă riști. Iar, în al doilea rând,
contează scopul tactic.
Sezonul trecut ați avut un succes. De ce ați renunțat
să antrenați?
Nu am renunțat. Factorul financiar a avut un rol important.
Cum apreciați faptul că aveți doar 15 puncte după 14
etape?
De fapt, de când antrenez eu echipa, sunt doar patru puncte. Sunt puține, într-adevăr, dar contează faptul că încă ești
viu, trăiești.

Ați preluat echipa într-un moment dificil. Ce aveți de
gând pe mai departe?
Activez în această meserie de mult timp. Am reușit în poziția
de jucător. Vreau să răzbat și în această postură, cea de antrenor. Dorim să scoatem maxim din ei.

F

Ce părere aveți despre performanța lui Claudiu Niculescu în perioada când a antrenat?
Nu îl cunosc destul de bine ca să îmi dau cu părerea. Nu
am lucrat cu el. L-am văzut din exterior și e foarte greu să îți
faci o părere. Omul are fler.
Care este modelul dumneavoastră de antrenor?
Din țară îl prefer pe Mircea Lucescu, iar din străinătate pe
Cesare Prandelli, de la Fiorentina.
Cum v-ar plăcea să fie scrisă cronica aferentă unui
meci de către ziariști?
Cel mai important lucru este că trebuie să fie scrisă foarte la
obiect, și asta chiar dacă îmi este defavorabilă sau deranjează.
Elena Cocoru

În spatele ecranului
Domnii developeri de la Frogwares au bătut palma cu Focus Home Interactive pentru
un nou joc Sherlock Holmes. Am apreciat
inițiativa lor când a venit vorba de poveste.
Cineva a convocat un cerc literar și au stat
nopți bune răsfoind romanele lui Sir Arthur
Conan Doyle și acest lucru se vede. Câteva
crime celebre, câteva replici arogante, toate
aruncate la foc mic timp de doi ani.
Preparatul final a fost servit într-un cadru
londonez, unde stratificarea socială e la ea
acasă. Oamenii de rând stau la coadă la supa
caldă la plic, iar familia regală joacă șah în
saloane de aur indian.
Să știi unde să te uiți
Grafica înșeală așteptarea inițială. La primul loading, eram pregătit să număr pixelii
și să critic grafica nouăzecistă a jocului, dar
am rămas surprins plăcut. Decorul londonez
arată foarte bine și chiar reușește să îți inducă
sentimentul de mahala când vine vorba de
pătura socială săracă. Din păcate, am avut

puțin timp să mă uit la detalii arhitecturale
din cauza gameplay-ului greoi. O mare parte a
jocului îl petreci forțându-ți logica să găsească o soluție. Puzzle-urile te așteaptă aproape
după fiecare cinematic, cu o pancarta mare
pe care scrie „You shall not pass”.
Poate din greșeală sau din logica avansată
găsești soluția și, credeți-mă, nu există un sentiment mai frumos. Trebuie să recunosc că am
mai tras cu ochiul peste câte un walkthrough
online. Cred ca unele puzzle-uri ar trebui să fie
subiecte pentru postul de profesor de logică.
Pentru leneșul de canapea
Ideea de a oferi trei perspective diferite ale
personajului a fost una foarte bună a celor
de la Frogwares. Dintre acestea, nu puteau
să lipsească third and first person view, cele
consacrate deja de altfel.
Mă gândesc că ultimul tip de perspectiva,
din lateral și controlat exclusiv cu mouseul, a fost făcut pentru oameni ca mine, care
prefera să stea în pat. Deși uneori unghiul
camerei poate să devină frustrant și atunci

mai schimbați perspectiva.
O alta problemă pe care am avut-o a fost
voice actingul. Încă nu-mi dau seama dacă a
fost o problemă de interpretare sau replicile
în sine erau prost scrise. Spre exemplu, Dr.
Watson are mai tot timpul o criză de nervi la
adresa lui Sherlock, iar bunul nostru detectiv
este prea arogant. Înțeleg că este un geniu al
logicii cu un complex de superioritate, dar,
totuși, aroganța lui Sherlock ar trebui să fie
mai subtilă. Hâc, părerea mea!
Jocul bate undeva spre 40 euro pe Steam,
prea scump pentru ce ofera. Mai faceti economie de țigări, mai strângeți 10 euro și
cumpărați un joc AAA. Dacă sunteți fan
Sherlock Holmes sau fan puzzle, prețul nu
contează.

Flattr sau cum să faci complimente care contează

Foto: ziuadecj.ro

Care sunt etapele inițiale ale pregătirii unui meci?
Se începe cu evaluarea jucătorilor, după care se prezintă
echipa adversă. Fiecare jucător are puncte forte, și pe acelea
trebuie să se pună accentul.

După cum zicea și colegul
meu Mihai Romano în
X-mas Special-ul realizat de
StudenTv, vacanța de Crăciun
e făcută pentru a mânca porc
și a pune mâna pe jocurile
care au stat în rezervă până
atunci. Dar parcă după ce te
îndopi cu mâncarea făcută de
mama nu îți mai vine să joci
Hitman sau Assassin’s Creed.

lattr e o aplicație care îți permite să îți arăți aprecierea
față de artiștii și autorii preferați.
Circumstanțele fac ca eu să nu prea străbat Blogosfera, dar o expediție recentă m-a făcut să constat că în România
sunt extrem de puțini, asta în ideea că nu vreau să cred că nu
există (deși eu nu am văzut), oameni care să folosească sistemul Flattr ca și posibilă formă de venit sau să strângă donații
pentru diferite cauze.
Urmărind odiseea celor de la Pirate Bay, am aflat că unul din
membrii fondatori, Peter Sunde, a renunțat la site în 2009, iar
un an mai târziu a pornit un proiect web numit Flattr. Numele
este mai sugestiv în engleză, dar sensul se păstrează. Flatter,
în engleză, înseamnă a flata, dar este scris Flattr, deoarece se
vrea subliniat cuvântul „flatt” care, esențialmente, înseamnă
plat, dar, în sensul comercial, înseamnă rată fixă. Proiectul
Flattr a început ca o forma de protest, un răspuns la decizia
celor de la Visa, Mastercard și PayPal de a nu mai primi donații
pentru Wikileaks.
Considerând acest lucru o nedreptate care trebuie combătută, s-a născut Flattr, un sistem de micro-payment care
facilitează celor cărora le place conținutul unui site (articolele

bloggerilor, muzica sau filmelele „indie”) un mod prin care să își
manifeste aprecierea pentru conținut prin susținere financiară.
Ce presupune? La început, trebuie să îți faci un cont pe
Flattr, apoi, în calitate de beneficiar, îți pui un butonaș pe
site-ul personal la articol, filmuleț sau melodie și, în calitate
de binefăcător (benefactor), trebuie să îți încarci contul cu o
suma la alegerea ta. Această sumă, să zicem de 10 lei, se împarte în mod egal, la sfârșitul lunii, la toți cei cărora le-ai dat
„flattr this” pe site-urile lor. În eventualitatea în care optezi
să ți se încarce automat lunar contul, cu suma inițială, poți să
alegi ca, lunar sau pe o perioadă de timp, să „flatezi” automat
anumiți indivizi sau organizații.
Acum ar trebui să vă întrebați ce primeste Flattr din toata
treaba asta? Răspunsul este 10% din contribuția ta lunară, dar
nu din banii puși pentru artiști/bloggeri, ci 10% ca suprataxă.
Practic, dacă vrei sa împarți 10 lei, trebuie să dai 11. Și, dacă
îi dai la două sau la 12 persoane, suma se împarte egal între
toți „flatații” din luna în curs.
Cu toate acestea spuse, spor la flatat!
Aurelian Rus

Cosmin Silaghi
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Daddy G, pentru prima dată în Cluj

A

nul începe în forță cu unul dintre cele
mai importante evenimente muzicale marca Boiler Events. Sâmbătă, 2
februarie 2013, de la ora 22:30, Daddy G va
mixa la Hotel Continental din Cluj-Napoca.
Daddy G, pe numele său adevărat Grantley
Evan Marshall, este geniul care a conceput și
a pus bazele uneia dintre cele mai cunoscute
trupe la nivel mondial, Massive Attack. În
deschidere vor încălzi atmosfera DUBASE și
Silent Strike Live, iar petrecera de după va fi
întreținută de Gojira. Biletele sunt puse spre
vânzare la Booha Bar, iar prețul unuia este
de 50 de lei. Se anunță o seară incendiară ce
nu merită ratată!
Iulia Romana Pop

Un Tarantino, cineva?

F

ilmele lui Quetin Tarantino trebuie văzute
dacă nu pentru poveste, măcar pentru faptul că sigur vor naște anumite controverse.
Django Unchained, ultima sa peliculă a avut
premiera pe 25 decembrie 2012 și îi are drept
protagoniști pe Christoph Waltz, Jamie Foxx,
Leonardo DiCaprio și Samuel L. Jackson. Filmul
a primit, pe lângă cinci nominalizări la Oscar,
numeroase critici acide pentru scene aparent
prea violente, tentativa regizorului de a schimba
adevăruri istorice (la fel ca și în cealălalt film

cu temă istorică al lui Tarantino, Inglourious
Basterds) și folosirea gratuită a mult controversatului n-word. Aruncând criticile la o parte,
Django Unchained rămâne un film epic pentru
fanii avizi ai faimosului regizor și poate fi vizionat
și de publicul clujean încă din 18 ianuarie 2013
la Cinema City cât și la Cinema Odeon.
Cătălina Mătăsaru

Tartuffe sau Impostorul... la Național

L

una februarie vine cu un nou motiv
de bucurie pentru iubitorii de teatru.
Regizorul Laurian Oniga pune în scenă la Cluj spectcolul Tartuffe sau Impostorul, după celebrul text al scriitorului francez Molière. Piesa va avea premiera vineri,
1 februarie 2013, ora 19:00, în sala studio
Euphorion și are în distribuție actori precum
Ovidiu Crișan, Irina Wintze, Dan Chiorean
și Romina Merei.
Controversatul autor a fost excomunicat
pentru acest text, mergându-se până întracolo încât să i se refuze înmormântarea
creștinească, fiind îngropat noaptea, pe ascuns. Piesa atacă dur ipocrizia, tirania minciunii, dar și manipularea disperării care,
după spusele lui Molière, este instrumentată
de biserică. Dacă sunteți pregătiți pentru o
piesă serioasă, nu ezitați să vă rezervați un loc.
Prețul biletului pentru studenți este de 7.5 lei
și poate fi achiziționat de la Agenția Teatrală.
Iulia Romana Pop

Atenție,
bibliofili!
Cunoscut pentru inițiativa de a forma o
societate de consum colaborativ, comunitatea
virtuală UseTogether dorește să-și pună amprenta și pe iubitorii de carte clujeni. Clubul
UseTogether depășește limitele universului
online și se materializeză miercuri, 30 ianuarie, ora 19,00, la Cafeneaua Piano Cazola din
Cluj, făcând apel la bibliofili și provocându-i la
un „festin” livresc. Participanților li se promite
o seară încărcată de o atmosferă boemă, în
compania unor cărți bune indiferent de gen,
pe care le pot împărtăși cu ceilalți.
Cătălina Mătăsaru

Islamul, în imagini
la Muzeul de Artă

Vaya con Dios, pentru
prima și ultima dată

T

rupa belgiană Vaya con Dios va concerta pentru prima
și ultima dată în Cluj, în cadrul turneului lor de adio,
denumit, cu multă ironie, „Farewell Tour”. Concertul
va avea loc în 13 martie, în Sala Sporturilor „Horia Demian”.
Reuniți în jurul formidabilei soliste Dani Klein, de multe
ori confundată cu trupa însăși, Vaya con Dios încheie astfel o
istorie de peste două decenii, cu anumite perioade de întrerupere. În tot acest timp, vocea lui Klein și-a pus amprenta
pe piese de succes ca „What’s a Woman?”, „Nah Neh Nah”,
„Puerto Rico” sau „Johnny”.
Ana Ularu

Publicația STUDENTIMES este editată de
studenți de la Universitatea Babeș-Bolyai,
participanți la Proiectul VEHMED.
Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investește în oameni!
Domeniul major de intervenție 2.1. „Tranziția de
la școală la viața activă“
POSDRU/90/2.1/S/64002

M

uzeul de Artă din Cluj va organiza un colocviu pe
tema „Imagini despre Islam”, în data de 30 ianuarie
2013, la ora 18.00. Această activitate se desfășoară în
cadrul programului „Întâlnire la muzeu” și îi va avea ca invitați
pe prof. univ. dr. Tasin Gemil și prof. univ. dr. Călin Felezeu.
Cele două personalități culturale vor dezbate problematica
spațiului islamic din experiența lor.
Scopul programului „Întâlnire la muzeu” este de a promova
Muzeul ca spațiu în care se pot dezbate diferite idei. Publicul are prilejul de a discuta liber pe marginea subiectelor cu
personalitățile invitate la eveniment.
Ioana Gale
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