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„Distracție” la urgențe

Tatăl fantomă: care
tată și unde-i fantoma?

Debutul regizoral a lui Lucian Georgescu
a fost unul controversat, iar drumul scenariului alambicat. Impresiile de după film
sunt împărțite, iar feelingul unul „mexican”.

➥ PAGINA 10

Ilustrație: Cătălina Ciolan

De vorbă cu... Conf.
dr. Delia Balaban

Cadru didactic la Facultatea de Științe
Politice, Administrative și ale Comunicării, Delia Balaban povestește despre cum
a ajuns ea să se îndrăgostească de jobul ei
și cu ce își ocupă timpul.

După o noapte de dans și voie bună, Maria și-a văzut piciorul de mărimea unui dovleac. A
sunat la 112, iar din restul nopții a construit o poveste memorabilă. Două drumuri cu ambulanța
și o perfuzie mai târziu, și-a găsit liniștea la ortopedie, la secția de urgențe. A cunoscut o
mulțime de oameni, a fost plimbată în scaunul cu rotile și a învățat niște lecții valoroase.
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De ce sunt revistele de
femei atât de citite?

Conacul de pe
Dealul Ţarinii

Care sunt motivele
pentru care femeile le
cumpără lună de lună.

Ce a fost și ce a ajuns
Conacul lui Iuliu Maniu.
➥ PAGINa 3
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Din oraș
În fiecare număr, îți recomandăm... (sau nu)
concerte, filme, piese
de teatru, cărți sau evenimente pentru viața
studențească!
p. 12
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Valentine’s Day - brand sau sărbătoare?

dată cu trecerea anilor, românii
îndrăgostiți au uitat de sărbătoarea noastră tradiționălă, Dragobete și au început
să-și sărbătorească iubirea de „Valentine's Day”,
sărbătoare americană. Însă iubirea românească
înășurată în stilul american a ajuns pentru patronii
de cluburi o afacere de lux. În apropierea zilei de
14 februarie se organizează tot felul de petreceri
pentru îndrăgostiți, cu diverse tematici, cum ar fi
căsătorii pentru 24 de ore, certificate de căsătorie
și alte idei care îi încântă pe românii noștri. Pe

lângă patronii de cluburi, comercianții de jucării de
pluș, inimioare sau bijuterii au și ei de câștigat. Toți
îndrăgostiții aleargă după flori și alte cadouri, care
să dea bine în fața sufletelor lor pereche, cadouri
din ce în ce mai scumpe și mai extravagante. Dar
care să fie oare esența acestei sărbători?
Fie Valentine’s Day sau Dragobete, aceste sărbători sunt dedicate în special celor care iubesc,
îndrăgostiților. Iar cadoul cel mai de preț, care
poate fi oferit, este iubirea adevărată. E trist cum
îndragostiții își amintesc de cuplul perfect pe care

îl au și încearcă să se întreacă în cadouri, când de
fapt, iubirea, ar trebui sărbătorită zilnic.
Nu este de condamnat faptul că oamenii își
serbează iubirea, însă asta nu înseamnă că iubirea
are reguli sau o dată anume în care trebuie simțită
mai mult. În zilele noastre s-a ajuns atât de departe
cu sărbătoarea de Valentine’s Day", încât dacă nu ai
bani să-ți duci iubita la o cină romantică, înseamnă
că nu o iubești.
Dumitrița Haja
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A merge cu trenul este o aventură.
Nu tot timpul, dar de cele mai multe
ori. Celor care nu au făcut acest lucru
vreodată le spun că au pierdut ceva
interesant și îi sfătuiesc să-și cumpere
cât mai repede un bilet spre oriunde.
Asta în cazul în care vă găsiți cupoanele,
căci altfel nu merită. Celor care merg
des cu trenul le spun că da, sunt
oameni nefamiliarizați cu ciudățeniile
ce se pot petrece pe un peron dis-dedimineață, înainte să răsară soarele.

E

ste bine știut (dar dovedit de nimeni) că gara reprezintă locul
de întâlnire a celor mai excentrice tipuri de persoane din
întreg spectrul uman. Urmează o mică tipologie, o clasificare a acestor personaje marcante pentru viața unui călător fidel.
1. Bețivul de pe peron, deseori numit și „vagabond”. Trecând
peste apăsătoarea întrebare „da’ dacă-i pe drumuri, de unde are
bani de băutură?”, acest personaj este extrem de ofertant. Are
stofă de filozof, analist politic (deși preferă să se refere de obicei
la situații politice demult apuse), psiholog și/sau medic. Omul are
cunoștințe închipuite în majoritatea domeniilor și este mereu
dispus să demonstreze acest lucru, deși nimeni nu i-a cerut asta.
Vreodată. Când ține un discurs preferă să se adreseze tuturor
celor prezenți în gară în loc să se concentreze asupra unui grup
țintă. Este, în consecință, împotriva discriminării.
2. Bețivul din tren, entitate total diferită celui din gară. Are în
jur de 45 de ani și bagaj puțin — cel mult o valiză de talie medie pe
lângă o sacoșa de la Kaufland. Intră liniștit, salută ceilalți călători
din compartimentul său, își găsește locul indicat pe bilet, își urcă

geanta deasupra locului său și se așează liniștit. Până aici e bine.
Apoi dă lovitura de grație: din modesta sacoșă scoate nonșalant
petul de doi litri de bere de esență tare. Mai apoi, dacă te observă
că te uiți lung la dânsul de fiecare dată când bea din sticlă, dă și
a doua lovitură de grație (pentru că în cazul lui totul e permis și
totul e posibil, chiar și două climaxuri) și te întreabă plictisit și
natural „vrei și tu?”. Răspunsul tipic: „nu, mulțumesc, am și eu suc”.
3. Bătrâna cu prea multe bagaje. Intră ușor în compartiment
și studiază atent spațiul destinat bagajelor, imaginându-și cum
să își așeze posesiunile. Se pot distinge până acum două genți
ce își găsesc ușor plasament deasupra locului bătrânei. Din
spate apare ajutorul (un fiu, nepot sau vecin) încărcat cu alte
două genți comic de mari. În acel moment bătrâna începe să
reorganizeze toate bagajele din compartiment, dar nu reușește
să-și plasesze tot bagajul, așa că una din genți e condamnată
să rămână în mijlocul compartimentului, mult prea aproape
de picioarele tale. După acest joc molieresc, bătrâna ia loc, dar
nu pentru mult timp, căci apoi negociază un schimb de locuri
citând, după caz, unul dintre următoarele motive: „mi se face
rău dacă nu stau la geam” sau „nu pot merge cu spatele”.
4. Cei mai buni prieteni. Grup de doi sau trei tineri care
pun monopol de conversație asupra întregului compartiment,
dar fără să te includă în discuție. Dacă unul are ceva de zis,
toți călătorii îl vor asculta chiar dacă mesajul e menit să fie
receptat doar de către prietenii săi. Asta deoarece călătoria cu
anturajul tău creează comoditate și se poate uita foarte ușor că
un compartiment de tren este și el considerat, la bază, spațiu
public ce necesită o anumită conduită. Singurele întreruperi de
dialog megafonic sunt porțiunile în care grupul direcționeză
subiectul discuției către unul din ceilalți călători.
5. Sfetnicii. Inevitabil, sunt în același timp și cei care își
împărteșesc biografia fără rezerve. Și fără să-i întrebi. Sau
dacă întrebi, e pentru că, în mod inexplicabil, te-au determinat
să o faci. Sunt în general oameni în vârstă care consideră că
este imperativ să fie dirijorii conversațiilor din timpul călătoriei, liniștea fiind probabil o marcă a lipsei de bun simț. Sunt
de opinie că este de datoria lor să servească drept mentori

Ilustraţie: Cătălina Ciolan

Ciudații din tren

generațiilor mai tinere, iar unele dintre sfaturile ce le oferă sunt
ilar de deplasate, pentru că oricare ar fi punctul lor de pornire,
mereu se ajunge la o sesiune incomoda de educație sexuală.
6. Solitarul. Prezentă! Confesez că mă identific de multe
ori (să nu zic aproape tot timpul) cu acest tip de călător. Solitarul este de obicei găsit pe locul de lângă geam sau ușă și
prin atitudine sau din activitatea pe care o desfășoară se poate
concluziona că intenția sa este de a se rupe de evenimentele
din compartiment: ascultă muzică, citește sau stă cu ochii în
laptop. La un moment dat simte nevoia de comunicare și iese
pe hol să vorbească la telefon cu oricine e dispus. Dacă își poate
ocupa tot timpul cu vreo activitate, mintea sa embarcă imediat
într-un flux paranoic și se simte analizat de către toți ceilalți
călători, rezultând astfel în comportarea rigidă a solitarului.
Ar mai fi. Am omis câteva personaje precum vorbitorul la
telefon, cuplul mult prea afectuos pentru un loc public atât de
înghesuit, negustorul ambulant de cafea instant și brichete
antice, copilul (de la cel foarte vorbăreț, la cel răsfățat, la cel
care se uită constant la tine ca un personaj din Village of the
Damned) și mulți alții, care fac un voiaj via tren mult mai colorat oferind în același timp istorioare interesante de împărtășit
prietenilor sau subiecte pentru vreun articol ce trebuie conceput. Cei care s-au speriat de varietatea călătorilor CFR pot
găsi consolare în faptul că șansele ca toate aceste tipuri să
se întălnească în același compartiment sunt destul de slabe.
Cătălina Mătăsaru

Ilustraţie: Cătălina Ciolan

Omul între aparență și esență

T

răim într-o lume dualistă, o lume
bazată pe elemente opuse, elemente precum materia și spiritul,
sau binele și răul, care ne fac să trăim
cele mai multe conflicte, atât interioare
cât și exterioare. Opoziția dintre bine și
rău conduce la faptul că tindem să-i judecăm pe ceilalți și, la rândul nostru, să fim
judecați. Din acest instinct de a-i judeca pe ceilalți răsar aparențele: ajungem
să-i etichetăm pe ceilalți, să ne afișăm
așa cum vrem să fim văzuți și să uităm
cine suntem cu adevărat. Cu toate că
auzim des sintagma „aparențele înșală”,
ne lăsăm de foarte multe ori influențați
de aparențe.
Omul este ca un material neșlefuit,
iar la conturarea lui și a personalității
sale contribuie factorii ereditari, cei care
nu depind de noi, cu care ne naștem,
dar și educația și mediul, cel din urmă

reprezentând factorul socio-uman al
dezvoltării personalității. În funcție de
personalitatea pe care o avem, de ideile care ne guvernează existența, ținem,
într-o măsură mai mică sau mai mare,
la imaginea noastră, la felul în care ne
văd ceilalți, la aparențe. Pentru a păstra
aparențele, pentru a ne crea o imagine,
ajungem să ne afișăm.
Ne afișăm în compania unei persoane
cu o stare financiară mai bună decât
a noastră numai pentru a fi percepuți
și asociați cu acea persoană, pe principiul clișeului „Spune-mi cu cine te
împrietenești, ca să-ți spun cine ești”.
Ne afișăm duminica la biserică nu
pentru a ne ruga, ci numai pentru a
fi văzuți de ceilalți. De multe ori vezi
persoane care vin la biserică de-abia la
finalul slujbei religioase și care stau și îi
analizează pe ceilalți. Aceiași oameni, de
multe ori, le dau bani celor care cerșesc
prin preajma bisericii din aceleași motive: fie pentru a arăta că sunt milostivi,
fie pentru a arăta că ei au posibilități
materiale și că banii nu prea au valoare.
Ne afișăm în mașini scumpe și care
nu sunt deloc practice pentru a fi conduse în oraș. Oamenii nu se mulțumesc cu
o mașină ieftină și care consumă puțin,
preferă mașini cât mai mari, cu costuri
de întreținere mari și dacă tot dețin astfel de mașini, le parchează în așa fel încât
să fie remarcate – fie pe trotuar, chiar în
dreptul semnului de „Oprire interzisă”,
fie în apropiere de intersecție, fie ocupă

intenționat două locuri de parcare.
Ne afișăm în mall-uri și în magazine scumpe, chiar dacă nu ne permitem
nimic din acele magazine, lucru care se
practică în zilele noastre și care a dus
la gradul de popularizare pe care îl au
mall-urile și centrele comerciale mari.
Acest „fenomen” nu este nou, ci datează
din perioada în care burghezii se afișau
îmbrăcați cât mai festiv, cu cât mai multe
bijuterii și accesorii scumpe în târguri
și talciocuri.
Ne afișăm ca niște indivizi fericiți,
chiar dacă în mintea și în sufletul nostru
zac sentimente gri. Avem tendința de a
ne ascunde problemele în fața celorlalți
și încercăm să-i convingem pe ceilalți
că avem viața perfectă la care visează
toată lumea, că nimic nu ne stă în cale,
dar probabil toate aceste lucruri sunt, de
fapt, un proces de autosugestie pentru
a depăși obstacolele sau problemele pe
care le întâmpinăm.
Așadar, nevoile noastre elementare
se transformă încet în nevoi de afișare.
E greu să te afișezi așa cum vrei tu, să
întreții aparențele pentru că acest lucru
implică mult efort, implică să știi să joci
puțin teatru, să-ți ascunzi sentimentele,
fricile, să le arăți celor din jurul tău cum
vrei să fii și nu cum ești tu de fapt.
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Conacul de pe Dealul Țarinii
Casa lui Iuliu Maniu, o privire de
ansamblu asupra modestiei pe care
cariera lui politică de 56 ani a lăsat-o
în urmă. Casa memorială „Iuliu Maniu”
nu este funcțională în prezent, orice
activitate fiind interzisă. Clădirea s-a
degradat continuu și prezintă pericol
de prăbușire parțială în zonele puternic
afectate de infiltrațiile de apă, iar
acoperișul este în totalitate degradat.

Foto: Ioana Gale

D

upă anul 1947, când Iuliu Maniu a fost arestat, casa a
fost transformată pe rând în depozit de îngrășăminte
chimice, sediu de gospodărie mixtă, tabără pentru
copii, cămin pentru copii cu handicap sever. În tot acest timp
clădirea a fost prost întreținută. Pe domeniul casei lui Maniu
s-au construit cămine pentru copii cu handicap sever în mod
ilegal.
După ce intri în casă, direct în față, deasupra unei uși apare
scris: „La Bădăcin, parcă și aerul este mai proaspăt. În liniștea
grădinii uit greutățile zilnice, pentru că aici sunt cu adevărat
acasă.” În acest hol se găseau trei tablouri cu personalități pe
care Maniu le aprecia: Simion Bărnuțiu (unchiul lui), Nicolae
Bălcescu și Avram Iancu.
La conacul de la Bădăcin s-au luat decizii importante
pentru națiunea română din Transilvania. Aici s-au întâlnit
oameni politici care au realizat Marea Unire de la 1 Decembrie
1918. În camera de lucru a lui Iuliu Maniu a existat o bibliotecă
foarte mare din care o parte a cărților a fost confiscată de către
Academia Română înainte de arestarea lui, iar cealaltă parte
a fost arsă în curtea casei de către comuniști. Tot aici exista

statuia lui Hercule primită din partea regelui Ferdinand. Deloc
de neglijat este faptul că prin această încăpere s-au perindat
personalități marcante ale României.
o colecție de pipe vechi din spumă de mare care ulterior au
fost confiscate de Securitate. Pe peretele din față se poate citi
mottoul său „Ca oameni politici putem fi oricand adversari,
dar niciodata dușmani”. În colțul din dreapta este așezată

Ioana Gale

Benificiile unui job în paralel cu facultatea
Mulți dintre noi s-au întrebat, cu siguranță, cum este
să îți câștigi singur existența într-un centru universitar
asemeni Clujului. Poate că a găsi un loc de muncă nu a fost
întotdeauna problema, poate că mulți studenți au renunțat la
ideea unui job anume atunci când s-au gândit că asta le-ar
afecta studiile. Nu întotdeauna, însă, succesul la facultate
este diminuat din cauza unui serviciu, ci dimpotrivă. Eroina
materialului poate confirma cu toată certitudinea acest lucru.
„Știam că singura posibilitate de
a răzbate sunt cunoștințele”
Renata este o tânără din județul Vaslui care
în urmă cu patru ani a venit la Cluj pentru
a-și construi un viitor. „Părinții mei sunt oameni simpli de la țară, fără studii superioare
și eu încă din școala generală mi-am propus
să învăț bine, să obțin note mari și să merg
într-o zi la facultate”, spune studenta. Acesta
a fost cel mai mare vis al adolescenței, „Mereu
am avut un trai modest acasă și am visat să
ajung undeva unde o pot duce mai bine. Știam,
însă, că singura posibilitate de a răzbate sunt
cunoștințele”, adaugă ea.
Impulsionată de această idee fixă, tânăra
și-a depus, în 2009, dosarul la Universitatea „Babeș-Bolyai”, optând pentru un loc la
Facultatea de Business și a reușit să obțină
unul la buget.
Visul ei era pe punctul de a se împlini, când la
începutul celui de-al doilea an de studiu, lucrurile au început să se desfășoare în dezavantajul ei.
„Situația financiară precară era problema, deși
reușisem să obțin un loc bugetat, nu luam bursă,

iar un oraș cum este Cluj-Napoca implică multe
cheltuieli. Ai mei nu reușeau să îmi plătească și
căminul și nici să îmi mai dea ceva bănuți pentru
a mă întreține. Totuși, eu nu aveam de gând să
renunț”, mai povestește Renata.
Situația financiară precară a
determinat-o să facă următorul pas
Acesta a fost motivul pentru care tânăra
a decis să își caute un loc de muncă. Din
cele relatate de ea, a început cu mall-urile,
„sunt foarte multe magazine care au nevoie
de vânzători, iar studenții sunt primii
vizați. Așa că am mers cu un CV prin mai
multe locuri. M-au contactat, însă, de
la un magazin specializat în decorațiuni
pentru casă și mi-au propus să lucrez
timp de șase ore pe zi, preponderent în a
doua jumătate a zilei, pentru 650 de lei”.
Întrucât era obișnuită să facă economii,
iar programul îi convenea (orele le avea
dimineața), Renata a acceptat. Astfel, în
mai puțin de trei ani, fata a ajuns manager
pe toate cele trei magazine din oraș, a reușit

Tot ce am învățat despre businessul aplicat în vânzări mi-a
fost de mare folos la realizarea proiectelor pentru școală.
să își ia licența și acum face un program
masteral în domeniul managerial.
Un job bine ales poate fi un adevărat ajutor
la realizarea proiectelor pentru facultate
„De un singur lucru sunt sigură, cunoștințele
dobândite la facultate m-au ajutat să fac progrese în acest domeniu și viceversa. Adică tot
ce am învățat despre businessul aplicat în

vânzări mi-a fost de mare folos la realizarea
proiectelor pentru școală”. Acum Renata este
mulțumită de salariul pe care îl are, a reușit să
își ia o garsonieră cu credit bancar și susține
că merită să depui un pic de efort la început
pentru a-ți aranja un job bun în viitor, dar și
a termina, în același timp, o facultate.
Mihaela Ursan

4

DeZbatere

12 februarie 2013 | nr. 14

CNDIPT
UNIUNEA
EUROPEANĂ
UNIUNEA
EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEI
GUVERNUL
ROMÂNIEI
MINISTERUL
MUNCII,
FAMILIEI,
MINISTERUL
MUNCII,
FAMILIEI
PROTECŢIEI SOCIALE ȘI
ȘI PROTECȚIEI
SOCIALE
PERSOANELOR
VÂRSTNICE
AMPOSDRU
AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL
EUROPEAN
Fondul Social
European
POSDRU
2007-2013
POSDRU
2007-2013

INSTRUMENTE
STRUCTURALE
Instrumente
Structurale
2007-20132007-2013

OIPOSDRU

“AUR” - ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A
SPECIALIȘTILOR ÎN RESURSE
UMANE

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

DeZbatere
De ce ai ales să faci facultatea
în Cluj-Napoca?
N

u știu încă, și nu știam nici acum doi ani ce vreau să mă
fac când o să fiu mare. M-am apucat de două facultăți
total diferite deodată și m-am lăsat de amândouă după
o lună, cred că nu avea sens să mă gândesc în ce oraș aveam
să îmi petrec o parte din viață, cât timp nici nu știam ce o să
fac cu ea. Habar nu am de ce am ales să vin la facultate în Cluj
sau de ce am rămas după ce am renunțat, deși aveam opțiunea
să aleg orice alt loc. Poate e obișnuință, sau poate Bucureștiul
mi se pare prea străin. Cert e că am rămas aici, chiar dacă
motivul îmi e necunoscut.
Irina Lupa (Zalău)

Foto: Mihaela Coste

C

lasa a 12-a fiind, aveam mai multe opțiuni la care
bineînțeles că m-am tot gândit și răzgândit. În primul
rând Iași, apoi București și, da, am venit la Cluj. Am
venit pentru că mi s-a părut că facultatea pe care am ales-o
îmi oferă diversitate, iar după ce am vorbit cu un student de
aici am fost convinsă că e chiar o opțiune bună. Alt motiv
pentru care am ales acest oraș este faptul că se află și aproape
de casă sau cel puțin mai aproape decât Bucureștiul, eu fiind
din Toplița, Harghita.
Înainte ca decizia mea să fie luată, am vizitat Clujul și mi
s-a părut un oraș minunat, cu oameni foarte drăguți, așa că am
hotărât că municipiul Cluj-Napoca să facă parte din viitorul
meu și formarea mea profesională. După ce această decizie a
fost luată, a urmat, bineînțeles, și înscrierea la facultate, pentru
care aveam emoții, un lucru evident pentru un viitor student.
Am venit la Cluj, m-am înscris și așteptam cu nerăbdare
să scap de interviul pe care trebuia să îl dau și pentru care, de
asemenea, aveam emoții. Știam că după acest interviu îmi voi
forma o părere despre profesorii facultății și despre proaspeții
absolvenți care urmau să îmi fie colegi, una superficială, dar
necesară pentru a mi se confirma faptul că alegerea mea a fost
una bună. Și mi s-a confirmat. Deși aparențele înșeală, prima
impresie pe care ți-o faci contează pentru a te motiva.
Fericită și împlinită că am intrat unde îmi doream, la UBB,
jurnalism engleză, așteptam cu nerăbdare să încep studiul,
viața studențească, să îmi cunosc profesorii, colegii și noul oraș
din care urma să fac și eu parte. Totul mi se părea palpitant
și noutatea în care urma să pășesc mă atrăgea. Îmi doream ca
vara să treacă pentru ca eu să fac ceva cu viața mea. Credeam
și simțeam că este timpul să mă cunosc mai bine și să îmi

creez viitorul. Eram sigură că noua viață care mă așteaptă îmi
va fi pe plac, la fel ca și orașul în care am decis să îmi urmez
facultatatea.
Normal că nu toate lucrurile au fost și sunt așa cum am
crezut eu și normal că nu totul a mers și merge perfect. Dar nu
regret alegerea făcută. Clujul e locul în care îmi pot trăi stările,
în care mă bucur și în care plâng, în care mă simt inutilă și
eficientă. Clujul, la fel ca mine are inimă de ardelean.
Ana-Maria Gulin (Toplița)

D

e ce am venit la facultate în Cluj? Se predă jurnalism în
engleză, iar la București viața e mai scumpă și aici au
accent fain, no! Pe lângă asta, posibilitatea de a acumula experiență în domeniul pe care l-am ales este mult mai
mare deoarece există diverse proiecte și asociații studențești,

facultatea are activități practice, studiouri și aparaturi puse
la dispoziția studenților. Cred că, mai presus de toate, am ales
să vin aici pentru a putea vedea cum arată lumea văzută prin
niște lentile puțin mai vestice.
Cosmin Chitilă (Brașov)

A

m fost nehotărâtă la început, dar, în cele din urmă, am
ales jurnalismul, dar studierea în limba romană nu era
suficientă, doarece cochetam mai mult cu ideea de a
studia în limba engleză. Când am aflat că în anul în care eu
căutam să mă înscriu se înființa o secție de jurnalism în limba
engleză la Universitatea Babeș-Bolyai, din Cluj-Napoca, decizia
mea a fost luată. Mai mult decât atât, fiind din Târgu-Mureș,
distanța nu era o problemă, ceea ce m-a făcut să-mi conving și
familia mult mai ușor. Clujul a fost pentru mine întotdeauna
o variantă, în special din cauza oportunităților oferite, din
moment ce vreau să-mi continui studiile în străinatate.
Andra Brudan (Luduș)

P

Foto: Mihaela Coste

entru mine alegerea a fost evidentă. M-am născut în
acest oraș și nici măcar nu s-a pus problema să plec.
Clujul a avut și va avea întotdeauna un loc special în
inima mea. Majoritatea amintirilor mele conțin cel puțin un
cadru din acest oraș. De la gradiniță, la liceu și acum facultate, Clujul a fost mereu prezent. Pot spune fără tragere de
inimă că este orașul meu preferat, iar oportunitățile oferite
de Universitatea Babeș-Bolyai m-au încurajat și mai mult să
îmi continui studiile aici.
Cătălina Ciolan (Cluj-Napoca)

Ș

tiam clar că vreau să studiez jurnalismul. Am rămas în
Cluj-Napoca pentru că aici aveam totul, de la prieteni
până la mâncarea proaspătă de acasă. Pe lângă aceste
motive ce țin de comoditate, observ că acest oraș, care este
încă în dezvoltare, este constant animat de multitudinea de
evenimente în cadrul cărora oricine poate să ia parte. Mai mult
decât atât, fiind un centru universitar, am ocazia să întâlnesc
studenți străini care au venit să studieze aici chiar și din cele
mai îndepărtate colțuri ale Europei.
Cristina Nenea (Cluj-Napoca)

Între patru ochi
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De vorbă cu… conf. dr. Delia Balaban

Noi știm că sesiunea este stresantă, mai ales pentru
studenții din primul an. Cum este aceasta pentru un profesor?
Sesiunea este o perioadă în care nu numai studenții muncesc,
ci și noi. Bineînțeles că nu e la fel de stresantă pentru că noi,
profesorii, „dăm” de peste zece ani examene și nu mai avem
la fel de multe emoții. În marea parte a timpului corectăm și
notăm proiecte și examene, dar mai avem și timp să lucrăm
pe partea de cercetare, să citim mai mult despre domeniile
care ne interesează.
Dat fiind faptul că nu mai sunt cursuri în sesiune, cum
vă place să vă petreceți timpul liber?
Am descoperit cu stupoare (pentru că omul cât trăiește învață
despre el însuși) că îmi place să mă ocup de grădinărit. Din
păcate, sesiunea de iarnă nu-mi permite să fac acest lucru
așa cum mi-aș dori și de aceea acum îmi petrec timpul liber
citind. Am mai decoperit un alt hobby și anume să mă joc și să
mă plimb cu cățelușa mea pe care o am de un an și jumătate.
Spunea cineva la un moment dat că noi oamenii nu realizăm cât
de mult datorăm animalelor de companie, în special câinilor,
pentru câte fac ei pentru sănătatea noastră, forțându-ne să
facem mișcare alături de ei.
Dumneavoastră ați absolvit Facultatea de Istorie și Filozofie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”. Povestiține mai multe despre vremea studenției!
În primul rând, de ce am absolvit această facultate? Ei bine,
atunci când m-am înscris eu la facultate nu exista secția de
Comunicare și Relații Publice și bineînțeles, nici cea de Publicitate. Dacă ar fi fost, m-aș fi înscris cu siguranță acolo.
Am fost mereu atrasă de domeniul socio-uman, de realitatea
socială și de felul în care ea funcționeză și din acest motiv
am dat la Filozofie. Am rămas în adâncul meu un filozof, în
sensul că mă întreb întotdeauna despre viață și despre sensul
ei, dar m-am despărțit demult de acest domeniu. Studenția
mea a fost frumoasă, dar foarte diferită față de ceea ce văd
acum. Au existat perioade din viața mea în care nu am avut
suficientă susținere financiară ca să-mi pot permite să trăiesc în Cluj-Napoca fără să lucrez și atunci a trebuit să împac
munca cu studiul. A fost destul de dificil pentru că în perioada
respectivă, când le spuneam celor de la seriviciu că trebuie să
merg la facultate, ei ziceau „Stai puțin că tu lucrezi!”; iar la
facultate, când plecam de la cursuri ca să lucrez, mi se zicea că
învățătura e prioritatea. Eu cred că în anii 90, nici economia
Clujului și nici mediul academic nu erau așa de permisive, de
flexibile. Eu am muncit mult, nu mi-e rușine să recunosc și
poate chiar de aceea prețuiesc mai mult ceea ce fac și faptul
că hobbyul meu a devenit profesie.

Foto: Ruxandra Pătraşcu-Maian

Am fost curioși să aflăm mai multe
despre Conf. dr. Delia Balaban,
cadru didactic la departamentul
de Comunicare, Relații Publice și
Publicitate din cadrul Universității
„Babeș-Bolyai”, așa că am rugat-o
să ne vorbească despre studenție,
hobbyuri, dar și lucruri serioase,
precum conferința PR Trend.

Studentul e partenerul meu de dialog,
de cercetare și îmi place că în domeniul
universitar trebuie mereu să cercetezi, să
fii la curent cu ce se întâmplă în jurul tău
Cum ați ajuns să lucrați în domeniul PR-ului și al Comunicării?
După ce am absolvit facultatea am făcut un an de studii aprofundate în Germania, iar apoi am aplicat și eu la mai multe
burse. Vreau să spun cu această ocazie tuturor studenților să
aplice la cât mai multe burse de studii în străinătate și să nu se
descurajeze dacă sunt refuzați. La un moment dat am aplicat și
eu în Anglia, dar nu am fost acceptată. Tot răul spre bine, căci
am fost primită la o bursă de cerectare în Germania pentru a
studia științele comunicării și mass-media. Străinătatea nu e
simplă — eram doar eu și un alt doctorand român și pe vremea
aia era greu să fii mereu în contact cu ce se întâmpla acasă pentru
că nu exista Skype, cu e-mailul era mai greu și așa mai departe.
Oricum, în Germania am știut de la bun început că plec de capul
meu. Am văzut aplicația la UBB, la un afișier, scria mare „Burse
de cercetare în Germania”, am aplicat, am fost la București la un
interviu și după aceea am plecat. Am fost curajoasă și cred că
știu și de ce. În copilăria mea, unul dintre personajele preferate
era Marco Polo și consider că e foarte important ca în viață să
descoperi mereu ceva nou și să nu-ți fie teamă.
Totuși, în ciuda tuturor călătoriilor, v-ați întors la
Cluj. De ce?
M-am întors pentru două lucruri: universitatea Babeș-Bolyai
și soțul meu. Cred că universitatea noastră este într-adevăr
una foarte bună, de prestigiu. Alături de colegii mei, am avut
o șansă extraordinară să punem bazele departamenului de
Comunicare, Relații Publice și Publicitate și sunt bucuroasă că
sunt aici. Totuși, în același timp, merg an de an la două facultăți
din Germania unde predau în același domeniu.
Ce vă place cel mai mult la meseria de profesor?
Nu mă văd neapărat ca un profesor. Eu mă văd mai mult ca
un mic manager al cercetării mele, al zonei mele didactice. Nu
cred că aș fi potrivită să predau la liceu sau la școala generală.
Pornind de la faptul că studentul are peste 18 ani și e un om
matur, consider că trebuie să-l modelez în ceea ce privește
profesia sa, să îi dau o direcție în acest sens. Studentul e partenerul meu de dialog, de cercetare și îmi place că în domeniul
universitar trebuie mereu să cercetezi, să fii la curent cu ce se
întâmplă în jurul tău. Cred că acesta ar fi cel mai bun răspuns
al meu: îmi place să fiu profesor pentru că simți că rămâi în
permanență tânăr.
Mulți studenți se gândesc încă din primul an că vor
ajunge să lucreze ca PR-ist pentru diferite companii sau
în publicitate. Îi încurajați să se gândească la o carieră
academică?

Bineînțeles că îi încurajez. Eu sunt deplin mulțumită că în
departamentul de Comunicare și Relații Publice avem foarte
mulți colegi tineri, majoritatea fiind absolvenții noștri și pe
care îi cunosc încă de la nivel licență. Bineînțeles că sunt mulți
care lucrează și în PR sau Publicitate, dar noi încercăm să-i
identificăm și pe cei care au potențial pentru zona academică.
Nu toată lumea poate avea o astfel de carieră: trebuie să îți
placă să citești mult, să cercetezi, să fii asertiv, să te înțelegi
bine cu studenții și să vrei să lucrezi cu ei. Trebuie să ai o
anumiă chemare.
Tot în această zonă academică ați dezvoltat și PR Trend.
Conferința internațională adună la Cluj cercetători, acedemicieni și cadre didactice, atât din țară cât și din afară,
din domeniul Relațiilor Publice și Mass-Media. Ce înseamnă acest eveniment pentru dumneavoastră?
PR Trend e un proiect pe care l-am demarat împreună cu
colegul meu, Conf. dr. Flaviu Călin Rus și cu fundația HannsSeidel. Seria de conferințe a început în 2004 și am reușit să
adunăm la Cluj cercetărori, cadre didactice și invitați străini
din domeniu care au colaborat cu noi. Conferința e un loc unde
ne întâlnim, discutăm ultimele noutăți în publicitate și relații
publice și întâlnim mereu oameni noi. Studenții sunt foarte
încântați, participă activ la sesiuni cu întrebări și idei și ne
ajută până chiar și la organizarea propriu-zisă a evenimentelor.
Sunteți de asemenea Director Executiv la Revista de
Studii Media. Ce ne puteți spune despre acest proiect?
Journal of Media Research e o revistă științifică, indexată în
baze de date internaționale. Aici e locul unde publică cercetători din țară și din străinătate și este o revistă foarte vizibilă. Eu
m-am convins de acest lucru căutându-mi citările. În domeniul
nostru e foarte important să vezi cine te-a citat și eu mi-am
găsit lucrările preluate de chinezi, americani etc. Revista apare
de trei ori pe ani și publică articole ale doctoranzilor, ale postdoctoranzilor despre New Media, despre rolul și imaginea de
sine a jurnaliștilor, despre publiciate și așa mai departe.
La ce proiecte lucrați în prezent?
Momentan mă concentrez pe un proiect pe care l-am demarat
cu două colege despre felul în care a fost receptată victoria lui
Barack Obama în Germania, Franța și România. Studiem
felul în care media a reprezentat acestă victorie în presa de
stânga, în cea de dreapta și în special, cum ai integrat-o în
contextul european. Pe lângă asta, eu sunt fascinată de New
Media și Social Media și mereu găsesc ceva de scris și cercetat
pe aceste teme.
Cum vă vedeți peste zece ani ?
Peste zece ani mă văd tânără și frumoasă (râde). În viitorul
apropiat, nu chiar peste zece ani, mi-ar plăcea să devin profesor
universitar și în special, să am conducere de doctorat. Astfel aș
putea să mă ocup de tineri în sensul dezvoltării profesionale la
un alt nivel decât cum am făcut-o până acum. Și bineînțeles,
mai presus de toate, îmi doresc să fiu activă și sănătoasă!
Iulia-Romana Pop
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Fabrica de globuri
Singura fabrică din România în care se
produc globuri se află în Cluj-Napoca.
ProdGlob a fost înființată în 1994 și a
devenit cunoscută internațional foarte
repede. Un an mai târziu, managerii au
mers în Germania pentru a testa piața şi
s-au întors cu idei noi. Din păcate, aceștia
și-au dat seama că sunt destul de în urmă.
Acum, datorită ambiției și perseverenței,
au reușit să se ridice la nivelul celorlalți
producători de globuri și să iasă la
suprafață când competiția din România
a renunțat să mai lupte. Globurile sunt
făcute 100% manual prin proceduri clasice
precum suflatul în sticlă, modelare și
pictare. Pentru a le face, meșterii folosesc
sticlă, vopsea, argint sau chiar cristale
Swarovski, diferite bijuterii și fire subțiri de
aur. „Ultimele ingrediente au fost adăugate
datorită predominanței în lumea modei”,
a spus Mihaela Turcu, managerul fabricii
ProdGlob. Prețul unui glob începe de la
3 lei și poate ajunge pana la 30 lei. Peste
85% din producție este exportată în Europa
și mai ales în SUA, unde managerul fabricii
colaborează cu un client care distribuie
globurile în peste 150 de magazine.
Text şi foto: Laura Mureșan

Mihaela Turcu

La fața locului
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„Distracție” la urgențe

Cum ajung
la urgențe
în Cluj?

Ce să nu faci ca să nu ai o entorsă superbă la genunchi?!
Nu face pe Matrix în timp ce dansezi și-o să fii în regulă, sau cel puțin asta îți pot recomanda.

Ilustrație: Cătălina Ciolan

C

am asta am pățit în prima vineri a anului, petrecută în Cluj. Dar acesta e cel
mai mic detaliu legat de povestea mea.
„Distracția” începe în momentul în care, aflată
în dureri groaznice, îmi rog cea mai bună prietenă să sune la ambulanță pentru că eu nu mai
pot merge. Între timp, observasem că genunchiul meu seamănă mai mult a ceva dovleac
decât a parte a corpului uman. După lungi
minute, mai exact zece, că aparent timpul se
dilată în perioada de incantații din timpul
unor dureri, apare și ambulanța. Coboară din
ea o domniță draguță, paramedicul:
— Ce ai, domnișoară? Ce ai pățit?
— Am dansat și m-am mișcat rău… Cred că
mi-am dislocat genunchiul.
— Ai căzut?
— Nu!
— Asta este imposibil, arată normal, doar că e
umflat, hai să mergem la radiografie, ce să zic…
Deși mi-am dorit mereu să merg cu
ambulanța, ca tot omul care nu a pățit nimic
grav vreodată, mă gândeam că o să fac această
plimbare din motive mult mai grave decât o entorsă la genunchi. Am ajuns la Spitalul Clinic de
Urgență Cluj-Napoca, m-au așezat într-un scaun
cu rotile și m-au luat la întrebări. Părea că totul
mergea ca pe roate (a se observa ironia… roate,
eh?). Greșit! Cât se poate de greșit! Nu au urmat
decât două ore de așteptări, fără calmante, fără
un pahar de apă, fără nimic. Singura persoană
care m-a băgat în seamă a fost femeia de serviciu,
care m-a mutat ca să poată șterge pe jos.
După toată așteptarea asta apare un domn
simpatic cam de cincizeci și ceva de ani cu niște
fișe în mână:
— Doamna Korodi?!
Deși eram singura persoană existentă în încăpere răspund: „Da, eu sunt!”
— Ah, mă scuzi te rog, domnișoară! O să
intrăm pentru investigații.
Toate bune. Înăuntru m-a abordat o tânără
doctoriță cu cearcăne adânci, plictisită de viață.
Uitându-se prin fișe mă întreabă:
— Aha… Dreptul?
— Da.
— Doare?
— Da.
— Pe-o scală de la 1 la 10 cât de tare te doare?
— Uhm… nu știu… 7, 8, poate?
— Aha… o perfuzie la domnișoara cu piciorul!!!
Din spate se aude: „Pentru?!”
Doctorița: „O doare genunchiul! Deci o perfuzie cu <numele calmatului>!”
În sfârșit! Calmante! Acesta era singurul
lucru care-mi circula prin minte. Vezi să nu!
Deocamdată nimeni nu a apărut cu miraculoasele calmante, dar în schimb apare din nou
simpaticul domn:
— E liber la radiologie! O duc acum pe
domnișoara!
— Korodi? Genunchi? o aud pe doctorița de
după perdeaua de lângă mine.
— Da, ea!
Probabil credeți că, fiind plimbată cu scaunul
cu rotile prin toată secția de urgențe, pe rampe
prin lifturi a fost o experiență minunată; adică,
ce poate să fie mai ilar decât să te plimbe careva?
Nu a fost așa. Pot să zic că am simțit drept în
genunchi toate trecerile dintre dalele de beton
și toate pragurile posibile. Distractiv, ei?
Și iată radiologia. O mică rază de soare a fost
faptul că radiologul era un bărbat bine la treizeci
și ceva de ani, simpatic foc și amuzant.

Radiologul:
— Te doare tare?
— Da… pe moment mă doare suficient.
— Ți-au dat ceva?
— Da… Pace?!
— (râde) Bun… de unde tăiem?! De aici sau
de aici? arătând sub genunchi și deasupra lui.
— Chiar sper să nu fie necesar! eu, râzând.
— Eh, ce crezi tu? Că e cum zic doctorii? E
cum zic eu! Dacă spun că o să tăiem, asta o să
se și întâmple.
Cu un zâmbet puțin speriat pe față, o pornesc
din loc împinsă de același domn simpatic. În lift,
ca să spargă probabil liniștea, infirmierul zice:
— Draguță domnișoară… păi cum se poate
așa ceva? Cum o să mai mergi tu pe tocuri?
— Vom vedea, chiar sper să mă vindec!
— Dumneavostră sunteți un bun exemplu
de: „Ori la bal, ori la spital”!
— Nici măcar… Direct la spital!
Ajunsă din nou în ambulatoriu, mă abordează o infirmieră pe care se vedea clar că i-au
ajuns până peste cap toate turele de noapte și
toată munca:
— Tu ești fata cu genunchiul?
— Da.
— Ai băut?
— Nu.
— <un nume de femeie>, hai și pune-i copilei
o perfuzie!
— Imediat! se aude de undeva din spate.
După încă o jumătate de oră de așteptare mi se
aplică o branulă cu niște calmant perfuzie și între
timp apare din nou prima doctoriță cu o alta, ceva
mai în vârstă, și pivindu-mă pornesc o discuție:
— I-am văzut radiografia, pare a fi sănătoasă.
— Dacă zici că e sănătoasă atunci de ce i s-a
umflat și de ce o doare?
— Nu știu… domnișoară, ridică-ți puțin pantalonul ca să-ți vedem genunchiul mai bine.
Mă conformez și discuția continuă:
— E doar umflat sau cel puțin așa pare.
— Bine. Păi, o trimitem la ortopedie că noi
nu mai avem ce să-i facem.
Amuzant… foarte liniștitor să stea doi doctori
în fața ta și să spună că nu știu ce ai și te trimit
cine știe unde. Se aude de undeva din spatele încăperii cum doctorița mai tânără sună pentru o
ambulanță care să mă ducă la ortopedie. Foarte
drăguț sentimentul… propria-mi ambulanță.
Cine mai poate zice că s-a chemat special pentru el o ambulanță din interiorul serviciului de
urgență? Ha? Presupum că destul de mulți dacă
stau să mă gândesc mai bine.
După încă o jumătate de oră de așteptare
apare un brancardier cum la 55-60 de ani, destul
de morocănos cu niște fișe în mână. Se îndreaptă

mai întâi spre mine, mă fixează cu privirea șiapoi zice tare:
— Am venit după Korodi! Picior drept umflat!
— Da, o duci la ortopedie. Se aude din nou
doctorița din spate, de undeva.
Ha! Se pare că mi-am primit un nou nume!
Korodi picior umflat! Trecând la lucruri ceva
mai serioase, bietul brancardier a vrut să mă
urce în ambulanță, dar ghici ce, tot singură m-am urcat. Și dacă ai impresia că a doua
plimbare a fost mai distractivă, oprește-te chiar
acum! Nu! A fost groaznic, în graba lui a uitat
complet că eu eram în spatele ambulanței, în
poziție șezândă și că toate zdruncinăturile le
simt în genunchi. Niciodată nu am crezut că
Bulevardul Eroilor și Calea Dorobaților pot fi
atât de lungi și accidentate. După atâta timp
era și cazul să fiu consultată de niște specialiști.
Ajunsă la secția de ortopedie am relizat că
nu am nici cea mai pertinentă explicație pentru
ce mi s-a întâmplat. Fapt pe care l-am realizat
în momentul în care brancardierul, un infirmier și prietena mea cea mai bună, care m-a
susținut toată noaptea, s-au chinuit să mă urce
pe o rampă în scaunul cu rotile. Bănuiesc că
am cu adevărat o problemă cu greutatea sau
ceva de genul.
Deja ceasul se facuse 5:00 când am ajuns la
ușa secției de urgență ortopedie și parcă timpul
se scurgea din ce în ce mai încet. Stând în fața
ușii în scaunul cu rotile, iese un domn înalt, bine
făcut și mă întreabă:
— Așa… genunchi drept ?
— Da.
— Aha, ai băut?
— Nu!
— Bine… e prima oară când pățești asta?
— Da. Și sper și ultima.
— HA! Interesant, chiar foarte! Și închide ușa.
Ia uite, l-am trezit! Ori chiar nu știu de ce era
el așa morocănos. Apare alt domn, unul liniștit
care îi zice prietenei mele să mă împingă înăuntru. Zis și făcut, săraca fată mă împinge lângă
un pat medical, la care doctorul:„Dezbracă-te!”
Mă uit la el și zâmbesc strâmb pentru că genunchiul îmi era atât de umflat încât nu puteam
să îmi scot piciorul din cracul pantalonului. Mă
dezbrac cu chiu cu vai și ghici ce, gentilul doctor
se apucă și-mi întinde piciorul în toate direcțiile
posibile. Concluzia? „Domnișoara Korodi, aveți
o entorsă la genunchiul drept. O să vă prescriu
un tratament, vă rog să-l urmați și eventual,
dacă durerea și umflatura persistă mai mult
de-o săptămână, vă rog să reveniți la un control.”
Maria Korodi

În cazul în care nu este o situație
gravă, iar pacientul nu are nevoie
de transport absolut urgent și în
condiții speciale la spital, ar fi de
preferat să se evite deranjarea
unei ambulanțe. Astfel, mașinile
de urgență vor putea fi disponibile
pentru cazurile cu adevărat grave,
fără a fi ocupate pentru niște migrene ale unor persoane comode.
Desigur că primul impuls e de
a merge la Unitatea de Primire
Urgențe de pe str. Clinicilor nr.
3-5, însă acolo, dacă situația nu e
gravă, timpul de așteptare poate fi
destul de lung. De aceea ar fi mai
indicat ca pacientul să meargă
direct la secția de urgențe a unei
clinici de specialitate.
Mai jos se pot găsi câteva astfel
de clinici:
➲➲ Spitalul de copii – Unitatea de
Primire a Urgențelor Pediatrice
Str. Moților nr. 66-68
Tel: 0264 431 644.
➲➲ Spitalul de Adulți „Prof. dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca
Str. Constanța nr. 5
Tel: 0264 596 414/ 596 212
➲➲ Spitalul Militar de Urgență „Dr.
Constantin Papilian” Cluj-Napoca
Str. Traian Moșoiu nr. 22
Tel: 024 403 401/ 598 381
➲➲ Spitalul clinic de Boli Infecțioase
Cluj-Napoca
Str. Iuliu Moldovanu nr. 23
Tel: 0264-594 655
➲➲ Spitalul clinic de Pneumoftiziologie L. Daniello
Str. B.P. Hasdeu nr. 6
Tel: 0264-597 453
➲➲ Spitalul clinic Județean - secția
clinică de Dermato-Venerologie
Str. Clinicilor nr. 3-5
Tel: 0264-592 771
➲➲ Spitalul clinic Județean - secția
clinică de Endocrinologie
Str. Louis Pasteur nr. 3-5
Tel: 0264-591 942
➲➲ Spitalul clinic Județean - secția
clinică de Nefrologie
Str. Clinicilor nr. 3-5
Tel: 0264-592 202
➲➲ Spitalul clinic Județean - secția
clinică de Oftalmologie
Str. Clinicilor nr. 3-5
Tel: 0264-592 771
➲➲ Spitalul clinic Județean - secția
clinică de O.R.L.
Str. Clinicilor nr. 3-5
Tel: 0264-591 942
➲➲ Cabinetul de medicină dentară de
urgență
Str. M. Eminescu nr. 16
Tel: 0264-595 033
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Horoscop (12–25 februarie)
Berbec
(21 martie – 20 aprilie)
Și, cum îți mai merge? Eu cred că foarte bine.
Luna februarie îți priește și în a doua jumătate,
te simți la fel de vioi și de plin de chef! Se pare că
ai trecut cu bine de sesiune, poate nu pe deplin
mulțumit, dar ai ambiția să te corectezi! Ține-o tot așa, toate-ți
merg strună, până și cu inima stai foarte bine!
Taur
(21 aprilie – 21 mai)
Se pare că tonusul tău e numai bun. Chiar dacă
ai mici denivelări, nici tu nu stai deloc prost la
niciun capitol. Ai început luna îndrăgostit, și
așa o și termini. Ca să nu mai vorbim de realul
succes la job/școală care încă te așteaptă, dacă până acum nu
l-ai avut. Sfârșitul acesta de lună vine doar cu lucruri bune.
Gemeni
(22 mai – 21 iunie)
Lasă, dacă încă nu te-ai îndrăgostit, sigur
o vei face! Sigur-sigur! Sfaturile legate de
diplomația ta încă rămân în vigoare. Luna
februarie la tine e o lună plină de agitație. Și da, încă nu-i
târziu să-ți faci un abonament la sală sau să te apuci de făcut
exerciții fizice!
Rac
(22 iunie – 22 iulie)
Sper, pentru binele tău, că mi-ai ascultat sfaturile și ți-ai canalizat energia pe proirități, pentru
că nu îmi place să știu oameni bolnavi. Și mai
sper că ți-ai rezolvat multitudinea de incertitudini emoționale
și că ai trecut cu bine de dificultățile din ultima vreme, pentru
că luna februarie nu are de gând să te slăbească. La școală/job
toate bune, măcar aici liniștea se menține.

Leu
(23 iulie - 22 august)
Nu degeaba ești un rege, toate-ți merg strună.
Și stai liniștit, dacă nu te-ai îndrăgostit încă, o
să o faci când te-aștepți mai puțin. În continua
re te sfătuiesc să fii prudent din punct de vedere financiar,
pentru că totuși luna februarie e una plină de surprize. La
școală/job, iar toate bune, pare că ție chiar îți face plăcere să
dai tot ce ai mai bun.
Fecioară
(23 august – 21 septembrie)
Măi, măi, tot indecis/ă? Lasă că are balta pește
și dragostea te lovește când te-aștepți mai puțin.
Luna februarie se sfârșește cu rezultate bune
în sesiune și cu performațe remarcabile la job.
Nici la capitolul sănătate se pare că nu o duci prea rău, însă
ai grijă totuși pentru că tinde să fie fragilă.
Balanță
(22 septembrie – 22 octombrie)
Dacă nu te-ai stresat până acum, urmează. Ești
agitat nevoie mare și așa vei termina și luna februarie. Vei fi puțin instabil emoținal, probabil,
dar nimic nu este foarte grav. Atenție, luna asta e șansa ta să
te afirmi! Dar totuși nu întinde coarda prea tare, pentru că
aparent sezonul rece nu îți priește prea mult.
Scorpion
(23 ocotmbrie – 21 noiembrie)
Plin de creativitate, cunoștințe și activ cerebral,
așa ai început, și așa vei termina luna. Apropo,
abonamentul acela la sală nu se face singur!
Și din nou, Cupidon nu te slăbește, dar ai grijă
să nu te orbească. Dragostea este singurul punct instabil în
luna asta la tine.

Săgetător
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Ai trecut cu bine sesiunea? Chiar sper! Și dacă
nu, să știi că astrele îți sunt alături. În a doua
jumătate a lunii februarie dorința ta de a învăța
crește. La fel și dorința de a te îndrăgosti, sau cel puțin realizezi
că îți iubești tare mult jumătatea. Cu banii stai binișor și nici
de sănătate nu te poți plânge.
Capricorn
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Dacă ai fost agitat poți să te mai liniștești. Ai
muncit la început de lună, acum ar tebui să îți
primești răsplata, care e una satisfăcătoare.
În dragoste toate îți sunt bune și oricum, dacă nu ești într-o
relație, ești relaxat, nu te prea interesează momentan acest
detaliu. Cu alte cuvinte, luna februarie e plină de tihnă.
Vărsător

(20 ianuarie – 18 februarie)
Ești bine dispus și plin de viață. Ai și de ce. Luna
februarie începe cum nu se poate mai bine și
se termină la fel. Nu ți-ai găsit jumatatea? Nu
dispera, e acolo undeva! La fel ca și la început,
luna februarie e plină de optimism și succes în toate planurile
tale. Îți zic, se vede că-i luna ta!
Pești
(19 februarie – 20 martie)
Sper din tot sufletul că ai scăpat de probleme!
Oricum, sfatul meu e să fii calm și să ai rabdare.
Dragostea vine, trece, n-ai ce-i face, iar problemele și sesiunea la fel! Treci de toate cu bine în
luna asta. Vitaminizează-te și ai grijă de tine.
Maria Korodi

Personalități în Pești
Drew Barrymore
actriță

Karl May
scriitor

Daniel Craig
actor

Dakota Fanning
actriță

22 februarie 1975

25 februarie 1842

2 martie 1968

23 februarie 1994

Justin Bieber
cântăreț

Justin Capră
inventator

Cindy Crawford
model

1 martie 1994

22 februarie 1933

20 februarie 1966

livestream.com/ub2tv

Alexander
Graham Bell
inventator
3 martie 1847

Michelangelo
Buonarroti
pictor, scriitor
6 martie 1475

Antonio Vivaldi
compozitor
4 martie 1678
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De ce sunt revistele pentru femei atât de citite?
De la cel mai mic chioșc de ziare la cel mai mare panou
publicitar, de la sala de așteptare a cabinetului unui dentist
la cel mai sofisticat lounge din aeroport, revistele pentru
femei sunt peste tot. Milioane de cititoare apelează la
publicații precum Vogue, Elle sau Cosmopolitan pentru
o doză lunară de modă, frumusețe sau sfaturi despre
relații. Nimeni nu le poate nega popularitatea, dar totuși,
întrebarea rămâne aceeași: ce le face atât de citite?

U

n articol din ziarul The Guardian, din
2010, afirma că aproximativ șapte milioane de reviste de modă sunt cumpărate
lunar. Acest fapt se poate explica simplu: cititul
revistelor a fost și este o activitate de petrecere
a timpului liber. Nu există niciun dubiu că toată
informația poate fi găsită mult mai rapid pe internet, însă femeia modernă preferă să se relaxeze
răsfoind paginile unei reviste de modă, seara,
după o zi lungă de muncă, cu o cană de ceai în
mână.
Mai mult decât atât, informația regăsită în
revistele de modă a fost filtrată de unii dintre cei
mai cunoscuți editori și jurnaliști din lume. Ea
ajunge în mâinile cititoarelor cu un scop: de a le
face mai independente și încrezătoare în forțele
proprii. Un exemplu în acest sens îl constituie
revista Vogue, declarată de The New York Times
drept cea mai influentă revistă de modă și care,
în cei 120 de ani de publicare, a avut 46 de redactori de sex feminin și doar cinci de sex masculin.
Faptul demonstrează că aceste femei nu ocupă
doar poziții înalte, ci și încurajează cititoarele
să facă la fel.
Revistele s-au schimbat mult de la primele
apariții, încercând să se adapteze și să satisfacă
nevoile femeilor moderne. S-a constatat o schimbare majoră în conținut, trecând de la articole
despre maternitate la sfaturi și oportunități pentru femeile de carieră. Prin acestă modificare, re-

vistele promovează ideea de femeie independentă
care deține controlul total asupra vieții ei și se
pare că acesta este unul dintre motivele pentru
care cititoarele devin fidele și abonate.
Cum sunt văzute femeile în
revistele de modă?
În primul rând, v-ați întrebat vreodată de ce
toate revistele au pe copertă imaginea unei femei tinere și atractive? Motivul este unul cât se
poate de evident: femeia de pe copertă reprezintă
sinele pentru cititoare, o imagine care poate fi
ușor atinsă dacă ea va continua să cumpere revista. De asemenea, acesta este și o strategie de
marketing pentru că frumusețea, sexualitatea și
tinerețea sunt atribute valoroase ale feminității
și care vând ușor.
Revistele le fac pe femei să creadă că în paginile lor vor găsi tot ce au nevoie pentru a deveni
și ele precum imaginea de pe copertă. Femeia
Alpha este glorificată nu pentru a stârni invidia
sau ura printre cititorare, ci pentru a le dovedi că,
într-o bună zi, cu ajutorul exclusiv al revistei, ele
vor putea ajunge la fel de puternice, frumoase și
realizate. Iar această promisiune le face pe femei
să cumpere revistele preferate lună de lună.
Un alt aspect important, care de obicei este
neglijat, este faptul că femeile au fost mereu
văzute ca obiecte ale dorinței de către bărbați.
Majoritatea revistelor de modă și lifestyle ex-

ploatează acest aspect prin pictorialele erotice,
rublici despre sex și relații sau diferitele reclame
care prezintă femei frumoase, slabe și semi-nud.
Dacă în anul 1600 o discuție publică despre viața
sexuală a unei persoane ar fi fost strigătoare la cer,
acum pare un lucru normal. Dacă atunci femeile
purtau astfel de conversații în intimitate, între
prietene de încredere, acum acestea au devenit
subiect de primă pagină. Transformarea reflectă
probabil dorința societății de a renunța la cenzură, de a vorbi clar și răspicat, și se pare că revistele
sunt platformele perfecte în care femeile își pot
împărtăși gândurile.
Nu în ultimul rând, conținutul vizual al revistelor de modă evidențiază în mod obsesiv ideea că
unei femei puternice îi place să se uite la ea în timp
ce este privită de bărbați. Redactorii revistelor
sunt conștienți că cititoarele lor nu sunt toate 9060-90. Dar totuși, ei alimentează nevoia femeilor
de a arăta bine prin multitudinea de reclame în
care apar modele superbe, pozând în lenjerie in-

timă și înconjurate de bărbați. Aceste reclame nu
doar că le fac pe femei să își dorească să arate la fel,
ci le și convinge să cumpere produsele promovate,
pornind de la ideea că „frumusețea și fericirea
sunt de vânzare”.
Aceste mici trucuri abordate de reviste au un
mare efect asupra femeilor din întreaga lume.
Prin faptul că promovează imaginea unei femei
independente și superbe, dar în același timp, oferă
sfaturi pentru ca toate cititoarele să ajungă așa,
revistele de modă își asigură un loc de frunte în
presa scrisă. Chiar dacă suntem conștiente de
strategiile lor de marketing și de modalitățile prin
care acestea își atrag clienții, nu ne deranjează
câtuși de puțin. Atâta timp cât vor continua să
ne alimenteze nevoia de a fi la curent cu ultimele tendințe și de a ne simți frumoase, revistele
de modă vor rămâne cele pe care ne spargem
pușculița lună de lună.
Iulia Romana Pop

Produsele contrafăcute din magazinele clujene

Foto: Ioana Pîrlea

M

agazinele din centrul Clujului au ajuns să fie invadate
de marfă contrafăcută, de o varietate din ce în ce mai
mare, începând cu articole vestimentare sau accesorii și continuând cu parfumuri sau alte produse cosmetice ale
unor branduri cunoscute. Cumpărătorii trebuie să fie extrem
de atenți la detalii când doresc să achiziționeze un produs. Deși
par nesemnificative la prima vedere, detaliile sunt cele care fac
diferența, ele sunt cele care arată autenticitatea produsului.
Prețul, eticheta și ambalajul, acestea sunt amănunte care ne
pot arăta posibile indicii despre originea reală a produsului.
Produsele contrafăcute din magazinele din Cluj-Napoca
sunt o problemă din ce în ce mai des întâlnită în ultimul timp.
Cu toții știm că multe persoane preferă să cumpere haine „de
firmă”, iar accesibilitatea și disponibilitatea acestor produse
în magazinele din centrul orașului ar putea fi o momeală
perfectă pentru clienți. Anumiți cumpărători sunt păcăliți
și cumpără produse fără a-și da seama că sunt contrafăcute,
iar alții însă aleg să cumpere haine, parfumuri sau produse
cosmetice care poartă sigla unui brand deși acestea sunt doar
niște proaste imitații.
Felul în care arată magazinul care comercializează produse
„de firmă” poate spune multe despre originea reală a mărfii.
Dacă într-un magazin cu produse chinezești întâlnim două
bluze și o rochie cu etichetă Zara, iar restul mărfii este no-name
sau de o calitate îndoielnică, este destul de evident în ce fel de
magazin ne aflăm. În același timp, vânzătorul ar trebui să fie
capabil să ofere informații suplimentare referitoare la mărfurile comercializate, la detalii legate de proveniența acestora.
În Cluj-Napoca, atât în zona centrală, cât și în magazine
localizate în diferite cartiere , mărfurile contrafăcute reușesc
să păcălească zilnic zeci de cumpărători.

În unele cazuri, vânzătoarele susțin că acele articole sunt
cât se poate de originale, fără a da însă mai multe detalii
despre aceste obiecte vestimentare și despre proveniența lor.
O altă observație este aceea că prețul este unul diferit față
de cel al produselor originale, hainele contrafăcute având un
preț care poate fi chiar de trei sau patru ori mai mic decât cel
al produselor originale.
Într-un alt magazin din centrul Clujului, pe raft stau sute de
produse cosmetice contrafăcute, care își așteaptă cumpăratorii.
Farduri MAC, pudră și fond de ten L’Oreal, toate la un preț
care depășește cu puțin 10 lei, un preț de cel puțin cinci ori
mai mic decât în magazinele de specialitate. Aceste produse ar
putea fi foarte dăunătoare tenului, având în vedere că poartă
numele unui brand scump și de o calitate bună, însă ele sunt

vândute la un preț mic, avănd o calitate foarte proastă. Cu
toate că o privire atentă poate face diferența între o copie și
original, există și așa numitele falsuri de calitatea întâi care
pot să îi înșele uneori chiar pe cunoscători.
Și internetul a fost împânzit cu fel de fel de produse fake.
Blog-uri sau site-uri precum okazii.ro, site-uri de comercializare a diferitor produse sunt pline de astfel de obiecte contrafăcute. Online putem găsi absolut orice, începând de la
parfumuri Calvin Klein sau Dior și continuând cu genți Chanel
sau articole sportive Adidas, bineînțeles toate contrafăcute și
vândute la prețuri care diferă în funcție de calitatea acestora.
Comercianții mizează pe renumele brandurilor când încearcă
să vândă un produs, pe prețurile mici, pe dorințele cumpărătorilor și impulsul acestora de a cumpara produse de firmă.
Ioana Pîrlea
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Tatăl fantomă: care tată și unde-i fantoma?

V

reau să-mi placă Tatăl Fantomă și nu
reușesc. Am o afinitate inexplicabilă
pentru Marcel Iureș și în consecință mă
simt obligată să fiu impresionată de toate filmele
în care apare. În cazul de față acest lucru ar fi
la fel de neconvingător precum accentul american pe care actorul român îl are pe parcursul
întregii acțiuni.
Filmul reprezintă debutul regizoral al lui
Lucian Georgescu, cunoscut până acum mai mult
pentru implicațiile sale în domeniul publicității
(fiind autorul faimosului și controversatului slogan „Fabulospirit”, pe care l-a numit, de fapt, template de comunicare). Este profesor de scenaristică la catedra de Comunicare Audiovizuală din
cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală
și Cinematografie „I.L. Caragiale” din București,
și ca o confirmare că Universul are și el simțul
umorului extrem de dezvoltat, punctul slab cel
mai proeminent al filmului este tocmai scenariul.
Adaptat după o nuvelă autobigrafică a scriitorului/scenaristului american Barry Gifford,
denumită Almost Oriental, filmul își împrumută
numele de la o altă carte de memorii a sa, aparent doar pentru că „amândoi am adorat titlul
de Tatăl fantomă” după cum mărturisește chiar
scenaristul român. Georgescu și Gifford s-au
cunoscut la Festivalul Transilvania în anul 2003
unde au susținut un seminar de scenaristică,
s-au împrietenit și au hoinărit împreună prin
Bucovina în căutarea rădăcinilor scriitorului.
Discutaseră de pe atunci despre o posibilă colaborare pentru marele ecran. Viziunea lui Gifford
era destul de diferită de ceea ce avea de gând
Georgescu să portretizeze, fiind relativ departe de realitate și aglomerată de clișee legate de
KGB, lupte inventate între guvern și disidența

anticomunistă, și alte elemente fantastice ce țin
de spectaculozitatea unui adevărat blockbuster.
Nu au putut ajunge la un acord, s-au certat, iar
Gifford și-a publicat repede povestea. Dar cum
prieteniile adevărate rezistă prin vânt și prin
ploaie, nu a durat mult până când cei doi s-au
împăcat. Georgescu chiar și-a călcat pe principii și a inserat câteva pasaje din memoriile
lui Gifford, ce-i drept, într-o manieră destul de
comică și asta numai în ultima parte a filmului.
Acțiunea urmărește viața lui Robert Traum,
profesor la o universitate americană care își ia
un an sabatic pentru a se întoarce în țara natală
abandonată de familia sa înainte de Al Doilea
Război Mondial. Ajunge în Budapesta, află că

Artist Feature: Kitsune Art
Nu mi s-a întâmplat foarte des
să aud de o trupă de alternative
metal din Spania care să
poarte un nume japonez. Dar
pentru asta există Kitsune Art,
o trupă din Madrid pe care
am cunoscut-o vara trecută la
festivalul ArtMania în Sibiu.
John, Carlos, Jose și Fer sunt
patru tineri din Spania care
împreună cu Alex din Republica
Dominicană au format o trupă
care să aducă încă un strat
scenei alternative din Spania.
Ce înseamnă asta cu adevărat?
În principiu, mă refer la faptul că
trupa nu este una inovativă. Ca mulți
alții, putem găsi elemente comune
inspirate din trupe precum Linkin
Park (în zilele bune), Deftones,
Slipknot, Avenged Sevenfold, Red,
și lista poate continua. Ce diferă
este calitatea pe care o putem regăsi
atât în melodii, cât și în performanța
lor live. Un alt element comun este
transpunerea mesajelor politice în
melodiile lor, care atacă sistemul,
dar ref lectă și modul actual de viață
al maselor. Să fiu sincer, eu sunt
mereu sceptic când aud astfel de
teme, deoarece a devenit mai mult
un trend/gimmick decât o adevărată
luptă cu sistemul. Dar, calitativ vorbind, dacă sunteți amatori ai acestui
stil atunci nu veți avea ce regreta.

Ce au de oferit lumii?
Pe scurt: primul lor EP care poate fi
descărcat gratuit de pe website-ul lor.
Live all you can dorește să transmită
mesajul că „totul este posibil în viață
dacă vrei cu adevărat.” Personal, nu
știu cât de plauzibil este sfatul, dar
dacă mesajul în sine nu te poate convinge, atunci rămâi cu bucuria de a
asculta patru melodii mainstream din
aria alternative metal.
Nu știm ce doresc să îndeplinească
Kitsune Art în viitorul apropiat. Un
album complet? Un turneu prin Europa? Sau poate chiar ceva mai mult,
dar până atunci tot ce putem face ca
și consumatori este să ne exprimăm
plăcerea sau dezgustul susținând sau
nu astfel de trupe.
Mihai Romano

regiunea de unde provine familia sa, Bucovina,
aparține acum României și este redirecționat
către sediul de arhive din județul Suceava. Aici
o întălnește pe Tanya (Mihaela Sîrbu), o tânără
arhivistă care, fără să ni se sugereze un motiv
legitim, lasă totul baltă și se oferă să-l conducă
pe Traum până în Rădăuți unde se bănuiește
că ar locui un vechi prieten al bunicului său.
Firește, cei doi ajung să aibă o idilă.
Pe hârtie Tatăl fantomă pare o idee bună.
Pare să aibă toate calitățile necesare unui film
decent: distanțarea sa de Noul Val de film românesc (cu alte cuvinte, acele filme dureros de
lungi în care nu se întâmplă nimic notabil, vezi
Polițist adjectiv) sau elementele sale de comedie

romantică și road movie ar trebui să fie niște
calități revigorante pentru iubitorul de cinematografie românească. Nu este clar unde apare
comicul, poate doar în micile ironii la adresa
americanilor (la vederea decrepitudinii din
orașul Siret, Traum mărturisește copilăresc „it
looks nice, and sort of mexican”), dar pe site-ul
oficial al filmului este scris alb pe negru că Robert Traum este primul rol comic al lui Marcel
Iureș. Cert este că filmul reprezintă un adevărat
colaj de stiluri și trucuri cinematografice. Începe cu sfârșitul, acțiunea se desfășoară destul
de lent în prima jumătate, sunt inserate niște
halucinații ale protagonistului absolut gratuite
și neliniștitoare, apare un voice over spontan al
lui Sami (bătrânul prieten), dar doar în ultima
parte a filmului, probabil pentru a umple repede
golurile lăsate de viziunea lui Georgescu. Titlul
este total nepotrivit întrucât imaginea tatălui lui
Traum nu este conturată și, mai mult, se înțelege
din film că profesorul ar fi avut o relație mai
apropriată cu unchiul său, nu cu tatăl. Probabil
cea mai frumoasă parte din întrega peliculă
este coloana sonoră, o combinație între piesele
trupei Supertramp și compozitii originale ale
lui Johannes Malfatti, care se pare că a compus
până și maneaua din scena barului.
Măturisesc că am fost destul de dezamăgită
de produsul final al lui Lucian Georgescu. Tatăl fantomă promitea multe, dar nu reușește să
realizeze decât o mică parte, iar asta se vede cel
mai bine în final. Acțiunea devine brusc grăbită,
se sare peste anumite explicații și se inserează
scene gratuite și fără haz pentru a se putea ajunge totuși la o concluzie neclară.
Cătălina Mătăsaru

Robin and the Backstabbers – Stalingrad

U

n prieten bun mi-a zis vorbele astea acum câteva zile:
„Băi, eu cred că Robin and
the Backstabbers o să forțeze trupele noastre să cânte în limba romană,
pentru că sunt o competiție incredibilă!” N-aș putea să îi dau mai multă
dreptate. Într-un peisaj muzical unde
marea majoritate a formațiilor tinere
își scriu versurile în limba engleză,
RATB este o gură de aer proaspăt.
Cei șase Backstabberi (Robin,
Florin, Vlad, Vladimir, Radu și
Andrei) au debutat pe scena muzicală autohtonă undeva prin 2010,
câștigând titlul de Best Newcomers
la fetivalul Stufstock al acelui an.
Curând, melodiile lor, o combinație
atentă între rock alternativ, pop melodramatic și versuri excelente, au
intrat rând pe rând în topul Radio
Guerilla și în inimile fanilor genului.
Imediat a urmat și primul album al formației, lansat la finalul
lunii noiembrie a anului trecut.
Intitulat Bacovia Overdrive Vol. 1:
Stalingrad, acest material discografic (primul dintr-o trilogie de albume numite după orașe rusești) este,
pentru ascultătorii fideli Radio Guerilla, deja cunoscut în mare parte.
7 din cele 15 cântece au fost lansate
ca și single-uri înaintea apariției
lui Stalingrad, încă trei dintre ele
fiind bine-cunoscute printre fanii
lor. Acest lucru nu face ca și calitatea
albumul să scadă, ba, din contră, îi

oferă o oarecare atmosfera familiară, ca de compilație.
Stalingrad începe cu piesa omonimă, un intro de 43 de secunde ce
aduce puțin cu o melodie de gospel
în variantă est-europeană, titlul
fiind repetat încontinuu, asemeni
unei mantre. Sat după sat vine ca
un răspuns la întrebarea „Cum ar
fi fost dacă Baniciu ar fi înregistrat
Tristeți provinciale în 2012?”, iar
Bacovia Overdrive, încă o piesă
geamănă cu titlul, începe cu un
intro complex și unduitor ca, la final, să erupă într-o explozie semigrunge de chitrari zgomotoase și
versuri nihiliste. Iguana făcătoare
de minuni se aseamănă cu un imn,
instrumentul principal din această melodie este pianul, iar refrenul
repetat aproape ritualic („Să vindem tot / Rușinea face minuni”)
întărește această idee. Când te-am
cunoscut Cristina, un cover după
o manea nouăzecistă ne arată cât
de multă imaginație muzicală au
RATB și sensibilitatea care primează în fiecare acord al lor. Natașa este
cântecul de dragoste zgomotoasă
și fățișă, iar Marele Zgomot are un
titlu aproape sarcastic, aceasta fiind
poate cea mai blândă melodie de pe
Stalingrad. Spnzrtr, cel mai nou hit
al formației, se asmute asupra ascultatorului ca un câine turbat, punând
întrebări incomfortabile pe un ton
amenințător. Kriminal este singura

melodie în limba engleză (vocalul
fiind preluat de către chitaristul Florin), aratându-ne că băieții pot să
scrie versuri bune nu doar în limba
romană. În final, marele lor hit Soare cu dinți seamănă tare mult cu un
fel de artă poetică a formației: este
sumă tuturor laitmotivelor lor atât
din punct de vedere instrumental,
cât și din cel al versurilor. Iar outro-ul, Ecourile Unite ale Americii,
închide visător albumul Stalingrad
și ne duce cu gândul la următorul
volum Bacovia Overdrive, anume,
Arhangel’sk.
Dacă v-am făcut curioși sau dacă
sunteți deja fani ai trupei, atunci închei aticolul cu o veste bună! Robin
and the Backstabbers se întorc în
Cluj-Napoca pe dată de 7 martie în
Euphoria Music Hall. Veniți și lăsațiva (în)cântați de către Robin & co.
căci pe cât de buni sunt în studio,
atât de excepționali sunt în concert.
Flavia Dima
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King's Bounty: Warriors in the North

S

unt un mare fan al mitologiei nordice.
Poate din acest motiv mi-a plăcut Skrim
și aștept cu nerăbdare ultimul DLC.
Vreau să văd cât mai mulți vikingi bărboși
muncind de zor la vâslă în drumul lor spre
Valhalla.
Dar nu sunt de acord cu modul în care oamenii nordului sunt ilustrați în filme sau în
jocuri. Luați, spre exemplu, zeul Nordic Thor.
E mare, blond, cu o cască care îmi amintește
de Asterix. E prea curat! Îi lipsește barba plină de bere pe care o avea Gimli în Lord of
the Rings. Presupun că desenatorii au mers
pe ideea: „Trebuie să fie supererou? Atunci
hai să mai inventam două grupe de mușchi
abdominali!”
La fel s-a întâmplat și cu protoganistul din
King’s Bounty: Warrior in the North. Cât timp
așteptam la login screen, m-am trezit cu un
viking care făcea sală încă de pe vremea lui
Eric cel Roșu, cu un păr blond împrumutat de

la Marylin Monroe. Mulțumim Marvel Comics
pentru acest stereotip!
Dar să nu deviem de la jocul de față. King’s
Bounty: Warrior in the North este cea de-a
doua extensie. Mulțumim Katauri Interactive. Mă bucur să văd că încă vă mai tineți de
treabă, dar sfatul meu ar fi să mai angajați
niște scenariști, pentru că aveți probleme la
partea de poveste.
Matale, jucatorul, îl controlezi pe Olaf, fiul
cel mic al regelui Brolaf care mai are un fiu pe
nume Trolaf. Cam asta am înțeles eu din poveste. Ah, și mai ai hoarde de undead, nemorți
cum ar zice DEX-ul, care au câștigat la loto și
vor să se mute pe insulele voastre. Dar marele
Brolaf nu le-a dat viză de ședere și micul Olaf
merge să facă pe omu’ de la vamă. Cam asta
e povestea în mare parte. Nu promite nimic
nou și nici nu vine cu nimic nou, în materie
de poveste, cel puțin.
Când vine vorba de gameplay se mai schim-

bă treaba. Mi s-a atras atenția referitor la
King’s Bounty: The Legend, bunicul jocului de
față, că a fost adversar direct al seriei Heroes
of Might and Magic. Iar aici mă refer la acel
Heroes pre-Ubisoft, the good kind.
Dar Warriors in the North nu poate fi considerat un Turn Based Strategy. Mai mult o dă
spre RPG cu elemente de TBS. În primul rând,
nu ai acea clepsidră mică din Heroes care făcea trecerea de la zi la noapte. În Warriors of
the North te plimbi unde vrei, când vrei, chiar
dacă ai sau nu acordul lui Brolaf.
Unghiul de privire e același cu cel pe care îl
găsim în Heroes, dar poate fi schimbat până
la o perspectivă la persoana a treia. Mișcările
camerei sunt haotice și de multe ori te trezești
admirând tencuiala de pe pereți sau copacii
scorburoși.
Sistemul de combat este cel hexagonal, bazat pe ture, cu care ne-a obișnuit seria Heroes,
dar cu câteva mici modificări. Dacă algoritmul
crede că meriți, o să mai găsești câte un cufăr
cu galbeni aruncat pe câmpul de luptă. Prima
unitate, proprie sau inamică, care trece peste
el, îl ia. Să fii sănătos!
Kings Bounty ne arată că e RPG încă
din primele minute de joc când ești rugat

să îți alegi clasa. Viking sau brută mare cu
toporișcă, Soothsayer sau magul cu studii superioare la Hogwarts și Skald sau corcitură
dintre cele două clase deja amintite.
Nu ai restricții când vine vorba de talentele
pe care poți să le pui. Joacă viking cu puncte
multe în Runic Magic. Se poate, dar nu te ajută
mai cu nimic. Mai găsești câteva bonusuri în
care merită să investești dar, de regulă, nu
m-am abătut de la talentele principale.
Bate un undead, du-te la castel, ia trupe,
mai bate un undead, și continuă tot așa până
Odin vine să te ia în Valhalla. Aceasta este cea
mai mare problemă a jocului: multă repetivitate, ritm și monotonie.
Soundtrack-ul de început e bun. Muzică
tipică pentru vikingi, care merită ascultată.
De fapt, hai să ascultam o parte!
V-am zis eu ca merită! King’s Bounty: Warrior in the North îți aduce vikingi blonzi, undead care speră la o vacanță în nord și multă
repetitivitate. Dacă v-a placut seria, o găsiți
pe Steam la 28 de Euro.
Dar cum zicea Saga lui Nial: „Nothing ventured, nothing gained.”
Cosmin Silaghi

Ce mai e nou prin IT
Noutățile în materie de gadgeturi au fost anunțate la Consumer
Electronics Show (CES) care s-a ținut
între 8 și 11 ianuarie, anul acesta,
în Las Vegas. Deoarece a trecut
ceva timp de atunci și ne apropiem
de data când le vom putem vedea
pe piață, mai jos veți găsi câteva
date generale despre acestea.

I

ată nominalizările: În primul sfert
al anului vom putea face cunoștință
cu Steam Box de la Xi3 și Razer
Edge, iar Project Shield, de la Nvidia,
va ieși cândva în al 2-lea sfert.
Project Shield va avea forma
similară unui controller
de X-Box căruia îi este
atașat un ecran tactil de
5 inchi (720p). Este dotat cu noul procesor de

la Nvidia, numit Tegra
4 și rulează sistemul
de operare Android.
Aspectul principal cu
care se laudă producătorii este faptul că poți
să te joci jocuri de pe
PC folosind acest device (prin stream), dar
de acest lucru se vor putea bucura numai persoanele care au
un computer cu placă video Nvidia Kepler. Prețul nu a fost
anunțat la conferință, dar luând în calcul toate caracteristicile lui Project Shield, aș putea spune că va fi undeva în jur
de 500 de dolari.
Steam Box este un mini-PC modular, adică poți să îi schimbi
componentele interne, care vine în mai multe variante, cel de
bază fiind denumit X7A. Acesta are un procesor Quad-Core
cu grafică integrată, 4 sau 8 GB RAM, SSD și multe porturi
externe pentru atașamente (USB, HDMI, audio etc.). Prețul
lui este de 1000 de dolari.
Razer Edge se prezintă în două forme, ambele având aspectul unei tablete, cu ecran tactil de 10.1 inchi, care rulează
Windows 8. Varianta mai puțin performantă va avea un procesor i5, placă grafică Nvidia GT640M LE, 4 GB RAM și un
SSD de 64 GB, acesta va costa 999 de dolari. Razer Edge Pro

este îmbunătățit cu un i7, 8 GB RAM și 128 sau 256 GB SSD
și are prețul de 1299 de dolari. Dar, pentru o experiență satisfăcătoare, cumpărătorul trebuie să mai scoată din buzunar
ceva bani pentru produse opționale, cum ar fi: 249 de dolari
pentru un controller (o sumă exagerată, dacă luăm în calcul
că niciun controller existent pe piață nu depășește 200 de
dolari), 99 de dolari pentru un docking station și 69 pentru
un dispozitiv care dublează viața bateriei.
Beneficiul acestor gadget-uri nu este performanța lor în
sine, ci faptul că se creează un prag către o nouă eră tehnologică, peste care vor trece și alți producători în viitor, aceasta
ducând la nenumărate alte dispozitive revoluționare. Dacă
acum un deceniu ni se părea uimitor să jucăm Snake pe un
Nokia 3310, în viitorul apropiat vom putea juca jocuri 3D în
timpul unei călătorii cu trenul.
Cosmin-Rareș Chitilă
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7 arte la Conti

Polus Wedding Days

Î

de ore dedicate celor 7 arte. Așa
începe lungul weekend de după
Ziua Îndrăgostiților la Hotelul
organizatorilor. „77 H’Art Filling” este un
maraton de muzică, pictură, video/foto, dans,
teatru, artizanat și dialog, urmate de diferite
workshopuri sau petreceri. „Efectul potențial
al acestui festival este punerea în lumină a
unui spațiu care se cere revalorificat. Se va
crea o platformă în care „muzica din suflet”
sau atmosfera care-ți „umple inima” să nu
rămână niște termeni luați în derâdere de
emanciparea accelerată la care este supusă
recent expresia artistică”, au precizat organizatorii.

n perioada 15-17 februarie va avea loc prima
ediție a Polus Wedding Days. La acest eveniment se vor reuni companii specializate
în organizarea de nunți și evenimente festive.
Târgul este adresat viitorilor miri cărora li se
vor prezenta cele mai noi tendințe în domeniu.
Polus Center anunță că în cadrul acestui

târg vor avea loc programe artistice, concursuri
cu premii și multe alte surprize. Evenimentul
este organizat de agenția de publicitate Publisys în colaborare cu centrul comercial Polus
Center Cluj.
Ioana Gale

Dan Perța

Târg rock în Gambrinus Pub

„U” şi Steaua pe
Cluj Arena

P

asionații de muzică rock au ocazia
de a-și lărgi colecțiile de CD-uri și
tricouri la Trock, un eveniment care
adună comercianți de articole rock din
toată țara. Târgul va avea loc duminică,
17 februarie, începând cu ora 12 în Gambrinus Pub. În cadrul acesuia va avea loc

R
și lansarea oficială a albumului Exhort To
Obliterate al trupei clujene Decease. Evenimentul va fi continuat de la ora 19,00 cu
cinci concerte metalice: Morbid Carnage
(Ungaria), Ablazer (Finlanda), Good Morning Beautiful (Finlanda), Anomaly (ClujNapoca) și Sinfold (Cluj-Napoca).

eturul campionatului începe în 23 februarie,
când Universitatea Cluj va întâlni Steaua
București pe teren propriu. Meciul a fost
reprogramat după ce, la mijlocul lunii decembrie,
campionatul a fost suspendat din cauza iernii, în
urma cererii majorității cluburilor.
Steaua conduce clasamentul Ligii I, cu 47 de
puncte, în timp ce Șepcile roșii se află pe ultimele
poziții ale clasamentului, cu doar 17 puncte.
Laurențiu Ioan Anca

Instagramologie
pentru toți!

Antonia aduce cuplurile
împreună de Ziua
Îndrăgostiților

Publicația STUDENTIMES este editată de
studenți de la Universitatea Babeș-Bolyai,
participanți la Proiectul VEHMED.

D

e Valentine’s Day, Antonia va urca pe scena amenajată
în food court-ul din incinta Polus Center. Pe lângă concertul cunoscutei artiste, pe 14 februarie, cuplurile au
ocazia de a se căsători în stil Las Vegas pentru doar o zi, într-o
replică a unei capele din celebrul oraș american.

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
Titlul proiectului: „VEHMED – Vehicule media
pentru formarea abilităților practice, televiziuni
și ziare operate de studenți pentru studenți“
Editor:„AUR – Asociația Națională a
Specialiștilor în Resurse Umane“

C

el de-al doilea atelier de Instagramology va avea loc pe
16 februarie la Casa Tiff. Dacă la primul workshop s-a
povestit despre bazele celebrei aplicații ce îmbină pozatul cu socialul, și folosirea acesteia ca strategie de marketing,
la cel cu numărul doi, discuțiile vor avea ca temă conținutul
vizual digital. Evenimentul va consta și dintr-o parte practică
unde participanții vor învăța tainele fotografiei cu telefonul sau
tableta. Înscrierea se poate face printr-un e-mail la contact@
instagramology.ro.
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