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Arta pantofarului

Rocker: nimic nou
pe frontul românesc

La intersecția dintre droguri, rock și o
familie total disfuncționată se află Rocker,
cea mai nouă peliculă românescă, în regia lui Marian Crișan. Noi l-am văzut, iar
părerile sunt împărțite. ➥ PAGINA 10

FOTO: Călin Tudor Crețu

Omul care va
rebrandui Clujul

În Piața Muzeului, în
spatele unui grilaj ruginit
se află unul dintre ultimele
ateliere de reparat pantofi.
Ioan Mureșan, împreună
cu doamna Crucița și
domnul Vasile sunt

Dacă aș fi
pentru o zi
președinte...

➥ PAGINa 4

EDITORIAL

păstrătorii unui meșteșug
pe cale de dispariție. Cu
toate acestea, nu duc
lipsă de clienți. Zilnic trec
pragul atelierului zeci de
oameni, dintre care ei se
laudă cel mai tare cu Florin

Piersic. Atelierul e mic
și înghesuit, dar poartă
farmecul unui loc rupt
de timp, în care tradiția
e cea dintâi unealtă.
➥ PAGINA 7

Filmarea
unui atac
epileptic

➥ PAGINA 3

Publicitar, jurnalist, ONG-ist, dar poate cel
mai important, profesor: Kadar Mogor ne
povestește cum s-a îndrăgostit de cariera
de profesor, cum a schimbat fața mai multor orașe și ce înțelege el prin brand-uirea
Clujului. ➥ PAGINA 5

Din oraș
Fie că vrei să știi ce se
întâmplă la Filarmonică
sau în Polus, la cinematografe sau vrei să te
joci boardgames cu prietenii, află unde, când
și cum de în pagina 12

Floricele pe câmpii

Schimbările climatice reprezintă de ceva timp am scăpat de problema asta (încălzire globală
punctul de pornire pentru multe articole publica- sau nu), așa că nu mai putem asocia primăvara
te în presă. Se exploatează frigul, căldura, lipsa cu fleoșcăraia de afară.
căldurii, lipsa ploii, abundența ninsorii, până se
Să ne gândim, ce mai este? Mărțișoare, chestii
ajunge la ghiocei. Ghioceii sunt drăguți. Și păsă- inutile, f lori, alte f lori, și mai multe f lori care
rile care se întorc din țările calde sunt destul de mor în vaze prin toată casa... atenție din partea
exploatabile, reprezintă o schimbare frumoasă bărbaților și așa mai departe. Am uitat ceva?
de la toate ciorile care înnegresc cerul în fiecare Da, alergiile. Strănuturi și batistuțe. Și gripa,
seară.
răceala și momentul acela în care te gândești
Înainte mai era problema cu topitul zăpezii „pot lua scurta și teneșii”. Nu, nu poți lua încă
și transformarea oricărei străzi în orezărie, dar scurta și teneșii.

Era mometul acela penibil în clasa a patra
când trebuia să scriem o compunere despre
toamnă. Partea bună era că o puteam recicla
în momentul în care o făceam pe cea despre
primăvară.
Dacă toamna pleacă păsările în țările calde,
primăvara se întorc păsările din țările calde,
toamna moare natura, primăvara – învie, și așa
mai departe. Simplu și eficient!
Flavia Ţăran
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În filosofia contemporană se consideră
că prezența celuilalt este vitală
pentru formarea unui comportament
responsabil și a unei conștiințe de
sine. Această cunoaștere de sine prin
prezența celuilalt ne ajută să reflectăm
asupra propriilor gânduri și afecte.
Omul, ca persoană, are o identitate
morală și se poate raporta prin rațiune
și afectivitate la celălalt. Cadrul în care
învățăm să relaționăm este familia.
Totodată, familia este cel mai important
factor în formarea personalității unui
copil. Părinții trebuie să fie conștienți
că ceea ce devine copilul este oglinda
educației pe care ei au fost capabili,
sau nu, să o ofere. Copilăria poate fi
locul unde se naște trauma care își lasă
amprenta asupra individului și care-i
urmărește, mai apoi, viața de adult.
Interacțiunea cu semenii este întotdeauna însoțită de reacții
afective. Relațiile cu persoanele apropiate generează sentimente. Nu de puține ori aceste sentimente față de cei mai apropiați
se transformă în resentimente. Faptul că ne raportăm la o altă
persoană nu este de fiecare dată un lucru benefic pentru noi.
Dacă rezultatul comparației este în defavoarea noastră, vom

fi tentați să apelăm la invidie. Invidia este de fapt dorința de
a te apropia de cel care a reușit.
Să ne întrebăm dacă nu cumva societatea concurențială în
care trăim încurajează invidia. Concurența obligă mereu la
comparare, iar compararea continuă duce la invidie. Această
barieră, invidia, nu permite conviețuirea în termeni de libertate și armonie. Libertatea, însă, nu trebuie identificată după
bunul plac; vom accepta forța dreptului și nu dreptul forței.
Libertatea poate să funcționeze doar între indivizi egali, în
afara constrângerilor.
Consider necesar să amintim că există și aspecte pozitive
când vine vorba de invidie. Heraclit susținea că toți cetățenii
din Efes ar trebui spânzurați, pentru că spuneau „Printre
noi, nimeni să nu se bucure de întâietate”. Același lucru este
valabil și pentru democrația modernă. Aristotel credea că
democrația este o potențială sursă a nemulțumirii, a tulburării. Conform unei teorii idealiste, „democrația este cea mai
bună formă de guvernământ”.
Filozoful și logicianul Bertrand Russell remarca într-una
din cărțile sale că singurul leac pentru invidie este fericirea.
Ca și entități „pasibile” de rațiune, trebuie să căutăm la rădăcinile moralei proprii ce înseamnă fericirea pentru noi.
Este necesară conștientizarea problemei și încercarea de a
disciplina mintea, în sensul de a nu te lăsa pradă gândurilor
fără rost. O pârghie de control asupra acestei probleme este
îmbunătățirea continuă a stimei de sine. „Oricine vrea să
sporească fericirea umană trebuie neapărat să se preocupe
de sporirea admirației față de sine și se diminuarea invidiei
față de alții”.
Nu este greșit să ai o părere bună despre tine. Este mai bine
să crezi că ești un om frumos și valoros în felul tău decât să te
consideri cel mai nefericit și obscur individ de pe pământ. În
momentele în care stima de sine scade, tentația de regăsire
te împinge să le găsești și altora defecte. Toate lucrurile rele
se leagă între ele și oricare poate fi cauza celuilalt. Oboseala
este un factor al apariției invidiei. În momentul în care omul
își dă seama că nu reușește să țină pasul cu toate lucrurile

Ilustraţie: Cătălina Ciolan

Invidia și ce ne face ea

pe care le are de făcut, simte o nemulțumire generală care
se va transforma în invidie față de cei care au o muncă mai
puțin solicitantă. Bertrand Russell mai spune că „unul din
modurile prin care se poate diminua invidia este reducerea
oboselii, încercând să ne potrivim viața la cerințele instinctuale ale organismului”.
Invidia este un sentiment care trăiește în noi în mod natural. Prin prisma acestui fapt suntem mai degrabă predispuși
la ură decât la prietenie. Socrate consideră că esența omului
este nedreptatea și că nimeni nu este drept de bunăvoie, ci
doar silit. Persoanele invidioase sunt mereu nemulțumite
de propriile realizări și sunt tentate să râvnească la bunul
aproapelui lor.
Un rol important îl au în zilele noastre mijloacele de comunicare în masă care ne dau prilejul de a ne crea modele
pe care să le urmăm sau personaje pe care să le invidiem.
Omul trebuie să depășească această stare de neliniște prin
adunarea de plăceri care-i aduc un plus de stimă propriei
persoane. Când spun plăceri aș dori ca fiecare să fie în stare
să facă distincția dintre plăcerile înalte și plăcerile frivole.
Dintre toate caracteristicile firii umane obișnuite, invidia
este cea mai regretabilă. Nu numai că persoana invidioasă
urmărește să pricinuiască un rău celui pe care îl invidiază,
ci își face rău propriei persoane alimentându-se cu tot felul
de neliniști.
Ioana Gale

Ilustraţie: Cătălina Ciolan

Valentine’s Day sau Dragobete?

Ce ne mai place nouă
românilor să ne luăm
dupa americani! Da,
mă refer la sărbătorile
preluate, cum ar fi
Halloween sau Valentine’s
Day. Oare țara asta
chiar nu are nevoie de
altceva în afară de niște
sărbatori împrumutate?
Luna aceasta a fost Valentine’s Day, toată lumea agitată, preocupată de același
lucru, persoana iubită. Da, e frumos să
iubești și e important să prețuiesti oamenii dragi ție, dar e oare nevoie de-o

anumită zi pentru asta? Nu mai bine
iubești tot timpul și faci cadouri ori de
câte ori simți asta? Dar, dacă totuși ne
dorim o astfel de zi specială, de ce aceasta nu poate fi sărbătoarea Dragobetelui,
una a noastră?
Făcând un sondaj printre amicii
mei, întrebându-i dacă știu în ce dată se
sărbătorește Dragobetele, am constatat
același lucru pe care l-aș constata și dacă
aș adresa această întrebare românilor
în general: aproape nimeni nu știe data
în care se sărbătorește Dragobetele, în
schimb sunt foarte informați despre
data de 14 februarie, Valentine’s Day.
Și totuși ce frumos sună Dragobete! Îți
dai imediat seama că acest cuvânt vine
de la dragoste, iubire, dăruire. Cu ocazia
acestei sărbători se rostește zicala „Dragobetele sărută fetele”, sărutul devenind
astfel simbol al sărbătorii, fiind de altfel
și simbolul dragostei. De ce altceva mai
avem nevoie? E cuvânt românesc și e
sărbătoarea noastră, pe care ar trebui
să ne-o însușim.
Cu toate acestea, când vezi că toată
lumea face ceva de Valentine’s Day, parcă
te simți vinovat și responsabil de faptul
că și tu trebuie să acorzi atenție acestei
sărbători. Se cam practică la noi lucrul
acesta și, pe bună dreptate, în perioada
zilei îndrăgostiților, când toată lumea
vorbește despre același lucru, vrei nu
vrei, devii informat. Deschizi televizorul
și vezi știri despre cel mai frumos cadou
de Valentine’s Day; deschizi radioul și
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ai concursuri pentru îndragostiți, cu
premii romantice; mergi pe stradă, inimioare și balonașe în formă de inimioară. Cum să nu te facă lucrurile acestea
măcar să te gândești la ce ai putea face
de Valentine’s Day?
Sunt curioasă dacă o să ne plictisim
vreodată să ne luăm după alții. Probabil
nu, cu toate că ar trebui să ne definim și
noi identitatea națională. Oare, la anul,
dintr-odată vom sărbători și Thanksgiving? Împrumuturile acestea înseamna
într-un sens sau altul dezvoltare? Cred
că nu.
Ana-Maria Gulin
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Tipologii de „sacouri vișinii”
Poate oricine să zică ce vrea, dar viața
de portar în cel mai mare complex
sudențesc, Hasdeu, nu e tocmai
ușoară. Acest lucru a fost confirmat
în repetate rânduri de numeroasele
povești ale celor în cauză, domnii
portari din cămine. Personal am întâlnit
câteva tipuri de portari, toți având
însă ceva în comun: sacoul vișiniu.
Portarul gentleman:
Te salută de câte ori intri sau ieși pe ușa căminului, acesta
este nespus de respectuos și binevoitor, așa că te salută din
nou, și din nou, și din nou, chiar dacă tu ai plecat doar cinci
minute până la magazin.
Portarul somnoros:
Viața de portar e grea, lucru care nu poate fi contrazis de
nimeni, așa că îi înțelegem pe cei care mai trag câte un pui
de somn din când în când, desigur iepurește.
Portarul orb:
Acesta nu vede băieții care se strecoară după ora 23:00 în
incita căminului, sau cei care nu părăsesc camerele drăguțelor
lor. Poate pur și simplu nu vede cât e ceasul.

Portarul comunist și/sau naționalist:
Acesta este mereu la datorie, legitimația la control, buletinul trebuie predat, ora 22:30 nu e 23:00, clar? Și să nu uităm
de cocarda românească din piept, purtată zi și noapte când
e de serviciu.
Portarul sociabil:
Știm de la marele Einstein că timpul este ceva relativ, iar
pentru portarii sociabili este sigur foarte dilata. Ei nu înțeleg
graba, nu pricep întârzierea și nu te lasă să pleci până nu auzi
din nou povestea de săptămâna trecută.
Portarul șarmant:
Flerul și limbuția domnilor în cauză este faimoasă în rândul studentelor, care își fac timp pentru o scurtă poveste cu
sărmanul domn portar.
Portarul plângăreț:
E mereu nemulțumit de ,dările către stat, de salariile bugetarilor, de cei aflați la putere, de slujba grea pe care o are,
de faptul că trebuie să stea și nu poate să doarmă și de multe
alte lucruri extrem de greu de suportat.
Fie portarul cum o fi, fără el nu poți trăi! Cel puțin nu în Hasdeu,
unde se întâmplă tot felul de lucruri ciudate. Nu contează în ce
categorie se încadrează, domnul portar e oricând gata să intervină în caz de forță majoră, lucru care ne oferă siguranță și liniște.
Roxana Miron
Ilustrație: Cătălina Ciolan

HARLEM SHAKE: mimarea unui atac epileptic
Gangnam style este acum
de domeniul trecutului!
De la atleți subacvatici,
la adolescenți în camere
de apartament și localuri,
până la armata norvegiană,
cu toții au adăugat câte
ceva la noul fenomen ce
domina (nu se știe de
ce) din ce în ce mai mult
internetul:Harlem Shake.
Firește că România nu este o excepție:
Cluj-Napoca, Constanța, Brasov, Oradea și
București sunt doar câteva dintre orașele
care au fost și ele cuprinse de nebunia acestei
mișcări ridicole. Sute de oameni s-au adunat
în locuri publice pentru a se dezlănțui pe
ritmuri excentrice și pentru a concura cu videoclipurile care continuă să apară pe bandă
rulantă.
Harlem what?
Harlem Shake nu este hip-hop. Este de fapt
titlul unei melodii care aparține producătorului american Baauer, apărută în anul 2012.
Melodia nu a avut un succes imediat, dar în
momentul în care a ajuns soundtrack-ul a mii
de meme-uri s-a transformat într-un hit.
Fiecare video începe la fel: o singură
persoană care se contorsionează pe un ritm
aparent monoton de unul singur sau înconjurat de persoane care nu îi dau importanță.
Apoi, pe cadrul neschimbat apar alte perso-

naje, , linia melodică devine alertă și toată
lumea dansează frenetic pe un ritm bizar,
declanșând astfel un set de emoții contradictorii în rândul celor care vizionează.
Evoluție
Website-ul TechCrunch a analizat îndeaproape acest fenomen, folosindu-se de
Google Trends pentru a descrie procesul
prin care Harlem Shake a devenit cel mai
nou trend de pe internet. Totul începe cu
un video al comediantului DizastaMusic
care conține mai multe schițe comedice, una
dintre acestea fiind și primul clip Harlem
Shake. Pe 2 februarie, segmentul este postat
în calitate de filmuleț de sine statator pe
YouTube, ca în decurs de patru zile acesta
să devină viral și să inspire mii de remixuri.
Pe 11 februarie, dansul intră în conștiința
majoritații, numărul de căutări pe Google
dublându-se în fiecare zi. Pe 14 februarie,
la aproape 2 săptămâni după primul val,
Harlem Shake este deja un subiect despre
care se scrie în mai toată media zilnic. În
ciuda gurilor rele, declinul acestui fenomen
întârzie să apară, YouTube estimând că în
jur de 4000 de noi Harlem Shake-uri sunt
publicate pe site zi de zi.
Opinii împărțite
Cum ziceam mai devreme, nu toți au aceeași
părere despre fenomen. Pe de o parte, foarte
mulți tineri, mai ales din rândul utilizatorilor
frecvenți ai site-urilor reddit sau 9gag, au
îmbrățisat acest fenomen și participă activ
la răspândirea acestuia, consumând videoclipurile, dându-le share pe mediile sociale și
participând la noi filmări. În schimb, exista
și un grup destul de numeros care susține ca
Harlem Shake este o prostie, argumentând

că acest nou meme este vulgar, stupid sau că
pur și simplu nu are niciun sens. Iar, în mod
evident, aceste două puncte de vedere opuse
au dus la certuri pe internet. În secțiunile de
comentarii ale anumitor videoclipuri este o
adevărată cocină, utilizatorii cu opinii contrare aruncând unii în ceilalți cu tot felul
de înjurături. Fanii sunt catalogați că fiind
idioți, iar haterilor li se spune că sunt ursuzi
și incapabili de a aprecia lucruri nou-apărute.
Dar, în final, asemenea certuri au loc pe ma-

rea majoritate a subiectelor de discuție contemporane. După cum se spune și în Marea
Britanie, „one man’s trash is another man’s
treasure!”. Indiferent de temă, întodeauna
vor există puncte de vedere diferite. Așadar,
love it or hate it, toate semnele indică faptul
că fenomenul Harlem Shake nu va disparea.
În concluzie, puteți ori să va bucurați de acest
lucru, ori să vă supărați.
Flavia Dima și Cătălina Ciolan
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DeZbatere
Ce-ai face daca ai fi preşedinte
pentru o zi?
A

fi președinte pentru o zi reprezintă o problematică
ce mă bântuie încă din copilărie. Dezamăgită fiind
după ce am realizat că visul meu de a deveni un
pirat intergalactic cel mai probabil nu se va realiza vreodată, am pornit în căutarea unei noi meserii oarecum la
fel de promițătoare pentru un viitor strălucit. Titlul de
președinte mi s-a părut cel mai potrivit pentru personalitatea mea. Mi-am imaginat zile întregi cum m-aș comporta
în cazul în care aș deține această putere și mărturiesc,
acum că dețin un anumit grad de maturitate, că m-aș
fi asemănat mult cu marii dictatori ai lumii. Nu că aș fi
comis genocid, dar aș fi fost extrem de absurdă în decizii
încăt să fie suficient ca poporul să se revolte și să ceară
executarea mea de Crăciun.
Cătălina Mătăsaru

D

acă aș fi pentru o zi președinte mi-aș folosi popularitatea pentru a explica populației că nu există
un „conf lict inter-etnic”, că este de fapt un conf lict
virtual inventat de elitele politice ce caută să obțină mai
multe puncte politice. I-aș descalifica pe toți politicienii
ce susțin acest conf lict, atât pe cei din Romania cât și din
Ungaria. Aș încerca să aplanez conf lictul și m-aș axa pe
problemele „reale”.
Călin Crețu

D

acă aș fi pentru o zi președinte aș lupta pentru o
societate mai unită. Consider că un președinte ar
trebui să se gândească mai concret la problemele
oamenilor. Din păcate, politica de astăzi constrânge mult
atribuțiile președintelui. În România se observă o diferență
majoră între ceea ce dorește cetățeanul și ceea ce promovează politica românească, iar președintele ar trebui
să medieze acest lucru, atribuție inclusă în Constituția
României. Apariția la televizor ar trebui să fie una în care
să se comunice fapte în favoarea dezvoltării societății, și
nu în scop de promovare al propriului mandat.
Mădălina Hodorog

A

ș încerca să mă feresc de orice în acea zi ca să nu
fiu asasinată, cu toate că dacă aceasta mi-ar fi
soarta nu aș putea să o opresc. Da, știu, nu suntem
în America, dar sunt și la noi multe motive pentru care
președintele să fie asasinat, iar poate cineva mai curajos
ar încerca să facă lucrul acesta. Dacă aș avea mai mult de
o zi acest privilegiu, aș încerca să ajut cu adevarat oamenii
și m-aș trezi în fiecare dimineață cu dragoste și dăruire
pentru poporul meu. Dar, pentru că într-o singură zi nu
poți face toate aceste lucruri, ar trebui să fac ceva care să
aibă impact și să rămână valabil mult timp, poate chiar
pentru totdeauna. Nu știu exact ce, dar cu siguranță acel
lucru ar trebui să implice oameni simpli cu povești extraordinare care ar deschide ochii tuturor.
Ana-Maria Gulin

A

fi președinte pentru o zi e un fel de a zice „ce ai face
dacă ai avea putere deplină asupra scumpei noastre
națiuni”. Bine înțeles că fiind președinte pentru o
zi nu doar că nu ți-ar ajunge timpul pentru a face ceva,
dar nici n-ai avea nici una dintre atribuțiile sau puterile
care ai vrea sau crede că le ai.
Așadar, dacă aș fi acel președinte care ar avea puterea
de a face absolut orice, atunci aș avea câteva lucruri ce
le-aș impune de acum pentru totdeauna.
În primul rând, presă trebuie mult mai bine reglementată. Jurnaliștii ar trebui mai bine protejați atunci când
sunt suprimați de către conducerea instituțiilor de presă,
iar liderii acestor instituții cât și orice alt jurnalist nu ar

trebui să poată face parte din vreun partid politic sau să
activeze în orice fel în politică.
O altă măsură importantă ar fi reducerea costului pentru Armată Română drastic. În prezent nevoia pentru o
forță armată este foarte mică, iar armată ar trebui să ne
fie ultima grijă când bunăstarea țării e demult ignorată.
Nu mai trăim în Evul Mediu.
Nu în ultimul rând, aș schimba sistemul de învățământ
drastic, dar în mod treptat. Roata nu trebuie reinventată!
Pearson a efectuat un studiu în 2012 care punea pe primele
locuri țările cu cel mai bun sistem de educație din lume:
Finlanda și Coreea de Sud. Am face bine să învățam ceva
de la ei și să implementăm și la noi.
Adrian Vasian

M

ă-ndoiesc că aș putea face vreo schimbare majoră
dacă aș fi președinte doar pentru o zi. Însă probabil aș semna câteva acte în calitate de președinte,
numai pentru a rămâne ceva în arhive. În rest, aș profita
de toate extravaganțele pe care un președinte și le poate
permite. Aș merge cu mașina oficială însoțită de escorta
prezidențială, m-aș întâlni cu oameni importanți, aș merge
la vreo inaugurare de școală, spital, sau ceva asemănător.
Apoi m-aș duce la una din reședințele prezidențiale, unde
aș lua parte la o cină cu mâncăruri care mai de care. Toate
astea pentru ca mai apoi să mă pot odihni, în pace, în
patul prezidențial.
Ionuț Hușanu

P

roblema principală în România este faptul că nu
se respectă ierarhia legală. Am avut neplăcerea să
inspectez, de exemplu, un lanț de magazine care
nici măcar drepturile omului nu le respectă. Angajații nu
au voie cu telefoane în buzunar, sunt percheziționați și
concediați fară motiv. Locuri din acestea sunt peste tot.
Acestea fiind spuse, doresc să amintesc că reglementarea
legală se face utilizând corect sistemul de separare a pute-

rilor în stat. Mai mult decât atât, trebuie să tratăm legile
Uniunii Europene cu mai mult respect. În concluzie, în
24 de ore aș bate din ușă în ușă la ministere, Parlament și
Curtea Constituțională și le-aș trânti un teanc de legi pe
birou, amintindu-le că nerespectarea lor trage dupa sine
acuzația penală de corupție.
Cosmin-Rareș Chitilă

N

u mi se pare că a fi președinte în Romania m-ar ajuta
să îmi îndeplinesc cele mai ascunse vise. Indiferent
dacă vreau pace mondială sau prăjituri gratis în fiecare stație de autobus din Romania, nu se poate.
Umila noastră tara nu are atât de multă influență politică
sau armată când vine vorba să ne împunem în fața Europei și
în nici un caz în fața plenului ONU. Dar dacă aș avea acestă
putere, m-aș apropia economic de China și toate statele asiatice. Aș încuraja poporul român să se orienteze spre aceste ţări
pentru că istoria modernă de arată că acolo este Samsara-ul
tehnologic și economic.
Și, să nu uităm de prăjiturile gratis care sunt dispus să le
inlocuiesc cu prăjuturi cu răvaș.
Cosmin Silaghi

O

zi din viața mea ca și președinte... o premiză interesantă. Primul punct dintr-o agendă lungă ar fi să mă
trezesc cât mai tâziu, și să servesc micul dejun de pe
spatele unor subalterni (a se interpreta cât se poate de literal),
dornici de o avansare onestă pe scara politicii românești.
Apoi ar urma un salut către popor, prin sate de țărani, să
vadă cine-i șeful, că doar sunt președinte pentru o singură
zi. Restul zilei l-aș petrece ca și predecesorii mei, făcând un
mare absolut nimic.
Dacă aș avea o zi ca și președinte, aș alege ca ziua respectivă
să fie ziua de salariu. La urma urmei sunt puține locuri de
muncă în care pensionarea după o zi are relevanță din punct
de vedere financiar.
Andra Brudan

Între patru ochi
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De vorbă cu… lector univ. dr. Kadar Mogor
Kadar Magor este lector universitar
la departamentul de Comunicare
și Relații Publice, la Facultatea de
Științe Politice, Administrative și ale
Comunicării din cadrul Universității
„Babeș-Bolyai”. Fiind interesat de
mai multe domenii de studiu, acesta a
ales în cele din urmă comunicarea, iar
în prezent predă studenților folosind
metode interactive și dinamice,
încercând să aducă o schimbare și
să inoveze sistemul de învățământ.
.Știu că sunteți implicat și ați fost de-a lungul timpului
implicat în mai multe domenii. De ce ați ales cariera de
profesor?
A fi profesor a fost întotdeauna o tentație. Nu pot spune că
de mic, dar din adolescență eram într-adevăr atras de acest
domeniu. Mai întâi m-am făcut trainer, parcă în clasa terminală din liceu când am început să lucrez ca și formator și după
niște ani m-am orientat către universitate și așa am început
cu doctoratul, cu predatul și, până la urmă, de vreo zece ani
am rămas în sistem.
Cum ați ales domeniul comunicării și nu oricare altul?
Întrebare potrivită, pentru că am avut tangențe cu informatica, medicina, horticultua și cu multe alte domenii,
dar până la urmă m-am stabilit pe marketing și științele
politice și a venit de la sine, să zic așa. Am făcut foarte multe
training-uri în domeniul comunicării, am lucrat cu ONG-uri
internaționale, în țară cu Liga Pro Europa, iar în străinătate
cu Parlamentul Internațional de Tineret. Am avut proiecte
în acest domeniu și am zis hai să facem ceva mai ca lumea
și mai profund.
În legătură cu stagiile de pregătire pe care le-ați urmat
în străinatate: ce diferențe ați observat între învățământul
din strainatate și cel din Romania?
Alte țări, alte sisteme, evident! Am avut stagii, de exemplu
în Danemarca, unde curricula se face după student. Evident,
au un alt sistem de învățământ, alte modele, ceea ce la noi cred
ca ar fi imposibil de pus în practică. Ce mi-a placut mai multe
au fost domeniile care sunt legate și de practică.
Care credeți că sunt cele mai eficiente metode de predare?
Eu prefer metodele interactive, când feedback-ul este pe
moment, când procesul de înțelegere și de formare se poate
urmări de aproape și se vede că ai ajuns de la punctul A la
punctul B. Nu sunt adeptul prezentărilor mari, nici nu am
cursuri de amfiteatru unde ai 200 de studenți, din care dacă
lipsesc 20 nici nu îi observi, și susții un curs la un nivel mediu,
care poate e potrivit pentru unii, dar alții pricep mai greu sau,
din contră, sunt mult înainte și li se pare plictisitor.
Cum s-au modificat aceste metode de predare de-a lungul anilor, având în vedere că fiecare generație e diferită?
Cum ați adaptat stilul de a preda?
În învățământ totul se schimbă: generațiile, sistemul
și, implicit, și profesorul. Am avut o încercare pe care am
menținut-o de-a lungul anilor: aceea de a introduce metode
din învățământul non-formal în cel formal. Asta înseamnă
că, lucrând mai întâi în domeniul training-urilor și făcând
formare pe grupe mici, fie în țară, fie in străinatate, am luat
metodele care sunt folosite acolo și care mi s-au părut eficiente și am încercat să le încorporez în curricula școlară. Fie
că e vorba de tehnici, sau de metode, mi se pare că sunt unele
care își găsesc locul în învățământul nostru. De exemplu,
când făceam eu facultatea, studiile de caz erau foarte rare,
însă acum, din fericire, sunt destul de frecvente. Dar studiile

de caz corect folosite, care te pun să gândești, să contribui
cu ceva, iar în acest mod să înțelegi, un fel de „learning by
doing” încă lipsesc. Așa că, am încercat să introducem câteva astfel de metode în curriculă, în învățământul formal
și să le adaptăm.
Ne puteți da exemplu vreun proiect de succes desfășurat
împreună cu studenții?
Unul din proiectele care a avut un mare succes este cel de
branding Cluj. Am făcut un proiect cu trei grupe, fiind implicați
cam 20-22 de studenți pentru analiză de situație, de strângere
de informație, de concepere a planului de branding, până la
chestii foarte punctuale și foarte practice. Acest proiect a fost
prezentat și la Primărie, au avut loc și dezbateri publice pe
baza acestuia și a fost aliniat altor proiecte care vizau tot branding Cluj. Foarte multe agenții au aplicat, însă, până la urmă,
proiectul realizat de studenți a fost cel mai bine pus la punct.
În legătură cu proiectele dumnevoastră, lucrați la ceva
în momentul de faț ă?
Problema mea este că lucrez mereu la mai multe proiecte. Ar fi ideal să mă apuc de un proiect și când îl termin să
mă apuc de altul, dar cum am zis, și life-wide learning-ul
dar și procesul de branding implică întotdeauna mai multe
domenii. În domeniul branding-ului, mă ocup de branding
de oraș și de firmă. Am și o firmă a cărei imagine o creăm
acum, asta însemnând de un an încoace, plus încă trei ani,
cât va mai dura acest proces. Ne ocupăm acum de Târgu
Secuiesc și așteptăm să reintrăm cu brandingul din ClujNapoca, care conform speranțelor noastre va reîncepe
din această toamnă. Ne pregtim pentru 2015 când va fi
Capitală Europeană a Tineretului, apoi pentru 2020 când
sperăm că va lua titlul de Capitală Culturală Europeană,
așa că proiectele de branding sunt în permanență pornite
și manage-uite, însă câteodată mai intensiv, câteodată cu
o intensitate mai redusă.
În ce constă de fapt procesul de brand-uire a unui oraș?
Sunt foarte multe aspecte de luat în considerare. Brandingul de fapt încearcă, sau are scopul, de a asigura o poziție unică

orașului. Atunci când zic o valoare sau când pronunț numele
orașului, grupul țintă să știe exact la ce mă refer. Și când zic ClujNapoca atunci ar trebui să fie pe harta mentală a europenilor sau
cel puțin a celor din Europa de Est. Acest lucru în momentul de
față nu se întâmplă. Când vorbesc despre orașul Cluj-Napoca,
ar fi bine să se știe că este în România, să știe că este centrul sau
capitala Transilvaniei, cum am dori noi să promovăm Clujul. Mai
are un alt substrat: cetățenii clujului ar trebui să aibă o identitate
de clujean, să fie mândri de asta, să poată defini ce înseamnă
acel feeling de Cluj, pe care îl știm cu toții, mai ales cei care au
fost studenți aici, și revin foarte des în oraș, susținând că acel
sentiment de apartenență este ceva specific. Am vrea ca cei care
stau aici să se simtă bine, să se simtă acasă în Cluj și dacă te simți
confortabil în orașul tău, atunci o să te apuci să mai adaugi ceva:
ba o muncă în folosul comunității, ba o inițiativă civică, ba voluntariat, să lucrezi cu un ONG. Ideea e să contribui și tu cu ceva:
cu timpul tău, nu neapărat cu banii, ci cu ideile tale, cu relațiile
tale. Să contribui, și astfel orașul să fie un loc mai bun de trăit,
să spun așa, lievable se spune în engleză, să-ți placă să trăiești în
acel oraș. Când îți place și contibui cu ceva, ceea ce am reușit să
facem la Sf. Gheorghe, ceea ce s-a reușit și la Sibiu, ceea ce s-a
reușit în comunități mai mici, să fie valabil și pentu Cluj-Napoca.
Ce planuri aveți pentru viitor? Unde vă vedeți peste
10 ani?
Pentru viitorul apropiat aș dori să continuu aceste proiecte și aș dori să reușim să lărgim branding-ul de oraș pe
branding Transilvania, inclusiv să avem grup de cercteare,
școală doctorală pe acest domeniu și să fim bine văzuți și bine
primiți cu acest proiecte. Peste 10 ani, cu siguranță mă văd în
învățământ.Nu aș dori să părăsesc acest domeniu, chiar dacă
luptăm foarte mult cu sistemul și e foarte greoi, iar legislația
nu e potrivită, iar de salarii nici nu mai vorbesc. Aș dori să
continuu să lucrez în învățământul superior și să am viziunea
că atunci când se zice „școală”, în domeniul comunicării sau al
jurnalismului, atunci prima idee, top of the mind, să fie școală
de la Cluj. Peste 10 ani, dacă vom obține acest statut, atunci
cred că ne-am făcut bine treaba.
Ioana Pîrlea
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Vine primăvara
Iarna își pierde colții printre primele raze
de primăvară. Afară e în sfârșit cald,
iar gerul e doar o amintire. Oamenii
au început să împânzească parcurile
ieșind la plimbare cu cei dragi. Unii, mai
tineri și mai îndrăzneți, au lăsat hainele
groase deoparte de pe acuma pentru
a-și pune sângele în mișcare alergând
puțin în soarele mai blând. Încet își fac
apariția și păsările. Gaițele si pițigoii s-au
întors, ghioceii sunt în toi, iar mugurii
se arată gingași, prevesting explozia
de culoare și parfum ce e primavara.
Text şi foto: Adi Vasian
Marțișoarele de vânzare în Piața Unirii

Un coșulet de ghiocei proaspăt culeși.

Copil la plimbare prin Parcul Central

O mamă își plimbă copilul prin parc

Florile își fac deja apariția

Stand de marțișoare de pe strada Matei Corvin

O rață se odihnește pe marginea lacului Chios după o călătorie lungă

La fața locului
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Fotografii: Călin Crețu

Arta pantofarului. Dincolo de timp

Meșteșugul tradițional al
pantofăriei este încă la mare
căutare în Cluj-Napoca.
Chiar dacă pe vremuri erau
peste 40 de astfel de unități,
astăzi pot fi numărate la
degetele de la o mână. Întrun atelier din Piața Muzeului
l-am găsit pe domnul Ioan
Mureșan, pantofar cu peste
30 de ani de experiență.
Stă în spatele tejghelei și
întoarce pe toate părțile o
pereche de cizme. Încăperea
întunecată e căptușită
cu rafturi care țin zeci de
perechi de pantofi gata să
fie returnați clienților.
Secretul unui meșteșug aproape uitat
Pașii pentru repararea unei perechi de pantofi
diferă în funcție de tipul de reparație de care
este nevoie. Ca șef de atelier, domnul Mureșan
este primul care analizează orice pereche de
încălțări. Cu rigurozitate și multă precizie
identifică rapid problema, oferă soluțiile și,

desigur, prețul.
Nevoile clienților variază. Cele mai dese
reparații sunt schimbatul de capace, de toc,
peticitul, chiar și scurtarea sau prelungirea
acestora, iar în unele cazuri se ajunge până
la schimbarea totală a perechii de pantofi.
Moda este și ea importantă, de aceea multe
femei vin aici să își modifice vechii pantofi
cu bot ascuțit în bot rotund. Cu toate acestea, nu toate perechile de încălțări își găsesc
salvarea în atelierul domnului Mureșan:
„Sunt anumite perechi de pantofi, pe care
un pantofar nu îi poate repara. Sunt (pantofi) care din cauza tălpilor, care sunt toate
sintetice, nu se mai pot repara”, spune șeful
atelierului.
Odată clarificată problema și nevoia clientului, pantoful este trimis în spatele tejghelei,
locul unde se fac reparațiile. Într-o cameră
mică și întunecată, doamna Crucița Lung
lucrează la o pereche de pantofi sport. În
cei 37 de ani de muncă la atelier, doamna
Crucița resimte spațiul mic și înghesuit, cu un
puternic miros de prenadez, ca pe propria ei
cameră. O teracotă galbenă încălzește locul,
iar pe pereții murdari și vechi sunt așezate
rafturi pline, fie cu pantofi, fie cu vase de
bucătărie.
Doamna Crucița este rihtuitoarea atelierului, persoana care croiește pantofii. Mașina
de cusut este și ea la fel de veche ca atelierul
domnului Mureșan, dar cu toate acestea încă o
folosește de fiecare dată când trebuie să repare
o pereche de pantofi.
Culorile meseriei

În atelierul de reparat pantofi din Piața Muze- ei, dar mai rar”, spune Vasile. Pantofii reparați
ului timpul nu stă în loc. Ritmul de lucru este și uitați de oameni stau prăfuiți pe două rafunul uluitor. În timp ce prin mâinele doamnei turi mari, așteptând să fie luați de proprietar.
Crucița trec zilnic 20 de perechi de papuci,
domnul Moldovan poate repara și peste 40.
Clientela selectă a pantofarului
Ioan Mureșan lucrează ceva la polizor. De nevoia de a-ți repara pantofii se lovește
„Aici aranjăm prima dată pantofii, îi desfa- oricine, însă nu toată lumea apelează la un
cem, scriem de pe bon ce trebuie făcut. Dacă astfel de atelier. „Magazile second hand au
trebuie să completăm, completăm tălpile, iar contribui tfoarte mult la dispariția multor
apoi punem capacul”, povestește pantofarul. unități de reparat încălțăminte”, ne spune
Această meserie cere multă răbdare, uneori el domnul Mureșan, supărat că un client nu
lucreză până la două ore la o singură pereche face diferența dintre manoperă și valoare.
de papuci.
„Manopera este una, iar
Odată aranjați la polizor,
Chiar și Florin Piersic valoarea alta. Nu după
valoarea încălțămintei
pantofii își continuă drumul
a fost pe la noi
prin atelier, se trece la etafacem reparația.”
pa de finisaj, iar apoi pot fi
Cu toate acestea,
înapoiați clienților. „Acum mă duc sus la masă clienții fideli revin mereu la atelierul domunde îi aranjăm, îi vopsesc, îi las să se usuce nului Mureșan. „Avem clienți din Germania,
apoi îi dau cu ceară”. Pe o scară mică și îngustă, Ungaria sau America”, ne spune proprietadomnul Ioan urcă lada cu pantofi la etaj, într-o rul. Cu un zâmbet lag, domnul Mureșan se
cameră mare și plină de unelte.
mândrește cu clienții săi, „Chiar și Florin
Acolo l-am întâlnit pe ultimul membru Piersic a fost pe la noi. Vin și patroni, artiști
al echipei, domnul Vasile. Cu zâmbetul pe sau oameni de la diverse instituții.”
buze, acesta repară o pereche de papuci sport
Într-o vreme când internetul și calculatoAdidas la „biroul său”, după cum îl numește rul acaparează tot, domnul Mureșan contiel. O fire dornică de muncă și meticuloasă, nuă și astăzi socotitul cu creionul și utilizarea
domnul Vasile este cel care lucrează chiar și uneltelor vechi. Calitatea muncii rămâne însă
trei zile la o pereche de pantofi. Fie că coase o necesitate în atelierul din centrul Clujului,
de mână sau schimbă tălpile, pantofarul își iar clienții domnului Mureșan își vor aminti
iubește meseria. Singura lui frustrare este că mereu de cei care i-au reparat pantofii.
uneori oamenii nu vin să își ia pantofii de la
reparat. „Sunt și pantofi de cinci ani aici. Am
Mădălina Hodorog
făcut lucrări mari la ele și acum îi ținem aici.
Au fost care au venit și după doi-trei ani după
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Horoscop (26 februarie–11 martie)
Berbec
(21 martie – 20 aprilie)
Plin de energie și viață, vei porni voios în luna
martie. Te anunț că în prima parte a lunii vei
fi „jucăuș” din punct de vedere emoțional. Ori
te vei îndrăgosti, ori îți vei exprima dragostea
din ce în ce mai clar. La job/școală te vei avânta și vei fi tare
ambițios, lucru care te va satisface financiar și moral, dar toate
acestea te obosesc. Ai grijă de tine luna asta, că s-ar putea ca
toată agitația asta să-ți vină de hac.
Taur
(21 aprilie – 21 mai)
În prima jumatate a lunii martie lucrurile îți vor
merge mulțumitor, vei iubi și vei fi iubit, sau dacă
nu, e posibil să se întrevadă o nouă sau o veche
iubire, cine știe. La muncă/școală, lucrurile par să
stea la fel de bine. Îți priește munca în echipă și toate merg bine.
În această jumătate de lună îți garantez că nu vei avea treabă cu
sănătatea, ești plin de viață și toate-ți merg bine.
Gemeni
(22 mai – 21 iunie)
Luna asta vei trece prin multe stări: la început
vei fi drăgăstos, comunicativ și ambițios, îți
vei arăta afecțiunea, vei fi devotat la muncă
și școală. Luna asta va începe într-un pas alert, dar vioi,
adică plin de viață, cam la fel ca și tonusul tău. Aparent, ești
invincibil, deci se pare că totul îți merge bine.
Rac
(22 iunie – 22 iulie)
Planetele îți sunt alături în prima parte a lunii,
cel puțin pe plan emoțional. Ori te vei îndrăgosti
lulea, ori relația îți va merge strună. Perioada
asta, a lunii martie, îți va prii pe plan profesional și academic,
iar aceasta reprezintă o noua oportunitate de a te afirma. La
capitolul sănătate vei avea mici probleme. Se pare că pe undeva
ai exagerat puțin, așa că ai grijă!

Leu
(23 iulie - 22 august)
Pentru tine, lucrurile vor merge ceva mai bine
din punct de vedere emoțional. Se pare că ești
mai liniștit, fapt care este benefic pentru tine.
Prima jumătate a lunii martie vine cu oportunități de proiecte
și investiții sau, pur și simplu, o mai mare oportunitate de
afirmare, și-n toate acestea o să te ajute și tonusul tău destul
de ridicat.

Săgetător
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Luna martie înepe cu noutăți. Pe plan emoțional,
s-ar putea să găsești o noua dragoste. Se prea poate, în schimb, ca din punct de vedere al carierei
lucrurile să meargă ceva mai greu, de vină fiind, probabil, ceva
dificultăți pe plan financiar. Din punct de vedere fizic, dacă tpt
ai energie, ești sănătos și plin de viață. Ce zici de ceva mai multă
mișcare?

Fecioară
(23 august – 21 septembrie)
Luna asta o începi cu puternice sentimente de altruism dragoste față de cei dragi. La
job astrele te sfătuiesc să tinzi mai mult spre
munca în echipă, unde îți este promis că totul o să mergă
ca pe roate. Și, dacă tot îți merg toate bine, tonusul tău te
va ajuta. În prima parte a acestei luni lucrurile vor fi pe
făgașul potrivit.

Capricorn
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Dacă cumva se întâmplă să nu-ți fi găsit jumătatea, în primele două săptămâni ale lunii martie s-ar
putea să o întâlnești la întocmirea vreunui proiect
sau a vreunei teme, cine știe! La muncă și/sau școală toate îți vor
merge bine, puțin greoi la început, dar din a doua săptămână totul
pare să vină de la sine. Din punct de vedere fizic ești sănătos tun!

Balanță
(22 septembrie – 22 octombrie)
Fiindcă lunile trecute au fost luni de foc, nici
luna martie nu vrea să te mai slăbească, cel
puțin nu în prima jumatate, așa că nici acum
nu vei avea prea mult timp de iubire. În schimb, vei avea din
nou o mulțime de sarcini și de teme, așa că o să fi extrem de
ocupat. Din cauza acestui ritm alert, te sfătuiesc să ai puțin
mai multă grijă de tine.
Scorpion
(23 ocotmbrie – 21 noiembrie)
Se pare că ești un mare iubăreț în ultima
vreme! Prima jumătate a lunii martie tot așa
vei fi. La job/școală vei fi extrem de ocupat,
o să ai mici urgențe, dacă le pot numi așa, dar tonusul
ridicat te va ajuta să treci peste ele. Cu toate acestea, ar fi
bine să ai grijă să nu te obosești prea tare.

Vărsător
(20 ianuarie – 18 februarie)
Se pare că începi luna martie cu relații mai
materialiste decât de obicei, acest lucru datorându-se, probabil, faptului că ceva ori îți merge
mai bine la job, ori îți merge mai prost. Un lucru este cert, vei
trece peste orice obstacol, cel puțin corpul și tonusul te vor
ajuta foarte mult, iar nici cerebral nu stai prost în perioada
asta. Toate se vor rezolva.
Pești
(19 februarie – 20 martie)
Luna lui mărțișor îți priește, mai ales în prima
sa jumătate, că doar știm prea bine că aceasta
este perioada ta și toate trebuie să-ți meargă bine.
Drept urmare, în dragoste totul va fi roz. La școală sau la muncă
totul are propriul curs și lucrul acesta îți convine de minune. Ai
unele mici probleme de sănătate, dar în rest toate sunt numai
bune.
Maria Korodi

Personalități în Pești
Jon Bon Jovi
cântăreț, actor

Shaquille O'neal
baschetbalist

Eva Longoria
actriță

David Gilmour
muzician

2 martie 1962

6 martie 1972

15 martie 1975

6 martie 1942

Amerigo Vespucci
explorator

Yuri Gargarin
cosmonaut

Olivia Wilde
actriță

9 martie 1954

9 martie 1934

10 martie 1984

livestream.com/ub2tv

Ioan Andone
antrenor
de fotbal
15 martie 1960

Liza Minnelli
cântăreață,
actriță
12 martie 1946

Eugenia Vodă
jurnalist
4 martie 1954

Trendinţe
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Află ce culori poate avea părul tău pentru a fi la modă în 2013

S

imți nevoia unei schimbări? Ți-ai schimbat iubitul, garderoba, mașina și tot nu ești mulțumită? Cromatica podoabei capilare poate fi soluția perfectă pentru problema
ta. Schimbarea imaginii este mereu binevenită când ne aflăm
într-un impas, iar anul 2013 este generos din acest punct de
vedere, aducând numeroase schimbări în materie de look.

Dacă îți place să ieși în evidență, șuvițele în culori excentrice
precum roz, mov, roșu adăugate la culoarea naturală sunt soluția
ideală. Coloristic vorbind, anul 2013 este un an foarte jucăuș care
îți oferă libertatea de a te exprima liber prin fiecare șuviță de păr.
Blondul caramel este una dintre culorile vedetă ale acestui
an, dar paleta poate fi lărgită, blondul platinat sau cel auriu
fiind și ele în top. Culoarea starletei Marylin Monroe a transmis
dintotdeauna o notă de senzualitate și eleganță, pe care chiar și

persoanele brunete pot să îl obțină cu ajutorul unui specialist.
Tuturor ne place ciocolata, lucru care duce la cea de-a doua
vedetă a sezonului, ciocolatiul. Aspectul natural pe care ciocolatiul, castaniul sau șatenul deschis le emană vor fi la mare-mare
căutare pentru că sunt ușor adaptabile oricărui tip de ten, având
o largă varietate de nuanțe.
Culoarea pasiunii, roșul a rămas pe scena vedetelor cromatice, sex-appealul emanat de acesta fiind de neegalat. Fie că vor-

bim de roșu portocaliu, roșu cupru sau de roșu mahon, această
culoare puternică spune multe despre persoana care o poartă.
Eleganță, simplitate și negru stralucitor pot fi considerate
sinonime în acest caz. Negrul este mereu la modă, iar în acest
an negrul simplu a detronat reflexiile de albastru sau violet.
Mare atenție însă la faptul că negru poate îmbătrâni o persoană,
înnăsprindu-i trăsăturile. În acest caz cel mai bine ar fi să apelați
la sfatul unui specialist pentru a afla dacă această culoare este
o alegere potrivită pentru dumneavoastră.
Multe dintre vedetele de pe covorul roșu au abordat deja noile
trenduri în materie de culori de păr așa că avem numeroase
modele din care să ne inspirăm atunci când hotărâm să facem
acest pas. Cel mai important lucru însă este să fim conștienți
de propria personalitate, de propriile trăsături și de ceea ce se
pliază cel mai bine pe acestea, nu doar să copiem ce vedem la
televizor. Pentru asta putem apela la sfaturile unui hairstylist,
pentru ca rezultatul să fie pe măsura așteptărilor și nu o tentativă
nereușită de schimbare a look-ului.
Roxana Miron

Alexander McQueen - l’enfant terrible al modei
Alexander Lee McQueen a
fost, este și va fi un geniu al
designului vestimentar, un
inovator și un rebel care a
schimbat cursul modei după
bunul plac. În luna februarie
se împlinesc trei ani de la
moartea designerului englez și
este astfel momentul prielnic
de a ne aminti de realizările
sale, de controversele stârnite
și de bogata moștenire pe
care ne-a lăsat-o tuturor.

A

lexander Lee McQueen s-a născut în Londra anilor ‘60, într-o familie modestă,
mama fiind profesoară de sociologie, iar
tatăl șofer de taxi. Lee este cel mai mic dintre cei
șase frați, iar la vârsta de doar opt ani își dă seama
că este și cel mai diferit. Totuși, abia peste zece ani
își găsește curajul și puterea de a-și recunoaște
orientarea sexuală în fața familiei. În tot acest
timp duce o luptă interioară între pasiunea pentru
haine și artă și sistemul rigid de învățământ la
care este supus. La 14 ani începe să creeze haine
pentru surorile lui, ca să își ajute părinții care se
confruntau cu probleme financiare. Acestă perioadă marchează momentul când Lee își găsește
într-adevăr vocația și renunță astfel la școală în
plină adolescență.

Determinat să își înceapă o carieră în industria
modei, Alexander devine ucenic la un atelier de
croitorie din Londra, unde învață toate cele necesare acestei meserii. La începutul aniilor ‘90, el
aplică pentru un post de profesor la prestigioasa
universitate Central Saint Martins pentru a preda
croitorie. Decanul este atât de impresionat de
portofoliul său încât îi oferă un loc la programul
de masterat al secției de creație vestimentară.
Acest pas se dovedește a fi de bun augur fiindcă,
la finalul celor doi ani de studiu, colecția sa de
absolvire este cumpărată în totalitate de Isabella
Blow, un nume greu în industria modei de atunci.
Cu studiile bifate, cu o imensă inspirație la bord
și un dram de noroc, Alexander Lee McQueen își
începe ascensiunea spre noi orizonturi și impresionează colecție după colecție.
Spre deosebire de restul celor din breasla sa,
Alexander este determinat să șocheze. Primele sale colecții, inspirate din filmele lui Alfred
Hitchcock sau istoria Scoției, sunt macabre, întunecate și suficient de erotice încât să îi aducă
o mulțime de critici și porecla de l’enfant terrible
al modei. Dar acest lucru nu îl oprește să câștige
patru premii pentru Cel mai bun Designer Englez
al Anului, primul primit la doar doi ani după
întâia sa colecție lansată. Mai mult decât atât,
în același an el devine designerul marii case de
modă franceze Givenchy.
Urmează o perioadă de suișuri și coborâșuri
pentru Alexander, atât pe plan profesional cât
și personal. În anul 1996 el se căsătorește într-o
ceremonie secretă cu iubitul său, un documentarist tânăr, dar căsnicia lor nu durează mai mult
de un an. Între timp, el exploatează cât de mult
poate latura sa creativă, dar se simte constrâns

de regulile impuse de casa Givenchy, renunțând
în final la aceasta pentru a se dedica în totalitate
propriului brand.
Frenezia sa îl duce pe culmi nebănuite. Își roagă modelele să defileze cu degetul mijlociu în aer,
creează o coregrafie ca un joc de șah și proiectează
o hologramă în mărime naturală a frumosului
supermodel Kate Moss la finalul prezentării de
modă. Aceste idei nebune nu pot fi neglijate, iar
vedete precum Sarah Jessica Parker sau Lady
Gaga devin ambasadori neoficiali ai brandului
McQueen, întărindu-i și mai mult notorietatea.
Se poate spune că Alexander Lee McQueen
a depășit limitele colecțiilor sale, dând dovadă
de o creativitate contagioasă și un simț estetic
nemaiîntâlnit. „Vreau ca oamenilor să le fie teamă
de femeile pe care le îmbrac eu”, spunea Lee. El
înțelegea femeia ca nimeni altul și știa exact unde
să pună accentul pentru a-și face clientele să se
simtă frumoase, puternice și încrezătoare. Chiar
dacă hainele sale erau nonconformiste și adesea
greu de înțeles, milioane de femei au devenit cliente fidele care epuizau stocurile foarte rapid.
„Dați-mi timp și vă voi da o revoluție!”, declara el într-un interviu. Din păcate însă, această
dorință a sa a rămas neîmplinită, alături probabil de multe alte vise și idei. Alexander Lee
McQueen și-a pus capăt zilelor în luna februarie
a anului 2010, după o luptă aprigă cu dependența
de medicamente și problemele emoționale. Se
spune că această decizie fatală a fost influențată
de moartea mamei sale, care s-a stins din viață cu
doar câteva zile înainte și de sinuciderea Isabellei
Brow, cea care l-a descoperit și susținut în cariera
sa. El nu a lăsat decât un bilețel pe care scria „Îmi
pare rău! Aveți grijă de câinii mei, vă rog…” dar

cu siguranță a lăsat în urmă o lume a modei care
îi va fi veșnic recunoscătoare pentru aportul său
de creativitate, inovație și har.
Nu știm când ne vom mai bucura de un așa
geniu al modei, un nonconformist tupeist și plin
de putere de muncă. Putem doar să ne mulțumim
acum cu bogata moștenire pe care Alexander
Lee McQueen ne-a lăsat-o și care este o sursă de
inspirație inepuizabilă pentru generațiile viitoare.
Iulia Romana Pop
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Rocker: nimic nou pe frontul filmelor românești

M

uzica vindecă, dar nu salvează. Cel puțin nu în Rocker,
noul lungmetraj al lui Marian Crișan, care urmărește
îndeaproape chinul unui tată disperat să-și ajute
fiul său dependent de droguri. Problematica abordată în acest
film este destul de des întâlnită în cinematografia românescă și cea străină. Disfunționalitatea unei familii este o temă
ofertantă pentru mulți realizatori de cinema, și se poate vorbi
de o saturație a publicului pentru acest tip de film. Dar având
în vedere că pătura pseudo-elegantă a drogurilor cu care se
acoperă această relație familială este în general mai puțin
valorificată în filmele românești, astfel se conturează ușor o
tentativă de a inova un motiv depășit de dragul artei sau, mai
degrabă, de dragul publicului care se lasă tot mai greu convins
de filmele pictate în culoare locală.
Acțiunea se deschide cu o scenă extrem de lungă cu Victor
(jucat de Dan Chiorean, cunoscut în lumea treatrului clujean,
dar un personaj relativ nou în lumea cinematografică), rocker
amator de 45 de ani, surprins în timp ce fură o pereche de
schiuri pe care încercă mai apoi să le vândă. Se înțelege încă de
la început că situația sa materială nu este ideală, cheltuielilor
tipice adăugându-se și costisitoarea adicție a fiului său Florin,
interpretat uluitor de Alin State. În pauzele scurte de la injectarea heroinei, tânărul, cunoscut prietenilor sub numele Dinte,
se joacă de-a solistul într-o trupă rock din Oradea, Iguanele.
Relația celor doi este atipică. Tatăl, deși dorește recuperarea
fiului său, îi susține financiar adicția, îi procură drogurile, îi
plătește datoriile și chiar îi injectează doza zilnică de la ora cinci.
Dacă intenția lui Crișan a fost de satiră la adresa austerității
regizorale din cadrul Noului Val Românesc prin inserarea unor
scene dureros de lungi, atunci această intenție a fost probabil
uitată. Sau poate că este reprezentată, dar mult prea subtil
că să fie percepută clar de către public. Pe de alta parte, dacă
intența a fost de a realiza un film încadrabil în val, atunci
una din cele mai bune replici din întregul filmul este pierdută. Când Iguanele se străduiau să filmeze clipul unei piese,
Dinte spune că vrea ca acesta să fie compus dintr-un singur
cadru „ca-n filmele alea românești, Nouvelle Vague”, filmul

căștigând pentru această referință un surâs colectiv din partea
tuturor celor aflați în fața ecranului. Singura replică ce poate
să se ridice la nivelul acestei fraze este confesiunea puerilă și
spontană a lui Dinte care, după ce și-a injectat o nouă doză,
îi spune tatălui că „l-am visat pe Obama și vorbea coreeană”.
Iar dacă o frază fără sens se califică în top, atunci vorbim și
de o problemă de scenariu.
Se poate aprecia că Rocker nu le permite spectatorilor să
rămână inerți ci, din contră, practic îi obligă să facă un efort
în a înțelege acțiunea. Cadrele, replicile sau acțiunile personajelor nu sunt explicate dinainte, așa că cel care privește se

Cătălina Mătăsaru

Extrem de tare și incredibil de aproape

Artist Feature - M|O|O|N

D

acă data trecută am petrecut mai mult timp în aria
de alternative metal, atunci
m-am hotărât ca de data aceasta să
mă îndrept într-o zonă mai diferită.
Istoric vorbind, muzică electronică
era considerată orice melodie care
era înregistrată cu un instrument
electronic sau era procesată electronic. Dar în zilele noastre această distincție s-a pierdut din cauza
faptului că aproape orice muzică
înregistrata și orice concert live depide de utilizarea pe scară largă a
electronicii. Din fericire termenul
de muzică electronică din ziua de
azi are elementele electronice ca
punct focal de inspirație, și nu mă
refer la subgenurile precum house
sau minimal.
Trecând peste ora de istorie, ajungem la M|O|O|N, un muzician din
Boston, iar el excelează în stilul de
muzică electronică. Acesta a produs
câteva single-uri, două EP-uri și primul lui album care ironic se numește
„The Remixes” și este compus din o
serie de remixuri ale melodiilor lui.
Nu pot spune că este impresionant
la categoria „consistență”, dar asta
compensează cu satisfăcătoarea calitate a melodiilor. Punctez faptul că
este „satisfacator” pentru că nenea
L|U|N|Ă este foarte convins de ideea
că toate melodiile trebuie să sune sau
să aibă cam acelaș stil. Iar acest stil
sună ca o combinație între o petrecere pe LSD și o întânlire de mafioți;

poate simți aruncat în mijlocul unui set de scene sporadice
care, doar aparent, nu au nicio legătură cu imaginea generală
a filmului. Satisfacția apare atunci când Crișan introduce pe
nepregătite scena revelatoare, menită să salveze umilul spectator de la posibilitatea de a ieși din sala de cinema fără să
înțeleagă filmul. Păcat că scenele respective nu sunt de ajuns
ca filmul să se facă plăcut decât unui mic procentaj dintr-un
public deja plictisit de același flux de caracteristici ale filmelor
românești „pe val”.

„Atâția oameni
intră și ies din viața
ta! Sute de mii de
oameni! Trebuie să
ții ușa deschisă ca ei
să poată intra! Dar
asta înseamnă că
trebuie să le și dai
drumul să plece!”
toți au subiecte serioase de discuție,
dar sunt în același timp în chiloți cu
un fruct sau o legumă de formă falică
în mână și poartă castroane pe cap.
Și că tot veni vorba de elemente
bizare într-un context muzical, mai
putem adăuga faptul că acest artist
și-a lărgit aria de fani datorită jocului „Hotline Miami”, care a folosit o
parte din melodiile lui pentru diferite stagii ale jocului.
Avem nn artist de muzică electronică pe care îl fascinează ambientul
euforic și psihedelic și care pare să
aibă succes în a produce încetul cu
încetul aur fonic. Dacă o ieșire din
mainstream sună tentant pentru
tine atunci aș sugera să-i dai o șansă
artistului M|O|O|N.
Mihai Romano

E

xtrem de tare și incredibil de
aproape scrisă de Jonathan
Safran Foer (autor cunoscut
mai ales pentru romanul Totul este
iluminat publicat în 2002) expune o poveste relatată din perspectiva unui copil de nouă ani, Oskar
Schell, însă nu este o explorare
tocmai inocentă, ci mai degrabă
curajoasă. Protagonistul pleacă în
căutarea unor răspunsuri care ar
putea ameliora suferința cauzată de
dispariția tatălui său. Până acum nu
e nimic ieșit din comun, dar acest
copil pornește într-o aventură pe
străzile New Yorkului după moartea
tragică a tatălui său în urma atentatului din 11 septembrie.
Poate că vă mai amintiți de
jocul „cald... rece... cald... rece...
rece... fierbinte!”. Iată că această
carte urmează un fir narativ care
se potrivește tocmai acestui tipar.

Căutarea lui Oskar nu survine doar
dintr-o simplă curiozitate. După ce
găsește o cheie atipică pentru majoritatea yalelor, el speră să ajungă la
un mesaj sau orice altceva care ar
putea să aibă legătură cu tatăl lui.
Singurul indiciu care-l determină pe Oskar să-și înceapă aventura
căutării este cuvântul „Black” înscris pe plicul în care era păstrată
cheia. Astfel el își creează un plan
care îi va pune răbdarea la încercare. Începe să caute toate persoanele
din New York care poartă numele
Black tocmai pentru a găsi yala în
care să se potrivească cheia misterioasă. Anterior decesului, spiritul
aventurier al băiatului era încurajat

și antrenat prin micile „expediții”
din Central Park, unde bunica lui
îl însoțea în calitate de „asistentă”. Tatăl lui Oskar îl determina
constant să-și continue căutările
și nu-i oferea vreodată indicii tocmai pentru a-i permite băiatului
să-și urmeze propria traiectorie.
Toată această provocare se rezuma
la încurajarea cercetărilor neîncetate. Pe lângă numeroasele amintiri legate de momentele plăcute
petrecute împreună, principiul
menționat anterior devine ultima
moștenire pe care tatăl lui Oskar
i-a lăsat-o fiului său.
Fiind scrisă în stil filmic, cartea
a devenit ulterior sursă de inspirație
pentru un scenariu de film în care
joacă Thomas Horn, Tom Hanks
și Sandra Bullock. Impresia peliculară pe care o experimentează
cititorul în timpul lecturii este pe
deplin justificată. În primul rând,
cartea conține ilustrații apropiate
de structura eseurilor vizuale, iar în
al doilea rând, fiecare cititor deține
capacitatea de a-și imagina orice detaliu din conținutul acțiunii, motiv
pentru care această impresie este
nuanțată.
Va reuși băiatul să găsească răspunsul? Nu voi dezvălui mai multe,
dar vă voi lăsa să-l însoțiți pe Oskar
în căutarea lui plină de speranță și
suspans.
Cristina Nenea
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Cu maceta la plimbare. Miamiul la întâmplare

Mă gândeam să fac o
introducere despre jocurile
retro și bijuteriile care
ne-au fost alături în copilărie
pe vechiul Pentium. Toate
astea înainte să spun că
review-ul de față este dedicat
lui Hotline Miami. Dar nu
merge. Hotline Miami nu se
înscrie într-un tipar cunoscut
și nici nu vrea. Grafica
amintește de jocurile din
anii `80 unde traficanții de
dischete erau la fiecare colț
de bloc, iar gameplay-ul are
un iz de Dangerous Dave,
dacă îl mai tineți minte.

Înainte de toate trebuie să vorbesc puțin de
producător. Dennaton Games a pornit cu
ideea de a readuce farmecul jocului topdown într-o eră unde CGI-ul e omnipresent.
Să începem cu grafica. Trebuie să mărturisesc că inițial am avut o oarecare reticență în
a face un review la Hotline Miami pentru că
nu am înțeles de ce Dennaton Games au ales
acest tip de grafică. Dar când am dat nas în
nas cu meniul principal, am înteles. Grafica
cu influențele din anii '80 merge în tandem
cu coloana sonoră. Personal, nu cred ca aș fi
reușit să vin cu o grafică mai bună.
Povestea e interpretabilă prin simplul fapt
că nu ți se zice cine ești sau care e rostul tău
în lume. De asemenea, povestea nu respectă o
ordine cronologică, sărind de la un eveniment
la altul între nivele.
Tot ce am reușit să înțeleg e că trei indivizi, fiecare cu câte o mască de animal pe
cap, încep să povestească de unde te cunosc.
Bănuiesc că indivizii sunt ceva șefi de mafie,
iar eu sunt un servitor umil cu fierăstrăul
electric în mână.

Pe partea de gameplay, Hotline Miami strălucește. Controalele sunt simple:
WASD pentru deplasare și mouse-ul pentru interacțiune și pentru unghiul de privire
al personajului. La începutul fiecărui nivel
primești un mesaj telefonic care te trimite la o
adresă. Uneori primești indicații precise, precum „găsește o servietă”, de alte ori primești
adresa, ți-ai luat jacheta și ai pornit.

acest tip de gameplay îmi amintește de Super
Meat Boy, cu vieți infinite, dar unde fiecare
greșeală te costă scump.
Odată cu terminarea unui nivel, noi arme
devin disponibile. De asemeanea, aproape
fiecare nivel aduce câte o mască nouă pentru
personajul tău. Aceste măști oferă câte un
bonus aparte care trebuie ales la început de
misiune.

Odată ajuns la locație trebuie să faci
curățenie. Nu contează dacă victimele sunt
mafioți, polițiști sau patrupede, trebuie să îi
execuți pe toți. Dacă vrei să faci pe Ezio și să
nu atragi atenția, atunci arsenatul tău va fi
format exclusiv din arme albe sau pumnii din
dotare. Dacă preferi să lași în urma ta sânge
și cadavre, aruncă katana și fă rost de o semi
automată sau de un shotgun.
De menționat că în Hotline Miami o să
mori de foarte multe ori. O singură lovitură e
de ajuns să te trimită la început de nivel și să
te facă să îți regândești tactica. Jocul salvează
automat la anumite puncte cheie așa că nu ar
trebui să ai probleme foarte mari. Pe undeva,

În materie de poveste, Hotline Miami promite cam două-trei ore de gameplay. Aici apare prima, și poate singura problemă: e prea
scurt. Ce nu aș mai da pentru înca vreo două
ore de joc. Coloana sonoră, și ea inf luențată
de cultura anilor '80, dă senzația de trip pe
halucinogene care nu se mai termină. Voice
acting nu există, dar nici nu îi trebuie.
Hotline Miami se înscrie în categoria
jocurilor indie must have, împreună cu Limbo și Bastion. Iar pentru 9 euro pe Steam e
aproape gratis. Oare unde e cartea de credit
a lui tata?
Cosmin Silaghi

Trei site-uri relativ utile
Mulți dintre noi tindem să navigăm
numai pe site-urile aflate pe bara
noastră cu bookmark-uri, iar rareori
încearcăm să căutăm ceva nou. Din
miliardele de site-uri existente am
spicuit pentru voi trei care ar putea
fi utile în viața de zi cu zi: forvo.com,
sleepyti.me și goodreads.com.
Forvo.com
Ai de pronunțat un nume în limba swahili, numai că în liceu
nu ai făcut decât engleză și franceză. Cum procedezi, mai
ales dacă vei să fii live în 30 de secunde? O variantă ar fi să
te panichezi și să începi să transpiri abundent, alta ar fi să te
faci de râs cu o pronunție exotică, dar cel mai indicat este să
știi ce face site-ul forvo.com și să îl și accesezi.
Forvo este un dicționar de pronunție online unde găsești
cele mai uzuale cuvinte din cam toate limbile cunoscute. Și
dacă nu găsești ceea ce cauți, poți foarte bine să ceri un anumit
cuvânt, adică să îți faci un fel de wishlist fonetic.
Pentru că ne aflăm în era Web 2.0 este clar că poți să îți faci
cont pe forvo și să adaugi pronunția unor cuvinte din limba
ta, astfel că site-ul devine un fel de platformă de împărtășit

cunoștințe. Tu ajuți cu o pronunție românească și poți beneficia de una în mandarină. Dar nu este obligatoriu să ai cont
pentru a putea căuta ceva pe forvo, poți pur și simplu să tastezi
în căsuța de search cuvântul dorit și va apărea pronunția.
Forvo.com este o unealtă utilă oricărei persoane, dar este
utilizat cu predilecție de cei care au o slujbă în domeniul
comunicării, cum ar fi jurnaliștii de radio și televiziune sau
caster-ii de pe youtube.
sleepyti.me
Conform unor studii, oamenii dorm în cicluri. Adică este
recomandat să te odihnești între anumite intervale de timp,
dar cel mai important este să știi când să te trezești. Deoarece
este mai greu să te dezmeticești în timpul unui astfel de ciclu
de somn, site-ul sleepyti.me te ajută să calculezi ora la care ar
trebui să te culci pentru a putea fi fresh a doua zi.
Astfel, ai două opțiuni: fie alegi ora la care vrei să fii treaz,
iar site-ul îți calculează când ar trebui să te culci, fie invers.
Vei observa că mitul conform căruia omului îi sunt necesare
minimum opt ore de somn este spulberat. Adică dacă vrei să
te trezești la ora opt dimineața, site-ul îți indică mai multe
ore (11 PM, 12:30 PM, 2 AM sau 3:30 AM) pe care ar trebui
să le iei în calcul dacă vrei să prinzi ciclul de somn.
De asemenea, trebuie ținut minte că unei persoane
obișnuite îi ia aproximativ 14 minute să adoarmă, iar atunci
când vrem să ne calculăm ora ideală de somn trebuie luat în
seamă și acest aspect.

Goodreads
Deși ai putea fi bănuit de hipsterism pentru că alegi să utilizezi
acest tip de site, funcționalitatea lui este un element care te
va face să nu renunți la el așa de ușor. Treaba cu Goodreads
stă destul de simplu: îți faci cont pe site sau te conectezi cu
ajutorul Facebook, Twitter sau Google, cauți cărțile pe care
le-ai citit și le dai un rating de la unu la cinci. Chestia faină
este că poți să vezi ce cărți au citit prietenii tăi și, astfel, să
îți aduci aminte că le-ai citit și tu, dar ai uitat de ele; sau poți
foarte bine să te inspiri ce să lecturezi pe viitor.
Pe lângă sistemul de rating ai și un sistem de wishlist, unde
poți lista toate cărțile pe care le ai în plan pe viitor, iar site-ul
vine în întâmpinarea ta în acest sens și îți oferă și o listă de
recomandări literare din diverse perioade și genuri.
Faptul că profilul este public ar putea fi pentru unii prilej
de laudă și s-ar putea să o ia razna, să posteze la secțiunea
„cărți citite” o grămadă de titluri care nici măcar nu le-au
trecut prin mână, darămite prin creier.
Oricum, Goodreads este un mod foarte bun de a ține
un fel de jurnal al căr ților preferate, sau din contră, al
celor mai proaste căr ți pe care le-ai citit vreodată. Și
cel mai important este că spre deosebire de un caiet
de lectură, acest site este mult mai ușor de completat
și poți să îl iei cu tine peste tot, adică peste tot unde
ai internet.
Cosmin-Rareș Chitila
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„Tabloul” în L'Atelier

Hitchcock in love

L`atelier Café vă invită la teatru. Tabloul, de
Eugen Ionesco. Povestea unui bătrân zgârcit, iubitor de artă, care locuiește cu sora sa
Alice. Spectacolul este prezentat de trupa
independentă Teatru LOOL.
Un spectacol despre condiția artistului,
despre comic, tragic, absurd și despre valoarea operei de artă într-o lume în care banii
sunt cei care influențeaza deciziile, iar arta
este considerată inutilă.
Intrarea este liberă.

Este bine știut că Hitchcock a fost un personaj
extrem de excentric în istoria cinematografiei de
până acum. Se zvonea că îi facea mare plăcere
să își sperie protagonistele cu scuza că eventualele traume le va ajuta să fie mai credibile în
jocul actoricesc. Hitchcock, noul lungmetraj
semnat Ryan Murphy, surprinde relația dintre
regizor și soția sa, interpretată de Helen Mirren,

în perioada tumultoasă în care se pregatea realizarea faimoasei sale pelicule, Psycho. Printre
protagoniști se numără chipuri celebre precum
Anthony Hopkins în rolul marelui realizator de
film, și pe Scarlett Johansson, Jessica Biel sau
Toni Colette. Filmul are premiera în România
pe data de 1 martie și poate fi vizionat de publicul
clujean la Cinema City sau la Odeon Cineplex.

Poziția Copilului

Concurs auto exclusiv
pentru femei

P

ublicul român are din nou parte de
o peliculă centrată pe o relație de familie, dar cu o răsturnare de situație.
Filmul regizat de Peter Călin Netzer cu
un scenariu semnat Răzvan Ră¬du-lescu
introduce un conflict mai puțin întâlnit
în filmele românești. Acțiunea urmărește
povestea Corneliei, o mamă (interpretată de Luminița Gheorghiu) care refuză să
își vadă fiul crescut și evident relația celor

doi este complicată. Tânărul fiu, jucat de
Bogdan Dunmitrache, cauzează un accident de mașină ce se sfârșește cu moartea
unui copil. Cu băiatul aflat în pragul unei
sentințe sigure, Cornelia hotărăște să apeleze la modalități mai puțin ortodoxe pentru
a evita încarcerarea fiului său. Filmul își are
premiera pe data de 8 Martie, probabil un
omagiu adus tuturor femeilor decise din
România.

Seară de boardgames
în bistro Apartament 1

Napoca Rally Academy și Inspectoratul de Poliție
al județului Cluj suține sus și tare că „volanele revin la modă” și prin urmare organizează pe data de
3 martie la Polus Center un concurs auto exclusiv
pentru femei. Toate șoferițele sunt așteptate cu
propriile vehicule să concureze între ele pe un
traseu special amenajat și delimitat cu jaloane.
Eventualele căștigătoare se pot aștepta să primească drept premiu, printre altele, cu rsuri de
conducere defensivă special oferite de Napoca
Rally Academy.

Noam Zur dirijează
Ceaikovski la Filarmonică
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
Titlul proiectului: „VEHMED – Vehicule media
pentru formarea abilităților practice, televiziuni
și ziare operate de studenți pentru studenți“
În fiecare vineri, la Apartament 1 Bistro & Bar studenții
pot socializa și se pot relaxa după o săptămână încărcată.
Evenimentul se numește Boardgames Night , nu are o oră
exactă la care începe și acolo, iubitorii de jocuri “de masă” pot
șă aducă ei jocurile sau pot apela la cele care sunt deja acolo:
Catan, Monopoly, Europoly, Scrabble și diverse jocuri de carți.
Rezervările se pot face la numărul de telefon 0742.729.090
sau contact@apartamentunu.ro. De asemenea puteți intra
pe Facebook la Apartament 1 Bistro&Bar pentru mai multe
informații
Cosmin Chitilă.

O

dată cu venirea primăverii, Filarmonica de Stat „Transilvania” îi invită pe melomanii clujeni la un concert
inedit ce va avea loc în data de 1 martie de la ora 19 pe
scena Colegiului Academic (Casa Universitarilor). Concertul
va fi susținut de ochestra filarmonicii, alături de multipremiatul pianist clujean Daniel Goiți, iar ca dirijor își face apariția
tânărul israelian Noam Zur. Publicul se va lăsa încântat de
Concertul nr. 1 pentru pian Piotr Ilici Ceaikovski și Simfonia
nr. 1 semnată de Dmitri Șostakovici. Un bilet cu preț întreg
costă 20 de lei, iar pentru studenți, acesta este doar 10 lei.
Biletele pot fi procurate de la sediul filarmonicii d pe strada
Lucian Blaga.
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