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Locul în care filmul moare

De la VEHMED direct
în câmpul muncii

I-am pus față în față pe actualii studenți de
la VEHMED cu cei care s-au angajat deja,
pentru a ne împărtăși experiența lor și cum
au reușit să se angajeze datorită proiectului.
I-am luat la întrebări și pe experții noștri
și am alcătuit o ultimă dezbatere.
➥ paginile 4–5

FOTO: Daniela Tole

Zoologie Urbană

Clujul are o droaie de festivaluri de film, dar are și un loc în care filmul moare. Undeva
la periferie, înspre Dâmbul Rotund, într-o casă părăsită sunt lăsate să se degradeze
zeci de role cu pelicule cinematografice de 35 mm. Te poți scălda în mormane de
film, iar dacă ai puțin noroc, sunt șanse să găsești o rolă intactă. Nimeni din lumea
cinematografiei clujene nu a vrut să dea nicio declarație. Între timp, cei care au curaj
trec de gardul de sârmă și de câinii fioroși pentru a putea vedea ceva total inedit.
➥ PAGINA 3

Top 5 actrițe care
au schimbat
lumea modei

Interviu conf.
dr. Codruța Făt

➥ PAGINA 6

➥ PAGINa 8

EDITORIAL

I

ată-ne ajunși în fața ultimului număr StudenTimes, nu doar celei de-a treia grupe de practică, ci a întregului proiect. Cu bune și cu rele am
s-au publicat într-o formă mai mult sau mai puțin
fizică 17 numere ale ziarului. Poate cinci ediții, câte
au fost cele redactate de noi, cei din grupa a treia,
nu sunt destule cât să constituie o bază solidă de
experiență, dar fără doar și poate am înțeles mai
bine cum stau lucrurile în jurnalismul de presă
scrisă. Astfel, din mica mea experiență ca editor
la StudenTimes am învățat că:
➲➲ Nu orice efort jurnalistic scris este publicabil. Cu atât mai puțin în formă brută;

Ei sunt cei care sar de pe garaje și se cațără
pe blocuri comuniste. Parkour-iștii clujeni
și-au făcut deja o comunitate, iar unul dintre ei îi povestește Ruxandrei Pătrașcu despre ce presupune acest sport.

➥ PAGINA 7

Surpriză
Pentru a celebra
ultimul număr
StudenTimes, am
transformat o parte a
căsuței redacționale
în necuvântătoare.
pagina 12

Ce ne-a învățat StudenTimes
➲➲ Într-un fel sau altul, ziarul va fi gata la data
stabilită;
➲➲ Cu siguranță ziarul nu va fi gata înainte de
ziua stabilită;
➲➲ Cea mai faină atmosferă din redacție e
marțea, când trebuie terminat ziarul;
➲➲ Un interviu de jumătate de oră nu are cum
să încapă într-o singură pagină;
➲➲ Pagina de jocuri este ultima de care trebuie
să ne facem griji;
➲➲ Se poate întâmpla să te apuci de un reportaj
și să se transforme într-un articol de opinie;
➲➲ Conjugarea verbului a fi încă este un mister

pentru unii studenți la jurnalism;
➲➲ De altfel, nici cu diacriticele nu sunt foarte
buni prieteni;
➲➲ Unii oameni n-au nicio părere despre nimic;
➲➲ Ședința de redacție este pentru loseri;
➲➲ Atunci când găsești un om care are plăcerea
de a scrie, a fotografia, ori a desena, trebuie
exploatat din plin;
➲➲ Cele mai bune pedepse sunt cele emoționale;
➲➲ Unii oameni ar trebui ținuți departe de orice pânză de pictură.
Ionuț Hușanu

2

Păreri

26 Martie 2013 | nr. 17

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!

Definiția normalității

Apatia salvează România

Te-ai gândit vreodată că ceea ce tu
consideri normal și firesc poate fi
considerat anormal, nefiresc sau este
chiar ilegal în alte părți ale lumii? Până
șioamenii pe care tu îi consideri modele
demne de urmatar putea fi considerați
delicvenți în altă țară. Scara valorilor
este foarte diferită atât de la om la om,
cât și de la o țară la alta. De asemenea,
rolul și poziția femeii în societate sunt
subiecte tabu pentru alte lumi ale căror

Stăteam astăzi relaxat în pat și mă uitam la feed-ul meu
de Facebook, când, brusc, observ o mirifică invitație la
un marș pro-vita. Nu vreau să fiu înțeles greșit, fiecare
are dreptul la o opinie, și fiecare are dreptul să creadă
în ce vrea, dar e o diferență foarte mare între a crede
în ceva și a te întoarce cu barca-n evul mediu.

U

n exemplu demn de luat în seamă, care
ilustrează perfect această ,,nesincronizare a Terrei”, este cartea autobiografică ,,Arsă de vie” scrisă de Suad, victimă a
legilor musulmane. Doar pentru că s-a născut
înaltă parte a Pământului, ea valorează mai
puțin decât o vacă sau o capră, e condamnată
să meargă privindu-și picioarele, iar meniul
zilnic al fetei conține, la desert, bătaie și maltratare. Strigător la cer pentru noi, însă perfect
normal pentru lumea în care bărbatul este un
zeu, iar femeia este o greșeală,de multe ori
ucisă încă din primele clipe doar pentru că
are ghinionul de a fi de sex feminin.
Dreptul la dragoste este și el îngrădit de
numeroase reguli nefirești. Suad are dreptul
să se căsătorească doar după ce și sora ei a
trecut prin aceată experiență.. Sentimentele
nu sunt primordiale, căsătoria fiicelor reprezentând o afacere în ochii părinților.
Suad rămâne însărcinată cu omul pe

Î

care îl iubește, dar acest lucru îi aduce condamnarea la moarte. Văzut ca un erou în
ochii societății, cumnatul ei toarnă benzină
pe ea și îi dă foc. Printr-un miracol, femeia scapă cu viață și ajunge să povestească
aceste lucruri cutremurătoare întregii lumi.
Povestea lui Suad e tragică, dar mai tragic e faptul că nu e singura care a trecut
prin așa ceva. Multe femei suferă în tăcere
într-o lume în care drepturile omului nu
există, iar legile sunt întocmite după valori
de neconceput în țări precum a noastră. Este
normal,este corect? Noi tindem să spunem
că nu, că așa ceva nu e cu putință în zilele noastre într-o lume atât de dezvoltată.
Pentru noi este injust, nedrept, dar pentru
cultura și legile altora așa ceva este perfect
normal.
Roxana Miron

n primul rând, poate nu toată lumea știe
chestia asta, dar magnificii creștini care
au o problemă cu sănătatea și treburile
femeilor nu-s decât niște ipocriți care au impresia că întreg fenomenul pro-vita are legătură strictă cu avortul. Ei bine, dragii moșului,
sunteți niște ținte ale acestei culturi și dacă
folosiți anticoncepționale, prezervative și alte
medicamente și/sau ustensile care să blocheze
actul natural al procreării. Pot face pariu că
mai mult de jumătate dintre cei care vor participa la această manifestație au folosit cel puțin
una dintre aceste metode de contracepție.
Nota 10 (zece) pentru ipocrizie, stimabililor.
În al doilea rând, mi se pare că toată
această tevatură e doar încă un mod de a
reduce femeia la nulitate. Nu mi se pare
normal ca în această eră, în care femeia și
oamenii de diferite rase s-au emancipat, să
avem pretenții la deciziile pe care le iau în
legătură cu sănătatea lor. E stupid, e exact
treaba fiecăruia ce face, cum face, când face
și de ce face.
În al treilea rând, religia e depășită. Serios,
uitați-vă în jur. Un bun exemplu ar fi în rândul fundamentaliștilor islamiști, pentru care
femeia a fost, și va rămâne, cârpa de șters pe

Viața hostelieră
Câteodată poți rămâne surprins câte comunități pot exista în lumea asta.
Dacă avem culturi de oameni care cred în cărțile lui Lovecraft atunci sigur
ceva mai realist poate exista. Mă refer de fapt la comunitatea de hostel
workers din lume. Cu toții cunoaștem ce e ăla un hostel, dar puțini știu
ce devotament și iubire există în acest concept, de la designer-i interiori
până la constructori, pictori și absolvenți ai facultății de business.

A

proximativ acum un an am pășit
în primul hostel și în seara aceea
mi-a fost oferită șansa de a lucra
ca și recepționer. Evident că nu știam în
ce mă bag deoarece nu eram obișnuit cu
atmosfera de backpacking și nici măcar
nu am călătorit foarte mult ca să pot
povesti prea multe cu clienții și restul
membrilor din familie. Ce pot spune cert
este faptul că e ca o relație care evoluează
cu timpul și te îndrăgostești, o urăști, o
părăsești și te întorci la ea. Ce om întreg
la minte ar putea avea astfel de sentimente față de o clădire plină de străini?
Răspunsul nu este așa direct precum
am crede. Aș putea spune că este o minoritate, dar mi-am dat seama că nici nu
trebuie să fii un angajat într-un hostel ca
să poți trăi o astfel de viață.
Fără să mai bat câmpii haideți să ne
lămurim cu niște detalii. Un hostel este
un loc unde ai camere comune și poți
rezerva un singur loc într-o cameră de 8,
10, 12 sau mai multe pături. Scopul unui
hostel este acela de a oferi cazare ieftină
pentru backpacker-i și alți călători care

umblă singuri și doresc să socializeze
cu alții. Mai pe scurt, e un hub pentru
călători.
Partea cea mai interesantă începe
acum. Când vine cerere vine și ofertă și
fiecare hostel încearcă să fie cât mai unic,
mai special, mai tematic. Este o știință
completă în spatele acestor invenții. De
la discuții simple precum unde să plasezi
un gunoi într-o recepție până la discuții
despre strategii de socializare cu clienții.
Așa au luat naștere varietățile de hostele
precum party hostels, family hostels, big
hostels, small hostels, resort hostels etc.
Ca și exemplu vă voi explica diferența
dintre un party hostel și un family hostel.
În primul rând un party hostel e făcut să
pară ca și cum ar fi un club sau un pub
și are fel și fel de activități care implică
consumul de alcool în cantități uriașe.
Un family hostel, pe de altă parte, are
o atmosferă foarte confortabilă unde
ai activități liniștite și plăcute precum
gătitul împreună pentru a face o cină
sau vizionarea unui film. Party hostels
încearcă mereu să te îmbete până nu mai

poți să te trezești, a doua zi fiind forțat
să-ți mai prelungești șederea. Pe când un
family hostel te va face să te simți atât
de lejer și comod încât o să mai vrei să
stai o zi acolo.
Și dacă e atât de învățată și studiată arta de servicii cu clienții, atunci
angajații și managerii de hosteluri vor
să se întâlnească mereu la convenții și
conferințe ca să poată să se împrietenească între ei și să împărtășească ideile
și cunoștințele pe care le-au dobândit.
Întru-totul, hostelurile sunt o amestecătură. Câteodată sunt cele mai bune
locuri din lume și alte ori nici nu știi cum
să scapi de acolo. La urma urmei nu contează cum arată sau unde este, un hostel
are puterea de a-ți schimba punctul de
vedere. Nu e doar un loc unde să dormi.

jos a masculului. Și e așa de secole, pentru că
așa sunt educați. Sau și mai bine, uitați-vă la
bunicii și părinții voștri, sunt ferm convins
că mulți dintre ei încă au impresia că rolul
femeii în societate e-n bucătărie sau făcând
curat și având grijă de copii. Cred că am auzit
de 50.0000 de ori sintagme precum: „apoi
lasă, c-a bate-o dumnezeu” (notă editorului
– lasă-l cu d mic), de la anumite rude de-ale
mele mai pline de har care comentau despre
problematica avortului în era contemporană.
În esență, ce vreau să spun e foarte simplu. Vedeți-vă de treburile voastre. Cel mai
mare cadou pe care l-am primit de la viață
e faptul că putem trece prin ea cu un maxim
de indiferență pentru lucrurile care nu ne
afectează direct. Să lăsăm protestele stupide
asociaților naționaliste precum Noua Dreaptă,
bisericii ortodoxe și, în general, celor cu prea
mult timp liber. Hai să demonstrăm că suntem
capabili să respectăm viața privată a celuilalt
și să nu facem absolut nimic.
Andrei Coste
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Fotografii: Mihaela Coste

Locul în care filmul moare

U

ndeva în Cluj, la periferie, aproape de
calea ferată, o clădire veche lăsată în
paragină adăpostește un altfel de cimitir: un cimitir al culturii, al timpului, un loc
unde filmul este lăsat să moară. Mii de role de
peliculă cinematografică de 35 mm, care s-ar
întinde pe distanțe kilometrice, zac în mizerie
și se dezintegrează câte puțin în fiecare zi. De
pe stradă, prin gardul șubred de fier, se vede
un morman de peliculă de film. Cei neinițiați
în lumea cinematografiei ar spune că este, de
fapt, film fotografic sau bandă de casetă. Totul
zace sub egida trecutului. Pe clădire se poate
observa, printre bucățile de tencuială smulse
de timp, sloganul „Trăiască Partidul Comunist Român”. Decorul pare desprins dintr-un
film, în partea din spate a curții se deschide
o arcadă din peliculă cinematografică prinsă,
din cauza vântului, printre crengile copacilor.
Pelicula de 35 mm a fost cea mai utilizată
peliculă în cinematografie. Numele vine de
la lățimea peliculei, care este tăiată în fâșii
de 35 mm și are perforații pe ambele părți,
înregistrând imagini cu aceeași cadență: 24
de cadre/secundă. Acest tip de peliculă a fost
utilizată pentru prima dată în 1892, de către
William Dickson și Thomas Edison, cei doi
folosind materialul furnizat de către George
Eastman, fondatorul companiei Kodak.
La începutul cinematografiei, suportul
peliculei conținea nitroceluloză, care era o
substanță ușor inflamabilă și care degaja o
masă de gaze nocive, însă acum substanța
a fost înlocuită cu acetat de celuloză sau cu
poliesteri, substanțe care nu sunt inflamabile.
Totuși, pelicula trebuie păstrată în cutii speciale de transport, iar în cinematografe sau

depozite trebuie să se asigure păstrarea la o
temperatură și o umiditate adecvată.

care filmele au fost rulate de peste două-trei
sute de ori.

De veghe în cimitirul filmelor
Pentru a pătrunde în curte, trebuie să intri pe
un geam sau să sari gardul, însă ceea ce se află
dincolo de gard și dincolo de pereții scorojiți
ai clădirii este cu adevărat spectaculos. Pe jos
sunt foarte multe role de film, iar, pentru a
putea explora toate încăperile, trebuie să calci
direct pe aceste role de peliculă cinematografică. Pereții fac parte și ei din decor. Un afiș cu
filmului Forever Young (1992), care îl are ca
protagonist pe Mel Gibson a rezistat destul de
bine umezelii. Alături de Mel Gibson veghează
asupra locului și Sylvester Stallone și Sharon
Stone pe afișul filmului The Specialist (1994).

Actori celebri și-au dat întâlnire aici
Deși timpul pare să-și fi pus amprenta pe
acest loc, printre filme vechi se află și câteva
din anii 2000. Printre cutiile ce conțin peliculă cinematografică de 35 mm sunt filme
celebre ca Charlie’s Angels (2000), avându-le
ca actrițe principale pe Cameron Diaz, Drew
Barrymore și Lucy Liu, Collateral Damage
(2002), în regia lui Andrew Davis, cu Arnold
Schwarzenegger în rolul principal, dar și un
film din seria Harry Potter care, cu siguranță,
a marcat copilăria și adolescența generației
din anii ‘90 – Harry Potter and The Goblet
of Fire (2005). Pe una dintre rolele atârnate
de tavan, se observă o secvență cu Robert De
Niro și Blythe Danner din Meet the Fockers
(2004), dar și secvențe din The Last Samurai
(2003), Men in Black II (2003) și Dracula
2000 (2000).

Filme per kilometru
Un film întreg încape pe aproximativ 8-9
bobine, fiecare având 2-3 km, dar unele role
cu filme mai lungi pot avea și până la 7 km
lungime. În acest loc, aparent uitat de lume,
sunt multe bobine care ar mai putea fi proiectate dacă ar fi conservate și arhivate într-un
mediu propice, ferit de lumina puternică,
umezeală și praf. Pe jos, printre rolele de film
și cioburile de sticlă, se af lă risipite și foi din
caietul tehnic al filmelor, un caiet în care sunt
notate cinematografele în care a fost rulat
filmul, tipul aparatului pe care a fost rulat și
totalul proiecțiilor – practic, un fel de istoric
a rolei de film. Cinematografe precum Pacea
din Sibiu, Dacia din Baia Mare, Bistrița, Arad
și Piatra Neamț, Scala din Zalău, Progresul
din Mediaș sau Arta, Favorit și Mărăști din
Cluj-Napoca sunt câteva dintre locurile în

Locul e necunoscut în lumea
filmului clujean
Numeroase festivaluri internaționale de film
au loc în centrul Clujului și aduc o dată cu ele
numeroase personalități, iar orașul se poate
mândri cu foarte multe cinematografe și locuri
în care se pot face proiecții. Însă, la periferie,
între clădiri gri și vechi hale industriale, filmul și totodată cultura sunt lăsate să moară
în nepăsare.
Povestea și locul au fost descoperite de
Andrei Palatkas, un tânăr care se ocupă
cu producție video, printr-o coincidență: o
cunoștință i-a arătat o fotografie cu el și cu un

prieten scăldându-se în peliculă de film, fără
a-și da seama ce importanță și ce valoare are
acest loc. Fiind un cinefil convins, Andrei a
mers următoare zi să afle povestea locului și
să realizeze câteva fotografii. Un gardian care
se afla prin preajmă i-a spus tânărului regizor
că în acest loc, care acum aparține poliției,
erau aduse filmele după ce nu mai erau rulate
în cinematograf și că în urmă cu doi-trei ani,
clădirea a fost inundată.
Cu toate că pe bobinele de film este
menționat că ele aparțin de România Film,
Gabriela Bodea, fost director România Film,
oficiul din Cluj, și actual manager al cinematografului Victoria din Cluj-Napoca, a mărturisit că nu știe nimic despre acest loc.
De asemenea, nici Dan Curean, profesor
la Facultatea de Teatru și Televiziune din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” nu știa de
existența acestui loc în care filmul ajunge în
noroi.
Ar trebui acordată mai multă atenție acestei pelicule ținând cont că multe dintre rolele de film de acolo sunt întregi și ar putea
fi curățate, depozitate și arhivate, mai ales
pentru că, la cât de repede evoluează tehnologia, e posibil ca în următoarele decenii aceste
resturi de peliculă cinematografică să devină
piese de muzeu. Acum toată lumea stochează
filmele pe suport digital și chiar și la cinematografe, filmele sunt proiectate de pe acest
tip de suport.
Probabil mai sunt în Cluj o mulțime de
astfel de locuri de poveste și o mulțime de
povești în spatele pereților gri, care așteaptă
să fie descoperite.
Mihaela Coste
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De veghe-n lanul de studenți
Drumul de la băncile școlii la performanța în jurnalism e mai ușor dacă se face sub îndrumarea atentă a unor specialiști
în toate domeniile presei, mai ales cea audio-vizuală sau tipărită. Aceasta a fost șansa studenților care au participat
activ în cadrul produselor realizate de VEHMED și IS UBB Cluj Student Media. La rândul lor, experții și responsabilii
din cadrul proiectului au avut ocazia să întâlnească niște tineri minunați, plini de entuziasm și profesionalism.
Andreea Mogoș: Au câștigat un plus de
experiență profesională și șansa de a se
alătura unor redacții din presa locală
Tranziția de la studiile universitare la viața activă este
o perioadă plină de provocări și încercări pentru orice student. Pentru viitorii jurnaliști poate fi extrem de complicată
într-o piață care cere multe abilități practice, uneori însoțite
de competențe teoretice relativ limitate. În plus, competiția
pentru a ocupa un loc de muncă în domeniul media a devenit
aproape feroce în perioada crizei, când mii de jurnaliști cu
vechime și-au pierdut locul de muncă. Un proiect european
care să susțină activități de practică jurnalistică într-un mediu apropiat de cel real, dar în care studenții beneficiază de
susținerea și ghidajul unor profesioniști este o șansă de care
ar trebui să beneficieze fiecare student care dorește să fie
competitiv la intrarea pe piața muncii. Cei mai mulți dintre
cei 100 de studenți la jurnalism de la UBB care au participat
la activitățile proiectului VEHMED au câștigat un plus de
experiență profesională, capacitatea de a lucra în echipă și,
uneori, șansa de a se alătura unor redacții din presa locală,
imediat după încheierea stagiului.
Ruxandra Pătrașcu
Mihai Biriș: VEHMED rezolvă nevoia extrem de
importantă de a practica jurnalismul în timpul facultății
Consider că facultatea de jurnalism este una mai mult practică decât teoretică, sau cel puțin așa ar trebui să fie. Având
în vedere oferta de practică a studenților în instituțiile media
locale, acum mai limitată ca niciodată, VEHMED rezolvă o
nevoie extrem de importantă - aceea de a practica această meserie în timpul facultății. Astfel, studenții fac munca de teren,
dobândesc abilități practice și se pot obișnui cu modul în care
funcționează o redacție de știri. Îmbinarea jurnalismului scris
cu fotografia și cu televiziunea răspunde noilor cerințe ale jurnalismului multimedia, pe care studenții pot să îl înțeleagă mai
bine, atât teoretic, cât și practic prin intermediul VEHMED.
Laura Mureșan
Radu Meza: La momentul primei angajări,
studenții vor fi mult mai siguri pe ei
Cele mai mari beneficii pe care le au studenții participanți
la proiectul VEHMED sunt înțelegerea necesității muncii
în echipă, înțelegerea structurilor și ierarhiilor și proceselor
inerente unei instituții media, indiferent de dimensiunile acesteia, participarea la formarea unei culturi organizaționale și
înțelegerea necesității integrării în practicile aferente acesteia.
Sunt de părere că în primul rând aceste aspecte sunt cele care
diferențiază participarea studenților la acest proiect față de alte
proiecte de practică studențească pe domeniul jurnalismului
finanțate prin POSDRU sau de efectuarea stagiului obligatoriu
de practică într-o instituție media reală unde participarea
la cultura organizațională nu este atât de consistentă sau
opțiunile nu sunt atât de numeroase.
Ca orice proiect de practică studențească, proiectul
VEHMED contribuie substanțial la dezvoltarea abilităților
practice individuale de producție media ale studenților din
grupul țintă. Aceștia au ocazia să participe la activitățile întreprinderilor simulate create în cadrul proiectului prin asumarea
unor roluri variate în organigramele redacțiilor de presă scrisă
și de televiziune. Ajunși la momentul primei angajări, studenții
vor fi mult mai siguri pe ei și pe abilitățile lor, dar mai ales
vor ști mult mai bine ce li se potrivește și unde sunt capabili
de randament maxim.
Dan Perța
George Prundaru: Spațiul creat prin construirea de
redacții este similar realității din câmpul muncii
Din experiența mea, cel mai important lucru pe care îl oferă
proiectul VEHMED studenților este dualitatea mediului de
lucru. Spațiul creat prin construirea unor redacții simulate
este unul similar realității din câmpul muncii, dar diferă printr-un lucru esențial: le permite studenților să greșească. Din
acest punct de vedere se află la intersecția fericită a mediului

academic cu mediul jurnalistic, dar ocupând o zonă care pe
care nici unul din acestea nu o acoperă în mod individual.
În plus, proiectul a reușit să le ofere cele mai bune laturi
ale ambelor componente. Pe de o parte studenții beneficiază
în redacții de echipamente cel puțin comparabile, dar deseori
superioare din punct de vedere tehnic și calitativ față de ceea
ce se folosește în instituțiile de presă din țară în acest moment.
În acest fel ei sunt pregătiți pentru ceea ce vor întâlni după
absolvire. Pe de altă parte sunt susținuți în demersurile lor de
jurnaliști profesioniști și profesori cu experiență, care îi ajută
când greșesc și îi îndrumă pe calea corectă, permițându-le în
același timp să învețe din propriile lor experiențe, complementând cu succes procesul educațional tradițional.
Aurelian Rus
Alin Gelmărean: Asemenea experiențe nu trebuie ratate
V.E.H.M.E.D! Prima oară când am auzit pronunțându-se
acest cuvânt am crezut că este un fel de parolă, un fel de salut
sau în cel mai fericit caz un cuvânt de origine ebraică. Asta
e! Omul cât trăiește învață! Vehicule media pentru formarea
abilităților practice, televiziuni și ziare operate de studenți
pentru studenți - aceasta este adevărata semnificație a acestui
cuvânt și a fost implementat, cu succes cred eu, și la Cluj-Napoca. N-am să insist ce înseamnă acest proiect, s-a discutat
și răsdiscutat despre el, ci am să încerc să punctez două idei
care, pentru mine, au fost motorul acestui demers pedagogic
și jurnalistic:
Munca cu studenții - mai exact cu trei grupe de studenți
însumând peste 120. Fie că erau din anul întâi, doi, trei sau
chiar masteranzi, studenții din grupul țintă au reușit să mă
readucă la începutul carierei mele de jurnalist. Am redescoperit, împreună cu ei, ce înseamnă munca de televiziune.
Am luat împreună manuale, ghidul BBC (celebru în lumea
jurnaliștilor de televiziune) și am pornit la drum. Si asta cu
fiecare grupă în parte. Nu mică mi-a fost bucuria când am
văzut la mare parte a participanților un real interes și o dorință
de cunoaște în acest domeniu atât de frumos pe dinafară și
atât de complicat pe dinăuntru.
Realizarea unor emisiuni de tip magazin – a fost posibilă
datorită studenților care și-au dat frâu liber imaginației și au
creat, filmat, montat și difuzat toate rubricile care alcătuiau
emisiile finale. Și nu a fost ușor deoarece am avut trei pre
jumătate de emisie în direct pe săptămână. Regia, sunetul,
cameramanii și regia de platou, reporterii și crainicii, adică

tot ce înseamnă echipă TV a fost asigurată de ei. Titlurile și
formatul au fost originale și au aparținut fiecărui grup în
parte. Și nu vă dați seama cât de inventivi pot fi niște oameni
care își doresc cu adevărat să facă un lucru.
De ce mi-a plăcu acest proiect? Pentru că în primul rând
a fost o provocare. Să reușești în câteva săptămâni să înveți
un grup de studenți să facă televiziune nu este ușor. Dar să-i
pui să și producă emisiuni este cu adevărat complicat. Dar
fără aportul lor nu se putea realiza nimic. „Am lucrat cu materialul clientului” așa parcă se spune când mergi la croitor.
Am fost întrebat deunăzi de un coleg dacă aș mai lua-o de la
început, iar răspunsul meu a fost DA, fără să ezit. Asemenea
experiențe nu trebuie ratate pentru că atât tu (expert) cât și tu
(student) rămâi cu o amintire și poate, în unele cazuri, chiar cu
o prietenie care nu se termină odată cu încetarea proiectului.
Mihaela Ursan
Daniel Iftene: Studenții au avut osibilitatea să-și
construiască propriile parcursuri de oameni de presă
Iată că deja a trecut mai bine de un an de când am intrat alături de primii studenți în pită, să creăm proiectul StudenTimes.
În timpul acestor luni, zeci de tineri de la jurnalism au trecut
prin redacția ziarului, având posibilitatea să-și construiască
propriile parcursuri de oameni de presă, în deplină libertate.
Cred că acesta e principalul lucru pe care l-au avut de câștigat
cei care au participat la această revistă creată de studenți pentru studenți și le mulțumesc celor care au înțeles cu adevărat
această șansă, pentru că e o oportunitate cu care se vor întâlni
destul de greu în practica jurnalistică. Pe lângă practica de
producție propriu-zisă, cred că au fost foarte importante și
discuțiile despre felul în care se construiesc materialele de
presă, se gestionează până la publicare și apoi se promovează
către un public care, în ultimii ani, și-a schimbat foarte mult
configurația și opțiunile.
Cred că fiecare dintre cei care a participat la acest proiect
a avut un câștig personal, care îl va ajuta în alegerea unei viitoare specializări în deplină cunoștință de cauză. Fiecare și-a
pus deja probleme pe care alți colegi ai lor și le vor pune abia
atunci când vor ajunge într-o redacție, iar acesta e un avantaj
consistent în alegerile care îi vor viza în timpul interviurilor
de angajare.
Laurențiu Anca

5

26 Martie 2013 | nr. 17

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!

Din practică în... practică
După șansa de a-și face stagiatura în cadrul proiectului
„VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilităților
practice, televiziuni și ziare operate de studenți pentru
studenți“, mai mulți dintre foștii practicanți au intrat în forță
și plini de speranțe pe piața muncii. Acum, ne povestesc,
cum i-a ajutat experiența acumulată în studio și redacție
pentru a câștiga încrederea și aprecierea angajatorilor.
Ionuț Șleam: Nu oricine are
ocazia să experimenteze partea
practică din mass-media
Experiența la VEHMED m-a introdus
direct în lumea practicii mass-media prin
prisma faptului că ni s-a pus la dispoziție un
studio în care putem simula o emisie TV. Eu și
alți colegi am putut să punem în practică ceea
ce se întâmplă într-un studio TV sau într-o
redacție de presă adevărată. Câțiva dintre noi
am încercat să ne perfecționăm pe mai multe
planuri, dar în special pe ceea ce doream să
facem fiecare cât mai mult, aveam de unde să
alegem. Din punctul meu de vedere, faptul că
ni s-a pus la dispoziție acest studio e un privilegiu, nu oricine are ocazia să experimenteze
partea practică din mass-media și să ți dea
mană liberă în ceea ce privește creația. Prin
faptul că am „lucrat” la acest studio ca și editor
video, în special, am ajuns să-mi dobândesc
unele aptitudini de baza în ceea ce privește
munca în televiziune. Totodată, am ajuns să
cunosc oameni cu experiență în acest domeniu care m-au îndrumat și m-au recomandat
spre un loc adevărat de muncă în cadrul unei
instituții TV. Desigur, acum lucrurile stau
mult mai diferit odată ce am intrat în adevărata sferă, dar principala bază am construit-o în
cadrul proiectului VEHMED sub îndrumarea
unor oameni care aveau legătură directă cu
producția TV.
Iulia-Romana Pop

verde”, înveți cât de important e să-i dai la om
un pic de luft (la propriu și nu numai, vorbeam
despre lucrul în echipă). Pe de altă parte, înveți
ce înseamnă o responsabilitatea, față de colegi, față de o redacție, față de un deadline.
Așa trebuie să fie. Dar în primul și în primul
rând este vorba despre oameni. Oamenii care
i-am cunoscut în acest proiect au fost factorii
de bază care ne-au ajutat, pe noi, pe toți, să
ne găsim un loc de muncă în domeniu. Printro vorbă bună, printr-un împins de la spate,
răbdare și încredere.
And never forget about the fun! Beneficiul
cel mai mare a fost că proiectul ne-a lăsat să
credem în formula succes = (fun+work)/2. Și
ca să vezi, a funcționat! Și peste tot, peste tot
așa este. VEHMED on, dears!
Maria Korodi
Alexandra Șopterean: Acest proiect a
venit și ne-a dat tot ce aveam nevoie

în acest proiect m-a adus în pragul angajării, ci și oamenii. Păi mi se pare și normal să
menționez acest lucru pentru că din păcate
fără recomandări e cam greu să fii băgat în
seamă. Cel puțin în televiziune așa este. Ori ai
foarte multă experiență și atunci acest lucru te
recomandă, ori demonstrezi unor oameni de
ce ești capabil care mai apoi te pot recomanda.
Proiectul VEHMED a mai avut un lucru bun
în primul stagiu: întâlniri cu oamenii din presa locală, dar și națională, unde am avut ocazia
să discutăm cu directori de ziar, de televiziune,
oameni cu potențial de viitor angajator. Unul
dintre aceștia fiind acum chiar șeful meu și a
mai multor colegi din primul stagiu.
Roxana Miron
Alexandru Dorofte: Te ajută experiența
plus oamenii pe care îi cunoști

Lena Gangan: Proiectul ne-a lăsat
să credem în formula succes

Proicetul VEHMED a fost o experiență
mare și grasă, plăcută și frumoasă. Ne-a pus
în față cu mulți oameni, cu multe situații, cu
multe probleme tehnice, etice, conflicte, dar
în primul rând față în față unii cu alții. Am
învățat să lucrăm în echipă, să ne spunem
poziția clar și răspicat, am avut oportunitatea să vedem cum se fac lucrurile „pe bune”.
Adevărul este că asemenea proiecte sunt cele
mai bine-venite pentru un student ca să își găsească de lucru. Foarte simplu. Înveți cum să
manevrezi toate chichițele tehnice din regie,
nu mai ești speriat de milioanele de butoane
de acolo, de sunetul pe care îl scoate play-boxul, știi că de fapt croma nu e numai „o perdea

Atât experiența acumulată cât și oamenii
din proiect m-au ajutat foarte mult la găsirea unui job în domeniu. Dacă e să analizez
foarte bine șansele de angajare doar din urma
experienței, acestea erau destul de mici. Foarte importantă a fost implicarea mea în acest
proiect și evoluția. Degeaba faci parte dintrun proiect dacă nu te implici și nu reușești să
te dezvolți.
Odată cu VEHMED eu am avut șansa
să îmi dezvolt abilitățile în domeniul dorit
(operator imagine) și prin munca depusă am
reușit să demonstrez că sunt capabilă și să
câștig încrederea tutorilor/coordonatorilor. E
foarte important ca oamenii cu care muncești,
chiar și un proiect fiind, să aibă încredere în
capacitățile tale. VEHMED a făcut posibilă
evoluția și perfecționarea noastră, a tuturor (sau a celor care au dorit), ca oameni de
televiziune sau presă scrisă punându-ne la
dispoziție un studio și o redacție. Cu toții am
făcut practică în instituțiile media din Cluj
și știm foarte bine că nu ni se oferea încrederea sau șansa de a face un material al nostru,
mie una personal mi s-a și întâmplat să nu
fiu lăsată să pun mâna pe camera de filmat.
Acest proiect a venit și ne-a dat tot ce aveam
nevoie pentru a ne dezvolta ca mai apoi să ne
putem angaja.
Mai sus spuneam că nu doar experiența

Faptul că l-am terminat nu o fost neapărat
un avantaj pentru că nu m-o angajat nimeni
că am terminat la VEHMED, dar în timpul
stagiului am cunoscut oameni care sunt în
media și prin intermediul lor am fost la televiziuni și am văzut despre ce e vorba acolo. Plus
că am văzut cam cum este într-o televiziune
și la presă scrisă și de acolo depinde în funcție
de ce te interesează, te gândești pe ce vrei să
lucrezi și îți faci experiența, dacă vrei. Dar nu
e neapărat din câte am văzut noi. Și te ajută
experiența plus oamenii pe care îi cunoști.
Dacă stăteai și te uitai, chiar dacă nu făceai
nimic, ceva trebuia să prinzi până la urmă.
Că treci prin toate stagiile, cel puțin la nivel
teoretic, de pregătire în televiziune, ce mă
interesa pe mine. Și stând aici mai înveți de
la unul, de la altul, mai înveți de la un expert

sau un student care știe mai multe decât tine
și te ajută foarte mult pe final.
Acuma am ajuns să lucrez pe cameră și
montaj, deși mă interesa mai mult montajul,
și chiar am ajuns să lucrez ceva destul de ok
pentru mine, pentru că filmez la concerte. Eu
doream să fac videoclipuri, deci e destul de
aproape poate dintr-una în alta ajung să fac și
chestia aia. Am încercat și la televiziune, dar
n-am avut eu norocul să rămân pe acolo, nu
mi-a placut. Dar este o posibilitate și aia; știu
că unii colegi au ajuns acolo. Deja îmi prinde
bine ce am învățat aici și sper să-mi prindă
bine în continuare.
În televiziune a fost un caz particular, că
m-am dus eu singur. În mare nu mi-ar fi plăcut programul fix și salariul fix pentru că nu
te plătesc în funcție de cât lucrezi. Cel puțin
la început, poate mai târziu, dar mai e timp,
depinde cum mă descurc.
Mihai Romano
Iulia Peșteanu: Mi s-a oferit
posibilitatea de a-mi etala talentele
În principiu, VEHMED m-a ajutat să mă
familiarizez cu atmosfera dintr-o redacție,
cu lucrul la masa de montaj și a acționat ca o
rampă de lansare în industria TV, prin oamenii cu care am intrat în contact.
Având cunoștințe puține privind montajul
la începutul proiectului, în cadrul activităților
am avut ocazia să mă dezvolt într-un mediu
relativ profesional, să învăț numeroase tehnici
de editare de la profesioniști, dar și de la colegii cu care am lucrat. Mi s-a oferit posibilitatea
de a-mi etala talentele și, prin urmare, de a
avea oportunitatea de a lucra într-o televiziune
reală. Și toate acestea într-un mediu plăcut și
prietenos, înconjurată de colegi dispuși să se
ajute unii pe alții.
Irina Lupa
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Codruța Făt – „studenții te mențin tânăr, îți dau
teme de cercetare, îți dau idei”

Dacă în timpul facultății
visa la un viitor într-o bancă
renumită, cu trecerea
anilor și-a dat seama că
meseria de profesor este
cea care îi aduce bucurii. În
prezent conferențiar doctor
la Facultatea de Științe
Economice și Gestiunea
Afacerilor, Codruța Făt ne-a
povestit despre cariera ei
de cadru didactic, despre
experiențele cu universități
din Franța și despre
provocările acestei meserii.

Cum ați ales această meserie?
Foarte simplu, într-un fel. Dacă chiar vreți
să știți toată povestea, n-am avut de gând
niciodată să mă fac cadru didactic. Visam
să lucrez într-o bancă.Și acum lucrez într-o
bancă, dar de partea cealaltă a ei. Profesoara
mea din facultate, dna. Dragoescu, căreia trebuie să îi mulțumesc pentru că mi-a deschis
o ușă spre un tărâm deosebit și interesant,
avea nevoie de cineva care să susțină cursul de
relații valutar-financiare internaționale. M-a
solicitat, eu am fost de acord. Cinstit vorbind,
mi-a fost rușine să o refuz, și adevărul este că
mi-a plăcut foarte mult. Gândul meu a fost
că mă duc mai departe și intru în bancă, dar
din cauze medicale, am ratat momentul în
care se depuneau CV-urile. Apoi, în timpul
vacanței, m-am întâlnit cu fostul șef de catedră de atunci, dnul. prof Aurel Giurgiu, un
profesor deosebit, care mi-a spus așa: „ai grijă,
ți-am scos postul la concurs”. Și așa mi-am
depus dosarul pentru postul de preparator
în 1994, am fost admisă și am ajuns aici. Deci
asta a fost probabil șansa mea.
Cum ați ales să profesați în domeniul
științelor economice?
Foarte simplu. Am făcut liceul economic și mi
s-a părut normal să continuu în același domeniu. Când am dat admitere la Științe Economice, mi-am dorit să fac Finanțe-Contabilitate;
ceea ce am și făcut. A fost un parcurs normal și
logic, nu m-am gândit la momentul respectiv
să fac altceva. După aceea, m-am gândit că
dacă aș fi studiat limbi străine poate ar fi fost
mai frumos, dar le îmbin, așa că este perfect.
Știm că pe lângă facultate ați urmat și
stagii de pregătire în Franța. Cum a fost
această experiență?
Am avut șansa să fiu beneficiara unor burse: în timpul studenției, în 1992 am fost la o
universitate de vară. Apoi, în 1996 am avut o
bursă Tempus, care mi-a dat posibilitatea să
studiez trei luni de zile la Tolouse; atunci miam făcut practic plinul de materiale pentru
teza de doctorat. Am fost într-un schimb de
experiență în cadrul Institutului Franco-Român de Gestiune și apoi în 2000 am fost la
Orleans, unde eram membră a unui contract
de cercetare co-finanțat de Banca Mondială, unde ni s-a oferit șansa să mergem o lună
în Franța. Apoi, din 2008 am început să am

Trebuie să te adaptezi și în funcție de studentul pe care îl ai
în sală, pentru că ceea ce a mers într-un an, în alt an nu a mai
funcționat și de aceea nu e deloc plictisitor să fi profesor.
anual câte o plecare la Caen, în cadrul Institutului Universitar Profesionalizat (IUP)
bănci-asigurări, unde colaborarea a ajus să
fie foarte strânsă.
În ceea ce privește sistemul de
învățământ: ce diferențe ați observat între Franța și România?
La ei se face puțin distincția între ceea ce
merge spre cercetare și ceea ce merge spre
partea practică. Scopul acestui IUP este să
pregătească studenții pentru ca în momentul
în care aceștia părăsesc IUP-ul să își găsească
un loc de muncă. Ce este extraordinar acolo, din punctul meu de vedere, este colaborarea cu băncile. Acestea vin și își exprimă
doleanțele: „uite, am avea nevoie pentru anul
urmator de direcția asta de mers”, după care se
schimbă structura în practică. IUP-ul acesta
este flexibil și încearcă să ofere pieței ceea
ce cere, încearcă tot timpul să se modeleze
după cerințele acesteia. De aceea, eu spun că
acesta este motivul pentru care 99% dintre
absolvenți își găsesc locuri de muncă. Ceea
ce este iarăși foarte interesant este că au șase
luni de stagiu în anul al doilea de masterat.
Totul este plătit de către angajatori, studenții
trebuie să își depună CV-uri. Fiecare student
știe deja în ce direcție merge și automat își depune CV-ul acolo unde crede că ar fi mai bine
pentru el. Se face o selecție de către instituțiile
respective, sunt aleși studenții, și timp de șase
luni de zile au asigurat un loc de muncă. După
șase luni, pot contiua cu alt stagiu, la fel de
lung, dar la altă bancă. Astfel ajung să aibă o
angajare pe o perioadă nedeterminată, ceea

ce urmărește oricine.
În ceea ce privește metodele de predare
pe care le-ați văzut în Franța, ce credeți
că ar putea fi adus și înspre universitățile
din România?
Acum să știți că nu am văzut diferențe mari.
Noi putem să spunem că ne situăm la nivelul
lor. Ce au ei mai mult, cel puțin în cadrul IUPului, este faptul că ei cheamă specialiști care
țin un modul despre ceea ce fac în practică.
De exemplu, șase ore vine directorul de la
tranzacții cu valută și le predă ceva, exact pe
specificul lui. Asta este un plus pentru student
pentru că are contact cu cel cu care lucrează
zi de zi, nu doar cu cel care poate să prezinte
din punct de vedere teoretic aceste aspecte. În
rest, sunt cei care folosesc combinat predarea
clasică și slideurile, deci diferențele nu sunt
majore. Ce am văzut că se practică foarte mult
este că se lucrează pe echipe, se încurajează
discuția dintre profesor și student, dar asta
am văzut și la colegii mei de aici, deci nu pot
să zic că am fost deosebit de extaziată că am
văzut așa ceva acolo.
Ce metode de predare abordați la cursurile de la FSEGA?
Depinde de tipul de curs. De regulă, eu merg
pe parte de predare clasică, am combinat-o
și cu prezentările în Power Point, dar atunci
când sunt mulți în sală nu le captezi atenția
neapărat cu slide-urile. Eu acum am început
altceva: îi pun să citească înainte, le spun ce
temă urmează să fie prezentată data următoare și de obicei încep cursul cu o întrebare: „asta

ce e, aia cum e?”. Atunci, spre surpriza mea
plăcută, începând de la al doilea curs am avut
reacții din sală. Au fost câțiva care au reușit să
se încadreze și să dea un răspuns la subiect. Eu
sunt foarte optimistă și sper să o țină tot așa.
Trebuie să te adaptezi și în funcție de studentul pe care îl ai în sală, pentru că ceea ce a mers
într-un an, în alt an nu a mai funcționat și de
aceea nu e deloc plictisitor să fi profesor. În
fiecare an ai întrebările standard care vin de
la studenți și ai un grupuleț care o să îți pună
niște întrebări la care nu te-ai gândit până
atunci pentru că accesul la informație crește
pe măsură ce trec anii. De aceea este foarte
incitant și de aceea tot timpul când intru la
primul curs am emoții. E frumos.
Ce munca vă place mai mult? Cea de
cercetare sau cea de profesor?
Cea de profesor. Recunosc, pe mine m-a prins
microbul acesta. În momentul în care intri în
sală este cu totul și cu totul altceva, este contactul direct cu studenții. Trebuie tot timpul
să te depășești pentru că de fiecare dată în
sală vei avea o generație mai informată decât
generația care a terminat. Eu am zis că nu
am avut timp să îmbătrânesc, eu am rămas
tot la vârsta la care am terminat facultatea,
pentru că oamenii care vin la curs și la seminar au vârsta pe care o aveam și eu când
am terminat facultatea. Și asta te menține în
formă, studenții te mențin tânăr, îți dau teme
de cercetare, îți dau idei.
Ioana Pîrlea
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Zoologie Urbană

Aleargă, sar și se agită. Ei
sunt parkour-iștii,cel puțin
asta se înțelege la o primă
vedere. Agilitatea, forța,
viteza, precizia și eficiența
sunt atributele care se
observă mai târziu. Ei se
joacă în/prin/pe oraș. Nu
știi niciodată pe unde își
planifică următorul traseu.
Pe ei îi ceartă și blagoslovesc
vârstnicii,dar tot ei sunt și cei
care încurajează mișcarea,
sportul fără constrângeri
sau obligații. Poți face
sport oriunde, nu doar la
sală. Mișcarea e gratis.

S

unt oameni fel și chip,unul e inginer,
altul se vrea psiholog, celălalt e cercetaș.
Diversitatea e la ea acasă. Au creat o comunitate în jurul pasiunii lor, au creat prietenii. Nu se văd zilnic și nu știu ce număr
poartă la pantof, dar știu că pot conta unul pe
celălalt,lucru dobândit prin sport,prin efortul
depus împreună pentru a depăși obstacolele
pe care le înfruntă. Sfaturi, bucurii, încurajări
și de ce nu, îngrijorări în caz de accidentare,
le-au împărțit pe toate acestea. Au învățat,
împreună, cum să escaladeze blocuri ca și în
YamaKasi. Ei sunt samuraii vremurilor moderne, cum i-au numit francezii, inițiatorii
acestei practici, de altfel
Alex e student în anul întâi la master la
Universitatea Tehnică. Nu știe sigur ce vrea

de la viață dar știe ce vrea de la el, să se provoace constant. A început să facă parkour în
2008 când s-a mutat în Cluj. „I-am văzut la
antrenament și i-am întrebat dacă pot să merg
și eu cu ei”. Cam așa a început să se joace prin
zoologia urbană.
Ce înseamnă parkour?
Parkour este un sport apărut în Franța
anilor 90, totul a început cu David Belle. În
această disciplină, practicantul trebuie să
ajungă din punctul A în punctul B cât mai
rapid și eficient posibil.
Cum ai aflat de această practică?
Am aflat de parkour de pe YouTube și de la
niște prieteni, prin 2008.
Care sunt regulile parkour-ului?
La parkour nu există reguli. Regulile țin de
limitele și imaginația fiecăruia. Există câteva
mișcări de bază pe care orice începător trebuie
să și le însușească. Apoi, fiecare își impune
propriile limite, dacă aleg să o facă.
Ce înseamnă pentru tine parkour-ul?
Asta este o întrebare foarte bună
(zâmbește). Pe lângă faptul că îl consider unul
dintre cele mai complexe sporturi din punct
de vedere fizic, m-a dezvoltat foarte mult și la
nivel psihologic. În parkour înveți să depășești
obstacole, să îți învingi fricile, să ai încredere
în tine. Înveți că singura competiție e cu tine
însuți. Realizezi că evoluția ta și rezultatul
sunt direct proporționale cu efortul depus.
Toate acestea m-au ajutat, evident, și în viața
de zi cu zi.
Cum te-a ajutat să evoluezi?
Cea mai mare învățătură pe care am deprins-o din parkour este că singura competiție
este cu tine însuți. Odată ce am realizat acest
lucru și l-am aplicat în viața cotidiană, mi-am

dat seama că singurul vinovat pentru eșecurile
mele sunt eu. Trebuie să „lucrez” constant la
mine. Toată invidia pe care în mod normal aș
fi direcționat-o spre alții s-a transformat în
critică constructivă.
Consideri că parkour-ul ar trebui inclus
în campionate sau olimpiade?
Nu cred că parkour-ul are nevoie de
olimpiade și competiții, ci de olimpiadele și
competițiile de parkour (râde). Oricum, popularitatea noastră e în continuă creștere printre
tineri, și nu numai.
De ce nu este recunoscut ca sport?
Cred că nu este recunoscut ca și sport la
nivel mondial, nu apare la olimpiadă, pentru
că este relativ nou. Pe lângă asta, în parkour
nu se promovează competiția, iar asta s-ar bate
cap în cap cu definiția generală a sportului.
Oricum, cursuri și școli de parkour există deja
în țări ca Franța, Anglia, SUA, Germania, etc.
Ai încercat să îi înveți și pe alții cum să
practice parkour?
Am ajutat, sigur.Toți care au încercat au
fost plăcut impresionați de acest sport. Mai
ales când au văzut cât potențial stă ascuns în
corpul lor. Mulți dintre ei sunt practicanți și
astăzi. Partea bună este că și eu am de învățat
de la ei, nu doar ei de la mine.
Ce se întâmplă la întâlnirea voastră
națională?
La întâlnirea anuală, Jam-ul național de
parkour, vin practicanți din toate colțurile
țării. În general ne strângem cam 100 de inși.
Odată ajunși în orașul gazdă, se țin antrenamente de grup timp de două zile. Acolo ne
antrenăm împreună și învățăm unii de la alții.
Pe lângă aspectele tehnice avem și partea de
socializare pe care cu toții o îndrăgim. Revedem prieteni vechi și ne facem alții noi.

Crezi că e un mod bun de a socializa?
Este un mod excelent de a socializa! La
antrenamente ne destindem și ne simțim bine
unii alături de ceilalți . Toți traceur-ii din România și din lumea întreagă, de fapt, suntem
ca o mare familie.
În ce locuri vă antrenați?
Parkour-ul este un sport urban, privim
orașul ca pe „locul nostru de joacă”. Ne antrenăm oriunde în oraș, bineînțeles, dacă nu
deranjăm persoanele din jurul nostru. Cu toate acestea, nu ratăm ocazia unui antrenament
în aer liber. Chiar dacă obstacolele sunt mai
puține, ne punem imaginația la încercare.
Ce reacții primiți de la trecători?
Reacțiile sunt din cele mai diverse. Întâlnim oameni care sunt foarte impresionați de
ceea ce facem. Alții ne văd ca pe niște huligani.
Sunt oameni care ne încurajează și ne spun să
nu renunțăm niciodată la activitate, copii care
vor să învețe și ei.
Ce sentiment trăiești când te afli în aer,
în plin salt?
La asta m-am gândit de multe ori. Aici e
vorba de secunda, sau secundele în care mă
simt liber cu adevărat. În clipa în care fac saltul, toate simțurile mi se ascut, sunt doar eu și
locul unde trebuie să aterizez, împrejurimile
dispar. Este un sentiment minunat care trebuie experimentat și pe care fiecare îl trăiește
altfel. Secunda aia pentru mine înseamnă
enorm. Sunt 100% conștient și concentrat pe
ceea ce fac, așa că timpul petrecut în aer se
scurge mai greu.
Ruxandra Pătrașcu-Maian
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muze ale cinematografiei

Top 5 actrițe care au schimbat lumea modei

E

xistă câteva dive ale cinematografiei
ale căror stil a creat o adevărată isterie, fiind copiat de milioane de femei și
fete din întreaga lume. Prin personalitățile lor
puternice, reflectate și în felul în care au ales
să se îmbrace, ele au devenit muze ale marilor
designeri. Vă invit să vedeți cine au fost ele și
cum anume ne-au influențat garderoba.
1. Marlene Dietrich — „Eu mă îmbrac doar
pentru mine. Nu pentru imagine, nu pentru public, nu de dragul modei și nu pentru
bărbați.”

Ava a fost și va rămâne una dintre cele mai
frumoase și senzuale femei ale timpurilor ei.
Spre deosebire de Marlene, actrița americană
își punea adesea în evidență feminitatea. Purta rochii fără bretele, șaluri de blană aruncate
neglijent peste umeri, iar mânușile lungi și
bijuteriile strălucitoare erau de nelipsit. Orice
poză a sa emană eleganță și încredere în sine,
aceste două calități fiind cele care au transformat-o într-un fashion icon veritabil.
3. Marilyn Monroe — „Nu știu cine a invenMarlene este cea care a spus NU fustelor
și a încurajat o întreagă generație de femei să
îndrăznească să poarte pantaloni (ceva greu
de imaginat în anii ’30). Părul tuns bob, cu
cărare pe o parte, sprâncenele foarte subțiri
și costumele bărbătești sunt doar câteva dintre elementele distinctive ale acestei artiste.
Marlene a fost o pioneră a stilului androgin și
constituie o inspirație pentru marii designeri
chiar și în ziua de azi.
2. Ava Gardner — „Înăuntrul meu, sunt
destul de superficială.”

tat pantofii cu toc, dar toate femeile îi sunt
recunoscătoare!”
Nici nu mai are sens să spun că Marilyn a
cucerit întreaga lume cu formele sale voluptoase și cu atitudinea sa senzuală și jucăușă în
același timp. Părul blond platinat și ondulat,
buzele roșii și alunița de pe obraz constituie
cele trei elemente secrete care au făcut din
lookul actriței unul extrem de dorit și copiat de femeile din întreaga lume. La bogata
moștenire pe care această divă ne-a lăsat-o
se adaugă rochițele vaporoase cu decolteuri
adânci sau puloverele și bluzele simple, într-o
singură culoare.
4. Audrey Hepburn — „Femeile fericite sunt
cele mai frumoase.”

Rochița neagră, silueta zveltă și colierele
din perle sunt lucrurile care pot fi cel mai ușor
asociate cu Audrey. Frumoasa actriță avea un
simț estetic foarte bine dezvoltat și se îmbrăca
mereu cu haine care îi puneau în evidență
silueta și trăsăturile. Când nu purta negru,
culoarea ei preferată, alegea ținute rafinate și

discrete, în nuanțe pastelate sau rozuri subtile, pe care le completa cu bijuterii opulente
sau clasicele coliere de perle. Hainele pe care
Audrey le-a purtat în filmele în care a jucat
au fost licitate la prețuri exorbitante, mulți
dorindu-și câte puțin din stilul acestei dive.
5. Brigitte Bardot — „Pur și simplu, detest
luxul. Este singurul lucru pe care nu-l pot
suporta.”

Brigitte și-a lăsat fără doar și poate amprenta asupra istoriei și asupra modei, fiind
simbolul libertății sexuale în ani ‘60. Mereu
machiată cu eyeliner negru și îmbrăcată cu
pantaloni și fuste extrem de scurte, a devenit
o inspirație pentru femeile din întreaga lume
care nu au îndrăznit până atunci să iasă din
tiparele vremii. Chiar dacă poza adesea ca o
adolescentă rebelă, Brigitte a abordat și un stil
clasic, elegant, de unde ne-au rămas pălăriile
și eșarfele purtate în păr, dar și centurile din
talie.
Iulia Romana Pop

Unicat vs. Serie

M

onotonia și lipsa originalității încep să își spună
cuvântul în ceea ce privește piața accesoriilor realizate în serie, bijuteriile unicat luptându-se din
greu prentru a câștiga teren în preferințele cumpărătorilor.
Produse în mii de exemplare, la prețuri foarte mici, accesoriile
realizate în serie sunt căutate de mulți clienți. De asemenea,
publicul larg este tentat să adopte tendințele propuse de marile
case de modă, de marii designeri. Astfel, accesoriile produse
în serie sunt soluția de compromis utilizată de cei mai mulți
iubitori ai modei: accesorii în tendințe și puțini bani cheltuiți.
Dacă stăm să analizăm accesoriile handmade, lucrurile stau
puțin diferit. Artiștii realizează modele unicat sau în serie
foarte mică, materialele folosite sunt mai costisitoare, iar
munca lor implică un efort mult mai mare. Cu toate acestea,

piața acesoriilor și a bijuteriilor lucrate manual s-a dezvoltat
și încearcă să se dezvolte din ce în ce mai mult în ultimii ani.
Zeci de artiști plastici sau simpli pasionați ai acestui domeniu
confecționează accesorii deosebite și originale, pe care mai apoi
le vând în diferite locuri: la tarabe, în magazine și pe internet.
Interesul pentru arta artizanală crește de la an la an, iar
cei mai talentați meșteșugari pun bazele afacerilor orientate
pe handmade, comercializând astfel de produse. Prețurile
accesoriilor handmade variază în funcție de câteva aspecte
precum modelul sau materialele folosite: iubitoarele de modă
pot achiziționa accesorii începând cu 5 sau 10 lei, prețurile
ajungând până la câteva sute de lei în cazul celor mai deosebite,
din materiale prețioase.
Clienții revin cu drag de câte ori au ocazia, pentru a

achiziționa noi modele de accesorii, iar cele mai exigente cliente își pot comanda produse executate special, după propriile
idei. Frumustețea bijuteriilor handmade atrage cu ușurință
privirile trecătorilor, aceștia uneori transformându-se din
simpli privitori în clienți fideli.
Ioana Pîrlea

Cultură

26 Martie 2013 | nr. 17

9

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

OIPOSDRU

INSTRUMENTE
STRUCTURALE
Instrumente
Structurale
2007-20132007-2013

“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!

Despre probleme și soluții neortodoxe
Despre oameni și melci te face să
regreți că te-ai născut în perioada
postdecembristă, dacă este cazul. Nu
că evenimentele au fost portretizate în
așa fel încât trecerea de la comunism
la capitalism să pară foarte atractivă,
dar simți că pierzi un anume „je ne
sais quoi” care, probabil, ar face filmul
mai plăcut. Aspecte precum „Interviul
Zilei” de la televizor sau prima vizită a
lui Michael Jackson în România trezesc
niște amintiri plăcute în rândul celor
care au fost, într-o oarecare măsură,
conștienți de lumea din jurul lor. Pentru
cei care nu existam încă, ele se clasează
într-un „știați că” întocmit de profesorii
de istorie pentru a face manualele mai
digerabile pentru elevii plictisiți.

A

cțiunea e plasată în anul 1992 și suprinde fabrica de
mașini ARO în plin proces de faliment, urmând să fie
cumpărată de către o companie franceză cu planuri
mari: să concedieze o bună parte din angajați, să o transforme
într-o crescătorie de melci, iar orășelul Câmpulung Muscel
să fie cunoscut în istorie drept capitală europeană a melcilor.
Muncitorii, amenințați de pericolul șomajului, se mobilizează
și caută soluții pentru a cumpăra fabrica, dar se confruntă,
în mod firesc, cu problema finanțarii. După ce pică planul cu
împrumutatul banilor de la sultanul din Brunei, o altă opor-

tunitate bate la ușa lucrătorilor. George Petrescu (interpretat
de Andi Vasluianu), liderul de sindicat, vine cu soluția apoteotică: muncitorii să-și doneze sperma la o clinică din București
dispusă să plătească 50 de dolari pentru fiecare „contribuție”.
Tudor Giurgiu și-a găsit inspirația pentru film dintr-o știre
apărută prin anul 2002, dar a ales un decor cu 10 ani mai tânăr,
când vestul și estul abia se reîntâlneau pe teritoriul României.
Probabil că, în ochii regizorului, ideea pare mai plauzibilă
într-o perioadă în care oamenii încă învățau cum să mergă
pe drumuri fără ciment sovietic, lăsând loc pentru mai mult
glume colorate pe seama naivității românești.
Din distribuție mai face parte Monica Bârlădeanu, care joacă
rolul frumoasei Manuela, care este secretară, amanta lui George,
de altfel, un personaj care nu influențează cu mult derularea evenimentelor, dar o prezență plăcută și binevenită prin naivitatea
de copil visător pe care o deține. De asemenea, trebuie amintit
și numele lui Dorel Vișan, numele mare care poartă pe umeri
greutatea filmului, el interpretându-l pe proprietarul oportunist
al fabricii, care citează frenetic din Cioran. „Să trăiești eternitatea înseamnă să trăiesc din plin în fiecare zi” spune el în fața
angajaților, urmat de îndemnul „așa vom face și noi, ce dracu”.
Titlul este o referință critică la romanul lui John Steinbeck,
Of mice and men, dar similaritățile sunt minuscule. Singura
paralelă notabilă este că atât personajele din Soledad, cât și
cele conturate în filmul lui Giurgiu, sunt neputincioase să-și
rezolve problemele din cauza unor situații financiare și intelectuale relativ modeste.
Filmul nu are vreo aspirație artistică sau elitistă, iar din
punctul de vedere al esteticii și al tematicii nu pare pretențios.
Giurgiu se îndepărtează în mod evident de austeritatea „valului”,
cea preferată de colegii săi din industrie, cu scopul de a se apropia cât mai mult de aceea idee de film care să prindă la public.
Produsul final este ușor, simpatic și trebuie judecat ca atare. Se
vrea consumat de un public larg, așa că nu este deloc încărcat
sau greoi, ci caută să exprime, în linii mari, cât mai simplu și
autentic problemele sociale din acea perioadă.
Cătălina Mătăsaru

A.R. Deleanu - „Îmblânzitorul Apelor”
Părerea mea despre cărțile
care se scriu azi în Romania
nu este prea bună. Pentru
mine, aproape totul se
pierde într-un cerc vicios de
personaje adolescentine,
sex și droguri, teribilism și
simulacru ratat al generației
Polirom Ego, însă A.R.
Deleanu aduce ceva nou
beletristicii autohtone.

A.

R. Deleanu este un joc de cuvinte al
singurului om din lume care poate
purta un tricou cu „Mândru că sunt
ardelean!” și să fie amuzant prin asta, Flavius
Ardelean. Brașovean și absolvent al liceului
de limbă germană „Johannes Honterus”, el
admite că ideea din spatele debutului său în
volum, Îmblânzitorul Apelor, s-a născut cu
ocazia unui eseu de la ora de limba română
din clasa a IX-a. Timp de 10 ani, până când
va ajunge să o publice, ideea din acea poveste
îl va bântui constant.
Acțiunea începe cam așa: personajul principal („el”), care este scriitor, se întoarce acasă, pe vreme de ploaie, după o nouă respingere
a manuscrisului său (care pare sa aibă aceiași

actiune ca și Îmblânzitorul...). Încet, dar sigur, ploaia degenerează într-o furtună masivă
și, la final, într-un adevărat potop care va
lua pe sus casa în care locuiește el împreună
cu familia sa disfuncțională, purtând-o pe
ape timp de mai multe săptămâni. De aici,
firul epic al romanului devine aproape inexistent, totul centrându-se pe gândurile lui,
care, în combinație cu alienarea față de lume
și lupta pentru supraviețuire, degenerează
în nebunie.
La prima vedere, premisa din spatele cărții
este clară: o reimaginare a unui mit biblic, cel
al potopului. Dar, privind îndeaproape structura și laitmotivele din roman, putem observa că Deleanu se folosește de un foarte bogat
imaginar al genului horror — de la structura
familiei și rolurile atribuite fiecăruia în parte,
la scenele ample și terifiante în care personajul
principal este cuprins de halucinații. Până la
urmă, Îmblânzitorul Apelor nu este o carte care
saăîți ofere explicațiile pe tavă — este un puzzle
imens. Cititorul trebuie să se dedice lecturii
ca să poată curpinde acțiunea în întregime și
nu doar să treacă prin ea ca prin pâine. Unul
din cele mai interesante aspecte este că niciunul dintre personaje nu are nume. Din cauza
aceasta, e puțin cam greu să intri în acțiune
la începutul romanului, dar odată ce te-ai cufundat în el și îți rămâne în cap multă vreme.
Chiar dacă în momentul de față lucrările lui
Flavius nu au fost atât de mediatizate, el începe, încetul cu încetul, sa fie cunoscut. Cronici
ale scrierilor lui au apărut deja în unele dintre

cele mai importante reviste de literatura ale
țării (precum Observatorul Cultural, România
Literară sau Luceafărul), iar Îmblânzitorul...
a fost inclus în Festivalul Primului Roman din
Franța, cât și în proiectul „Biblioteca pe mobil”
a companiei de telefonie mobila Vodafone.
E păcat că un autor inedit precum A.R.
Deleanu să rămână neobservat, așa că puneți
mâna și citiți-l! Primul tiraj al cărții este deja

epuizat, dar o puteți găsi în format e-book pe
site-ul elefant.ro, la prețul de 3,90 lei. Mai
puțini bani decât o bere, dar mult mai multă
substanță.
Flavia Dima
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P

Noutăți pentru platformele mobile

entru că portabilitatea este cuvântul de ordine al zilelor
noastre, tehnologia tinde să devină din ce în ce mai
compactă și mai dezvoltată, astfel încât, noi să putem beneficia de ea la maximum. Dacă în secolul trecut, un computer
era atât de mare încât ocupa o cameră, acum cu un smartphone
poți cuceri Universul. Așadar în rândurile ce urmează doresc
să vă prezint o aplicație vitală pentru toți cinefilii, precum și
un joc numai bun pentru device-urile dotate cu touchscreen.
Series Guide
Bănuiesc că nu există persoană care să nu se uite măcar la
2-3 seriale în mod regulat. Gândiți-vă la momentele în care
doreați să continuați un serial, dar nu știați unde ați rămas.
Dă-i cu IMDb, caută serialul, dai click pe sezon, dai click pe
cel pe care crezi că l-ai văzut ultima oară, dai back și repeți
procesul până te lămurești. În tot timpul ăsta, ori îți piere
cheful, ori ți se răcește mâncarea. Ca să nu mai menționăm
că există posibilitatea de a prinde un spoiler cu colțul ochiului
și de a te enerva. Tocmai din această cauză, eu vă recomand
Series Guide. O aplicație simplă peste care am dat într-o zi și,
odată pornită, am constatat că îmi va fi cel mai bun prieten
atunci când vine vorba de seriale.
Nu este nevoie să faceți niciun cont atunci când intrați în
aplicație. Veți fi întâmpinați de un ecran gol care vă roagă
să-l serviți cu serialele voastre favorite. Zis și făcut! Intrați
la AddShow de pe bara de sus și, pe lângă faptul că puteți să
dați search și să adăugați imediat show-ul, puteți să vedeți cele
mai apreciate seriale care există. Astfel am ajuns și eu să mă
delectez cu seriale de care nici nu știam că există.
Cu aceste show-uri puteți să faceți liste ca să vă asigurați
că nu vă veți împotmoli (de văzut cu mama, de văzut singur).
Există și pentru iubitorii de social media butonul de check-in,
ca să vă anunțați toți prietenii că tocmai ați început vizionarea
ultimului serial din Breaking Bad, spre exemplu.
Una dintre cele mai utilizate funcții de către mine și, de
asemenea, una dintre cele mai utile, după părerea mea, este
cea de Activity.

Aici veți avea o listă care va include toate serialele selectate
și vă va spune ce a ieșit recent (în ordine invers cronologică)
sau, dacă mergeți pe tabul de Upcoming, veți vedea cronologic
ce urmează să iasă și când. Puteți sta liniștiți când vine vorba
de organizare. Nu o să trebuiască să navigați prea mult prin
liste. Aplicația are o căsuță pe care puteți să o bifați în dreptul
fiecărui episod văzut, astfel acesta va dispărea de pe lista de
apariții recente.
Dacă sunteți consecvenți, puteți avea lista de Recent goală
și să vă treziți că trebuie să așteptați cu sufletul la gură până
apare următorul episod.

Open TTD
1995, rasa umană este preocupată de crearea a cât mai multor
companii de transport.
Sau... e doar un joc. Este vorba despre Transport Tycoon
Deluxe, desigur. Un joc pe care mulți dintre noi l-au adorat în
copilărie, pe vremea când Windows 95 ne fascina cu ferestrele
lui magice. Iar poate unii dintre noi au reușit să dea peste
openttd.org, unde, din 2007, un grup de persoane talentate
în limbajul de programare C++ au decis să facă jocul acesta
gratis, ba chiar mai mult, multiplayer.
Dacă dorești să nu mai dormi pentru următoarele două
săptămâni, intră pe Google Play și caută OpenTTD. Jocul
este foarte bine calibrat pentru touch screen și aduce toate
fișierele originale de windows. Acest lucru este posibil datorită
faptului că se instalează SDL (Simple Directmedia Layer) pe
dispozitivul vostru, iar acesta știe cum să-și ia fișierele jocului
și cum să le folosească pentru Android.
După cum probabil v-ați prins până acuma, Transport
Tycoon Deluxe creează dependență. Păi cum să ieși tu din joc
tocmai acum când te-ai pus să faci bani serioși de la stația asta
de petrol?! Lasa că revii tu mâine și iei și cărbunele acela de
lângă, cu trenul nou pe care l-ai deblocat. The fun never ends.
Indiferent dacă jucătorii se află pe un Android Device sau
la un calculator, ei vor putea intra pe servere comune. Poate
aici ar interveni problema: dacă ești competitiv, o persoană de
la un PC ar putea să fie mai rapidă și să îți ia resursa din față.
Oricum, acest joc, consider eu, a fost făcut ca să fie jucat
cu prietenii și nu la turnee internaționale de sute de mii de
dolari. Își face treaba foarte bine, merge cursiv și este foarte
simplu de jucat.
Iar SDL-ul vă permite să reconfigurați anumite comenzi,
dacă considerați că jucați mai bine cu un singur deget, decât
cu două, de exemplu.
Și sunt fericit să raportez că și soundtrack-ul este unul
foarte bun, în temă cu anii în care acțiunea jocului este plasată.
Cosmin Chitilă

Simplify much?

L

a invitația unui fost coleg de liceu, am pornit la 10 seara
să beau o cafea. În retrospectivă, a fost o ideea bună,
rodul cofeinei fiind prezentul articol despre Simplify.
Termenul circulă de câțiva ani pe forumurile site-urilor de
gaming și este, de fapt, o scuză pentru unele produse proaste ale
industriei moderne de jocuri video. Momentan, Simplify este
o religie la care producătorii mari au plecat capul în speranța
de a ajunge la o Nirvana financiară. Pe scurt, hai să facem
niveluri atât de ușoare încât și un elefant ambidextru cu otită
și probleme de vedere să le treacă.
Deși am să fac referințe la anumite jocuri în rândurile următoare, nu înseamnă că jocurile sunt proaste și ar trebui să
stați departe de ele ca de țânțari vara. Au și ele farmecul lor.
Eu doar insist că ar trebuie regândite puțin.
Propun să începem cu tutorialele. Pornesc de la ipoteza că
aveți cel puțin 500 de ore de gameplay în spatele vostru (da,
luăm în calcul și Solitaire sau Farmville) și că ați jucat măcar
odată un first person shooter.
La fiecare titlu nou, irelevant dacă vorbim de seria Black
Ops sau de seria Fear, avem de trecut peste acel tutorial care
ne învață cum să aliniem un cercuțel cu capul unui zombie sau
terorist și să dăm *click* (stânga).
Iar în cazul în care nu ați jucat niciun joc din anii ’90 încoace, cu tasta Space sari și cu Shift simulezi genunchii la piept
pentru o viteză demnă de un Trabant cu probleme la motor.
Dar, deși cunoaștem aceste taste, aceste convenții, în fiecare
joc ni se aduc la cunoștiință sub forma unui intro narativ.
Înainte ca industria jocurile video să bată industria
hollywood-iană la venituri, tutorialele erau ceva opțional.
Puteai să dai Skip și să intri direct în poveste. Acesta este
unul dintre lucrurile pe care le admir la seria Devil May Cry.
Nu am tutorial la început de joc, în schimb am o opțiune în
meniul principal de „Move List” și „Tutorial” unde pot să exersez
mișcările . Mulțumim Capcom! Dar Devil May Cry (oricare

dintre cele cinci titluri) sunt un exemplu clar de Simplify.
Am să vorbesc mai mult de Devil May Cry 5, pentru că
îmi este proaspăt întipărit în minte, reușind să îl termin doar
weekend-ul trecut (nu mă judecați, stiu că a apărut de ceva
timp). Undeva, pe la mijlocul jocului, mi-am dat seama că nu
contează ce butoane apeși atâta timp cât e un buton de direcție
(WASD) și un buton de armă (Q, E, F).
Undeva, pe la a treia arătanie demonică care trebuie sa fie
un boss feroce, antrenat de milenii în arta haosului etern, a
căzut în sub un sfert de oră. Am încercat inclusiv să apăs butoane aleatorii, fără a mă gândi la ce combo-uri vreau să fac.
Și a mers. Trăiască button mashing-ul.

Singura problemă pe care am avut-o a fost cu quick time
event-urile, acele „necesități” de la developer-i care mă pun
să urmez o secvență de mișcări precise și dictate de ei. Dacă
nu, pot să dau Escape și Restart Level. Simplify strikes again.
Am amintit doar două jocuri care sunt victime ale lăcomiei
financiare, dar, din păcate, lista este lungă. Fiecare dintre
aceste elemente care compun Simplify-ul (tutoriale obligatorii,
quick time effects etc.) pot fi tratate separat.
Dar, la finalul zilei, ne uităm la fiecare joc pe care l-am
terminat, cu sau fară elemente de Simplify și constatăm că
tot a avut ceva bun în el.
Cosmin Silaghi
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Uite derby, nu e derby
CFR Cluj și Rapid București
s-au întâlnit luni, 18 martie,
în cadrul etapei XXIII a Ligii I.
Cândva, nu demult, un derby
pentru locurile fruntașe,
acest meci a devenit acum un
joc între două echipe aflate
la mijlocul clasamentului.
Dacă anul trecut Rapidul venea în Gruia și
învingea cu un incredibil 0-5 pe ceea ce urma
să devină mai apoi campioana României, anul
acesta echipele au fost invizibile atât pe teren
cât și pe parcursul campionatului. Cu doar
un gol marcat până acum în 2013 de fiecare
parte, doar naivitatea și istoria ne-au făcut să
credem că vom vedea un meci mare.
Cum ocaziile nu au avut nevoie nici măcar
de degete pentru a fi numărate, cei aproximativ 3000 de spectatori prezenți au preferat să

și le țină la căldură, în buzunare. Din fericire
pentru cei doi portari, mănușile acestora au
împiedicat frigul să ajungă la mâinile lor, iar
acum le pot pune la loc în vitrină și să stea
liniștiți, gândindu-se că au fost folosite. Totuși
de notat, minutul 50 al meciului a consemnat
primul șut pe spațiul porții al partidei, Diogo
Valente reușind să-l trezească pe Pecanna cu
încercarea sa de la circa 20 de metri de poartă.
Nici Mureșan, Deac sau Weldon, introduși
pe parcursul celei de-a doua reprize nu au
reușit să schimbe ceva, doar ultimul, poate,
care și-a trecut numele pe lista celor doi jucători care au șutat pe spațiul porții în această
partidă.
CFR continuă tradiția: un an bun, unul
slab, sperând că o vor continua și la anul cu
un nou titlu. De cealaltă parte, Rapidul suferă
în continuare din punct de vedere financiar,
fapt care se concretizează prin evoluția echipei
pe teren.
Dan Perța

Butoanele care cresc

B

ăieții de la Tactus (Fremont, California)
experți în suprafețe tactile, au apărut în
această iarnă cu o tabletă cât se poate
de șmecheră: tableta căreia îi cresc butoane.
Nu, nu vorbesc despre vreun gadget SF și
nici de vreun gadget extraterestru, ci despre
o simplă tabletă Android de 7 inch căreia îi
cresc butoanele în momentul în care activezi
opțiunea de tastatură a tabletei. Da, ai înțeles
bine, tastatură pe tabletă.
Tehnologia se numește microf luidics și
constă în inserarea unui lichid într-un rezervor, aflat în telefon sau tabletă, care la activarea opțiunii de tastatură circulă pe sub
pelicula touchscreen-ului și formează mici
excrescențe deasupra fiecărui caracter, facilitând manipularea tastaturii atât QWERTY,
cât și numerice. Această tehnologie poate fi fo-

losită, conform experților de la Tactus, în orice
aparat care are un ecran tactil, de exemplu
game controlers, GPS controlers adică absolut
orice ecran tactil.
Se pare că invenția face furori deja prin
lumea tehnologică, fapt care îi incurajează pe
inovatori să spere la colaborări cu mari firme
ca Samsung, Sony, Motorola. Fapt care, după
umila mea părere, va fi inevitabil o dată cu
lansare tehnologiei pe piață.
Încă nu există un preț exact al acestui tip
de tehnologie, deși expreții estimează un preț
undeva între 150 și 1000 de dolari, în funcție
de sistemul și de complexitatea ariei tactile pe
care trebuie să o acopere. Ce să zic, eu una de
abia aștept să pun mâna pe așa ceva, cel puțin
undeva într-un showroom.
Maria Korodi

Stele-n casă

N

u, nu-i vreo parabolă, e doar o mică
minunăție tehnologică care menită să
ne încânte ochii. E un splendid gadget
făcut să proiecteze pe tavanul locuinței tale
întreaga galaxie și constelații autentice (sau
cel puțin așa zic blogerii în review-uri).
Acest mic proiector are o capacitate de
proiecție cuprinsă între 1,5 metri și 2,3 metri,
de altfel, fiind și dotat cu un zoom reglabil.
Bucuria vine în momentul în care producătorii recomandă cu căldură folosirea acestui
proiector chiar și-n baie cu mica subliniere
că, da, e rezistent la umezeală crescută, dar

bine-ar fi să nu scufundăm proiectorul în
cadă. Aparent, utilizatorii au fost extrem de
încântați și că atmosfera din casele lor e cu
totul mirobolantă.
Această fericire tehnologică se numește
StarBath și funcționează cu ajutorul unui
display LED care proiectează pe o suprafață
cu diametrul de aproximativ un metru.
Pare o încântare, nu? Se poate găsi online
la prețul de 35 de lire (adică aproximativ
182 de lei).
Maria Korodi
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